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จินตนาการเป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นในจิตใจ ซึ่งมีบทบาทที่ส าคัญอย่างมากต่อการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ โดยภาพที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นในจิตใจนั้นมีความแตกต่างหลากหลายไปตามความเข้าใจ 
ประสบการณ์ ความทรงจ า และการมองเห็นได้ของแต่ละคน ซึ่งข้าพเจ้าตระหนักได้ว่า จิตนาการ
เหล่านี้เองเป็นตัวน าพาความสุขที่อยู่ภายในจิตใจให้กลับมาเบ่งบานได้เสมอที่ระลึกถึง 

ผลงานศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อเรื่อง “จินตนาการส่วนตนกับความสุขที่ปรุงแต่ง”  
เกิดจากการประมวลความรู้สึกจากประสบการณ์ เหตุการณ์ ประเด็นที่ส าคัญในชีวิตของข้าพเจ้า  
ถ่ายทอดความเป็นตัวตนผ่านจินตนาการและความฝัน ที่มีความสุขอันก่อเกิดขึ้นจากภายในจิตใจ ซึ่ง
ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจากอุปนิสัยการมองโลกในแง่ดีของข้าพเจ้า ที่ถึงแม้มี
ปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามาก็จะใช้จินตนาการปรุงแต่งความสุขให้เกิดขึ้นและผ่านพ้นเรื่องราวเหล่านั้น
ไปได้  ข้าพเจ้าเชื่อว่า จินตนาการเป็นพลังอ านาจที่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริง ความเป็นอยู่ 
การศึกษาเล่าเรียน การท างาน และเรื่องราวต่างๆในชีวิต  ให้ประสบความสุขและความส าเร็จได้ 
ความสุขเหล่านี้สามารถจรรโลงจิตใจ หล่อหลอมให้มีความเชื่อมั่นในความดีงาม เกิดแรงบันดาลใจ
และก าลังใจในการด าเนินชีวิตปัจจุบัน ท าให้มองโลกในแง่ดี ยอมรับและท าความเข้าใจกับปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินชีวิต ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกคนมีก าลังใจเป็นของตัวเอง เพียงแค่มองเห็นและดึง
มันออกมาก็จะท าให้เกิดความสุขข้ึนในจิตใจได้เสมอ 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ต้องการแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของจินตนาการในวัยเยาว์ที่
ส่งผลถึงการใช้ชีวิตในปัจจุบัน โดยถ่ายทอดความเป็นตัวตนผ่านจินตนาการและความฝัน ที่มีความสุข
จากภายในจิตใจของข้าพเจ้า ผ่านการศึกษาพฤติกรรมความชื่นชอบส่วนตัวของข้าพเจ้าที่ส่งผลต่อ
จินตนาการที่มีความสุข ศึกษาแนวคิด รูปแบบของศิลปะสื่อผสมและศิลปะแฟนตาซีศึกษา
กระบวนการและเทคนิควิธีการทางด้านจิตรกรรม เทคนิคสื่อผสม ด้วยวิธีการวาด ระบาย เย็บ ปะติด 
ปั้นหล่อ และการใช้วัสดุอ่ืนๆมาประกอบ สร้างสรรค์เป็นผลงานจ านวน 5 ชิ้น ที่แสดงให้เห็นถึง
จนิตนาการของข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนเด็กผู้หญิงได้เป็นอย่างดี  
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Imagination is the images created in the mind and this is important for 
live. Images,which created by human,are different. Those are depend on perception, 
experience, memory and vision of each person, so I realize that imagination is the 
thing which always make the mind to be joyful whenever I recall. 

This art thesis’s is named “Imagine from happiness”, originate in 
processing feelings from my joyfuls imaginations,dreams and memories. I have 
inspiration from fairy tales and bedtime stories, which are my wonderful memories 
that make me happy since I was young until now. This happiness can sustain my 
mind, make me trust in goodness, make the inspiration and spirit to living at 
present  and make me optimistic, accept and try to  understand a trouble in life. 

I believe that everyone have their own spirits. Just catch sight of it and 
bring it out and then happiness always create in your mind. Thus I relay my 
imagination, which causes by happiness in my mind, via mixedmedia that have 
design using conformable method and definition. 
 This art thesis needs to present the importance of imagination in 
childhood that effect to lifestyle until present. That is relayed myself through 
imagination and dream which causes by happiness in my mind. The thesis is studied 
my liking behavior which is effect to happiness imagination. Furthermore, I study the 
concept idea, mixedmedia art, fantasy art and also painting technique. The 
mixedmedia art is displayed by various technique such as drawing, paint, sewing, 
patching, sculpture and other combination b using various materials. All five created 
art workings are present my imagination which represent a girl as well. 
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กิตติกรรมประกาศ 
   

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และ ผู้มีพระคุณทุกท่านที่คอยช่วยเหลือในทุกสิ่ง
ทุกอย่าง ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์คงศักดิ์ กุลกลางดอน ศาสตราจารย์
เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร และอาจารย์ดร. วิสูตร  โพธิ์เงิน ตลอดจนคณะอาจารย์สาขาวิชา 
ทัศนศิลปศึกษาทุกท่าน ที่ได้ช่วยเหลือให้ค าแนะน าอย่างดียิ่ง และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  
ให้ค าแนะน าเปิดประเด็นสร้างสรรค์ จนศิลปนิพนธ์นี้เสร็จสมบูรณ์  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ
สอบศิลปนิพนธ์กับคณาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษาทุกท่าน ที่ให้ค าชี้แนะ และตรวจสอบ  
ความสมบูรณ์ของศิลปนิพนธ์  และขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่  และญาติ พ่ีน้องที่ ให้ 
ความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือ สถานที่ อุปกรณ์ในการท าการทดลองและ
มอบแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณครอบครัวและเพ่ือนร่วมรุ่นทัศนศิลปศึกษา’5 ที่เป็นก าลังใจในการ
เอาชนะปัญหา และอุปสรรค์ต่างๆ จนท าให้ศิลปนิพนธ์นี้ส าเร็จสมบูรณ์ 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในสังคมปัจจุบัน ผู้คนใช้ชีวิตกันในโลกแห่งความจริง เร่งรีบ แก่งแย่งและแข่งขัน 
จนหลงลืมแก่นสารที่แท้จริงในชีวิต ว่าที่แท้จริงแล้วสิ่งใดคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆ ความสุขใช่หรือไม่  
ที่ทุกคนแสวงหาและพยายามไขว่คว้า ความทะเยอะทะยานในชีวิตจริงอาจท าให้เกิดความทุกข์  
แต่ไม่เป็นเช่นนั้นในโลกของความฝันและจินตนาการ การกลับมาให้ความสนใจกับสิ่งเล็กๆที่เรา  
มีความสุข ที่บางคนอาจหลงลืมไปอาจช่วยให้เราด าเนินชีวิตในปัจจุบันได้อย่างสุขใจ และส าหรับ  
ตัวข้าพเจ้าแล้วนั้น ความสุข ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลย มันอยู่ภายในจิตใจของเราทุกคนขึ้นอยู่กับว่าเรา 
จะมองเห็นมันหรือไม่ 

ความสุขของข้าพเจ้าแรกเริ่มเกิดจากความทรงจ าในวัยเยาว์ที่เกิดจากจินตนาการ  
ความรัก ความทรงจ า ในครอบครัว เกิดจากกิจกรรมเล็กๆแต่ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง 
นั่นก็คือ จินตนาการในวัยเด็กที่เกิดจากนิทานก่อนนอน การเล่านิทานก่อนนอนเป็นกิจกรรมเล็กๆ  
แต่ส าคัญมาก เป็นการสร้างความรักความผูกพันและสายใยสัมพันธ์ในครอบครัว ประกอบกับ
ความชอบส่วนตัวในการได้ดูภาพยนตร์การ์ตูนที่มีการผจญภัย ความรัก ความฝันและจินตนาการ  
ล้วนเป็นความทรงจ าในวันเยาว์ที่ข้าพเจ้าประทับใจ ท าให้เปิดโลกแห่งจินตนาการและความฝัน 
อันแสนสุขของข้าพเจ้าในวัยเยาว์ได้ ทั้งยังเป็นรากฐานส่งผลถึงการใช้ชีวิตในปัจจุบันของข้าพเจ้าเสมอ
มา เพราะนิทานมักมีแก่นสารเรื่องราวที่สอนให้เป็นคนดีและมีตอนจบที่สวยงาม มันท าให้ข้าพเจ้า  
มีความเชื่อมั่นในการมองโลกในแง่ดี ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์หรือปัญหาใดๆส าหรับข้าพเจ้าก็ยังคง  
มีดอกไม้แห่งความสุขแบ่งบานข้ึนในใจได้เสมอ  

จินตนาการ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นค าที่อยู่ภายในกลุ่มของ จินต- , 
จินต์ ซึ่งเป็นค ากริยา ที่แปลว่า คิด ส่วนค า จินตนาการแปลว่า การสร้างภาพขึ้นในจิตใจ (2546:  
313) ข้าพเจ้าเห็นว่าภาพที่ถูกสร้างขึ้นในจิตใจนั้น มีบทบาทอย่างมากต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 
โดยภาพที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นในจิตใจนั้นมีความแตกต่าง หลากหลาย ไปตามความเข้าใจ ประสบการณ์ 
ความทรงจ า และการมองเห็นได้ของแต่ละคน โดยข้ าพเจ้ามีความผูกพันกับความทรงจ าและ
จินตนาการในวัยเยาว์ ความสุขจากการได้จินตนาการถึงโลกที่แตกต่างออกไปจากความจริง โลกที่เป็น
ความฝันแต่มันกลับท าให้เรามีความสุขและสนุกสนานไปกับมันได้  เมื่อโตขึ้นความสุขของข้าพเจ้า
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา แต่ทว่ายังคงแฝงด้วยความสุขของเด็กผู้หญิงที่เป็นพ้ืนฐานเดิมอยู่ การได้
จินตนาการถึงความอยากจะเป็นตัวละครจากเทพนิยายในวัยเยาว์รวมถึงความทรงจ าที่มีความสุขของ
ครอบครัวยังคงเด่นชัดและสร้างความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน และจรรโลงจิตใจข้าพเจ้าได้เสมอมา 
ความสุขของข้าพเจ้าจึงไม่ใช่เพียงอารมณ์ประเภทหนึ่ง แต่เป็นพลังอ านาจที่สนับสนุนให้มีทัศนคติใน
การด ารงชีวิตที่ดี และรู้จักใช้พลังอ านาจของจินตนาการที่มีความสุขเหล่านี้พัฒนาตนเองในชีวิตจริงอีก
ด้วย 
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โดยส่วนตัวแล้วข้าพเจ้ามีความชื่นชอบที่จะถ่ายทอดความสุขและจินตนาการเหล่านี้ผ่าน
ตัวข้าพเจ้าเองไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย สีผม ล้วนเป็นจินตนาการที่มีความสุขที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นให้ได้ 
มีอยู่จริงในชีวิตประจ าวัน และเมื่อข้าพเจ้าเติบโตขึ้นด้วยภาระหน้าที่ที่ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบคือ  
การเป็นครู เป็นเหมือนต้นแบบและแม่พิมพ์ของนักเรียน ท าให้ข้าพเจ้าต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ไม่มีอิสระ 
โดยเฉพาะด้านการแต่งกาย ที่ต้องแสดงออกถึงความดีงาม โดยมีความเรียบร้อยตามแบบแผนเป็น
สัญลักษณ์ที่สังคมก าหนด ซึ่งจริงๆแล้วความดีงามหรือแม้กระทั่งความประพฤติที่ดี ที่เรียบร้อยนั้น
สามารถเกิดข้ึนได้ภายในจิตใจของทุกคนไม่สามารถตัดสินได้จากการมองผ่านรูปกายภายนอก 

ข้าพเจ้าจึงต้องการแสดงถึงความเป็นตัวตนผ่านจินตนาการ และความฝัน ที่มีความสุข
อันก่อเกิดขึ้นจากภายในจิตใจของข้าพเจ้าเอง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจาก  
การมองโลกในแง่ดีของข้าพเจ้าในชีวิตจริง ที่ถึงแม้มีปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามาก็จะใช้ จินตนาการ 
สร้างความสุขให้เกิดขึ้นและผ่านพ้นเรื่องราวเหล่านั้นไปได้  เพราะข้าพเจ้าเชื่อว่า จินตนาการเป็น  
พลังอ านาจที่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริง ความเป็นอยู่ การศึกษาเล่าเรียน การท างาน  
และเรื่องราวต่างๆในชีวิต ให้ประสบความสุขและความส าเร็จได้  
 
ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

ต้องการแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของจินตนาการในวัยเยาว์ที่ส่งผลถึงการใช้ชีวิตใน
ปัจจุบัน โดยถ่ายทอดความเป็นตัวตนผ่านจินตนาการ และความฝัน ที่มีความสุขอันก่อเกิดขึ้นจาก
ภายในจิตใจของข้าพเจ้า ผ่านการศึกษากระบวนการและเทคนิควิธีการทางด้านจิตรกรรม เทคนิค
สื่อผสม 
 
ขอบเขตกำรสร้ำงสรรค์ 

     เนื้อหำ 
1. ศึกษาพฤติกรรม ความชื่นชอบส่วนตัวของข้าพเจ้าที่ส่งผลต่อจินตนาการที่มีความสุข 
2. ศึกษาแนวคิดและรูปแบบของศิลปิน 
3. ศึกษารูปแบบทางด้านสื่อผสมและศิลปะแนวแฟนตาซี 
รูปแบบ/วิธีกำร 
1. ศึกษาเทคนิควิธีการด้านจิตรกรรม สื่อผสม โดยการวาด ระบาย ปะติด และการใช้ 

วัสดุอ่ืนๆมาประกอบ 
 
ขั้นตอนของกำรสร้ำงสรรค์ 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
ออกแบบสร้างสรรค์งาน 

1.1. ข้อมูลเอกสาร ได้แก่ 
1.1.1 เอกสารที่เกี่ยวกับงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
1.1.2 เอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบของศิลปะและสื่อผสม 
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1.1.3 ข้อมูลจากนิทาน การ์ตูน และภาพยนตร์ ที่มีจุดเด่นเกี่ยวกับจินตนาการ  
ความฝัน เจ้าหญิง นางฟ้า และความสุขอันเป็นตัวแทนความทรงจ าที่สวยงามของเด็กผู้หญิง  

1.1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับความชื่นชอบของตนเองในปัจจุบัน จากนิตยสาร แฟชั่น 
สื่อใกล้ตัวที่ให้อารมณ์ความฟุ้งฝันแบบศิลปะแฟนตาซี 

1.2 ข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ 
        1.2.1 สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง 
        1.2.2 บ้านเกิด ภูมิล าเนา 
        1.2.3 ห้างสรรพสินค้า 
        1.2.4 หอศิลป์ร่วมสมัย 

2. ออกแบบร่างผลงาน 2 มิต ิ 
3. วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะผลงานที่ได้ออกแบบ 

3.1. คุณค่าการแสดงออกเนื้อหา แนวความคิด 
3.2. คุณค่าการพัฒนา เทคนิคทางจิตรกรรม 

4. ศึกษาทดลองการใช้เทคนิคผสมร่วมกับการระบายสี          
5. สร้างสรรค์รูปแบบชิ้นงานจิตรกรรมสื่อผสม 
6. สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล ประมวลผลที่ศึกษาได้ตามขั้นตอนทั้งหมดเพ่ือ

รวบรวมข้อมูลเป็นเอกสารส าหรับน าเสนอและเผยแพร่ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ตามแนวศิลปะแฟนตาซี 
2. ได้เห็นถึงความส าคัญของจินตนาการในวัยเยาว์อันส่งผลถึงการมองโลกในแง่ดีของ 

ตนเองในปัจจุบัน  
3. ได้ศึกษา ทดลอง เทคนิคกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม สื่อผสม 
4. ได้รับความจรรโลงใจทั้งตัวผู้สร้างสรรค์ผลงานและผู้รับชม 
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บทที่ 2 
ข้อมูลและอิทธิพลในการสร้างสรรค์ 

 
การศึกษาสร้างสรรค์งานศิลปะจิตรกรรมสื่อผสม ที่มีแนวความคิด ต้องการสะท้อนถึง

ความเป็นตัวตนผ่านจินตนาการ และความฝัน ที่มีความสุขอันก่อเกิดขึ้นจากภายในจิตใจของข้าพเจ้า
เอง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจากการมองโลกในแง่ดีของข้าพเจ้าในชีวิตจริง  
โดยมีความฟุ้งฝันแบบแฟนตาซี จ าเป็นที่จะต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์
ผลงานรวมทั้งอิทธิพลจากศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์รูปแบบรวมถึงแนวความคิด  
อีกด้วย เพ่ือศึกษาที่มาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกระบวนการการสร้างสรรค์ผลงาน 
อย่างมีที่มาที่ไป โดยมีข้อมูลและอิทธิพลในการสร้างสรรค์ ดังนี้ 

 
อิทธิพลที่มีต่อแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

การศึกษาสร้างสรรค์งานศิลปะจิตรกรรมสื่อผสม ที่ต้องการแสดงถึงความเป็นตัวตน 
ผ่านจินตนาการ และความฝัน ที่มีความสุขอันก่อเกิดขึ้นจากภายในจิตใจของข้าพเจ้าเอง ซึ่งได้รับ 
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจากการมองโลกในแง่ดีของข้าพเจ้าในชีวิตจริง ที่ถึงแม้มีปัญหา
หรืออุปสรรคเข้ามาก็จะใช้จินตนาการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นและผ่านพ้นเรื่องราวเหล่านั้นไปได้  
เพราะข้าพเจ้าเชื่อว่า จินตนาการเป็นพลังอ านาจที่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริง ความเป็นอยู่ 
การศึกษาเล่าเรียน การท างาน และเรื่องราวต่างๆในชีวิต ให้ประสบความสุขและความส าเร็จได้  
 
ความฝันและจิตนาการ 

“ฝัน” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 748) การเห็นเป็น
เรื่องราวเมื่อหลับ, โดยปริยายหมายถึงการนึกเห็นในขณะที่ตื่นอยู่ ซึ่งไม่อาจจะเป็นจริงได้ 

ความฝัน คือความคิดตามธรรมชาติ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในสมอง 
ในยามหลับโดยที่ผู้ฝันส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมได้ ความฝันมักเต็มไปด้วยความคิดในด้านต่างๆ 
ตั้งแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงจนถึงเรื่องที่เหลือเชื่อ เป็นล าดับภาพ ความคิด อารมณ์และการรับรู้ 
ที่เกิดขึ้นนอกเหนืออ านาจจิตใจในจิตระหว่างช่วงของการนอนหลับ เนื้อหาและความมุ่งหมายของ
ความฝันนั้นยังไม่เป็นที่เข้าใจแน่ชัด 

การฝันเกิดจากการนอนหลับ สามารถแบ่งออกตามช่วงเวลาได้ 2 ช่วงเวลาใหญ่ๆ  
โดยแบ่งออกเป็น การนอนหลับช่วง REM (Rapid Eye Movement) เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายหลับ 
แต่สมองยังคงท างานอยู่ หลายคนเชื่อว่าเป็นช่วงที่สมองประมวลผลและอาจจะสั่งสมประสบการณ์  
ที่ผ่านมาท าให้เราเกิดความฝัน ทางการแพทย์มีความเชื่อว่า การนอนหลับในช่วง REM มีผลและ 
มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาการของเด็กทารก และช่วง Non-Rem (Non Rapid Eye Movement) 
หรือช่วงหลับลึก 
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ความฝันเกิดขึ้นในการนอนหลับระยะ REM เป็นหลัก เมื่อกิจกรรมของสมองเพ่ิมสูงขึ้น
เสมือนว่าก าลังตื่นอยู่ การนอนหลับระยะ REM สามารถบอกได้จาก การกลอกไปมาของลูกตาขณะ
นอนหลับ ทั้งนี้ ความฝันสามารถเกิดได้ในการนอนหลับขั้นอ่ืน แต่ความฝันเหล่านั้นมีแนวโน้มสมจริง
หรือผู้ฝันจ าได้น้อยกว่ามาก 

ความฝันกินระยะเวลาตั้งแต่ไม่ก่ีวินาทีไปจนถึงยี่สิบนาที บุคคลมักจ าความฝันได้มากกว่า
เมื่อตื่นขึ้นหากฝันในระยะ REM โดยเฉลี่ย บุคคลมีความฝัน 3 ถึง 5 ความฝันต่อคืน ความฝันมี
แนวโน้มนานขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ระหว่างการนอนหลับ 8 ชั่วโมง บุคคลจะใช้เวลากับการฝันสอง
ชั่วโมง 

ความฝันถูกมองว่ามีความเชื่อมโยงกับจิตไร้ส านึก โดยมีตั้งแต่ปกติและสามัญไปจนถึง
เหนือจริงหรือแปลกประหลาดเกิน ความฝันสามารถมีได้หลายอารมณ์ เช่น กลัว ตื่นเต้น สนุกสนาน 
เศร้าโศก ผจญภัยหรือเกี่ยวกับเพศ เหตุการณ์ในความฝันโดยทั่วไปอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ฝัน 
ยกเว้นผู้ที่อยู่ในสภาวะ Lucid dream คือ ผู้ฝันรู้สึกตัวและตระหนักได้ว่าตนเองอยู่ในความฝัน  
ความฝันบางครั้งได้สร้างความคิดริเริ่มแก่บุคคลหรือให้ความรู้สึกถึงแรงบันดาลใจ 

ชาวกรีกและโรมันโบราณเชื่อกันว่า ความฝันคือสารจากพระเจ้า ชาวอียิปต์โบราณ  เชื่อ
ว่าผู้ที่เข้าใจความฝัน คือบุคคลพิเศษ ในประเทศจีน เชื่อกันว่าความฝัน คือหนทางไปเยือนสมาชิกใน
ครอบครัวผู้ล่วงลับไปแล้ว ชนเผ่าพ้ืนเมืองอเมริกันบางชนเผ่า และชาวเม็กซิกันที่เจริญแล้ว เชื่อว่า 
ความฝันคืออีกโลกหนึ่ง ที่เราไปเยือนในยามหลับ และในยุโรป ผู้คนเชื่อกันว่า  ความฝันคือสิ่งชั่วร้าย 
และอาจชักน าให้คนหันไปท าสิ่งเลวร้ายได้ 

จินตนาการ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นค าที่อยู่ภายในกลุ่มของ จินต- 
, จินต์ ซึ่งเป็นค ากริยา ที่แปลว่า คิด ส่วนค า จินตนาการแปลว่า การสร้างภาพขึ้นในจิตใจ (2546:  
313) 

จิตนาการ คือความสามารถในการสร้างภาพด้วยจิตตามความคิดท่ีปรารถนาจะให้เกิดขึ้น 
เป็นภาพของเหตุการณ์ สิ่งของ สถานที่หรือบุคคลที่ได้เคยเห็น เคยพบหรือเคยไปมาก่อนในอดีต โดย
อาศัยสมองหรือจิตใต้ส านึกที่ได้เคยจดจ าไว้ มนุษย์เราทุกคนมีความสามารถที่จะสร้างจิตนาการหรือ
จิตภาพได้ อาจจะต่างกันที่สามารถจะสร้างจิตนาการให้เห็นด้วยตาได้เร็วหรือช้า ได้ชัดเจนหรือได้
เพียงพร่ามัวเท่านั้น 

การจิตนาการ ถือเป็นความสามารถของผู้ที่มีประสบการณ์อย่างหนึ่ง ที่ได้เคยสะสมภาพ
เหตุการณ์ สภาวการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ที่ตนได้เคยประสบมาตลอดชีวิตจนถึงปัจจุบัน จิตใต้
ส านึกได้บันทึกไว้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจ ความไม่พอใจ ความเศร้าใจ ความดีใจ ความท้อ
ใจ ความแค้นใจ ความอิจฉาริษยา ความผิดหวัง ความสมหวัง ความล้มเหลว ความส าเร็จ ความทุกข์
ใจและความสุขใจ 

เมื่อท่านรู้วิธีสร้างจินตนาการ ท่านสามารถจะเดินท่องเที่ยวไปได้ทั่วโลกโดยปราศจาก
อุปสรรค รู้สึกว่าตนเองมีอิสรเสรีภาพอย่างเต็มบริบูรณ์ไม่มีใครผู้ใดจะกีดกั้นและขัดขวางได้ สามรถ
สร้างจิตนาการให้ประสาทได้สัมผัสกับ รูป รส กลิ่น เสียง เหมือนจริงทุกประการ 

ผู้ที่ได้ได้เรียนรู้หลักการหรือวิธีการสร้างจิตนาการอย่างมีประสิทธิภาพ หรือที่เรียกว่า 
“สร้างสรรค์ ให้ชีวิตประสบความสุขความส าเร็จได้ในชีวิตนี้ ไม่ต้องรอชีวิตในอนาคตหรือชาติหน้า” 
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จิตนาการ เป็นพลังอ านาจที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษาเล่าเรียน การท างาน 
ท าธุรกิจของท่านให้ประสบความสุขและความส าเร็จได้ 

แต่น่าเสียดายและน่าสงสารที่มีคนเป็นจ านวนมาก ไม่เคยรู้ วิธีการสร้างจิตนาการเลย 
ทั้งๆที่เคยสร้างจิตนาการมาแล้วหลายอย่างหลายเรื่องโดยไม่รู้ตัว ไม่ได้ตั้งใจ แต่เป็นไปตามธรรมชาติ
ของความคิดและของจิตสร้างไปอย่างปราศจากความปรารถนาที่จะให้เกิดเป็นจริงแก่ตนเอง แก่สามี 
ภรรยา ลูก และบุคคลที่รักในครอบครัว แต่ที่ร้ายก็คือเขากลับไปสร้างจิตนาการในทางลบ ในทาง
ท าลาย เป็นการสร้างอุปสรรคความเดือดร้อนให้เกิดแก่ตนเองและบุคคลในครอบครัว 

ดังนั้น เราจึงควรคิดสร้างจิตนาการแต่ด้านบวก ด้านดี ด้านสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเพ่ือตนเอง
หรือผู้อ่ืน ความคิดเช่นนี้ จะก่อให้เกิดผลดีทั้งแก่ตนเอง บุคคลในครอบครัว ผู้ร่วมงานและบุคคลใน
สังคม แต่ถ้าคิดสร้างจิตนาการด้านลบ ด้านร้าย ด้านท าลาย ผลแห่งความคิดและจิตนาการเช่นนี้จะ
กระท าให้ตนเองประสบแต่ปัญหาความทุกข์ยากล าบากอย่างไม่มีที่สิ้นสุด มโน-ภาพหรือจิตนาการที่
สร้างขึ้นในทางลบ ไม่ว่าจะเป็นไปโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตาม ล้วนท าลายตนเองและบุคคลใน
ครอบครัวทั้งสิ้น บุคคลที่ประสบความสุขและความส าเร็จในชีวิตล้วนเป็นผู้ที่สร้างจิตนา -การเป็น 
สร้างจิตนาการในเชิงสร้างสรรค์ สร้างจิตนาการอย่างมั่นคง โดยไม่หยุด และกระท าการด าเนิน
เป้าหมายที่ตนปรารถนา ตามจิตนาการที่มุ่งแน่วแน่ ไม่คลอนแคลน ไม่จับจด ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง 
ด าเนินชีวิตตามจิตนาการอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ แน่นอนเขาเหล่านั้นจึงประสบความส าเร็จ 
ยกตัวอย่าง เช่น  

1. ท่านมหาตมะคานธี ท่านจิตนาการถึงแผนการของท่านว่าต้องส าเร็จ พ้นจาปกครอง 
ของอังกฤษ 

2. ประธานาธิบดีลินคอล์น ท่านจินตนาการว่า ตนต้องเป็นที่ยอมรับ ไม่เพียงแต่พรรค
พวกเพ่ือนฝูง แต่ประชาชนทั่วไปต้องยอมรับให้ท่านเป็นประธานาธิบดี 

3. นักประดิษฐ์ โธมัส เอดิสัน แม้เรียนน้อย แต่จิตนาการยอดเยี่ยม เห็นในสิ่งที่คนอ่ืน
มองไม่เห็น ท าตามที่เขาจินตนาการว่าต้องเป็นไปได้ ในที่สุดก็เป็นไปได้ นั่นคือไฟฟ้าที่เราใช้ได้ 

4. นักแต่งเพลงหรือท านองเพลงที่มีชื่อเสียง ต่างล้วนเป็นนักจิตนาการที่สร้างสรรค์ด้วย 
กันทั้งนั้น 

5. นักประพันธ์ทั้งในประเทศ ที่มีชื่อเสียง แน่นอนเขาเหล่านั้น แต่งเพลงได้นับร้อยนับ 
พัน และมีความไพเราะเพราะพริ้ง เพราะจินตนาการสร้างสรรค์ท้ังสิ้น 

ทุกคน จงมีความคิด หรือสร้างจิตนาการในเชิงสร้างสรรค์ สร้างความคิดริเริ่มให้เป็นให้
ได้ให้ส าเร็จสักหนึ่งเรื่อง ต่อไปเขาจะสามารถสร้างจิตนาการให้เกิดความสุขและความส าเร็จในชีวิตได้
เพ่ิมมากข้ึน ท าให้ชีวิตของเขาเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งได้เลย(บุญเลิศ สายสนิท, 2554) 

เรื่อง ความหมายและหลักการของจินตนาการ ความหมาย จินตนาการหมายถึง การคิด
สร้างภาพในจิตใจหรือพลังของจิตที่สร้างภาพขันใหม่ภายในใจ ให้น่าพอใจกว่า สวยกว่า เป็นระเบียบ
กว่าหรือร้ายกาจกว่าสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติทั่วไป จินตนาการท าให้เกิดภาพขึ้นในส านึกเรียนว่า  
“จินตภาพ” จินตภาพเหล่านี้เชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่ได้นับสะสมอยู่ภายใน จินตนาการเป็นผลมา
จากอวัยวะสัมผัสของมนุษย์ปะทะกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว เกิดเป็นประสบการณ์สั่งสมแล้วจึงประยุกต์
โดยการเพ่ิมเติม ตัดทอนหรือผสมผสานประสบการณ์ๆถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะหรือ 
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เกิดจินตภาพ นึก คิดไปเอง อาจจะมีหรือไม่มีในโลกนี้ก็ได้ เช่น บทกวี นวนิยาย ใต้ท้องทะเลลึก ใต้ดิน
คนป่า โลกในอนาคต ความฝันหรือการเขียนภาพ หลักการเขียนภาพตามจินตนาการ การเขียนภาพ
ตามจินตนาการ จะท าได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เขียนภาพนั้นเป็นคนช่างสังเกต รู้จักวิเคราะห์ แยกแยะสิ่งต่างๆ 
ที่ต้องการน าเสนอ โดยน ามาเชื่อมโยงกับประสบการณ์ทางศิลปะซึ่งหมายถึงประสบการณ์ในทาง 
ฝึกปฏิบัติและประสบการณ์จากการได้ศึกษาผลงานศิลปะทั่วๆไป ซึ่งจะสามารถสร้างผลงานศิลปะ  
ให้แปลกแตกต่างไปจากที่ เคยพบเห็นได้  ดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเกิดจากพ้ืนฐาน
ประสบการณ์ ที่เชื่อมโยงกับความนึกคิดและจินตนาการให้เกิดผลงานในรูปแบบใหม่ๆ ที่ท าให้ผู้พบ
เห็นได้รับรู้กับความคิดฝันจินตนาการของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการถ่ายทอดออกมาเป็นภาพอย่างอิสระ 
ผู้ปฏิบัติงานศิลปะที่ถ่ายทอดจินตนาการได้ดีนั้นจะต้องมีพ้ืนฐานมาจากการได้  สัมผัสรับรู้ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จนเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สั่งสมเป็นประสบการณ์และความช านาญ  
สู่การสร้างสรรค์งานด้วยจินตนาการ เป็นการแสดงออกจากจินตนาการภายในสู่ภายนอก ผลงาน
ศิลปะย่อมแสดงจินตนาการไว้ด้วยเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราว รูปทรง เส้น สี บรรยากาศในภาพ
จินตนาการอาจจะเป็นเรื่องของความเพ้อฝัน คาดหวังในอนาคต จินตนาการไปสู่อดีต หรือไปสู่
ดินแดนที่มองไม่เห็น ขั้นตอนการเขียนภาพตามจินตนาการ มีล าดับเหมือนการเขียนภาพโดยทั่วไป 
คือ ร่างภาพก่อน ทั้งส่วนใหญ่และส่วนย่อยแล้วระบายสีตามเทคนิคที่ตนเลือก การเขียนภาพตาม
จินตนาการค่อนข้างจะอิสระเพราะไม่จ าเป็นต้องยึดความเหมือน จริง อิสระในการน าเสนอทางด้าน
รูปทรง สีสัน หรือเทคนิคอ่ืนๆแต่คงยึดหลักการสร้างสรรค์งานภาพเขียน คือ ในการจัดภาพ หรือ
องค์ประกอบให้ดูสวยงาม (สุชาติ เถาทอง, 2550: 33) 

 
อิทธิพลภายในที่ได้จากนิทานและธรรมชาติ  

นิทาน 
“นิทาน” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546: 588) อธิบาย

ความหมายไว้ว่า “นิทาน คือ เรื่องท่ีเล่ากันมา เช่น นิทานชาดก และนิทานอีสป เป็นต้น”           
นิทาน หมายถึง เรื่องเล่าสืบต่อกันมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ส่วนใหญ่ถ่ายทอดด้วยวิธี

มุขปาฐะ แต่ก็มีอยู่ส่วนมากที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ และนอกจากนี้ยังอธิบายว่านิทานเป็น
เรื่องเล่าทั่วไป มิได้จงใจแสดงประวัติความเป็นมา จุดใหญ่เล่าเพ่ือความสนุกสนาน บางครั้งก็จะแทรก
คติเพ่ือสอนใจไปด้วย นิทานมิใช่เรื่องเฉพาะเด็ก นิทานส าหรับผู้ใหญ่ก็มีจ านวนมาก และเหมาะ
ส าหรับผู้ใหญ่เท่านั้น (ก่ิงแก้ว อัตถากร, 2519: 12) 

 “นิทาน” ไว้ในหนังสือคติชาวบ้านว่า นิทานเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะที่เล่าสืบต่อกันมา
หลายชั่วอายุคน เพ่ือความสนุกสนานเบิกบานใจ ผ่อนคลายความตึงเครียด เพ่ือเสริมศรัทธาในศาสนา 
เทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นคติเตือนใจ ช่วยอบรมบ่มนิสัย ช่วยให้เข้าใจสิ่งแวดล้อมและปรากฏการณ์
ธรรมชาติ เนื้อเรื่องของนิทานเป็นเรื่องนานาชนิด อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัย ความรัก ความ
โกรธ เกลียด ริษยา อาฆาต ตลกขบขัน หรือเรื่องแปลกประหลาดผิดปกติธรรมดา ตัวละครในเรื่องก็มี
ลักษณะต่างๆกัน อาจเป็นคน สัตว์ เจ้าหญิง เจ้าชาย อมนุษย์ แม่มด นางฟ้า แต่ให้มีความรู้สึกนึกคิด 
พฤติกรรมต่างๆเหมือนคนทั่วไปหรืออาจจะเหมือนที่เราอยากจะเป็น เมื่อนิทานตกไปอยู่ในท้องถิ่นใด
ก็มักมีการปรับเนื้อเรื่องให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของถิ่นนั้น นิทานในแต่ละท้องถิ่นจึงมีเนื้อเรื่องส่วนใหญ่
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คล้ายคลึงกัน คือ สภาพความเป็นมนุษย์ อารมณ์ ความรู้สึกรัก เกลียด ความโง่ ฉลาด ขบขัน  อาฆาต
แค้น หรือทุกข์ สุข ส่วนรายละเอียดจะแตกต่างไปบ้างตามสภาพแวดล้อมและอิทธิพลของวัฒนธรรม
ความเชื่อของ แต่ละท้องถิ่น(กุหลาบ มัลลิกะมาส, 2518: 99-100) 

นิทานเป็นค าศัพท์ภาษาบาลี หมายถึง ค าเล่าเรื่อง ไม่ว่าเป็นเรื่องประเภทใด แต่อยู่ที่
ลักษณะการเล่าที่เป็นกันเอง แม้จะเป็นข้อเขียนก็มีลักษณะคล้ายกับการเล่าที่เป็นวาจา โดยใช้ภาษา
พูดหรือภาษาปากในการเล่า (สุมามาลย์ พงษ์ไพบูลย์, 2542: 7) 

กล่าวโดยสรุป นิทาน คือ เรื่องเล่าที่มนุษย์ผูกเรื่องขึ้นด้วยภูมิปัญญา โดยส่วนใหญ่จะ
ถ่ายทอดด้วยวิธีมุขปาฐะ เนื้อเรื่องมีหลากหลายและใช้เล่าเพ่ือจุดประสงค์ต่างๆกัน ตามโอกาสและ
สภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น ประกอบด้วยแนวคิด โครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก ถ้อยค า และคติชีวิตที่
ดี มีข้อคิดเกี่ยวกับชีวิต สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรมแก่ผู้อ่าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผู้เยาว์ ดังนั้น ในตอนท้ายของนิทานมักสรุปคติชีวิตให้เป็นเครื่องเตือนใจผู้อ่านด้วย 

ตัวอย่างนิทานเช่น สโนไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด ซินเดอเรลล่า เจ้าหญิงนิทรา ราพันเซล 
โฉมงามกับเจ้าชายอสูร ปีเตอร์แพน เงือกน้อยผจญภัย อลิซในแดนมหัศจรรย์ เป็นต้น 

ตัวละครที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนิทานซึ่งเป็นตัวแทนแห่งความดีงาม ได้แก่ นางฟ้า ใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546: 574) แปลว่า นางในเทพนิยายที่ถือว่าอยู่บน
สวรรค์ภาพ  

นางฟ้าเป็นส่วนประกอบนิทานของประเทศในแถบยุโรปเช่น อังกฤษหรือเยอรมนี ถ้าเป็น
เรื่องราวที่เกี่ยวกับป่าเขาล าเนาไพรแล้ว มักจะเห็นภาพวาดนางฟ้าตัวจิ๋วใบหูแหลม ที่หลังมีปีกใสดุจ
แมลงปอผลุบๆโผล่ๆอยู่ตามสุมทุมพุ่มไม้หรือพงหญ้าทั้งๆที่นิทานเรื่องนั้น มิได้กล่าวถึงนางฟ้าเหล่านี้
แม้แต่น้อย นั่นเป็นเพราะขาวยุโรปนั้นมีความเชื่อว่าตามป่าเขาและกอหญ้านั้นจะมีนางฟ้า  เหล่านี้
อาศัยอยู่ เพียงแต่ไม่มีใครจะพบเห็นได้โดยง่ายๆพวกเขาเรียกเทพธิดาเหล่านี้ว่า แฟรี่ (Fairy) ซึ่งก็
แปลว่านางฟ้านั่นเอง 

แต่ตามต านานเหล่านั้นกลับบอกว่า นางฟ้าตามพงหญ้าตามพงหญ้านี้ ไม่ใช่นางฟ้าหรือ
เทพธิดาที่เหาะบินลงมาจากสวรรค์ แต่เป็นนางฟ้าที่อาศัยปะปนอยู่บนโลกมนุษย์นี่เอง และถึงจะมีปีก
มีเวทย์มนต์อยู่บ้างเหมือนนางฟ้าจากสวรรค์ แต่ก็ไม่มากมายเท่าโดยสันนิษฐานว่า แฟรี่ ซึ่งเป็นนางฟ้า
ในพงหญ้านี้ อาจสืบเผ่าพันธุ์มาจากนางฟ้าบนสวรรค์ก็เป็นได้ นางฟ้าบนดินนี้จะไม่ค่อยอยู่เดี่ยวๆเช่น
นางฟ้าทั่วไปบนสวรรค์ แต่จะมีสังคมความเป็นอยู่คล้ายมนุษย์ คือ มีครอบครัวพ่อแม่พ่ีน้องกินอาหาร
ก็คล้ายมนุษย์ เช่นผลไม้ป่าลูกเล็กๆ น้ าผึ้ง ไข่นก น้ าค้าง มี การแบ่งกลุ่มเขตแดนกันปกครองเป็นเมือง 
แต่ละเมืองนั้น จะมีการเดินทางไปหาสู่กัน แต่ชาวเมืองส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเสียส่วนมาก ผู้ปกครอง
เมืองนั้นก็เป็นราชินีแต่งกายงดงาม ส่วนพระราชาก็มีเช่นกันแต่ตามเรื่องเล่ามักไม่มีบทบาทเท่าราชินี
เนื่องจากเทพนิทานเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเทพนิทานส าหรับเด็กผู้หญิงนั่นเอง(สิกขิม เทวาลัย: 2549) 

เวทมนตร์ของแฟรี่นั้น ได้แก่ มายิก(Mayik)ด้านธรรมชาติ(มายิกเป็นพลังทางธรรมชาติ) 
และสามารถสาปหรืออวยพรได้ผลดีอีกด้วย แฟรี่มักจะอวยพรให้กับเด็กเกิดใหม่ หรือผู้ที่ให้เกียรติแฟรี่
ก็จะได้รับพรเช่นเดียวกัน แฟรี่มีเวทมนตร์ก าบังตนจากสายตาของมนุษย์ ตามต านานหากมนุษย์ไม่มี
ความเชื่อในเรื่องแฟร์รี่ ก็จะไม่ได้เห็นเช่นกัน ภูตน้อยเหล่านี้ปรากฏกายโดยมีแสงเรืองเป็นประกาย
ออกมาจากตัว แฟรี่จะเป็นเทพเผ่าพันธ์หนึ่ง ที่ก าเนิดแต่ธรรมชาติ แฟรี่นั้นเป็นทั้งพรายและภูตในตัว
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เดียวกัน สามารถท่ีจะขยายร่างกายให้มีขนาดเท่าๆกับมนุษย์ และย่อตัวเล็กจิ๋วได้ อีกทั้งยังมีแสงสว่าง
แห่งเทพซึ่งสว่างประดุจแสงจันทร์อยู่ในตัวอีกด้วย 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 1  ชื่อภาพ midsummer eva ปี1908 ของศิลปิน Hughes, Edward Robert 
ที่มา: Hughes, Edward Robert, Midsummer Eva, accessed October 10, 2014 available 
from: http://www.artmagick.com/ 
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ภาพที่ 2  ผลงานของ Howard David Johnson ศิลปินผู้ถ่ายทอดผลงานเกี่ยวกับนางฟ้า 
ที่มา: Howard David Johnson, Paintings and Pictures of Fairies: A Contemporary Fairy Art 
Gallery, accessed October 10, 2014, available from: http://www.howarddavidjohnson.com 
 

 
ภาพที่ 3  ผลงานของ Howard David Johnson ศิลปินผู้ถ่ายทอดผลงานเกี่ยวกับนางฟ้า 
ที่มา: Howard David Johnson, Paintings and Pictures of Fairies: A Contemporary Fairy Art 
Gallery, accessed October 10, 2014, available from: http://www.howarddavidjohnson.com 
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ภาพที่ 4  ผลงานของ Howard David Johnson ศิลปินผู้ถ่ายทอดผลงานเกี่ยวกับนางฟ้า 
ที่มา: Howard David Johnson, Paintings and Pictures of Fairies: A Contemporary Fairy Art 
Gallery, accessed October 10, 2014, available from: http://www.howarddavidjohnson.com 
 

ธรรมชาติ 
ธรรมชาติ ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546: 555) แปลว่า สิ่งที่

เกิดมีและเป็นธรรมดาของสิ่งนั้นๆ ที่เป็นไปเองโดยมิได้ปรุงแต่ง 
ธรรมชาติ หมายถึง ธรรมชาติที่มีคุณค่าทางวิทยาการ และสุนทรียภาพที่เกี่ยวข้องเป็น

สัณฐานที่ส าคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์ อันเป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ ได้ 
การจัดกลุ่มธรรมชาติสามารถจัดตามลักษณะและคุณสมบัติอย่างกว้างๆ ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1. ธรรมชาติที่มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงและฟ้ืนฟูคืนสู่สภาพเดิมได้โดยระบบของ
ตัวเอง เช่น ป่าไม้ ทุง่หญ้า สัตว์ป่า สัตว์น้ า และอุทยานต่างๆ เป็นต้น  

2. ธรรมชาติที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง หรือฟ้ืนฟูคืนสู่สภาพเดิมได้เมื่อถูก
ท าลายก็จะหมดสภาพไป เช่น ภูเขา ถ้ า น้ าตก เกาะ แก่ง หาดทราย หาดหิน ทะเลสาบ หนอง บึง 
และแหล่งที่มีซากดึกด าบรรพ์ เป็นต้น  

ธรรมชาติประกอบไปด้วย 2 ค า นั่นคือ ธรรมะ กับ ชาตะ ธรรมะ คือความจริง คือสิ่งที่
ปรากฏจับต้องได้ รับรู้ได้ อย่างที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้ และน ามาสั่งสอนพวกเรา
ก็คือการรู้ซึ่งความจริง ก็คือ ธรรมะ ส่วนชาตะคือ การเกิด ซึ่งเป็นวัฏจักร เมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับ มีตาย 
ใบไม้ก็ต้องร่วงนั่น คือ วัฏจักร ดังนั้น ธรรมชาติก็คือ วิถีหรือวัฏจักรของความจริงที่เกิดขึ้น  
(ยงยุทธ จรรยารักษ์: 2553) 
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อิทธิพลทางศิลปกรรม 
สื่อผสม (Mixed Media) 
อารี  สุทธิพันธ์  ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับสื่อผสม ไว้ดังนี้  สื่อผสม (Mixed Media) 

ได้แก่ ผลงานทัศนศิลป์ที่เกิดจากการผสมผสานสื่อหรือวัสดุ ศิลปะสาขาเดียวกันหรือต่างสาขาเข้าไว้
ด้วยกัน ในผลงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลากหลายวิธีการ เพ่ือเป้าหมายการ
สร้างงานศิลปะชิ้นนั้นบรรลุผลทั้งนี้ โดยมีสื่อหรือวัสดุสาขาทัศนศิลป์เป็นส่วนประกอบหลัก และมีสื่อ
สาขาอ่ืนเป็นส่วนประกอบ (อารี สุทธิพันธ์, 2528: 88-96) 

ปัจจุบันค าว่า สื่อประสม ได้น ามาใช้กันอย่างกว้างขวาง และมีการให้นิยามตรงกับค าใน
ภาษาอังกฤษว่า Mixed Media ซึ่งในพจนานุกรมภาษาอังกฤษได้ใช้ค าจ ากัดความของค าว่า Media 
นั้น สามารถแยกออกเป็น 2 ความ หมายคือ วัสดุที่เป็นสื่อความหมายในการแสดงออกในงานศิลปะ 
และอีกความหมายก็คือ กรรมวิธีหรือวิธีการในการสร้างสรรค์ที่รวมถึงวิธีการสื่อสมัยใหม่ที่อาจเป็น 
เสียง แสง และภาพ จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทในยุคปัจจุบัน (วิโชค มุกดามณี, 
2545: 18) ดังนั้นความหมายของค าว่า “Mixed Media” คือ การใช้วัสดุผสม หรือการใช้กรรมวิธี
หรือวิธีการในการสร้างสรรค์ในลักษณะผสม สื่อประสม ในแง่ของการใช้วัสดุเป็นส่วนในการแสดงออก
ของศิลปินนั้น ชนิดของวัสดุจะไม่มีข้อก าหนดที่ตายตัว วัสดุที่ศิลปินน ามาใช้ผสมผสานกันในงาน อาจ
เป็นได้ทั้งวัสดุที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติหรือวัสดุซึ่งเป็นผลผลิตของ มนุษย์ ส าหรับสื่อประสมที่เน้นใน
ด้านกรรมวิธี หรือวิธีการในการแสดงออกของศิลปินก็เป็นสื่อที่ไร้ขอบเขตอันจ ากัด ศิลปินจะใช้
กรรมวิธีการทางจิตรกรรมประกอบกับวิธีการทางประติมากรรม ภาพถ่ายผสมกับจิตรกรรมหรือเสียง
ประกอบกับประติมากรรมก็ได้ อย่างไรก็ตามค าว่าสื่อประสมนั้นได้ถูกน ามาใช้กับวงการศิลปะซีกโลก
ตะวันตกใน ศตวรรษท่ี 20 นี้เอง  (สมพร  รอดบุญ, 2534: 121-122) 

 
การปะติด (Collage) 

อารี  สุทธิพันธ์  ได้ให้ทัศนะเก่ียวกับค าว่า “ภาพปะติด” ไว้ดังนี้ คือ 
ค าว่า “ปะติด” แปลมาจากค าในภาษาอังกฤษว่า “collage” ซึ่งมาจากค าในภาษา

ฝรั่งเศส “coller” คอลเลร์ ซึ่งหมายถึง การปะติด 
โดย ทั่วไปแล้ว การสร้างสรรค์ภาพปะติดเป็นการน าเอาวัสดุแผ่นบางๆ เช่น กระดาษสี 

กระดาษหนังสือพิมพ์ ผ้า พลาสติก ใบไม้ ทั้งวัสดุที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นหรือวัสดุจากธรรมชาติน ามา
ปะติดบนพ้ืนระนาบ เช่น กระดาษ กระดาษแข็ง แผ่นไม้อัด การปะติดใช้วัสดุที่มีความหนามากขึ้น 
การปะติดมีแนวโน้มที่จะเป็น 3 มิติ แบบประติมากรรมก็เรียกกันว่า “รูปต่อประกอบ” หรือ 
“assemblage” 

คอลลาจ ถูกบันทึกไว้ว่ามีการใช้ครั้งแรกในศตวรรษที่ 20 แต่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 
18 โดยศิลปินชื่อ Mary Delary โดยเธอได้ท า Paper mosaic หรือ Plant collage โดย ท าใบและ
ดอกจากกระดาษสี และปิดทับลงบนกระดาษด า บางทีใช้กระดาษขาวเพ้นท์สีน้ าแบบไล่น้ าหนัก 
บางครั้งก็ใช้ใบไม้จริงมาประดับ ซึ่งในยุคหลังมีศิลปินชื่อดังอย่าง Kurt  Schwitter ได้น าเอาเศษผ้า 
กระดาษ หรือวัสดุต่างๆ มาปะติดเป็นงานคอลลาจ ภายหลังปี ค.ศ. 1950  Rafael Cauduro  
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ชาวเม็กซิกัน และ Paul Sarkislan ชาวอเมริกัน น าเทคนิคคอลลาจมาใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน
ออกไป (จิระศักดิ์  ทองหยวก, 2548: 59) 

ราล์ฟ  เมเยอร์ กล่าวถึง วิวัฒนาการของภาพปะติด ความว่า “ภาพปะติด มีต้นเค้ามา
จากการสร้างสรรค์งานออกแบบตกแต่ง (decorative design) ด้วยการใช้กระดาษสีปะติดสร้างเป็น
ภาพ และวิวัฒนาการมาสู่การสร้างสรรค์ในเชิงวิจิตรศิลป์ ช่วงปี ค.ศ. 1912 - 1913 เมื่อ ปาโบล  
ปิคาสโซ และจอร์ช บราค เริ่มน าเอาวัสดุต่างๆ มาปะติดบนงานจิตรกรรมอันเป็นการเริ่มต้นน าเสนอ
สื่ออย่างใหม่ มาใช้สร้างระนาบ และพ้ืนผิวในผลงานศิลปกรรม” (วิรุณ  ตั้งเจริญ, 2536: 113)  

จากภาพปะติดหรือคอลลาจในวงการศิลปะ เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ได้ เดินทางไกล
มาถึงค่อนศตวรรษ วิวัฒนาการของภาพปะติดได้ก่อให้เกิดกระบวนแบบอันหลากหลายในการ
สร้างสรรค์ ศิลปะทั้งศิลปินได้สร้างสรรค์และผลักดันให้เกิดกระบวนแบบต่างๆ ซึ่งพอจะน าเสนอได้ 
ดังนี้ 

ภาพปะติด (collage) คือ งานศิลปะที่ใช้วัสดุ 2 มิติ หรือวัสดุแบนๆ ที่มีความหนาไม่มาก
นัก ปะติดบนพ้ืนระนาบ สร้างเป็นภาพงานศิลปะขึ้นมา ตัวอย่างเช่น ภาพหุ่นนิ่งและเก้าอ้ีหวาย
ของปิกัสโซ  ภาพจิตรกรรมและดวงดาวของชวิตแทร์ส 

ภาพถ่ายปะติด (photomontage) คือ งานศิลปะที่มักใช้ภาพถ่าย ภาพจากหนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร ฯลฯ น ามาติดรวมกันบนพ้ืนภาพ จัดองค์ประกอบและสาระให้น่าสนใจ เช่น ภาพความทรง
จ าของลุงออกัสท์ นักประดิษฐ์ไม่มีความสุข (1919) ของ จอร์จ โกรซ์ 

การต่อประกอบ (assemblage) คือ งานศิลปะที่นิยมน าวัสดุ 3 มิติ มาต่อประกอบจัด
รวมกันขึ้น ในลักษณะของงานประติมากรรมนูน หรือประติมากรรมลอยตัว เช่น รูปหัวใจกลไก(1918) 
ของราอูล ฮัสมันน์ รูปรอยัลไทด์(1960) ของหลุยส์  เนเวลสัน 

ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ปะติด (collagraph or collograph) ในกระบวนการพิมพ์ได้ประยุกต์
ภาพปะติดไปใช้ในการพิมพ์โดยใช้วัสดุต่างๆ ปะติดบนแม่พิมพ์ รวมทั้งการถ่ายภาพต่างๆ ลงบน
แม่พิมพ์ และน าแม่พิมพ์ปะติดนั้นไปผ่านกระบวนการพิมพ์ และสร้างเป็นภาพขึ้นมาตัวอย่างเช่น ภาพ
แมร็ช(1923) ของ เคิร์ท  ชวิตแทร์ส  ภาพภายในห้อง(1964) ของ ริชาร์ด  แฮมิลตัน 

ภาพเขียนแบบปะติด (collage painting) คือ ภาพที่ได้รับอิทธิพลหรือเลียนแบบภาพ
ปะติด แสดงให้เห็นแนวระนาบอย่างภาพปะติด เช่น ภาพแวร์นิกา(1937) ของปาโบล  ปิกัสโซ 

ศิลปะวัสดุส าเร็จรูป (Ready Made Art) คือ งานศิลปะที่เลือกน าวัสดุส าเร็จรูปต่างๆ ที่
พบเห็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน เช่น เก้าอ้ี ตุ๊กตา โถส้วม ที่วางขวด ฯลฯ น ามาต่อประกอบ ตกแต่งหรือ
จัดวางเป็นผลงานศิลปะ เช่น รูปล้อจักรยาน(1951) ของมาแชล  ดูชอมป์  

ศิลปะอนาถา และศิลปะขยะ (Povera arts and Junk arts) คือ ศิลปะที่เลือกเศษขยะ
หรือวัสดุที่แสดงความเก่า ฉีกขาด น ามาปะติด หรือผสมผสานกันเข้าเป็นงานศิล ปะ เช่น  
ภาพกระสอบหมายเลข 5 ของอัลเพอร์โต เพอร์รี่  รูปนิรนาม(1961) ของริชาร์ด  สแตงกีวิคซ์   
(วิรุณ  ตั้งเจริญ, 2536: 116-118)  

Larbalestier ได้กล่าวถึงงานปะติดในหนังสือ The Art and Craft of Collage  ไว้ดังนี้ 
วัสดุปะติด (collage) ภาพพิมพ์ซ้อน (montage) และการรวมวัสดุต่อประกอบ 

(assemblage) ทั้งสามค านี้ อธิบายถึงรูปภาพที่สร้างสรรค์มาจากที่มาหลายแห่งประกอบกัน ซึ่ง
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ค้นพบในภาพสิ่งพิมพ์ที่ไม่คงทน (printed ephemera) วัตถุ สามมิติ หรือสื่อภาพ ผลที่ออกมาจะดู
แตกต่างมากดบ้างบิดเบือนต้นฉบับ และปรากฏออกมาด้านเดียวในขณะที่คนอ่ืนๆ วาดภาพโดยตั้งใจ
ในการเลือกใช้วัตถุท่ีเลือกสรรคุณลักษณะก่อนการทดลองนี้ ส่วนประกอบหลายส่วนที่ท าขึ้นเป็นภาพ
ที่ดูมีคุณค่าตามแบบฝรั่งเศสดั้งเดิม วัสดุปะติด ภาพพิมพ์ซ้อน และการผสมผสาน ค าว่า วัสดุปะติด 
มาจากค าว่า coller(โคล์เล่) แปลว่าติด ภาพพิมพ์ซ้อน มาจากค าว่า assembler แปลว่า น ามา
ประกอบกัน จึงง่ายที่จะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่าค าเหล่านี้ เลือนลงไปเมื่อภาพมีกฎเกณฑ์เป็นรูป
เป็นร่างขึ้น (Labalestier, 1995: 7) 

 Pearce ได้กล่าวในหนังสือ คอลลาจ (Collage) ถึงเทคนิควิธีการปะติดไว้ดังนี้ คือ 
 การ ปะติดด้วยกระดาษ การเลือกกระดาษเป็นสิ่งส าคัญ ชนิด น้ าหนักขนาดรูปร่าง

ของกระดาษมีผลต่อชิ้นงาน เมื่อจะเลือกกระดาษต้องพิจารณาถึงความหนา ความโปร่งแสง พ้ืนผิว
กระดาษ และความทนทานโดยทั่วไปแล้ว กระดาษที่เนื้อหนาจะท าให้ชิ้นงานหนัก ในขณะที่กระดาษ
โปร่งแสงจะท าให้ชิ้นงานเบาและดูนุ่มนวล กระดาษที่แตกต่างกันจะส่งผลให้ต่างกันเมื่อน ามาท างาน
ศิลปะ ทั้งการตัด ฉีก จะท าให้ความรู้สึกต่องานแตกต่างกันออกไป ทั้งการใช้รูปแบบแบน ลอน หยัก 
การพับเป็นจีบ และการพับกระดาษ โดยเลือกเนื้อกระดาษจะช่วยให้งานดูสวยงามข้ึน กระดาษเรียบๆ 
ที่ใช้ hand painted และ stenciled จะช่วยให้งานดูมีเอกลักษณ์ (Amanda Pearce, 1997: 19) 
การ ปะติดด้วยผ้า ในการปะติดจะใช้เนื้อผ้าชนิดใดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นของใหม่ รูปแบบใช้ตาม
จินตนาการโดยใช้รูปแบบของผ้าที่เลือกใช้มีการปัก เย็บ ลูกปัด หรือใช้ผ้าตัดปะตกแต่งภายในภาพ 
เลือกใช้ผ้าให้เหมาะ ส าหรับรูปแบบนามธรรมที่เรียบง่ายหรือจะใช้ร่วมกับวัสดุอ่ืนๆ เช่น กระดาษ ซึ่ง
จะใช้สีเรียบๆ สีผสม เนื้อผ้าที่แตกต่างกัน (Pearce, 1997: 55)  

 
ศิลปะแฟนตาซี 

ศิลปะแฟนตาซี (อังกฤษ: Fantasy art) เป็นประเภทของงานศิลปะประเภทหนึ่งที่มี
เนื้อหา, ความคิด, องค์ประกอบ หรือฉากที่เป็นไสยศาสตร์ หรือ เหนือธรรมชาติ ขณะที่ปรัชญานี้
บางส่วนคาบเกี่ยวกับนิยายวิทยาศาสตร์,  นวนิยายสยองขวัญ (Horror fiction) และ นวนิยาย
คาดการณ์ (Speculative fiction) แต่ศิลปะแฟนตาซีก็มีองค์ประกอบบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเองที่ไม่พบในศิลปะการเขียนนวนิยายคาดการณ์ เนื้อหาของงานที่มาจากความลึกลับและต านาน 
หรือ การเขียนแฟนตาซีของโลกสมัยใหม่ในรูปลักษณ์ที่แฝงนัยยะของพลังอ านาจของเทพ หรือ มายา 
หรือ สิ่งที่เหนือธรรมชาติเป็นเนื้อหาที่พบโดยทั่วไปในงานประเภทนี้  และเป็นปัจจัยที่สร้างความ
แตกต่างของงานศิลปะประเภทนี้จากงานศิลปะประเภท อ่ืนๆ นอกจากนั้นก็จะนิยมใช้จินตสัตว์ 
(Mythical creature) ในต านานเทพหรือในจินตนาการเช่นมังกร, พ่อมด, พราย และอ่ืนๆ ใน
องค์ประกอบของภาพ 

ศิลปะแฟนตาซีมีความสัมพันธ์โดยตรงกับนวนิยายแฟนตาซี หรือบางครั้งงานศิลปะแฟน
ตาซีก็จงใจถอดออกมาจากตัวละครหรือฉากของงานวรรณกรรม  

ศิลปะแฟนตาซีไม่ควรจะสับสนกับปรัชญาศิลปะ “fantastic art” (ศิลปะอัศจรรย์) ซึ่ง
เป็นประเภทของศิลปะที่มีองค์ประกอบที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นเชิง “แฟนตาซี” 
เสมอไปศิลปะแฟนตาซีและวัฒนธรรมชั้นสูง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Supernatural&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Horror_fiction&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Speculative_fiction&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Speculative_fiction&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Speculative_fiction&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/Fantastic_art
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5
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แม้ว่าการสร้างงานศิลปะแฟนตาซีจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของผู้  สร้าง และ 
แม้ว่าจะเป็นศิลปะที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย แต่ศิลปะแฟนตาซีก็ยังไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจ
ของปรัชญาตะวันตก (Western canon) หรือเป็นงานประเภทวิจิตรศิลป์ ที่ยังคงไม่มีแขวนแสดงใน
ห้องแสดงภาพ หรือยังไม่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล หรือยังไม่เป็นหลักสูตรการเรียนในสถาบัน
ศึกษา และอ่ืนๆงานไม่กี่ชิ้นที่เป็นงานที่เข้าขั้นโดยเฉพาะงานเหนือจริง หรือ พรีราฟาเอลไลท์ มี
ลักษณะเดียวกับศิลปะแฟนตาซีหลายอย่าง เช่นงานเขียน “ปราสาทในพิรานีส” โดย จิตรกรเบลเยียม
เรอเน มากรีต หรือ “เลดี้แห่งชาลอตต์” โดย จิตรกรเบลเยียมจอห์น วิลเลียม วอเทอร์เฮาส์ ก็แทบจะ
แน่นอนว่าจัดอยู่ในประเภทศิลปะแฟนตาซีได้ ถ้าเป็นภาพที่เขียนในปัจจุบัน งานเขียนชิ้นหลังนี้ก็
เช่นเดียวกับศิลปะแฟนตาซีตรงที่เป็นงานที่เขียนจาก จินตนการที่มาจากงานวรรณกรรม ที่ในกรณีนี้
คือมาจากโคลงชื่อเดียวกันโดยลอร์ดอัลเฟรด เทนนีสัน 

ศิลปินศิลปะแฟนตาซีผู้ อ่ืนใช้ขบวนการศิลปะอาร์ตนูโวและขบวนการศิลปะของ
วัฒนธรรมชั้นสูงที่พยายามดิ้นรนให้ศิลปะแฟนตาซีหรือศิลปะนางฟ้าได้รับการพิจารณาและได้รับการ
ยอมรับกันว่าเป็นศิลปะได้ระดับโดยสถาบันศิลป์ต่างๆ 

ฟีนุคาเนบรรยายลักษณะงานศิลปะของตนเองว่ามีลักษณะแบบ “ยุคกลางใหม่” (Neo-
Medieval) แทนที่จะใช้ค าหลีกเลี่ยงว่าเป็น “ศิลปะแฟนตาซี” การนิยามว่าศิลปะใดถือว่าเป็นศิลปะ
ของวัฒนธรรมชั้นสูง หรือ ศิลปะใดไม่ถือว่าเข้าขั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่จิตรกรผู้มีชื่อเสียงเช่นตระกูลการ
เขียนแบบกลาสโกว์ที่ถือกันว่าเป็นกลุ่มศิลปินที่ด้อยกว่ามาตรฐานในสมัยที่รุ่งเรืองอยู่ 

ศิลปินที่ ได้ รับอิทธิพลและเป็นแรงบันดาลใจได้แก่  Will Cotton , Howard David 
Johnson, Josephine Wall ,Frida  Kahlo และ เฉลิมเกียรติ คติเกษมเลิศ WONDER ANATOMIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/Western_canon
http://th.wikipedia.org/wiki/Western_canon
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Ren%C3%A9_Magritte&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C_%28%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%29
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=John_William_Waterhouse&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%94_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=High_culture&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Glasgow_School&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Glasgow_School&action=edit&redlink=1
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ภาพอิทธิพลทางศิลปะ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5  ผลงานของ Josephine Wall 
ที่มา: Josephine Wall, Fairy's Fairy, accessed October 6, 2014, available from: 
http://www.thefairygathering.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6  ผลงานของ Josephine Wall        
ที่มา: Josephine Wall, The wood fairy, accessed October 6, 2014, available from: 
http://www.thefairygathering.com 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 7  ผลงานของ Josephine Wall ที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันของผู้หญิง  
ที่มา: Josephine Wall, Spirit of Flight, accessed October 6, 2014, available from: 
http://www.thefairygathering.com 

 

 
ภาพที่ 8  ผลงานของ Josephine Wall ที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันของผู้หญิง   
ที่มา: Josephine Wall, Call of the Sea, accessed October 6, 2014, available from: 
http://www.thefairygathering.com 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 9  ผลงานของ Josephine Wall ที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันของผู้หญิง  
ที่มา: Josephine Wall, Phyches Dream, accessed October 6, 2014, available from: 
http://www.josephinewall.co.uk 
 

 
ภาพที่ 10  ผลงานของ Josephine Wall ที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันของผู้หญิง   
ที่มา: Josephine Wall, Queen of the Night, accessed October 6, 2014, available from: 
http://www.josephinewall.co.uk 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.josephinewall.co.uk/
http://www.josephinewall.co.uk/
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ภาพที่ 11  ผลงานของ Howard David Johnson ศิลปินผู้ถ่ายทอดผลงานเกี่ยวกับนางฟ้า 
ที่มา: Howard David Johnson, Hurt Feelings, accessed October 10, 2014, available from: 
http://www.howarddavidjohnson.com 

 

 

ภาพที่ 12  ผลงานของ Howard David Johnson ศิลปินผู้ถ่ายทอดผลงานเกี่ยวกับนางฟ้า 
ที่มา: Howard David Johnson, The Flower Fairy, accessed October 10, 2014, available from: 
http://www.howarddavidjohnson.com 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 13  ผลงานของ Will Cotton เป็นแรงบันดาลใจในการแทนค่าความสุขด้วยการใช้สีสัน 
ที่มา: Will Cotton, Cotton Candy Katy, accessed October 10, 2014, available from: 
http://www.willcotton.com 
 

 
ภาพที่ 14  ผลงานของ Will Cotton เป็นแรงบันดาลใจในการแทนค่าความสุขด้วยการใช้สีสัน 
จากขนมหวาน 
ที่มา: Will Cotton, Cotton Candy Katy, accessed October 10, 2014, available from: 
http://www.willcotton.com 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฟรีดา คาห์โล (Frida Kahlo) (6 กรกฎาคม พ.ศ. 2450 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2497) 
จิตรกรชาวเม็กซิโกแนวผสมแบบเหมือนจริง สัญลักษณนิยม และเหนือจริง มีลักษณะเด่นเป็นที่สังเกต
ได้จากไรหนวดและขนคิ้วดกชนกัน ชอบแต่งกายด้วยชุดฟูฟ่องแบบชุดเม็กซิกันภาพเขียนของฟรีดา
สะท้อนชีวิตอันขื่นขมอย่างตรงไปตรงมาจนน่าตกใจ ทั้งการสมรสที่ล้มเหลว การตั้งครรภ์และการ
ผ่าตัดต่างๆ 55 ภาพในจ านวน 143 ภาพเป็นภาพเหมือนของตัวเอง มักมีการสื่อความหมายเชิง
สัญลักษณ์เกี่ยวกับบาดแผลทางกายและทางใจของฟรีดา ฟรีดาได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น
เม็กซิกันอย่างยิ่ง โดยสะท้อนเป็นสีสันอันสดใสใน สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในภาพเขียน แม้ว่างานของฟรีดา
ถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบเหนือจริง และออกแสดงกับพวกลัทธิเหนือจริงของยุโรป แต่ฟรีดาไม่นับตัวเอง
เป็นพวกลัทธิเหนือจริง งานที่มีท่วงท านองส่วนใหญ่เกี่ยวกับสตรี ส่งให้ฟรีดากลายเป็นแม่แบบของนัก
สตรีนิยมในทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษท่ี 20 

 
 

 
ภาพที่ 15  ผลงานของ Frida  Kahlo 
ที่มา: Frida  Kahlo, Me and My Parrot, accessed February 17, 2015, available from: 
http://www.fridakahlo.org/ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



22 

 

ภาพที่ 16  ผลงานของ Frida  Kahlo 
ที่มา: Frida  Kahlo, Thinking About Death, accessed February 17, 2015, available 
from: http://www.fridakahlo.org/ 

 
ภาพที่ 17  ผลงานของ Frida  Kahlo 
ที่มา: Frida Kahlo, Self Portrait with Thorn Necklace and Hummingbird, accessed 
February 17, 2015, available from: http://www.fridakahlo.org/ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 18  ผลงานของ Frida  Kahlo 
ที่มา: Frida Kahlo, Diego on my Mind, accessed February 17, 2015, available from: 
http://www.fridakahlo.org/ 

 
ภาพที่ 19  ผลงานของ Frida  Kahlo 
ที่มา: Frida Kahlo, Self-portrait with monkey, accessed February 17, 2015, available 
from: http://www.fridakahlo.org/ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เฉลิมเกียรติ คติเกษมเลิศ ผู้ก่อตั้งแบรนด์และดีไซน์เนอร์ Wonder Anatomie ผู้มีแรง
บันดาลใจจากความประทับใจสุนทรียะด้านสรีระและโครงสร้างร่างกาย ดังนั้นโครงกระดูกจึงเป็น
องค์ประกอบหลักในการออกแบบ โดยความพิเศษของ Wonder Anatomie จะแตกต่างจากแบรนด์
เสื้อผ้าอ่ืนๆ ตรงที่ ความกล้าคิดและกล้าท า การดีไซน์ไม่ตามกระแส เน้นความเป็นแฟนซี ผสมผสาน
กับเสื้อผ้าแนวสปอร์ตแวร์  อีกทั้งการน ากลิ่นอายศิลปะของแท็ททูเข้ามามีบทบาทผสมผสานกับ
ลวดลายพิมพ์ดอกไม้เมืองร้อนในป่าใหญ่และความคลาสสิคของหัวกระโหลก ในลักษณะโครงสร้าง
แบบสามมิติ โดดเด่นสะดุดตาด้วยการน าพลาสติกชนิดพิเศษเข้ามาประกอบ สามารถสะท้อนจิต
วิญญาณความอิสระของแฟชั่นยุคใหม่ ท าให้เสื้อผ้าของ Wonder Anatomie น่าสนใจและแตกต่าง
จากแบรนด์อื่นๆ จนกลายเป็นสัญลักษณ์ในการจดจ าและสร้างความแปลกใหม่ให้กับโลกแฟชั่นได้เป็น
อย่างดี  

 

 

 
ภาพที่ 20  ผลงานของ เฉลิมเกียรติ คติเกษมเลิศ WONDER ANATOMIE 
ที่มา: เฉลิมเกียรติ คติเกษมเลิศ, WONDER ANATOMIE, accessed February 17, 2015, 
available from: http://wonderanatomie.blogspot.com 

 
 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 21  ผลงานของ เฉลิมเกียรติ คติเกษมเลิศ WONDER ANATOMIE 
ที่มา: เฉลิมเกียรติ คติเกษมเลิศ, WONDER ANATOMIE, accessed February 17, 2015, 
available from: http://wonderanatomie.blogspot.com 

 

ภาพที่ 22  ผลงานของ เฉลิมเกียรติ คติเกษมเลิศ WONDER ANATOMIE 
ที่มา: เฉลิมเกียรติ คติเกษมเลิศ, WONDER ANATOMIE, accessed February 17, 2015, 
available from: http://wonderanatomie.blogspot.com  
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สมุดกลาง



26 

 

ภาพที่ 23  ผลงานของ เฉลิมเกียรติ คติเกษมเลิศ WONDER ANATOMIE 
ที่มา: เฉลิมเกียรติ คติเกษมเลิศ, WONDER ANATOMIE, accessed February 17, 2015, 
available from: http://wonderanatomie.blogspot.com 

 
ภาพที่ 24  ผลงานของ เฉลิมเกียรติ คติเกษมเลิศ WONDER ANATOMIE 
ที่มา: เฉลิมเกียรติ คติเกษมเลิศ, WONDER ANATOMIE, accessed February 17, 2015, 
available from: http://wonderanatomie.blogspot.com 
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สมุดกลาง
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ภาพที่ 25  ผลงานของ เฉลิมเกียรติ คติเกษมเลิศ WONDER ANATOMIE 
ที่มา: เฉลิมเกียรติ คติเกษมเลิศ, WONDER ANATOMIE, accessed February 17, 2015, 
available from: http://wonderanatomie.blogspot.com 

 

 
 

ภาพที่ 26  ผลงานของ เฉลิมเกียรติ คติเกษมเลิศ WONDER ANATOMIE 
ที่มา: เฉลิมเกียรติ คติเกษมเลิศ, WONDER ANATOMIE, accessed February 17, 2015, 
available from: http://wonderanatomie.blogspot.com 
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ภาพที่ 27  ผลงานของ เฉลิมเกียรติ คติเกษมเลิศ WONDER ANATOMIE 
ที่มา: เฉลิมเกียรติ คติเกษมเลิศ, WONDER ANATOMIE, accessed February 17, 2015, 
available from: http://wonderanatomie.blogspot.com 

 
 

  
 

ภาพที่ 22  ผลงานของ เฉลิมเกียรติ คติเกษมเลิศ WONDER ANATOMIE 
 

ที่มา : http://wonderanatomie.blogspot.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 28  ผลงานของ เฉลิมเกียรติ คติเกษมเลิศ WONDER ANATOMIE 
ที่มา: เฉลิมเกียรติ คติเกษมเลิศ, WONDER ANATOMIE, accessed February 17, 2015, 
available from: http://wonderanatomie.blogspot.com 
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ภาพข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ภาพข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง แสดงให้เห็นถึงความชื่น

ชอบส่วนตัว การแต่งกาย บุคลิก อัตลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงการใช้ชีวิตในหน้าที่ๆมีความแตกต่างกัน   

 
ภาพที่ 29 ข้อมูลเกี่ยวกับความชื่นชอบของตนเอง 

 

 
 

ภาพที่ 30 ข้อมูลเกี่ยวกับความชื่นชอบของตนเอง 

   ส
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สมุดกลาง
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ภาพที่ 31 ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในขณะท างาน 
 

 
ภาพที่ 32 ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในขณะท างาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 33 ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 

 
ภาพที่ 34  ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
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ภาพที่ 35  ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 

ภาพที่ 36  ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
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ภาพที่ 37  ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
 

 
ภาพที่ 37 ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 

 
ภาพที่ 38  ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการสร้างสรรคผ์ลงาน 

 
การศึกษาสร้างสรรค์งานศิลปะจิตรกรรมสื่อผสม ที่มีแนวความคิด ต้องการสะท้อนถึง

ความเป็นตัวตนผ่านจินตนาการ และความฝัน ที่มีความสุขอันก่อเกิดขึ้นจากภายในจิตใจของข้าพเจ้า
เอง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจากการมองโลกในแง่ดีของข้าพเจ้าในชีวิตจริง โดย
มีความฟุ้งฝันแบบแฟนตาซี อาศัยทัศนธาตุทางศิลปะมาเป็นสื่อสร้างสรรค์ผลงาน โดยได้แบ่งวิธี
การศึกษาดังนี ้
 
รูปแบบการสร้างสรรค์ 

ผลงานชุดนี้เป็นรูปแบบจิตรกรรมเทคนิคสื่อผสม น ามาประกอบกับการปั้นนู้นต่ าและ
การปะติด ที่ใช้ผ้าซึ่งเป็นวัสดุ 2 มิติ ที่มีความหนาไม่มากนัก ปะติดบนพ้ืนระนาบ มีการใช้วัสดุ  
และกรรมวิธีที่มีความสอดคล้องกับแนวความคิด น าเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับนางฟ้า โดยมีความ
ประทับใจในภาพลักษณ์อันแสดงออกถึงความดีงาม ซึ่งเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจที่ดีที่ชักจูงให้
เด็กๆมีความคิด และยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ดี โดยน าดอกไม้ เป็นตัวแทนแห่งความอ่อนหวาน ความ
เป็นผู้หญิง และธรรมชาติมาประกอบในผลงานมากขึ้นด้วย เนื่องจากเรื่องราวของนางฟ้าที่น าเสนอ
นั้น ไม่ใช่นางฟ้าท่ีอยู่บนสวรรค์ แต่เป็นนางฟ้าตัวน้อยที่คอยหลบซ่อนอยู่ในชีวิตประจ าวันของเราและ
คอยช่วยเหลือ ดูแลมนุษย์ รักษาและควบคุมธรรมชาติ ซึ่งเปรียบเสมือนการน าเอาความฝันและความ
จริงมาเชื่อมโยงกัน ว่าที่แท้จริงแล้วความสุข ความดีงาม ที่บริสุทธิ์แบบเด็กๆนั้นยังคงมีอยู่จนถึง
ปัจจุบันเพียงแค่เราเชื่อ นี่เป็นการเชื่อมั่นในความดีงามที่ถูกปลูกฝังมาจากครั้งเยาว์วัย จนถึงปัจจุบัน
เมื่อเติบโตขึ้นได้พบเจอปัญหาอุปสรรคใดในโลกของความเป็นจริง ก็ยังคงมีอีกโลกหนึ่งที่สร้าง 
ความสุขขึ้นในจิตใจเราได้เสมอ จึงสร้างสรรค์ผลงานโดยเน้นไปในทางความฝันที่สวยงาม น่าตื่นเต้น 
เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์จากโลกแฟนตาซี มีการสร้างรูปนูนต่ าเป็นตัวข้าพเจ้าเองที่มีความ 
เหนือธรรมชาติ กากเพชรและเลื่อมที่มีความระยิบระยับแทนค่าละอองของนางฟ้า ลายผ้าที่ใช้ในงาน
เป็นลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ เช่น ดอกไม้  ผีเสื้อ เป็นต้น และใช้โทนสีที่สดใส 
เด่นชัด อันได้แก่ สีม่วง สีชมพู สีฟ้า สีเหลือง เป็นส่วนใหญ่ ลักษณะดังกล่าวเป็นองค์ประกอบ
เชื่อมโยงให้ผลงานรู้สึกถึงความฝันและจินตนาการท่ีมีความสุขและน่าตื่นเต้นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

 เจ้าหญิงกับนางฟ้า เป็นค าท่ีใช้แทนค่า สิ่งที่สวยงาม มีความงดงามในความหมาย มีทุกๆ
สิ่งในความสมบูรณ์แห่งเกียรติยศความงดงามอย่างที่บุคลสามัญชนธรรมดามิอาจมี เจ้าหญิง 
คือความหมายที่แทนค่าในโลกแห่งความเป็นจริงที่เพียบพร้อมไปซึ่งความ  สมบูรณ์ ซึ่งนางฟ้าก็มี
ความหมายเช่นเดียวกันแตกต่างกันแค่เพียงนางฟ้าใช้แทนค่าในโลก  แห่งความฝันและจิตนาการ 
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงสร้างรูปจ าลองของตนเองขึ้นมา เป็นตนเองในของแห่งความฝันและจินตนาการ  
ที่มีความเหนือจริง มีความเป็นอิสระทางความคิดและการแสดงออก มีความฟุ้งฝันแบบแฟนตาซีโดย
ใช้เทคนิคสื่อผสมในการสร้างสรรค์ผลงาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
เมื่อได้ความคิดหลักแล้ว น ามาคิดทบทวน ค้นหาข้อมูล ทั้งในรูปของความทรงจ าที่อยู่ใน

มโนภาพ จินตนาการ ที่มีความสุขเมื่อได้ระลึกถึงรวมถึงปัญหาหรือความทุกข์ใจที่พบเจอในชีวิตจริง 
น ามาประมวลหาสิ่งที่เป็นประเด็นที่รู้สึกสนใจเป็นพิเศษ เก็บเป็นข้อมูลและบันทึกไว้ เพ่ือน ามาสร้าง
ผลงานแยกออกเป็นแต่ละชิ้นเพ่ือแสดงรายละเอียดของความคิดที่แสดงเรื่องราวในแต่ล ะชิ้น  
ก่อนน ามาประกอบกันเป็นผลงาน 

1. ค้นหาข้อมูลจากภาพยนตร์การ์ตูน นิทาน นิยาย แล้วบันทึกเป็นภาพถ่าย หรือร่าง
ภาพผลงานคร่าวๆ 

2. ก าหนดรูปแบบของผลงาน ร่างโครงสร้าง และแนวความคิดของเนื้อหาให้ชัดเจน 
3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่น ามาประกอบในการติดตั้ง จัดวางงาน 

3.1  กระดาษแข็ง กระดาษลัง กระดาษหนังสือพิมพ์และกระดาษเหลือใช้อื่นๆ 
3.2  โฟม 
3.3  ผ้าที่มีสีสันและลวดลายสอดคล้องกับแนวความคิด  
3.4  กากเพชรสีต่างๆ 
3.5  ซิลิโคน 
3.6  ปืนยิงกาวซิลิโคน ปืนกาว 
3.7  สีอะครีลิค 
3.8  กาวน้ า กาวลาเท็กซ์ กาวร้อน 
3.9  น้ ายาเคลือบ 
3.10 สีสเปรย์ 
3.11 กรรไกร คัตเตอร์  
3.12 พู่กัน 
3.13 ถังน้ า 
3.14 แผ่นไมอั้ด 
3.15 เรซิน 
3.16 อุปกรณ์ปั้น,หล่อ 
3.17 กระดาษสาญี่ปุ่น 
3.18 ไหมพรม ทั้งชนิดเส้นเล็กละเอียด และไหมฟู 
3.19 วัสดุปะติดอ่ืนๆ 

4. ทดสอบการจัดวางส่วนประกอบของผลงานอย่างคร่าวๆ เพ่ือวางแผนและหาความ
เหมาะสมในตัวงาน อาจใช้วางวัสดุแล้วถ่ายรูปเพ่ือวางผังการจัดวางให้ชัดเจน และ
สะดวกขึ้น 

5. ด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานตามแนวความคิดและรูปแบบที่วางไว้ 
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ภาพที่ 39   วัสดุ - อุปกรณ์  

     ได้แก่ กาวลาเท็กซ์ กาวน้ า ซิลิโคนสีขาว ซิลิโคนสีใส สอีะครีลิค ผ้าลายดอกไม้และกาก 
     เพชร 

 

 
ภาพที่ 40   วัสดุ – อุปกรณ์ 
      ไหมพรมชนิดเส้นเล็กละเอียดที่น ามาแกะออกจากม้วนและลูกปัดไม้สีต่างๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 41   การข้ึนรูปโครงสร้างผลงาน 
      ผลงานถูกขึ้นรูปด้วยการแกะโฟมเป็นผลงาน 3 มิต ิ
       

 
 

ภาพที่ 42   การข้ึนโครงสร้างผลงาน 
      ผลงานที่ผ่านกระบวนการท าให้เกิดพ้ืนผิวเรียบด้วยสีโป๊และกระดาษสาญี่ปุ่น  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทัศนธาตุในการสร้างสรรค์ (Visual Elements) 
รูปร่าง (Shape) รูปร่างที่เกิดขึ้นในผลงานส่วนใหญ่จะเป็นรูปร่างอิสระที่ได้รับอิทธิพลมา

จากธรรมชาติ รูปอิสระท่ีแสดงเนื้อท่ีของผิวที่เป็นระนาบมากกว่าแสดงปริมาตรหรือมวล 
รูปทรง (Form) รูปทรงที่เกิดขึ้นในผลงานเป็นรูปทรงอิสระที่เกิดจากการใช้ โฟมและ 

กระดาษสร้างให้เกิดเป็นรูปทรง มีความลึกและนูน ใช้วิธีการระบายให้เกิดเป็นค่าน้ าหนัก ประกอบกับ
การใช้เทคนิคคอลลาจผ้าให้เกิดเป็นค่าน้ าหนักของรูปทรงรูปทรงอินทรีย์ (Organic Form) เป็นหลัก 
เป็นรูปทรงของสิ่งที่มีชีวิต ได้แก่ รูปของคน  สัตว์  พืช และใช้รูปทรงอิสระ (Free Form) เป็นรูปทรง
ที่เกิดขึ้นอย่างอิสระ ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน เช่น รูปก้อนเมฆ  ก้อนหิน  หยดน้ า ควัน เวทมนต์ ซึ่งให้
ความรู้สึกที่เคลื่อนไหว มีพลัง อ่อนโยน น่าตื่นเต้น รูปอิสระจะมีความกลมกลืนกับรูปอินทรีย์ ให้
ความรู้สึกมีปริมาตร  มีความหนาแน่น มีมวลสารที่เกิดจากการใช้ค่าน้ าหนัก หรือการจัดองค์ประกอบ
ของรูปทรงหลายรูปรวมกัน ผลงานชุดนี้มีการประกอบกันของรูปทรงที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน รูปทรง
ที่ต่อเนื่องกัน รูปทรงที่ซ้อนกัน รูปทรงที่ผนึกเข้าด้วยกัน รูปทรงที่แทรกเข้าหากัน  รูปทรงที่สานเข้า
ด้วยกันและรูปทรงท่ีบิดพันกัน และสร้างรูปทรงจากวัสดุที่ต่างชนิดกัน 

 
 

 

 
ภาพที่ 43   รูปทรงในผลงาน 
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เส้น (Line) เป็นส่วนประกอบส าคัญในการก าหนดขอบเขต ระยะของมิติต่างๆภายในตัว
ผลงาน การใช้เส้นในผลงานเป็นการแสดงถึงความเคลื่อนไหว พริ้วไหว มีการใช้เส้นสร้างเป็นลวดลาย
ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ เส้นเหล่านี้จะช่วยก าหนดทิศทางรูปร่างของผลงานในแต่ละชิ้นที่มี
โครงสร้างที่ต่างกันออกไปให้อยู่ได้อย่างกลมกลืนและสอดคล้องไปกับแนวความคิด ภายในงาน
ประกอบด้วยเส้นทั้งที่เกิดจากวัสดุและการวาดประกอบ 

 

 

ภาพที่ 44   เส้นที่เกิดจากวัสดุ 
 

รูปทรง (Form)  
สี (Color) ผลงานชุดนี้เน้นโทนสีม่วง ชมพู ฟ้า เหลือง ใช้โทนสีที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก

ธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ เป็นส่วนใหญ่ โดยจะใช้สีที่เกิดจากตัววัสดุคือ ผ้า ไหมพรม วัสดุปะติดอ่ืนๆกาก
เพชร ประกอบกับการระบายสีในบางส่วน 

 
ภาพที่ 45   สีที่เกิดจากวัสดุ 
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พ้ืนผิว (Texture) พ้ืนผิวในผลงานเกิดจากการปะติด การปั้น และพ้ืนผิวของตัววัสดุแต่
ละชนิดที่น ามาใช้ประกอบกันในงาน รวมทั้งกาวอะครีลิคและกาวซิลิโคลนสร้างพ้ืนผิวขึ้นมาให้มี
ลวดลายที่เคลื่อนไหวไปตามโครงสร้างของภาพ มีพ้ืนผิวเงาวาวในบางส่วนเปรียบซึ่งได้รับแรงบันดาล
ใจมาจากหยดน้ าค้างในธรรมชาติ รวมทั้งพ้ืนผิวจากวัสดุอ่ืนๆที่น ามาประกอบที่มีความไม่แน่นอน
ตายตัว ขึ้นอยู่กับแนวความคิดของผลงานในชิ้นนั้นๆ 

 

 

ภาพที่ 46   พ้ืนผิวในผลงาน 
 

ที่ว่าง (Space) เป็นส่วนส าคัญที่ท าหน้าที่สร้างความประสานกลมกลืนที่ว่างภายในงาน
นั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องราวขอบเขตการด ารงอยู่ของสิ่งต่างๆระยะห่างระหว่างรูปทรงของช่วงเวลา และ
ที่ว่างท าให้เกิดรูปทรง และมีความหมายใหม่ขึ้นมา เช่น ในงานผลงานชุดนี้มีการทิ้งพ้ืนที่ว่างไว้ เพ่ือให้
อากาศล้อมรอบและเน้นให้รูปทรงเด่นชัดขึ้น นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ว่างของผนังที่ถูกน ามาใช้เป็น
ส่วนประกอบของงานขณะที่ติดตั้งงานแล้วอีกด้วย 

 

 
ภาพที่ 47   พ้ืนที่ว่างในผลงาน 
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แสง และ เงา (Light and shadow)ในผลงานชุดนี้ จ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
1. ลักษณะของแสงและเงามาจากข้อเท็จจริง แสงและเงาที่เกิดขึ้นจริง เช่น แสงเงา 

ที่กระทบส่วนของพ้ืนผิวที่มีความเงาวาว ประกาย แสงเลื่อมพรายจากกากเพชร 
2. ลักษณะของแสงและเงาที่สร้างขึ้นจากความรู้สึก จากความทรงจ าและอารมณ์  

ในเรื่องของบรรยากาศ ที่ดูแล้วรู้สึกถึงความฝันและจินตนาการที่มีความสุข  
 

 
ภาพที่ 48   แสงและเงาในผลงาน 

 
วัสดุ (Material) ผลงานชิ้นนี้มีการใช้วัสดุแทนค่าความรู้สึก ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์

จนผสมผสานกลมกลืนเป็นผลงานจิตรกรรมสื่อผสม ซึ่งวัสดุแต่ละชนิดถูกน ามาแทนค่าและ
ตีความหมายตามแนวความคิดและแรงบันดาลใจ เช่น การใช้ผ้าที่มีความบางเบามาทับซ้อนกัน
เปรียบเสมือนการบันทึกความทรงจ าจากครั้งวัยเยาว์ การใช้กากเพชร ลูกปัด หรือเลื่อมที่มีพ้ืนผิวแวว
วาวระยิบระยับเปรียบเหมือนพลังเวทมนต์  เป็นต้น วัสดุที่ใช้ในผลงานชุดนี้ได้แก่ ไม้ กระดาษ ผ้า 
โฟม เลื่อม ลูกปัด ไหมพรมที่มีลักษณะเส้นและสีที่แตกต่างกัน ซิลิโคน อะครีลิค เรซิ่น พลาสติกและ
วัสดุเหลือใช้ เป็นต้นซึ้งน ามาใช้และจัดการตามแนวความคิดของผลงานแต่ละชิ้น 
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ภาพที่ 49  วัสดุในผลงาน 

 
เทคนิคและวิธีการของผลงานคือใช้วัสดุได้แก่ ไม้และโฟมท าเป็นโครงสร้าง แล้วจึงปะติด

ด้วยกระดาษ ผ้า ไหมพรมและวัสดุอ่ืนๆ โดยใช้การปะติดผสมการระบายสีอะครีลิคและการใช้กาก
เพชรสร้างช่วยสร้างเป็นค่าน้ าหนัก การใช้ผ้าที่มีความบางเบาและโปร่งสีและลวดลายต่างๆทับซ้อนกัน
จนเกิดค่าน้ าหนักที่ต้องการแสดงถึงการบันทึกเรื่องราวความทรงจ าตั้งแต่ครั้งวัยเยาว์สู่ปัจจุบัน  

 ผลงานมีการใช้ รูปร่างและรูปทรงอิสระ รูปทรงธรรมชาติ  มีการสร้างพ้ืนผิวที่มีลักษณะ
ต่างๆกันเช่น เป็นร่องรอย คราบ การไหลของสี พ้ืนผิวมันวาวที่เกิดจากซิลิโคน ความระยิบระยับจาก
กากเพชร เป็นต้น  ใช้การปะติดเส้นไหมพรมแทนเส้นผมที่ฟุ้งกระจาย ใช้การไหลของสีในบางส่วนเป็น
การน าพาให้เกิดลวดลาย เป็นใช้ความบังเอิญในการเปิดมุมมอง ท าให้สามารถจินตนาการเป็นสิ่งต่างๆ
ได้ดีกว่าการจงใจวาดไปตามแบบร่างเพียงอย่างเดียว ในผลงานชิ้นนี้มีการใช้ สร้างรูปเสมือนของ
ตนเองขึ้นมาในรูปแบบประติมากรรรมนูนต่ า สร้างจุด เส้น สี ที่เกิดจากการใช้เทคนิคการปะติด และ
การระบายด้วยสีอะครีลิค ลวดลายของลายผ้า ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ เช่น  ความ
เคลื่อนไหวของเส้นผม กิ่งไม้ เถาวัลย์ ดอกไม้ ผีเสื้อ สัตว์ตัวเล็กๆ ฯลฯ และมีการแทนค่าด้วยการใช้
เส้นผมของผู้หญิงเป็นตัวเล่าเรื่องซึ่งก็เปรียบเสมือนกับความคิด ใช้สัตว์เป็นตัวแทนของความอ่อนโยน 
น่าทะนุถนอม เช่น กวาง กระต่าย นก เป็นต้น โดยที่ผลงานชิ้นนี้จะใช้หลักการจัดองค์ประกอบแบบ
อสมมาตร คือ แบบซ้ายขวาไม่เท่ากัน โทนสีโดยรวมจะเป็นสีร้อน 30% โทนเย็น 70% ซึ่งจะใช้มากก็
คือ สีชมพู ม่วง ฟ้าและเหลือง ตามล าดับ และจะใช้สีขาวเป็นการลดระดับความจัดจ้านของสีท าให้สีดู
หวานขึ้นลักษณะดังกล่าวเป็นองค์ประกอบเชื่อมโยงให้ผลงานรู้สึกถึงความฝันและจินตนาการที่มี
ความสุขได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  ผลการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วยเทคนิคสื่อผสม 
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วิธีการสร้างสรรค์ 
1. วิเคราะห์ถึงแนวเรื่องที่สนใจ สาระที่ต้องการแสดงออก แล้วจึงหาวิธีการแสดงออกถึง

ความเป็นตัวตนผ่านจินตนาการ และความฝัน ที่มีความสุขอันก่อเกิดขึ้นจากภายในจิตใจของข้าพเจ้า
เอง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจากการมองโลกในแง่ดีของข้าพเจ้าในชีวิตจริง โดย
มีความฟุ้งฝันแบบแฟนตาซี 

2. วิธีการท างาน เกิดจากการตั้งแนวความคิดและสิ่งที่จะน าเสนอของผลงานแต่ละชิ้น 
อาจมีภาพร่างคร่าวๆไว้ และศึกษาวัสดุ ที่มีความหมายและสอดคล้องกับแนวความคิด ใช้วิธีการ
ท างานโดยใช้วัสดุในกระบวนการท างานด้านจิตรกรรม  

3. ท าผลงานภาพร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเพื่อความสมบรูณ์ภายในผลงาน 
4. ปฏิบัติงานจริงและให้คณะอาจารย์ตรวจสอบและประเมินอีกครั้งหนึ่ง 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์และพัฒนาผลงาน 

 
จากประสบการณ์การวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เทคนิค ผสม ที่มี

แนวความคิด ต้องการสะท้อนถึงความเป็นตัวตนผ่านจินตนาการ และความฝัน ที่มีความสุขอันก่อ
เกิดขึ้นจากภายในจิตใจของข้าพเจ้าเอง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจากการมอง
โลกในแง่ดีของข้าพเจ้าในชีวิตจริง โดยมีความฟุ้งฝันแบบแฟนตาซี กระทั่งถึงผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้
เป็นผลสืบเนื่องมาจากการค้นคว้าทดลอง บันทึก เรียนรู้เทคนิควิธีการ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาจน
เกิดการพัฒนาทั้งในด้านรูปแบบเนื้อหา และเทคนิควิธีการอย่างต่อเนื่อง มีลักษณะเฉพาะตัว ข้าพเจ้า
มีการพัฒนาและคลี่คลายผลงานดังนี้ 

 
การวิเคราะห์และพัฒนาผลงาน 

ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานจะพบมากในช่วงต้นของการศึกษาค้นคว้าหาแนวทาง
เฉพาะตน การถ่ายทอดรูปแบบให้เป็นเอกลักษณ์และสอดคลองกับแนวความคิด ซึ่งต้องค้นคว้าถึง
ที่มา ข้อเท็จจริง ที่น ามาสนับสนุนแนวความคิด ปัญหาระหว่างการจัดรูปแบบทิศทางของผลงาน
ระหว่างความฝันกับความจริง ปัญหาในการค้นหาเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานให้ผู้ที่ได้รับชมรับรู้
ได้ถึงแรงปะทะจากตัวงาน เนื่องจากเนื้อหาของผลงานเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจินตนาการและความฝัน
ที่ค่อนขว้างกว้างและเป็นนามธรรม  จึงต้องคิดค้นหาเทคนิคที่จะน ามาช่วยสนับสนุนให้ผลงานมีพลัง
มากขึ้น ช่วงแรกรูปแบบของผลงานยังเป็นลักษณะของความความฝันและจินตนาการที่มีความสุขของ
หญิงสาว ซึ่งยังไม่ปรากฏข้อมูลที่ได้รับแรงบันดาลใจมาเด่นชัดเท่าที่ควร ผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงแรกมี
ปัญหาในเรื่องของรูปแบบผลงานที่เป็นไปในทางภาพประกอบมากเกินไป และปัญหาในการจัดการ
วัสดุที่ไม่กลมกลืนกัน ใช้วัสดุเยอะเกินไปจนท าให้ผลงานขาดพ้ืนที่ว่าง ปัญหาในการติดตั้งแสดงผลงาน
ที่ขาดความกระชับ ไม่แข็งแรง ต้องใช้เวลาติดตั้งผลงานแบบแยกชิ้นส่วนเนื่องจากปัจจัยด้านสถานที่
ในการท างานและการขนย้ายงาน ท าให้ใช้เวลาในการติดตั้งค่อนข้างนาน ผลงานช่วงแรกใช้วิธีการขึ้น
รูปด้วยกระดาษอัด และโฟม ปะติดผ้า การเย็บ ปัก  ประกอบกับการใช้สีอะครีลิคระบายทับลงไปใน
บางส่วนให้เกิดเรื่องราวที่ต้องการ เพ่ือให้ได้ผลตามที่ออกแบบไว้ มีน้ าหนักเบา สะดวกในการ
เคลื่อนย้ายแต่ก็ขาดความแข็งแรงเท่าท่ีควรเมื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งต่อมาข้าพเจ้าได้
น าเสนอในรูปแบบ จิตรกรรมเทคนิคผสม ที่มีการวางแผนในการขนย้ายและติดตั้ง การใช้วัสดุที่มี
ความแข็งแรงคงทนข้ึน ส าเร็จรูปในการติดตั้งมากขึ้น มีการใช้วัสดุอ่ืนๆเข้ามาประกอบหลากหลายขึ้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



45 
 

 

การจัดการวัสดุที่ท าให้ผลงานมีความกลมกลืนมากข้ึน โดยวัสดุแต่ละชนิดและการจัดการแต่ละวิธีการ
ล้วนมีความหมายในตัวเอง รวมทั้งการคัดเลือกใช้สีสันที่มีความฉูดฉาดแบบแฟนตาซีมากขึ้น  ท าให้ผล
งานจึงดูมีความน่าสนใจและแสดงถึงความเป็นตัวตนของข้าพเจ้าได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทางด้านแนวความคิด
สิ่งที่ต้องการน าเสนอในแต่ละชิ้นงานต้องใช้เวลาซึมซับเข้ามาเปลี่ยนทีละน้อย จากเหตุการณ์และ
ประเด็นที่สะเทือนใจหรือประทับใจในชีวิตจริง ออกแบบสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ จากขอบเขตการศึกษา รวมทั้งค าแนะน าจากคณาจารย์ ก่อนจะน าไปสู่ความคิดใหม่ที่ท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปสู่ระดับต่อไป  ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ผลักดันข้าพเจ้าให้สร้างสรรค์ผลงาน
ต่อเนื่องไปได้ในอนาคต 
 
การสร้างสรรค์ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ 

โดยเนื้อหาเรื่องราวช่วงนี้เน้นไปทางความสุขที่เกิดจากความรัก ความทรงจ าและความ
ผูกพันในครอบครัวตั้งแต่ครั้งวัยเยาว์ โดยมีเรื่องความฝันและจินตนาการเป็นส่วนประกอบในการ
สร้างสรรค์ผลงาน เป็นความ สุขที่หอมหวานและนุ่มนวล มีวิธีการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการใช้การขึ้น
รูปจากกระดาษอัดและโฟม เพ่ือให้มีน้ าหนักเบา มีการใช้รูปทรงอิสระมาสร้างเป็นโครงสร้าง ก าหนด
ขอบเขตของผลงานชัดเจน ใช้วิธีการปะติด เย็บ ปัก เลื่อมและผ้าที่มีสีอ่อนหวาน มีน้ าหนักบางเบา ลง
ไปในผลงานเพ่ือให้ได้ความรู้สึกถึงความฝันที่ความสุข โดยใช้สีระบายลงในส่วนที่เป็นใบหน้าของคน
เป็นลักษณะที่ตัดทอนจากความจริง เหมือนตุ๊กตาเพ่ือแทนค่าถึงความทรงจ าในวัยเยาว์ ผลงานมีการ
ควบคุมน้ าหนักสีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้เน้นสีฟ้าและชมพูแบบพาสเทล มีการใช้จุด เส้น สี 
รูปร่างรูปทรงอิสระเป็นส่วนใหญ่ ทัศนธาตุเหล่านี้เกิดจากการจัดการวัสดุที่มีพ้ืนผิวและคุณสมบัติที่ให้
ความรู้สึกที่แตกต่างแต่ถูกจัดการให้เกิดความกลมกลืน ผลักดัน ส่งเสริมซึ่งกันและกันให้ผลงานเกิด
จุดเด่น จุดรอง ภายใต้แนวความคิดจินตนาการจากความสุข  

ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์นี้สามารถตอบสนองได้ตรงตามที่ข้าพเจ้ารู้สึก คือความฝัน
จินตนาการท่ีมีความสุข แต่ทางด้านแนวความคิดไม่สามารถแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะบุคคล
ของข้าพเจ้าได้ เนื่องจากแนวความคิดเกี่ยวกับความฝันหรือความสุขนั้นเป็นหัวข้อที่กว้างและจับต้อง
ได้ยาก ขาดประเด็นหลักที่ส าคัญ การอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้มีน้ าหนักไม่มากพอ จึงส่งผล
ให้ผลงานในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ไม่มีพลังพอที่จะแสดงความเป็นตัวตนของข้าพเจ้าออกมาได้ โดยคณะ
อาจารย์ให้ความเห็นว่าผลงานในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์นี้ยังขาดความโดดเด่นและความร่วมสมัยอีกทั้ง
ยังไม่แสดงความเป็นตัวตนของข้าพเจ้าอีกด้วย 
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การสร้างสรรค์ผลงานช่วงศิลปนิพนธ์ 
ผลงานในช่วงนี้มีการปรับปรุงและพัฒนาทั้งเรื่องของการใช้วัสดุ เทคนิควิธีการ และ

แนวความคิด เนื้อหามีความเด่นชัดมากขึ้นโดยเน้นไปที่การแสดงออกถึงความเป็นตัวตนผ่าน
จินตนาการ และความฝันที่มีความสุขอันก่อเกิดขึ้นจากภายในจิตใจของข้าพเจ้าเอง ซึ่งได้รับแรง
บันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจากการมองโลกในแง่ดีของข้าพเจ้าในชีวิตจริง โดยมีความฟุ้งฝัน
แบบแฟนตาซี ซึ่งช่วงนี้ได้มีการพัฒนาด้านแนวคิดให้กระชับยิ่งขึ้นโดยเจาะจงถึงจินตนาการส่วนตน 
ซึ่งมีการใช้เทคนิคในสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้น มีการน ากระดานไม้อัดมาขึ้นรูปแทนการใช้กระดาษ
เพ่ือความแข็งแรงของผลงาน และมีการใช้วัสดุและสื่อที่มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานล้วนมีความหมายแฝงอยู่ในตัว สามารถแสดงออกถึงความฝันจิตนาการของข้าพเจ้า
ในแนวแฟนตาซีได้ 

ผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์นี้มีด้วยกันทั้งหมด 5 ชิ้น แต่ละชิ้นมีแนวความคิดร่วมกันแต่สิ่งที่
น าเสนอมีความแตกต่างกัน ผลงานแต่ละชิ้นมีการพัฒนาทั้งเรื่องวัสดุ องค์ประกอบ เทคนิควิธีการ
สร้างสรรค์ การจัดวาง การน าเสนอ การวางแผนงานที่มีการพัฒนาตามล าดับ ท าให้สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเสร็จลุล่วงตามระยะเวลาที่ก าหนดและสามารถด าเนินการได้
อย่างจรงตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษา  

 
ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 

ผลงานมุ่งน าเสนอทางด้านความคิดและจินตนาการของข้าพเจ้าที่มีต่อสัตว์เลี้ยงในชีวิต
จริงที่มักสร้างความเดือดร้อน แต่ก็เป็นที่รักของคนในครอบครัว โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
เหตุการณ์ที่ส าคัญ และช่วงเวลาความทรงจ าทั้งเลวร้ายและมีความสุขระหว่างข้าพเจ้ากับสัตว์เลี้ยง  
ซึ่งน าเสนอในรูปแบบจิตรกรรมสื่อผสม ที่มีความฟุ้งฝันแบบแฟนตาซี สร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้
เทคนิคปะติดผ้าที่มีลวดลายและพ้ืนผิวที่แตกต่างกัน ประกอบกับการขึ้นรูปตัวละครด้วยโฟมและสีโป๊
ขัดจนเรียบแล้วจึงระบายสีเติมแต่งให้ได้ใบหน้าที่มีต้นแบบมาจากตัวข้าพเจ้าเอง แต่ใช้สีเติมแต่งให้
เหนือจริงตามแนวแฟนตาซี มีการใช้ไหมพรมชนิดเส้นเล็กสร้ างเป็นผมที่มีสีสันฉูดฉาดแสดงถึง
จินตนาการและความฝันที่น่าตื่นเต้น นอกจากนี้ผลงานชิ้นนี้ยังมีการใช้สื่อชนิดอ่ืนๆมาประกอบ เช่น 
การหล่อเรซิ่น การใช้หลอดไฟเปลี่ยนสี เป็นต้น ความหลากหลายทางวัสดุนี้ท าให้ผลงานดูมีความ
น่าสนใจและสนุกสนานตรงตามแนวความคิดที่ได้วางไว้ ผลงานชิ้นนี้มีการจัดดุลยภาพแบบอสมมาตร 
มีการจัดองค์ประกอบที่น าสายตาไปในทิศทางด้านซ้าย มีการรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพของวัสดุ ใช้
จุด เส้น สี รูปร่าง รูปทรง ในการสร้างจังหวะลีลาให้ผลงานดูมีความเลื่อนไหล เน้นใช้สีสันที่สดและจัด
จ้านดูน่าตื่นตาตื่นใจ การจัดวางองค์ประกอบเป็นไปในทางที่สอดรับประสานกันช่วยเสริมจุดเด่นและ
ผลักระยะจุดรอง แต่ถึงอย่างไรผลงานชิ้นนี้ก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่มากพอสมควร เนื่องจากผลงานชิ้นนี้
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ถูกสร้างขึ้นในพ้ืนนี้ๆจ ากัดแต่ต้องการสร้างผลงานให้มีขนาดใหญ่ ผลงานชิ้นนี้มี โครงสร้างที่ท าจาก
กระดาษประกอบกับโครงไม้เส้น และแยกจากกันเป็นชิ้นส่วน แล้วประกอบกันเมื่อติดตั้ง ด้วยเหตุนี้ท า
ให้ไม่สามารถรองรับน้ าหนักซึ่งกันและกันได้เมื่อติดตั้ง ผลงานดูผิดสัดส่วน และท าให้เสียเวลาสร้าง
ความยากล าบากในการติดตั้งและขนย้ายมาก อีกทั้งยังสร้างความช ารุดเสียหายให้กับผลงานในขณะ
ติดตั้ง นอกจากนี้ผลงานชิ้นนี้ยังขาดพ้ืนที่ว่างในผลงาน ท าให้ผลงานดูแน่นเกินไป จึงต้องปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาในเรื่องการวางแผนและกระบวนการสร้างสรรค์ในชิ้นงานต่อไป 

 
ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่  2 

ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์ส าคัญในชีวิตของข้าพเจ้า นั่นคือ การ
จากไปของคุณยายอันเป็นที่รักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงน าเรื่องราวเหตุการณ์ที่มีผลกระทบทางด้าน
จิตใจของข้าพเจ้าในครั้งนี้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสม แนวแฟนตาซี โดยน า
เรื่องราวในชีวิตจริงมาผสมผสานกับเทพนิยายเรื่องหนูน้อยหมวกแดง ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับชีวิตจริง
ของข้าพเจ้ากับคุณยาย ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้เป็นภาพหนูน้อยหมวกแดงซึ่งก็คือข้าพเจ้า
เอง ก าลังส่งดวงวิญญาณของคุณยายไปสู่สรวงสวรรค์ที่มีความสุข โดยผลงานชิ้นนี้มีการควบคุมวัสดุ
มากขึ้น เพ่ือให้เกิดจุดเด่นของภาพที่ชัดเจนและมีเอกภาพมากขึ้น มีการใช้แผ่นไม้อัดมาประกอบเป็น
โครงสร้างท าให้ผลงานมีความแข็งแรงมากกว่าผลงานชิ้นที่ผ่านๆมา อีกทั้งยังร่นระยะเวลาในการการ
ติดตั้งผลงานให้มีความสะดวกยิ่งข้ึน ผลงานชิ้นนี้มีการจัดดุลยภาพแบบอสมมาตร มีการใช้จังหวะลีลา
ของจุด เส้น สี รูปร่าง รูปทรง ในการน าสายตาให้ไปสู่ทิศทางที่ต้องการ มีการน าสายตาไปในทิศ
ทางขวา จุดเด่นมีการสอดรับประสานกับจุดรอง ผลงานชิ้นนี้โดยร่วมมีการพัฒนาและมีความเป็น
เอกภาพมากข้ึนเนื่องจากมีการน าข้อบกพร่องของผลงานชิ้นแรกมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา ด้วยการ
เพ่ิมพ้ืนที่ว่างและให้ความส าคัญกับจุดเด่นมากขึ้น ส่วนข้อบกพร่องของผลงานชิ้นนี้คือ ผลงานมี
รูปแบบที่เป็นไปในทิศทางของภาพประกอบมากเกินไป ขาดรายละเอียดบางส่วนที่ ให้อารมณ์ความรู้
จากที่เคยมีในผลงานชิ้นก่อนๆ จึงต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาสร้างสรรค์ในชิ้นงานต่อไป 

 
ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่  3 

ผลงานชิ้นนี้น าเสนอจินตนาการส่วนตนของข้าพเจ้าที่มองความชื่นชอบการเที่ยวทะเล 
ด าน้ าดูปะการังของตนเองและครอบครัว โดยประมวลความรู้สึกของตนเองขณะด าน้ าที่มัก
จินตนาการถึงนางเงือกท่ีได้แหวกว่ายใต้ท้องทะเลอย่างอิสระ ผลงานชิ้นนี้จึงสร้างสรรค์ผ่านรูปลักษณ์
จ าแลงที่ถูกปรุงแต่งขึ้นโดยรับแรงบันดาลใจจากนิทานเรื่องเจ้าหญิงเงือกน้อย โดยสร้างสรรค์ให้ตนเอง
มีลักษณะรูปร่างเป็นนางเงือก แต่ขณะเดียวกันก็มีความเป็นจริงที่ร่วมสมัยแฝงอยู่ ผลงานชิ้นนี้มีการใช้
ผ้าบางหลายสีสันปะติดทับซ้อนกันจนเป็นค่าน้ าหนัก ขึ้นรูปร่างของคนด้วยโฟมและสีโป๊ขัดจนเรียบ 
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เคลือบด้วยกากเพชรโดยไม่เติมสีสันบนผิวกาย ใช้กากเพชรสร้างให้เกิดพ้ืนผิวที่เป็นประกายเหมือน
แสงที่ระยิบระยังเมื่อกระทบผิวน้ า มีการใช้ผ้าที่มีคุณสมบัติต่างกันมากขึ้น สีที่ใช้ในผลงานชิ้นนี้
โดยรวมเป็นสีโทนเย็น และใช้สีของวัสดุที่ท าเป็นเส้นผมเป็นสีโทนร้อน เพ่ือสร้างจุดเด่น จุดน าสายตา 
ท าให้ผลงานมีความสดใส ตามรูปแบบแฟนตาซี นอกจากนี้ผลงานชิ้นนี้ยังมีการพัฒนาสร้างสรรค์
ผลงานประติมากรรม 3 มิติ เข้ามาประกอบในผลงาน เป็นประติมากรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
ความประทับใจในความสวยงามใต้ท้องทะเล ใช้ประติมากรรมรูปทรงกลมที่มีขนาดและสีสันแตกต่าง
กันเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างตัวชิ้นงานหลักกับงานประติมากรรม อีกทั้งยังเป็นการน าพ้ืนที่ที่ใช้ในการ
ติดตั้งแสดงงานเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้ผลงานมีความโดดเด่นยิ่งขึ้นอีกด้วย ผลงานชิ้นนี้มี
การจัดดุลยภาพแบบอสมมาตร มีการใช้จังหวะลีลาของจุด เส้น สี รูปร่าง รูปทรง ในการน าสายตาให้
ไปสู่ทิศทางที่ต้องการ ผลงานชิ้นนี้มีจุดเด่นอยู่ที่กลางภาพ มีการเน้นด้วยการจัดวางต าแหน่ง ที่
องค์ประกอบอ่ืนๆจะชี้น ามายังจุดกึ่งกลางให้ถูกเน้นขึ้นมา การจัดวางต าแหน่งของรูปทรงและสีสันที่
เหมาะสม ก็สามารถท าให้ช่วยสงเสริมจุดเด่นของผลงานได้เช่นกัน ผลงานชิ้นนี้โดยร่วมมีการพัฒนา มี
ความเป็นเอกภาพ และมีการเก็บรายละเอียดมากขึ้น เนื่องจากมีการน าข้อบกพร่องของผลงานชิ้น
ก่อนๆมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา ด้วยการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างผลงานลอยตัว
ปละผลงาน 3 มิติ ส่วนข้อบกพร่องของผลงานชิ้นนี้คือ ผลงานมีการผิดสัดส่วนเล็กน้อยและตัววัสดุมี
น้ าหนักมาก ท าให้ผลงานบางส่วนช ารุดเล็กน้อยจากการติดตั้ง จึงต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
สร้างสรรค์ในชิ้นงานต่อไป 

 
ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4 

ผลงานชิ้นนี้เป็นการน าเสนอรูปแบบความฝันและจินตนาการที่มีความสุข โดยน าเสนอ
ความสุขที่ปรุงแต่งขึ้น การจากบ้านเกิดภูมิล าเนามาสร้างความเหงาและน่าเบื่อหน่ายให้กับข้าพเจ้าที่
ต้องอาศัยอยู่ในห้องพักที่ภายนอกเป็นเมืองกรุงที่แสนวุ่นวาย ข้าพเจ้าจึงปรุงแต่งความสุขให้ตนเอง
เป็นเหมือนเจ้าหญิงราพันเซลที่ถูกขังอยู่บนหอคอย ผลงานชิ้นนี้ออกแบบเป็นหน้าต่าง  3 บานที่ถูก
บิดเบือนจากรูปทรงกรอบสี่เหลี่ยม มีข้าพเจ้าเป็นจุดเด่นในผลงาน องค์ประกอบจัดแบบกึ่งสมมาตร 
เส้นผมที่ยาวล้นออกมานอกหน้าต่างแสดงถึงกาลเวลาที่ยาวนานรวมถึงเป็นสัญลักษณ์ของความคิด
และจินตนาการ ผลงานในหน้าต่างเต็มไปด้วยธรรมชาติที่ต้องเวทมนต์เปรียบเสมือนว่าในห้องนั้นเป็น
โลกของข้าพเจ้าที่แตกต่างจากโลกภายนอกซึ่งเป็นความจริงที่มีแต่ป่าคอนกรีตและมลพิษ ผลงานชิ้นนี้
มีการเน้นด้วยการใช้องค์ประกอบที่ตัดกันทั้งเรื่องเส้น สี รูปทรง สร้างความขัดแย้งเพ่ือส่งเสริมให้เกิด
จุดเด่นอย่างกลมกลืน มีการใช้พ้ืนที่ว่างจากพ้ืนหลังในการติดตั้งงานมามีส่วนร่วมกับผลงาน เป็นการ
น าชีวิตจริงของข้าพเจ้ามาสร้างสรรค์ผ่านมุมมองความสุขที่ถูกปรุงแต่งได้อย่างดี ผลงานชิ้นนี้มี
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ข้อบกพร่องตรงที่การเก็บรายละเอียดไม่มากพอ  ใบหน้าของจุดเด่นไม่สวยงามเท่าที่ควร เนื่องจาก
เกิดจากการทดลองเทคนิคใหม่ จึงควรน าไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาในชิ้นงานต่อไป 

 
ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 5 

ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าจินตนาการถึงตนเองในยามหลับฝัน แสดงถึงบรรยากาศเมื่อได้กลับ
ไปสู่โลกที่มีความสุข สถานที่ๆความสุขถูกปรุงแต่งขึ้น นั่นก็คือจิตใจ สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยดอกไม้
และไม่ได้มีแต่ตัวข้าพเจ้าแต่ยังมีนางฟ้าในอุดมคติของข้าพเจ้าอยู่ด้วยซึ่งได้แนวความคิดมาจากความ
เชื่อเรื่องนางฟ้าที่แอบแฝงอยู่ทุกทีรอบๆตัวเราคอยดูแลทุกสิ่งในธรรมชาติ มีการใช้รูปร่างรูปทรงของ
ใบหน้านางฟ้าในจินตนาการ ใช้เทคนิคผสม ด้วยวิธีการปะติดผ้าที่มีความบางทับซ้อนกันจนเกิดเป็น
ค่าน้ าหนักเป็นเหมือนการบันทึกความทรงจ าที่ทับซ้อนกันผสมผสานกับการวาดและใช้สีอะครีลิคระ
บายแต่งเติมส่วนใบหน้า พ้ืนผิวในผลงานชิ้นนี้ถูกบุด้วยไหมที่มีความอ่อนนุ่มแทบทั้งงานมีการสร้าง
จังหวะลีลาความพริ้วไหวจากจุด เส้น สี รูปร่าง รูปทรง ที่มีความเลื่อนไหลหมุนเวียนกันภายในงาน 
สร้างความกลมกลืนสอดประสานกันระหว่างจุดเด่นและจุดรอง ท าให้ภาพดูมีความเคลื่อนไหว และมี
ค่าน้ าหนักที่ท าให้เกิดโครงสร้างของภาพมากขึ้น ผลงานชิ้นนี้ได้มีการจ ากัดวัสดุชนิดต่างๆให้อยู่ใน
ขอบเขตและการวางอย่างมีจังหวะมากขึ้น ผลชิ้นนี้มีการวางโครงสีที่ค่อนข้างเบา แต่มีการสร้างค่า
น้ าหนักที่แตกต่างด้วยการขึ้นโครงสร้างที่มีความลึก ความนูนชัดเจน แต่ยังคงอยู่ในผลงานประเภท
ลอยตัว โครงสร้างด้วยรวมของผลงานชิ้นนี้เป็นรูปทรงอิสระทั้ งสิ้น ผลงานชิ้นนี้ถือเป็นชิ้นสรุปของ
ความสุขที่ถูกปรุงแต่งด้วยการสร้างภาพจินตนาการของสถานที่ๆความสุขเบ่งบาน ผ่านตัวตนของ
ข้าพเจ้าที่ทั้งยามหลับฝันและลืมตาตื่นขึ้นมองก็ยังคงอยู่ในโลกแห่งนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง 
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ผลงาน ผลงานชิ้นที ่1 ผลงานชิ้นที ่2 ผลงานชิ้นที ่3 ผลงานชิ้นที ่4 ผลงานชิ้นที ่5 

ภาพ 

  

 

  

ขนาด 
แปรผัน  

(ประมาณ 250x350 ซม.) 
แปรผัน  

(ประมาณ 180x250 ซม.) 
แปรผัน  

(ประมาณ 230x170 ซม.) 
แปรผัน  

(ประมาณ 200x150 ซม.) 
แปรผัน  

(ประมาณ 130 x 150 ซม.) 
เทคนิค ผสม 

แนวคิด 
ต้องการแสดงถึงความเป็นตัวตนผา่นจินตนาการ และความฝันท่ีมีความสุขอันก่อเกิดขึ้นจากภายในจติใจของข้าพเจ้าเอง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการมองโลกในแง่ดีของ
ข้าพเจ้าในชีวิตจริง ท่ีถึงแม้มีปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามาก็จะใช้จินตนาการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นและผ่านพ้นเรื่องราวเหล่านั้นไปได้ โดยข้าพเจ้าเช่ือว่า จินตนาการเป็นพลัง

อ านาจที่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริง และเรื่องราวต่างๆในชีวิต ให้ประสบความสุขและความส าเร็จได้ 

สิ่งที่
น าเสนอ 

จินตนาการจากประมวล
ความรูส้ึกท่ีมีต่อสตัว์เลี้ยง 

การจากลา การสญูเสียคณุยาย
ซึ่งเป็นท่ีรัก 

ประมวลความรู้สึกจากการ
ท่องเที่ยวทะเลที่บ้านเกิด 

ความสุขท่ีถูกปรุงแต่งขึ้นเมื่อ
ต้องอาศัยอยู่ในห้องพัก 

จินตนาการถึงความสุขในยามหลบัฝัน 

องค์ 
ประกอบ 

จัดดุลยภาพแบบอสมมาตร มี
จุดน าสายตาพุ่งไปทางซ้าย มี
การใช้จังหวะลีลาที่พริ้วไหว 

จัดดุลยภาพแบบอสมมาตร มี
จุดน าสายตาพุ่งไปทางขวา มี
จังหวะลีลาลื่นไหนของเส้น 

จัดดุลยภาพแบบอสมมาตร มี
การเน้นจุดเด่นด้วยการจดั

วางต าแหน่งและสีสัน 

จัดดุลยภาพแบบกึ่งสมมาตร 
เน้นจุดเด่นด้วยสีของวัสดุและ

รูปทรง 

จัดดุลยภาพแบบอสมมาตร ใช้รูปทรง
อิสระ มีจังหวะลลีาพริ้วไหวจาก เส้น สี 

น้ าหนัก 
ปัญหา ควบคุมวัสดไุมด่ีพอ ผิด

สัดส่วน โครงสร้างไม่แข็งแรง 
เป็นภาพประกอบมากเกินไป ผิดสดัส่วนเล็กน้อย 

ขาดการเก็บรายละเอียด
เท่าที่ควร 

น้ าหนักของภาพเท่ากัน ขาดการเน้น
จุดเด่นเท่าที่ควร  

การแก้ไข
และการ
พัฒนา 

แก้ไขจัดการขณะติดตั้ง
ผลงาน และปรับปรุงใน

ผลงานช้ินต่อไป 

เพิ่มการตดัทอนรูปทรง และ
ปรับปรุงในผลงานช้ินต่อไป 

ปรับปรุงแก้ไขในผลงานช้ิน
ต่อไป 

ใช้วัสดุเพิ่มรายละเอียดและ
ปรับปรุงแก้ไขในผลงานช้ิน

ต่อไป 

ใช้วัสดุสร้างมติิลึก นูน เพิ่มค่าน้ าหนัก 
ใช้จังหวะลีลาของเส้น สี เน้นจุดเดน่ 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะหผ์ลงานศิลปนิพนธ์ 
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ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 
 
 

 
 
ภาพที่ 50  ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 1 

 
ชื่อผลงาน    จินตนาการจากความสุข 10 
ขนาด          60 x 50 ซม. 
เทคนิค        ผสม ปะติดผ้า ไหมพรมและวัสดุอ่ืนๆบนกระดาษอัด 
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ภาพที่ 51  ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 2 
 

ชื่อผลงาน   จินตนาการจากความสุข 11 
ขนาด        แปรผัน (ความสูงประมาณ 200 ซม.) 
เทคนิค       ผสม ปะติดผ้า ไหมพรมและวัสดุอ่ืนๆบนกระดาษอัด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



53 
 

 
ภาพที่ 52  ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 3 
 

ชื่อผลงาน   จินตนาการจากความสุข 12 
ขนาด        แปรผัน (ความสูงประมาณ 230 ซม.) 
เทคนิค       ผสม ปะติดผ้า ไหมพรมและวัสดุอ่ืนๆบนกระดาษอัด 
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ภาพที่ 53  ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่  4 
 

ชื่อผลงาน   จินตนาการจากความสุข 12 
ขนาด       แปรผัน (ประมาณ 60x80 ซม.) 
เทคนิค       ผสม ปะติดผ้าไหมพรม และวัสดุอ่ืนๆบนกระดาษอัด 
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ภาพที่ 54    ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 5 

 
ชื่อผลงาน  จินตนาการจากความสุข 4 
ขนาด         แปรผัน (ประมาณ 250 x 200 ซม.) 
เทคนิค        ผสม ปะติดผ้า ไหมพรม และวัสดุอ่ืนๆบนกระดาษอัด 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ 
 
 
 

 
 

 
 
 
ภาพที่  55  ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 1 

 
ชื่อผลงาน จิตนาการส่วนตนกับความสุขที่ปรุงแต่ง 1 
ขนาด 28 x 38  ซม. 
เทคนิค สีน้้าบนกระดาษ 
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ภาพที่ 56  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 1 

 
ชื่อผลงาน   จินตนาการส่วนตนกับความสุขที่ปรุงแต่ง 1 
ขนาด        แปรผัน (ประมาณ 250 x 350 ซม.) 
เทคนิค       ผสม ปะติดผ้าไหมพรม และวัสดุอ่ืนๆบนแผ่นไมอั้ด 
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ภาพที่  57  ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 2 

 
ชื่อผลงาน จิตนาการส่วนตนกับความสุขที่ปรุงแต่ง 2                    
ขนาด 28 x 38  ซม. 
เทคนิค      สีน้้าบนกระดาษ 
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ภาพที่ 58  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 2 

 
ชื่อผลงาน   จินตนาการส่วนตนกับความสุขที่ปรุงแต่ง 2 
ขนาด        แปรผัน (ประมาณ 180 x 250 ซม.) 
เทคนิค       ผสม ปะติดผ้าไหมพรม และวัสดุอ่ืนๆบนแผ่นไม้อัด 
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ภาพที่  59  ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 3 

 
ชื่อผลงาน จินตนาการส่วนตนกับความสุขท่ีปรุงแต่ง 3             
ขนาด 28 x 38  ซม. 
เทคนิค สีน้้าบนกระดาษ 
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สมุดกลาง
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ภาพที่ 60  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 3 

 
ชื่อผลงาน   จินตนาการส่วนตนกับความสุขที่ปรุงแต่ง 3 
ขนาด        แปรผัน (ประมาณ 230 x 170 ซม.) 
เทคนิค       ผสม ปะติดผ้าไหมพรม และวัสดุอ่ืนๆบนแผ่นไมอั้ด 
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ภาพที่ 61  ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 4 

 
ชื่อผลงาน    จินตนาการส่วนตนกับความสุขท่ีปรุงแต่ง 4       
ขนาด 28 x 38  ซม. 
เทคนิค สีน้้าบนกระดาษ 
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ภาพที่ 62  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 4 

 
ชื่อผลงาน   จินตนาการส่วนตนกับความสุขที่ปรุงแต่ง 4 
ขนาด        แปรผัน (ประมาณ 200x150 ซม.) 
เทคนิค       ผสม ปะติดผ้าไหมพรม และวัสดุอ่ืนๆบนแผ่นไม้อัด 
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ภาพที่ 63  ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 5 

 
ชื่อผลงาน จินตนาการส่วนตนกับความสุขท่ีปรุงแต่ง 2 
ขนาด 28 x 38  ซม. 
เทคนิค สีน้้าบนกระดาษ 
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ภาพที่ 64  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 5 

 
ชื่อผลงาน   จินตนาการส่วนตนกับความสุขที่ปรุงแต่ง 5 
ขนาด        แปรผัน (ประมาณ 130 x 150 ซม.) 
เทคนิค       ผสม ปะติดผ้าไหมพรม และวัสดุอ่ืนๆบนแผ่นไม้อัด 

 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

66 
 

 
บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
           การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ เรื่อง จินตนาการส่วนตนกับความสุขที่ปรุงแต่ง ชุดนี้
ได้เกิดจากการประมวลความรู้สึกจากประสบการณ์ เหตุการณ์ ประเด็นที่ส าคัญในชีวิตของข้าพเจ้า  
ถ่ายทอดความเป็นตัวตนผ่านจินตนาการ และความฝัน ที่มีความสุขอันก่อเกิดขึ้นจากภายในจิตใจ 
เป็นความสุขในวัยเยาว์ที่ส่งผลมาถึงปัจจุบัน สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิค จิตรกรรม สื่อผสม ซึ่งมี
กระบวนการในการศึกษาและสร้างสรรค์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

     ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ เรื่อง จินตนาการส่วนตนกับความสุขที่ปรุงแต่สมัย 
ได้ผ่านกระบวนการต่างๆในการสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจาก
อุปนิสัยการมองโลกในแง่ดีของข้าพเจ้าที่ถึงแม้มีปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามาก็จะใช้จินตนาการปรุงแต่ง
ความสุขให้เกิดข้ึนและผ่านพ้นเรื่องราวเหล่านั้นไปได้ โดยข้าพเจ้าเชื่อว่า จินตนาการเป็นพลังอ านาจ
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริง ความเป็นอยู่ และเรื่องราวต่างๆในชีวิต ให้ประสบความสุขและ
ความส าเร็จได้ โดยจินตนาการที่มีความสุขเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากความทรงจ าในวัยเยาว์ที่ส่งผล
มาถึงปัจจุบันทั้งสิ้น จากการศึกษาข้อมูลทั้งทางภาคเอกสารเอกสารที่เกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบของศิลปะและสื่อผสม ข้อมูลจากนิทาน การ์ตูน และภาพยนตร์ ที่มีจุดเด่นเกี่ยวกับ
จินตนาการ ความฝัน เจ้าหญิง นางฟ้า และความสุขอันเป็นตัวแทนความทรงจ าที่สวยงามของ
เด็กผู้หญิง ข้อมูลเกี่ยวกับความชื่นชอบของตนเองในปัจจุบัน จากนิตยสาร แฟชั่นรวมทั้งสื่อใกล้ตัวที่
ให้อารมณ์ความฟุ้งฝันแบบศิลปะแฟนตาซี เพ่ือเป็นข้อมูลขั้นต้นในการศึกษา ออกแบบสร้างสรรค์ 
และได้ลงส ารวจข้อมูลภาคสนาม  จากการไปส ารวจไปรับอารมณ์ ความรู้สึก ความรักความอบอุ่น
จากบ้านเกิด ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ท าให้จิตใจมีความสุข การส ารวจข้อมูลจากสวนสนุกดิสนีย์
แลนด์ที่เปรียบเสมือนดินแดนในฝันของเด็กๆท าให้ได้เห็นพฤติกรรมต่างๆของเด็กผู้หญิงมากมาย ที่มี
ความใฝ่ฝันอยากเป็นเจ้าหญิงหรือนางฟ้า การไปซึมซับบรรยากาศจากสถานที่จริงทั้งแสง สีเสียง 
สื่อผสม ช่วยเน้นย้ าความทรงจ าในวัยเยาว์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังมีการส ารวจพ้ืนที่
ห้างสรรพสินค้าเพ่ือหาข้อมูลกระแสความนิยมในปัจจุบัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลความเป็นร่วมสมัยเพ่ิมเติม
ในการสร้างสรรค์ผลงาน หลังจากนั้นจึงเอาข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ และประมวลเรื่องราวความฝัน
และความจริงเข้าด้วยกัน และอออกแบบภาพร่าง โดยออกแบบทั้งเทคนิควิธีการที่ใช้สร้างสรรค์และ
วัสดุที่มีความแตกต่างกันในแต่ละชิ้นงาน ก่อนจะด าเนินการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปนิพนธ์ในชุดนี้ 
หลังจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ทุกชิ้น ต้องวิเคราะห์ข้อมูลจากการด าเนินการและข้อชี้แนะ
ของคณะอาจารย์ โดยอาศัยข้อบกพร่องของผลงานชิ้นก่อนๆเพ่ือพัฒนาผลงานในชิ้นต่อไปให้เกิด
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
      การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในแต่ละชิ้น เป็นการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง
จากช่วงก่อนผลงานศิลปนิพนธ์ ซึ่งได้มีการพัฒนาทั้งทางด้านเนื้อหาและรูปแบบในการน าเสนอ 
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เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน การเลือกประเด็นในชีวิตจริงกับเรื่องราวจากความ
ฝันให้มีความสอดคล้องกัน มีการใช้ทัศนธาตุและหลักองค์ประกอบศิลป์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่ง
ในผลงานงานสร้างสรรค์ตั้งแต่ชิ้นที่ 1-5 ได้สร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบจิตรกรรมเทคนิคสื่อผสม น ามา
ประกอบกับการปั้นนู้นต่ าและการปะติด ที่ใช้ผ้าซึ่งเป็นวัสดุ 2 มิติ ที่มีความหนาไม่มากนัก ปะติดบน
พ้ืนระนาบ มีการใช้วัสดุและกรรมวิธีที่มีความสอดคล้องกับแนวความคิด น าเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับ
นางฟ้า โดยมีความประทับใจในภาพลักษณ์อันแสดงออกถึงความดีงาม ซึ่งเป็นแบบอย่างและแรง
บันดาลใจที่ดีที่ชักจูงให้เด็กๆมีความคิด และยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ดี ถ่ายทอดผลงานด้วยการใช้
ใบหน้าของตนเองน าเสนอผ่านจินตนาการจากเทพนิยาย การใช้ดอกไม้หรือผีเสื้อเป็นสัญลักษณ์แห่ง
ความอ่อนหวาน ความสุข ความเป็นผู้หญิง และมีการใช้ธรรมชาติมาประกอบในผลงาน ซึ่งผลงานใน
แต่ละชิ้นงานมีรายละเอียดของเส้น รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว สี น้ าหนัก สัดส่วน ทั้งที่เกิดจากตัววัสดุ
และการระบายเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดการผสมผสานระหว่างความเหมือนจริงและความฝัน มีการผลัก
ระยะด้วยพ้ืนที่ว่างทั้งในผลงานและการใช้พ้ืนที่ว่างจากการติดตั้งผลงาน ผลักระยะด้วยความนูน 
ความลึก ของผลงาน เพ่ือให้ภาพผลงานเกิดจุดเด่น จุดน าสายตาและจุดรวมสายตา ท าให้ภาพเกิด
ความสมบูรณ์ในหลักองค์ประกอบศิลป์ เพ่ือสะท้อนถึงแนวความคิดทางด้านเนื้อหาจินตนาการส่วน
ตนกับความสุขที่ปรุงแต่ง 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ในชุด จินตนาการส่วนตนกับความสุขที่ปรุงแต่ง 
เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของจินตนาการในวัยเยาว์ที่ส่งผลถึงการใช้ชีวิต
ในปัจจุบัน โดยถ่ายทอดความเป็นตัวตนผ่านจินตนาการ และความฝัน ที่มีความสุขอันก่อเกิดขึ้นจาก
ภายในจิตใจของข้าพเจ้า ผ่านการศึกษากระบวนการและเทคนิควิธีการทางด้านจิตรกรรม  เทคนิค
สื่อผสม ด้วยวิธีการวาด ระบาย เย็บ ปะติด ปั้นหล่อ และการใช้วัสดุอื่นๆมาประกอบ สร้างสรรค์เป็น
ผลงานจ านวน 5 ชิ้น ซึ่งได้ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการศึกษาพฤติกรรม ความชื่นชอบ
ส่วนตัวของข้าพเจ้าที่ส่งผลต่อจินตนาการที่มีความสุข การศึกษาแนวคิดและรูปแบบของศิลปิน 
การศึกษารูปแบบวิธีการทางด้านสื่อผสมและศิลปะแนวแฟนตาซี ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้จึงแสดงให้
เห็นถึงความส าคัญของจินตนาการในวัยเยาว์ที่ส่งผลถึงการใช้ชีวิตในปัจจุบัน โดยถ่ายทอดความเป็น
ตัวตนผ่านจินตนาการและความฝัน ที่มีความสุขจากภายในจิตใจของข้าพเจ้าที่เปรียบเสมือนเป็น
ตัวแทนของเด็กผู้หญิงได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสนับสนุนความเชื่อของข้าพเจ้าที่ว่าทุกคนสามารถดึง
เอาความสุขของตนเองที่อยู่ภายในจิตใจอันเก็บเกี่ยวได้จากความฝันหรือความทรงจ าที่สวยงาม 
ความสุขที่ทุกคนสามารถปรุงแต่งขึ้นได้เองเพ่ือปลอบประโลมจิตใจของตนเอง ให้ก้าวพ้นปัญหา 
อุปสรรคและความทุกข์ใจต่างๆในชีวิตจริง ท าให้เกิดความสุขทางใจทั้งตัวผู้สร้ างผลงานและผู้รับชม
ได้อีกด้วย  
 
ข้อเสนอแนะ 
      1. หากต้องการที่จะน าเสนอผลงานผ่านการใช้ใบหน้าของตนเอง หรือใช้ร่างกายคนเป็น
จุดเด่น ควรระมัดระวังในเรื่องของรูปแบบผลงานที่จะอิงไปในรูปแบบภาพประกอบ และควรศึกษา
สัดส่วนกายวิภาคท้ังของคนและสัตว์ให้มีความเข้าใจถูกต้องก่อนที่จะสร้างสรรค์ผลงาน 
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      2. การน าเสนอผลงานในแนวความคิดเกี่ยวกับจินตนาการเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างกว้าง 
ควรศึกษาและตั้งประเด็นที่ชัดเจนเพ่ือง่ายต่อการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล 
      3. ควรเข้าใจกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพ่ือ จะได้น าเสนอ
แนวความคิด รูปแบบ และวิธีการ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ตรงตามความต้องการ เพ่ือ
พัฒนาผลงานตามแนวความคิดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตามวัตถุประสงค ์
      4. ในการสร้างสรรค์ผลงานเทคนิคสื่อผสม ควรทดลองปฏิบัติเทคนิควิธีการต่างๆก่อน 
และศึกษาคุณสมบัติของวัสดุชนิดต่างๆเพ่ือออกแบบและถ่ายทอดผลงานให้สอดคล้องกับ
แนวความคิด 
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