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บทคัดย่อ 

 
              “เสียงปรารถนาของหัวใจ” ในอุดมคติของดิฉัน ดิฉันเปรียบเปรยหัวใจเป็นดั่งเรือนหลัง
หนึ่ง เรือนหลังนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยวิถีชีวิตประวัติศาสตร์ กาลเวลา และสุนทรียะที่ดิฉันปรารถนา 
ภายในเรือน    มีช่องประตูเพียงหนึ่งช่องเท่านั้น เฟอร์นิเจอร์และสิ่งของเครื่องใช้ภายในเรือนที่เป็น
ของเก่าแก่โบราณซะทั้งหมด มันมีชีวิต มีหัวใจ รู้สึกรัก และเจ็บปวดเป็นดั่งเช่นดิฉัน ถึงกระนั้นก็เถอะ 
แม้กระท่ังสิ่งของในเรือนมันยังตระหนักและส าเหนียกเสมอว่า ทุกวินาทีของเวลาชีวิตมีค่ายิ่งกว่าอันใด
ในโลกนี้ เฉกเช่นฉันที่มิอาจ”กบฏ” ความจริงในใจของดิฉันเองได้ทุก ๆ วัน ณ เรือนหลังนี้ ดิฉันได้แต่
เฝ้ามองกระจกเงาบานเดิม เผื่อว่าบางครั้งอาจได้ยินบทบรรเลงในใจที่มีเสียงเริ่มดังขึ้น ดิฉันจึงสามารถ
สะท้อนเรื่องราวของชีวิต ใน ขณะนั้นถ่ายทอดมาเป็นภาษาของจิตรกรรมผนวกกับจิตวิญญาณ ที่
หลงใหลและตกหลุมรักกับ เสียงเรียกภายในใจ เพ่ือที่จะปลดปล่อย “หัวใจ ขณะนั้น” อย่างที่มัน
ปรารถนาชั่วนิรันดร 
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like it wants forever.  
 
 

 

 

 

 

 

 

             “The desire’s sound of the heart” in my ideal, I parallel the heart to a 
house which full of way of life, history, time, and aesthetics that I desire. In this house, 
there is only one door, all furniture and household items are antique. All of these 
things have life, heart, feeling which they can love and hurt like me. Nevertheless, 
even the items in the house are conscious and perceive that every second time of life 
is the most precious than anything in the world. As well as me, I cannot rebel the truth 
in my mind. I take a look at the same mirror in this house every day, supposing that I 
can hear the song in my heart that will occur in some day. So that, I can reflect the 
story of my life and relay it into the language of painting that combines with the spirit 
which fall in love with the sound of the heart to liberate “the heart at the moment” 
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กิตติกรรมประกาศ  
 

             ข้าพเจ้าขอน้อมร าลึกถึงคุณบิดา มารดา ซึ่งผู้ให้ก าเนิด อบรม สั่งสอนเลี้ยง ด้วยความ                  
เคารพ รัก และความกตัญญู ข้าพเจ้าขอขอบคุณ อาจารย์ธณฤษภ์ ทิพยว์ารี และคณาจารย์ภาควิชา
จิตรกรรมทุกท่าน ซึ่งส่งเสริมแนะน าให้ความรู้แก่ข้าพเจ้าในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้
รวมทั้ง  ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือท าให้ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ส าเร็จลุล่วงในทุกประการ ข้าพเจ้าหวังว่า
ผลงานศิลปะและเอกสารศิลปนิพนธ์ชุดนี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาหาความรู้ศิลปะตามสมควร   
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ค าน า 
 

 ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นเอกสารประกอบของศิลปนิพนธ์สาขาวิชาทัศนศิลป์กลุ่มวิชาเอก 
จิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหัวข้อเรื่อง               
“บทประพันธ์ชีวิตและจิตรกรรม” ( My is Sublime of Intuition ) ตามหลักสูตรการศึกษาชั้น
ปริญญาศิลปบัณฑิต เอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ และ
พัฒนาการ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้า มุ่งเน้นให้เห็นถึงขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ 
แนวความคิด ทัศนคติ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลงาน ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ 
จะมีส่วนช่วยให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา แสดงแนวทางการทางงานศิลปะแก่ผู้ที่สนใจ และเป็น 
ส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาในการสื่อสารระหว่างผู้สร้างผลงานกับผู้ชมผลงาน ให้เกิดความเข้าใจ ใน
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ไม่มากก็น้อย 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 
 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรสร้ำงสรรค์          
          อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต คือเวลาที่มนุษย์เราด ารงอยู่และตระหนักถึงการมี “ตัวตน” ดังนั้น 
หลายพันชั่ง หลายเพลา รวมถึงปัจจุบันยันอดีตกาลทุกสรรพสิ่งย่อมผูกพันกันเชื่อมโยงกันไม่เว้นแม้แต่
ฉันเอง เลือกที่จะถ่ายทอดมุมมองทางทัศนศิลป์ในรูปแบบเสมือนเราเงยขึ้นมองท้องฟ้าในทุก ๆ วินาที          
ที่ท้องฟ้าดังเดิมเปลี่ยนภาพนั้นไปทุกวันและมันคงเป็นท้องฟ้าล่ะกระมังที่เจ็บปวด อ่อนโยน และ
ร้องไห้เป็น ดั่งฤดูฝนมาเยือนในขณะเดียวกันอีกเพียง 2 วินาทีให้หลัง มันกลายเป็นอดีตไปแล้ว ใน
ที่สุดก็ถึงเวลาที่ฉันจะเพรียกบอกว่า ฉันคงปฏิเสธไม่ได้ที่ฉันจะกระซิบอย่างแผ่วเบาที่สุดว่าฉันตกหลุม
รักอดีต อดีตในเรือนของฉัน เรือนในใจที่สามารถพล่ามอะไรก็ได้  เว้นเสียแต่จักห้ามเปิดเพลงบรรเลง
ชีวิตคงจักท ามิได้ เรือนนี้มีสิ่งจ าเป็นเพียงไม่กี่ชิ้น ล้วนเป็นสิ่งที่ฉันรักแต่นั่นเป็นค าถามไม่ใช่ค าตอบ 
ได้แก่ หวี กระจก ประตู เก้าอ้ี และหน้าต่าง ลองพรรณนาดูสิ!  ลองคิดภาพเรือนนี้ดูไหม! ว่ามันจะร่าย
ร ากันอย่างมีความสุขมากแค่ไหน มีเส้นผมที่ทับถมกันจนฉันอดไม่ได้ที่จักหยิบมาถักทอเป็นศิลปะชีวิต 
และนั่นเองคือเส้นผมของฉันนั่นแหละ มาเถิด โปรดเข้ามาเยือนสู่เรือนของฉัน 
 
วัตถุประสงค์ของกำรสร้ำงสรรค์ 
 1. ข้าพเจ้าน าประสบการณ์ในชีวิต ถ่ายทอดผลงานทางทัศนศิลป์รวมกันเป็นงานศิลปะ
แฝงสุนทรียะในใจน าความรักมาผนวก ผสานรวมกันให้เกิดชีวิตชีวาทางอารมณ์ความรู้สึกกลับไป
กลับมา บอกเล่าความเป็นมาของชีวิต ตามใจปรารถนาในห้วงเวลาสมมติ 
 2. ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลมาจากรสนิยมส่วนตัว ในวรรณกรรมบทกวี โบราณสถาน 
ประวัติศาสตร์ บทเพลงยุคเก่า ๆ ของไทยและสากล รวมถึงการส านึกในการสืบสานและต่อยอด เพ่ือ
มาผสมผสานกันในจิตรกรรมไทยและจิตรกรรมสากล
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แนวควำมคิดในกำรสร้ำงสรรค์ 
               ...กาลครั้งหนึ่ง ในศตวรรษที่ 1,000 หรืออาจจะ 10,000 ก็ได้ ฉันนั่งอยู่บนเก้าอ้ีตัวเดิม        
ตัวที่ตั้งอยู่ติดกับประตู 3 บาน ท าหน้าที่เป็นตัวแทนเสมือนหน้าต่าง ฉันนั่งมองท้องฟ้าจากตรงนี้มันอยู่
แค่เอ้ือมแค่สายตาของฉันไปกระทบมันแล้วมีอิทธิพลขึ้นมาก็แค่นั้นเอง  ฉันโหยมันอย่างอ่อนโยน 
บางครั้งต้องหยุดมองมันด้วยการมีกิจกรรมคั่นเวลาหัวใจนั่นคือการส่องกระจกซึ่งอยู่ตรงข้ามกันกับ
เก้าอ้ีอีกฝั่งหนึ่งของเรือนในใจของฉัน ฉันส่องกระจกส ารวจความจริงของฉันว่ามันยังอยู่สบายดีหรือ
เปล่า มันยังส าเหนียกตัวเองอยู่ไหม จากนั้นไม่นานมือก็พลันหยิบหวีอันเดิม รูปลักษณ์เดิม อันเดียวที่
ฉันเลือกผูกพัน ผูกห้วงเวลา ผูกสิ่งเร้า ผูกหน้าที่ ผูกตัวของฉันขึ้นมาหวีผมที่รักทีละเส้น ทีละเส้น เฉก
เช่นทุกวันยามสนธยานี้ เส้นผมจะร่วงหล่น บ้างก็ติดมือ บ้างก็ไม่ติด ฉันครุ่นคิดอยู่เพลาหนึ่งแล้วมันก็
ตอบได้ว่า แม้ในใจฉันไม่รักการที่ผมร่วงหล่น และโอดครวญสักเท่าไหร่ แต่นั้นมันบ่งบอกถึงความจริง
ที่ว่า ลมหวนกลับไม่ได้ กาลเวลาก็เช่นกัน ฉันไม่ค่อยสนทนากับความจริงสักเท่าไหร่ ฉันใคร่ที่จัก
สนทนากับปาฏิหาริย์ และบทเพลงของสุนทรียะในใจฉันเองซะมากกว่า มันเพลินจิต คิดสมใจปอง ลง
หลักปักฐานในหัวใจของฉันมากกว่า ถึงกระนั้น ฉันมีความเชื่อ เชื่อว่า ม่านประตูของฉัน ไม่ใช่แค่ผ้ามา
ถักทอ  
            และแล้วบัดนี้ก็มาถึง เวลาที่ทวิภพเวียนมาบรรจบอีกครั้ง การเดินทางของหัวใจของฉันยัง
เดินทางไม่รู้จบ และปล่อยให้ “อดีต ปัจจุบัน” สนทนากันการสนทนาครั้งนี้ ฉันได้แต่สนทนาจริงๆ 
เพราะฉันเรียนรู้ที่จะนึกถึงอดีต และอยู่กับวินาทีนี้ ลมหายใจตรงหน้าซะดีกว่า ฉันละเลยลมหายใจ
ตรงหน้า ไปเฝ้ามองแต่อดีตมานานแสนนาน ถึงเวลากาลปัจจุบันจะมีบทบาทต่อหัวใจฉันสักที สุดท้าย
นี้ฉันขอบคุณเรือนในใจเรือนนี้ ที่พาฉัน “ข้ามกาลเวลาไปหาอดีตท่ีรัก” 
               เสียงกระซิบจาก “อดีตของอนาคต”ของฉัน  และนี่คือจุดเริ่มต้น 
 
ขอบเขตของกำรสร้ำงสรรค์ 
 1. น าเสนอความคิดฝัน บทกวีและจินตนาการจาก “โลกภายนอกสู่โลกภายในและจาก
โลกภายในสู่โลกภายนอก” 
 2. เป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติและ 3 มิติ ข้าพเจ้าจึงน าเสนอเรื่องราวภายในจิตใจที่มี
ผลกระทบมาจากเรื่องภายนอกเพ่ือแสดงความเชื่อว่า"โลกภายในคือความจริงสูงสุด" 
 3. ใช้เทคนิคสีน้ ามัน/วาดเส้น/เทคนิคผสมในลักษณะส าแดงอารมณ์ ( Expression ) และ
Improvisation 
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แหล่งข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์ 
 1. หุ่นนิ่งประกอบการเขียนภาพจิตรกรรม ( สถานที่ส่วนตัวของข้าพเจ้า )  
 2. หนังสือที่มีอิทธิพลในงาน คือ หนังสือกวีนิพนธ์ คนสวน ( the gardener ) / ความ
งดงาม  ปิติสุขแห่งรัก 
 3. สถาปัตยกรรมไทย 
 4. ภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณในวัดต่างๆ 
 5. ภาพยนตร์ที่ข้าพเจ้าสนใจ เช่น ทวิภพ 
 6. เว็บไซต์ต่าง ๆ จากอินเตอร์เน็ต 
 
วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน 

 1. ยางรัก ส าหรับเช็ดเพ่ือปิดทองค าเปลว  
 2. ฝักส้มป่อย ใช้เป็นน้ าล้างพู่กันขณะเขียน 

 3. กาวมะเดื่อ 
 4. ทองค าเปลว ( ทองค าแท้ 100% ) 
 5. พู่กัน เบอร์ 0 พิเศษ , 0 ,1,5, 10 ,18 
 6. ดินสอพอง ส าหรับปูพื้นเฟรม 
 7. กระดาษทราย  
 8. สีน้ ามัน / สีฝุ่น 
 9. สเปรย์เคลือบภาพ Winsor Fixative 
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บทที ่2 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 
 
อิทธิพลที่มาจากภาพยนตร์เรื่องทวิภพ 

 
 กกกกกกกก“…โซ่ตรวนผูกรัดสักร้อยหน  
กกกกกกกกกกใจมั่นมุ่งหักทลายได้  
กกกกกกกกกกแต่ใยรักบางเบาสักเท่าใด  
กกกกกกกกกกผูกพันไว้แนบสนทินิจนิรนัดร์…” 
 

 เรื่องย่อ มณีจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษระดับ 6 สาขาประวัติศาสตร์ประจ ากงสุนไทยนคร
ปารีสถูกเรียกตัวด่วนในคืนนั้น ในฐานะตัวแทนผู้เกี่ยวข้องกับประเทศสยาม อันเป็นที่มาของบันทึกนั้น 
วัวอิยา ถูกจัดระดับความส าคัญเพียง “นิยายไร้สาระ” แต่ในความคิดของ มณีจันทร์ มันเป็นสิ่งที่น่า
ค้นหาเธอได้ล่วงล้ าเข้าไปในดินแดนแห่งความลับที่ถูกก าหนดไว้จากบันทึกนี้ ดินแดนที่เธอไม่เชื่อว่า
เป็นจริงเมื่อแยกจากโลกปัจจุบันหญิงสาวต้องกลับประเทศไทยด้วยเหตุผลบางประการที่บ้านเกิดใน
เมืองไทยมณีจันทร์สับสนและแยกแยะไม่ออกว่า ตัวเธออยู่ในความเป็นจริงอันใด “วันนี้คืออดีตของ
พรุ่งนี้ ? หรือ วันนี้คืออนาคตของเมื่อวาน ?” “มณีจันทร์” จะอยู่ในต าแหน่งไหนของตัวเธอเอง หลาย
ครั้งที่เธอคิดอยู่เสมอว่า เธอเป็นต้นเหตุของบันทึกเสียเองหรือไม่? และการเดินทางครั้งใหม่ของ มณี
จันทร์ ก็เริ่มขึ้นเมื่อภาวะสมดุลความจริงกึ่งฝันน ามณีจันทร์สู่ดินแดนที่แปลกหน้าทีละน้อยดินแดนนั้น
คือบ้านเกิดเมืองนอนของเธอนั่นเองแต่เธอเป็นคนแปลกหน้าของที่นั่น…เธอได้กลับไปสู่บ้านเมืองของ
เธอเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว กลับไปสู่ “สยาม” แห่งการเริ่มต้นของอารยธรรมใหม่กลับไปสู่รัชสมัยพระ
จอมเกล้าฯ ยุคแห่งการเอาตัวให้รอดจากการล่าอาณานิคมของตะวันตก ยุคที่ต้องยอมรับว่า 
“ภาษาอังกฤษคือภาษาอนาคต” ,“การกลับไปได้เห็น” ของมณีจันทร์เหมือนความฝันที่มีอยู่ในตัวเรา
ทุกคน แต่อย่างไรก็ตาม ค าว่า “ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้าน” ก็ยังเป็นสิ่งเตือนใจเสมอแต่ที่ไหนล่ะคือบ้าน
ที่แท้จริงของเธอ ? ที่ใดคือปัจจุบันของเธอ ? ความรัก
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อยู่ที่ภพไหน ? การเสียดินแดนครั้งส าคัญที่สุดในสยาม หรือ “วิกฤต ร.ศ. 112”..คือบทสุดท้ายของ
เรื่องราว รวมทั้งเป็นวิกฤตส าคัญของเธอด้วย เหตุการณ์ที่ปากน้ า ใน “วิกฤต ร.ศ. 112” ท าให้
มณีจันทร์ต้องเสียสละความรัก เพ่ือ คงอดีตที่ถูกต้องไว้ มณีจันทร์ ได้เข้าใจว่า “ความทุกข์ที่เกิดจาก
ความรัก ไม่ใช่เพราะมันจากไป หากแต่เพราะมันยังอยู่ต่างหาก”1 
 จากเนื้อเรื่องย่อข้างต้น ข้าพเจ้าเลยน าโครงเรื่องนี้มาเป็นแรงบันดาลใจในงานจิตรกรรม
ของข้าพเจ้า เช่น สภาวะความจริงกึ่งฝันของมณีจันทร์ในเรื่อง ท าให้ข้าพเจ้านึกถึงตัวเองสืบ
เนื่องมาจากชีวิตจริงสู่งานจิตรกรรมส่วนในเนื้อเรื่องในงานจิตรกรรมของข้าพเจ้ามีเนื้อเรื่องประมาณ
ว่า คุณหลวงเดินออกมาจากกระจก กระจกบานเดิมที่อยู่ในห้องของฉัน คุณหลวงเดินทางมาจากอดีต 
เกิดเหตุการณ์ขึ้นสู่งานจิตรกรรมของฉัน อยู่มาวันหนึ่ง กระจกในห้องของฉัน ที่คุณหลวงเดินออกมา
ดันแตก ไม่หลงเหลือแม้แต่รอยร้าวของกระจก มีเพียงกรอบกระจกที่เหลือไว้เป็นโครงว่าเคยมีอยู่
เท่านั้น ทุกอย่างเกิดขึ้นกะทันหัน เวลาสั้นนักเพราะคุณหลวงหายไปพร้อมกับกระจกที่แตกด้วย คุณ
หลวงหายไปอย่างไร้ร่องรอย สุดท้ายคุณหลวงจากไป เหลือเพียงร่องรอยที่เคยมี และฉันอยู่กับ
ปัจจุบันต่อไปและถ่ายถอดเรื่องราวผ่านงานจิตรกรรมดังเดิม 
 
อิทธิพลที่มาจากภาพจิตรกรรมไทยฝาผนัง จากวัดต่าง ๆ 
 อิทธิพลจากจิตรกรรมฝาผนังวัดพระสิงห์ 
 วิหารลายค า  
 เป็นวิหารทรงพ้ืนเมืองล้านนาขนาดเล็กที่ผนังวิหารมีภาพจิตรกรรมโดยรอบ  ด้านเหนือ
เขียนเป็นเรื่องสังข์ทอง ด้านใต้เป็นเรื่องสุวรรณหงส์มีเรื่องเล่ากันว่า ภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหารลาย
ค าเกิดขึ้นจากการวาดประชันฝีมือกันระหว่างช่างสองคนที่แบ่งกันวาดภาพคนละเรื่อง แยกกันอยู่คน
ละฝั่งของวิหาร โดย “เจ็กเส็ง” วาดเรื่องสังข์ทอง ส่วน “หนานโพธา” วาดเรื่องสุวรรณหงส์ ซึ่งเมื่อ
พิจารณาทางด้านความงามเปรียบเทียบกันแล้ว ต่างก็ยกย่องว่าเรื่องสังข์ทองงดงามกว่า  แต่อย่างไรก็
ตาม ผลงานของช่างทั้งสองก็ถือได้ว่าเป็นฝีมือชั้นเยี่ยม สามารถสะท้อนให้เห็นรสนิยมความเป็นอยู่
ของชนชั้นสูงในล้านนาได้เป็นอย่างดี แม้รูปแบบของภาพจะผสมผสานอิทธิพลของจิตรกรรมแบบ
รัตนโกสินทร์และจิตรกรรมพม่าในช่วงพุทธศตวรรษที่ 25 ซึ่งโดดเด่นที่สถาปัตยกรรมและการเขียน
หน้าตาอยู่บ้างก็ตามเฉพาะเรื่องสังข์ทองที่วาดอยู่ในวิหารลายค านั้น เมื่อดูล าดับเนื้อเรื่องแล้วพบว่า

                                                           

 1สุรพงษ ์พินิจค้า, เรื่องย่อบทภาพยนตร์เรื่องทวิภพ, เข้าถึง 30 เมษายน 2561, เข้าถึงได้จาก 

http://th.wikipedia.org/wiki/ทวิภพ_ภาพยนตร ์

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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สอดคล้องกับบทละครนอก เรื่องสังข์ทอง ที่เป็นพระราชนิพนธ์ในล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 2 เป็นอย่าง
มาก2 
        ข้าพเจ้าหลงใหลและในมนต์เสน่ห์ของจิตรกรรมไทยล้านนาเป็นอย่างมาก เพราะถ้าสังเกต
ลึกลงในรายละเอียดแล้วข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลอย่างสูง ทั้งสี และรูปแบบ มาประยุกต์ในจิตรกรรมของ
ข้าพเจ้า 
 

 
 
ภาพที่ 1 ผลงานของเจ็กเส็ง 

 ชื่อผลงาน “ตอนหนึ่งเรื่องสังข์ทอง” 
 เทคนิค  สีฝุ่นบนฝาผนัง 
 ขนาด  ไม่ปรากฏที่ชัดเจน 
 ปีที่สร้าง พ.ศ. 2000-2200  

ที่มา : Addsiripun, วิหารลายค ากับภาพจิตรกรรมฝาผนัง, [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 28 เมษายน 2561, เข้าถึงได้      
         จาก https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=addsiripun&month=14-01-011&group=12&gblog=87 

                                                           

 2เจ็กเส็ง, จิตรกรรมฝาผนังวัดพระสงิค์, เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2561, เข้าถึงได้จากhttps://www.blog 
gang.com/mainblog.php?id=addsiripun&month=14-01-2011&group=12&gblog=87 
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ภาพที่ 2 ผลงานของเจ็กเส็ง 
 ชื่อผลงาน “ตอนหนึ่งเรื่องสังข์ทอง” 
 เทคนิค  สีฝุ่นบนฝาผนัง 
 ขนาด  ไม่ปรากฏที่ชัดเจน 
 ปีที่สร้าง พ.ศ. 2000-2200  

ที่มา : Addsiripun, วิหารลายค ากับภาพจิตรกรรมฝาผนัง, [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 28 เมษายน 2561, เข้าถึงได้    
 จาก https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=addsiripun&month=14-01-011&group=12&gblog=87 
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ภาพที่ 3 ผลงานของเจ็กเส็ง 
 ชื่อผลงาน “ตอนหนึ่งเรื่องสังข์ทองใบหน้าคน” 
 เทคนิค  สีฝุ่นบนฝาผนัง 
 ขนาด  ไม่ปรากฏที่ชัดเจน 
 ปีที่สร้าง พ.ศ. 2000-2200  

ที่มา : Addsiripun, วิหารลายค ากับภาพจิตรกรรมฝาผนัง, [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 28 เมษายน 2561, เข้าถึงได ้
        จาก https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=addsiripun&month=14-01-011&group=12&gblog=87 
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ภาพที่ 4 ผลงานของเจ็กเส็ง 

 ชื่อผลงาน “ตอนหนึ่งเรื่องสังข์ทอง” 
 เทคนิค  สีฝุ่นบนฝาผนัง 
 ขนาด  ไม่ปรากฏที่ชัดเจน 
 ปีที่สร้าง พ.ศ. 2000-2200  

ที่มา : Addsiripun, วิหารลายค ากับภาพจิตรกรรมฝาผนัง, [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 28 เมษายน 2561, เข้าถึงได้           
         จาก https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=addsiripun&month=14-01-011&group=12&gblog=87 
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 อิทธิพลจากจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์  
 ภาพใบหน้าคนเป็นแรงบันดาลใจในงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า ซึ่งใบหน้าคนในภาพเขียน
โบราณ ช่างโบราณสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างมีอารมณ์ความรู้สึก สายตาสีหน้า บ่งบอก อย่างมี
มนต์เสน่ห์ที่สุด และทั้งหมดนี้เป็นอิทธิพลในรูปแบบในงานของข้าพเจ้า ทั้งสี การเขียนภาพคนแบบ
แบน ๆ แต่มีอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่กระจ่าง และความไม่กระจ่างบ่งบอกถึงความเหลื่อมล้ าของการ
เวลาได้อย่างอัศจรรย์ใจที่สุด 

  

 
 

ภาพที่ 5 ผลงานของหนานบัวผัน 
 ชื่อผลงาน “ชายสูงศักดิ์” 

 เทคนิค สีฝุ่นบนฝาผนัง 
          ขนาด ไม่ปรากฏที่ชัดเจน 

 ปีที่สร้าง       พ.ศ. 2410-2417   
ที่มา : Admin, จิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน, [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 28 เมษายน 2561, เข้าถึงได้จาก 
        http://www.naryak.com/forumภาพจิตรกรรมฝาผนัง-วัดภูมินทร์-จังหวัดน่าน-f12-t13.html 
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ภาพที่ 6 ภาพผลงานของหนานบัวผัน 
 ชื่อผลงาน “หญิงสูงศักดิ”์ 

 เทคนิค สีฝุ่นบนฝาผนัง 
          ขนาด ไม่ปรากฏที่ชัดเจน 

 ปีที่สร้าง       พ.ศ. 2410-2417   
ที่มา : Admin, จิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน, [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 28 เมษายน 2561, เข้าถึงได้จาก 
        http://www.naryak.com/forumภาพจิตรกรรมฝาผนัง-วัดภูมินทร์-จังหวัดน่าน-f12-t13.html 
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อิทธิพลที่มาจากห้องส่วนตัวของข้าพเจ้า 
 ข้าพเจ้าใช้หุ่นนิ่งที่ผูกพันโดยส่วนตัว และเป็นห้องส่วนตัวของข้าพเจ้าเอง เป็นต้นแบบจริง
ในการเขียนงานทุกชิ้นมาตลอด เพราะฉะนั้นการได้รับอิทธิพลในห้องของข้าพเจ้ามีส่วนส าคัญเป็น
อย่างมาก การสร้างสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงบรรยากาศในการสร้างงานศิลปะที่มีการด้นสดนั้น จ าเป็น
มากที่จะต้องมีสุนทรียะทุกอย่างก้าว เพ่ือการสร้างสรรค์ที่ไปในการเดียวกัน อิสระ และเสริมสร้าง
จินตนาการ ของข้าพเจ้า ถือว่าเป็นปัจจัยหลักเสมือนเป็นภาพร่างในใจที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่ชัดเจน
ที่สุด 
 

 
 

ภาพที่ 7 ห้องส่วนตัวของข้าพเจ้า 
 

 
 

ภาพที่ 8 ห้องส่วนตัวของข้าพเจ้า 
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ภาพที่ 9 ห้องส่วนตัวของข้าพเจ้า 
 

 
 

ภาพที่ 10 ห้องส่วนตัวของข้าพเจ้า 
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ภาพที่ 11 กระจกถือส่วนตัวข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าผูกพัน 
 

 
 

ภาพที่ 12 กระจกถือส่วนตัวข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าผูกพัน 
อิทธิพลที่มาจากปรัชญาและกวีต่าง ๆ 
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ภาพที่ 13 ปกหนังสือคนสวน the gardener 
 
 หนังสือชื่อว่า คนสวน ( the gardener ) ความงดงามปิติสุขแห่งรัก ซึ่งหลายบทความในนี้

ที่มีความหมายต่อข้าพเจ้าและงานจิตรกรรม มีบทความสั้นๆตอนหนึ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกถึงอิทธิพลใน
ความเข้าใจ เลยอยากจะถ่ายทอดเป็นการสร้างสรรค์โดยจิตรกรรม คือ บทความที่ว่า “ขอให้ชีวิตของ
เธอเริงร าเบาๆ บนชายขอบแห่งกาลเวลา ดุจดังน้ าค้างบนยอดใบไม้”3 
 บทความสั้น ๆ ตอนเดียว ของรพินทรนาถ ฐากูร ( Rabindranath Tagore ) ข้าพเจ้ารู้สึก
ถึงอิสระ การเหลื่อมล้ าของกาลเวลา การเข้าใจอะไรบางอย่าง ยืดหยุ่น พลิ้วไหว บางครั้งปล่อยชีวิต
เป็นไปตามธรรมชาติ มีทั้งโศก มีสุข นิ่งเฉย ก็จงเข้าใจ รับรู้ในความเป็นไป สุดท้ายคุณค่าของทุกสิ่ง 
จะแทรกอยู่ในทุกอณูของชีวิต 
 
 
 
 

                                                           

 3รพินทรนาถ ฐากรู, คนสวน ( the gardener ), เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2561, เขา้ถึงได้จาก 
https://readery. co/9786168007075 

http://readery.co/catalogsearch/advanced/result/?book_author=%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96+%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3+%28Rabindranath+Tagore%29&dir=desc&order=book_date
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อิทธิพลที่มาจากบทเพลง ดนตรี เสียงเพื่อขับสุนทรียะในงาน 
 บทเพลงชื่อ ล่องแม่ปิง  
 ขับร้องโดย สุนทรี เวชานนท์ 
 

dddd“ดอก บัวตอง 
นั้นบาน อยู่ บน ยอด ดอย 
ดอก เอ้ืองสามปอย 
บ่เกยเบ่งบาน บน ลาน พืน้ ดิน 
ไม้ ใหญ่ไพร สูง นกยงู มา อยู่ กิน 
เสียงซึงสะล้อ จ๊อย ซอ เสียง พิณ 
คู่ กับ แดน ดิน 
ของ เวียง เจียง ใหม่ 
สาวเจ้าควร ภูมิใจ 
บ่ลืมว่าเฮา ลูกแม่ระมิงค์ 
คนงาม ๆต้องงามคู่ความ เดน่ ดี 
ต้องฮักศักดิ์ศรีของกุลสตรี 
แม่ย่าแม่หญิง เยือกเย็นสดใส 
เหมือน น้ า แม่ ปิง 
มั่นคงจริงใจ ฮัก ใคร ฮัก จริง 
สาวเอยสาวเวียงพิงค ์
สาวเครือฟ้าเกย ซมซาน 
อีกแม่สาว บัว บาน 
นั่นคือนิทาน สอน ใจ 
คนงาม ๆต้องงามคู่ความ เดน่ ดี 
ต้องฮักศักดิ์ศรีของกุลสตรี 
แม่ย่าแม่หญิง เยือกเย็นสดใส 
เหมือน น้ า แม่ ปิง 
มั่นคงจริงใจ ฮัก ใคร ฮัก จริง 
สาวเอยสาวเวียงพิงค ์
สาวเครือฟ้าเกย ซมซาน 
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อีกแม่สาว บัว บาน 
นั่นคือนิทาน สอน ใจ…”4 
 

 บทเพลงชื่อ หยาดเพชร  
 ขับร้องโดยชรินทร์ นันทนาคร 
 

Dddd“เปรียบ เธอเพชรงามน้ าหนึ่ง 
หวาน ปานน้ าผึ้งเดือนห้า 
หยาด เพชร เกล็ดแก้ว แวว ฟ้า 
ร่วง มา จากฟา้ หรือไร 
หยาด มาแล้วอย่าช้ าโศก 
ปล่อย คนทั้งโลกร้องไห้ 
หยาด เพชร เกล็ด แก้ว ผ่อง ใส 
นั้นอยู่ไกล เกิน ผูก พัน 
แม้ ยามเพชรหยาดจากฟา้ 
ร่วงลงมา ฟา้คง ไหว หวั่น 
ดวงดาวก็พลอยเศร้า โศก ศัลย ์
มิอาจกลั้น น้ าตา อา ลัย 
เอ้ือม มือคว้าหยาดเพชรแก้ว 
เผลอ รักแล้วจึงฝันใฝ ่
หยาด เพชร หยาดละออง ผ่องใส 
แม้นอยู่ใน ความ มืด มน 
แม้ ยามเพชรหยาดจากฟา้ 
ร่วงลงมา ฟา้คง ไหวหวั่น 
ดวงดาวก็พลอยเศร้า โศก ศัลย ์
มิอาจกลั้น น้ าตา อา ลัย 
เอ้ือม มือคว้าหยาดเพชรแก้ว 
เผลอ รักแล้วจึงฝันใฝ ่

                                                           

 4สุนทรี เวชานนท์, ล่องแม่ปิง, เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2561, เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow. 
org/posts/197638 

https://เพลง.meemodel.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87/%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3_%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
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หยาด เพชร หยาดละออง ผ่อง ใส 
แม้นอยู่ใน ความ มืด มน…”5 

 
 บทเพลงชื่อ แต่ปางก่อน  
 ขับร้องอ๊อด คีรีบูน , โอ ปุยฝ้าย 
 

dddd“[ช] รอ คอย เธอมา แสน นาน 
ทรมาน วิญญาณ หนักหนา 
ระ ทม อยู่ใน อุ รา 
แก้วกานดา ฉันปองเธอผู้ เดียว 
[ญ] เธอเอย แม้เราห่างกันแสนไกล 
ชาย ใด ดวงใจฉนัไม่แลเหลียว 
รัก เธอ แน่ใจจริงเชียว 
รัก เธอ รักเดียว นิรันดร์ 
[ช] แม้ มี อุปสรรค ขวาก หนาม 
[ญ] ขอ ตาม มิยอมพลัดพรากจากกัน 
[ช] จะชาตไิหน ไหน ไม่ยอมห่างไกล กัน 
[ญ] ดวงจิตผูกพนั รักมั่นมีไว้เพยีงเธอ 
[ช-ญ] คง เป็น รอยบุญมาหนนุ น า 
รอย กรรม รอยเกวียนหมุนเปลี่ยนเสมอ 
ให้ เรา ได้มา เจอะ เจอ 
ฉันและเธอพบกันร่วมสุขสมดังรอคอย 
[ช] แม้ มี อุปสรรค ขวาก หนาม 
[ญ] ขอ ตาม มิยอมพลัดพรากจากกัน 
[ช] จะชาตไิหน ไหน ไม่ยอมห่างไกล กัน 
[ญ] ดวงจิตผูกพนั รักมั่นมีไว้เพยีงเธอ 
[ช-ญ] คง เป็น รอยบุญมา หนนุ น า 
รอย กรรม รอยเกวียนหมุนเปลี่ยนเสมอ 

                                                           

 5ชรินทร์ นันทนาคร, หยาดเพชร, เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 15 เมษายน 2561, เข้าถึงได้จาก https://เพลง.
meemodel.com 
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ให้ เรา ได้มา เจอะ เจอ 
ฉันและเธอพบกันร่วมสุขสมดังรอคอย...”6 

           
 บทเพลง ท่วงท านอง ความหมายของเพลง ที่หากเปรียบจะให้บ่งบอกลักษณะนิสัยใจคอ
ของข้าพเจ้าแล้ว เพลงนี้ถือเป็นการเปรียบเปรยถึงความเป็นผู้หญิง มีความแกร่งทะนง มีจังหวะที่
เชื่อมโยงกับงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า สุนทรียะของเสียงนั้นท าให้อารมณ์ความรู้สึก ขับเคลื่อนอย่าง
อ่อนไหว เพลงบางเพลง มีแค่จังหวะไม่มีเนื้อร้อง หากจังหวะนั้นบังเอิญตรงกับชั่วจังหวะหนึ่งในชีวิต 
ผนวกกับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นนั้น ความรุนแรงทางนามธรรมนี้ ผลของมันอาจเป็นงานสร้างสรรค์ชิ้น
เยี่ยมอีกชิ้นหนึ่งในชีวิตเลยก็เป็นได้   
              และบทเพลงเหล่านี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งอาจถือเป็นส่วนเล็กที่มีอิทธิพลต่องานจิตรกรรมของ
ข้าพเจ้า  มีอีกหลายบทเพลงที่ไม่มีเหตุผลที่จะสามารถอธิบายได้ในส่วนลึกภายใจจิตใจได้จริง ๆ เนื่อง
ด้วยสุนทรียะบางประการก็มิอาจตีเป็นทฤษฏี จ าต้องใช้ประสบการณ์จริงเพ่ือหาค าตอบ เพราะฉะนั้น
จึงถ่ายทอดออกมาเป็นงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า 
 
อิทธิพลที่มาจากบันทึกความรู้สึกต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันของข้าพเจ้า 
 ข้อความใน Instagram ส่วนตัวของข้าพเจ้า ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกของแต่ล่ะวันไม่เสถียร 
ไม่แน่นอน และนั่นถือเป็นอิทธิพลในการเดินทางของผลงานของข้าพเจ้าเช่นกัน 

 
 

                                                           

 6อ๊อด คีรีบูน และโอ ปุยฝ้าย, แต่ปางก่อน, เข้าถึงเมื่อ 17 เมษายน 2561, เข้าถึงได้จาก https://เพลง.
meemodel.com 

https://เพลง.meemodel.com/
https://เพลง.meemodel.com/
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ภาพที่ 14 ข้อความและภาพใน Instagram ของข้าพเจ้า 
 

 
 

ภาพที่ 15 ข้อความและภาพใน Instagram ของข้าพเจ้า 
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ภาพที่ 16 ข้อความและภาพใน Instagram ของข้าพเจ้า 
 

 
 

ภาพที่ 17 ข้อความและภาพใน Instagram ของข้าพเจ้า 
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ภาพที่ 18 ข้อความและภาพใน Instagram ของข้าพเจ้า 
 

 
 

ภาพที่ 19 ข้อความและภาพใน Instagram ของข้าพเจ้า 
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ภาพที่ 20 ข้อความและภาพใน Instagram ของข้าพเจ้า 
 

            ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีอิทธิพลต่อข้าพเจ้าทุกประการทุกบท
บรรเลงของสิ่งที่มาอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผ่านผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า ทุกนิยาม ทุก
ความหมาย ทุกท่วงท่า อิริยาบถของสิ่งที่มากระทบล้วนเชื่อมโยงกับ “กาลเวลา”ทั้งสิ้น โดยเฉพาะ 
“อดีต” เหตุเพราะข้าพเจ้าหลงใหลใน “อดีต” แต่ทว่าอดีตมิได้เป็นของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว ทุก
สรรพสิ่งต้องด าเนินต้องด าเนินไปตามกาลเวลาที่เรียกว่า “อดีต ปัจจุบัน อนาคต” ทั้ง 3 สิ่งนี้ทับซ้อน
กันเสมือนมีมิติบางๆก้ันอยู่ ไม่เว้นแม้แต่ตัวมันเอง 
           ชีวิตของทุกสรรพสิ่งจึงด ารงอยู่ระหว่างการเหลื่อมล้ าโดยมิติบาง ๆ ของ “กาลเดินทาง” 
และ “กาลเวลา” ต่างสนทนากันอย่างไร้จุดจบ 
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บทที ่3 
 

กระบวนการและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 
 

   ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าในชุดนี้เป็นผลงานด้านจิตรกรรมที่แสดงออกมาในรูปแบบ
กึ่งนามธรรมและกึ่งเหมือนจริง ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านสัญลักษณ์บางอย่าง รวมไปถึงมุมมอง
ในสุนทรียะที่เกี่ยวของกับตัวข้าพเจ้า ทุกอย่างล้วนสัมพันธ์กันรวมมาเป็นบทประพันธ์ชีวิตทางศิลปะสู่
งานจิตรกรรมโดยสร้างสรรค์เสมือนการร่ายบทกวีสด ( Improvisation ) โดยอาศัยประสบการณ์ที่
เรียนรู้ในชีวิตและสุนทรียะท่ีข้าพเจ้าสนใจมาเป็นแนวทางการสร้างสรรค์โดยมีกระบวนการดังนี้ 

 
การศึกษาข้อมูล 
 ข้อมูลของข้าพเจ้าเป็นข้อมูลที่เป็นนามธรรม และรูปธรรม ข้อมูลที่เป็นนามธรรมคือเป็น 
อารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้าในการถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ภายใน ( Improvisation ) สู่งานจิตรกรรม ใน
ส่วนของข้อมูลที่เป็นรูปธรรมคือ ต้นแบบในการเขียนรูปต้องมาจากวัตถุจริง คนที่มีตัวตน ใช้แบบจริง
ในการถ่ายถอด เพ่ือพิจารณาถึงความมีจิตวิญญาณ มีลมหายใจ เป็นรูปธรรมทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะข้าพเจ้า
มองว่าจุดนี้เป็นส่วนส าคัญที่สุดในงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า การศึกษาข้อมูลในข้างต้น เป็นแค่
เบื้องต้นเท่านั้น ประสบการณ์ชีวิตอารมณ์ความรู้สึก แม้แต่เพลงที่บรรเลงที่ตรงใจ ณ ขณะนั้น มี
อิทธิพลในการศึกษาข้อมูลของข้าพเจ้าโดยไม่รู้ตัวซะมากกว่าการศึกษาข้อมูลจากทฤษฎีที่เป็นลายลัก
อักษรอื่นๆอย่างเต็มรูปแบบ
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การด าเนินการและข้ันตอนในการท างาน 
         การด าเนินการและขั้นตอนการท างานตามหัวข้อเรื่อง “บทประพันธ์ชีวิตและจิตรกรรม     
( My is Sublime of Intuition )” ได้ก าหนดวางแผนการปฏิบัติงานไว้เป็นโครงดังนี้ 
 เนื้อหา  
 ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงสภาวะทางอารมณ์ ความรู้สึก กึ่งความจริง กึ่งเหนือความ
จริง กึ่งนิยาย กึ่งบทกวี และสุนทรียะบอกเล่าเรื่องราวผ่านสัญลักษณ์บางอย่างที่ข้าพเจ้าเลือก เช่น 
กระจกบ่งบอกถึงความรักความงามของตัวเอง หลงใหล ปรารถนาที่จะมองกระจกอยู่เ รื่อย ๆ ทั้งนี้ 
ผสานกับประสบการณ์ชีวิตที่เจอ ณ ขณะนั้น การสร้างสรรค์ไม่มุ่งเน้นความชัดเจนของเนื้อหา
เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันขณะ ทั้งนี้เนื้อหาของจิตรกรรมปรากฏออกมาเป็นทฤษฏีความเลือน
รางของเนื้อหา  โดยสมบูรณ์แบบ แต่ข้าพเจ้าชัดเจนทางอารมณ์ความรู้สึกแค่นั้นเอง 
 รูปแบบของผลงาน  
 รูปแบบของผลงานข้าพเจ้า เป็นกึ่งนามธรรม ( Semi-Abstract ) กึ่งจิตรกรรมไทยฝาผนัง 
การน าเอารูปทรงของใบหน้าของคน มาสื่ออารมณ์ ความรู้สึกของข้าพเจ้าเป็นสาระส าคัญ โทนสีและ
บรรยากาศข้าพเจ้าเลือกสีของบรรยากาศ ตามประสบการณ์ชีวิต สิ่งที่เจอ และความชอบส่วนตัวใน
การเสพสุนทรียะของสีต่างๆที่มีอิทธิพลในงานจากสิ่งแวดล้อมที่ข้าพเจ้าสนใจ เช่น พระราชวัง วัด
อารามหลวง สีของบรรยากาศ สถานที่นี้ย่อมมีส่วนอย่างมาก 
 เทคนิควิธีการ 
 เทคนิควิ ธีการเป็นจิตรกรรมแนวผสมผสานระหว่างการ แสดงออกแบบด้นสด                                
( Improvisation ) ในจิตรกรรมและจิตรกรรมไทย มีลักษณะเป็นจิตรกรรมที่มีสภาวะทางเทคนิคที่
ได้รับรู้ความรู้สึกถึงการถ่ายทอดสีน้ ามัน โดยการสร้างสรรค์โดยการด้นสดไม่ตระเตรียมมาก่อนให้
รสชาติบางอย่างที่แปลกประหลาด ไม่ชัดเจน กึ่งจริง กึ่ งฝัน ฉับพลัน โดยการตัดอารมณ์ความรู้สึก 
ด้วยการตัดเส้น และปิดทองแบบนิ่งๆ ของวิธีการแบบจิตรกรรมไทยให้รสชาติอีกอย่าง ที่อบอวลบ่ง
บอกถึงนิสัยใจคอ บ่งบอกถึงความเป็นมนุษย์ ที่มีประเพณีวัฒนธรรม ธรรมเนียมที่แอบแฝงอยู่ ทั้งหมด
นี้เป็นการผสมผสานเทคนิควิธีการเข้าด้วยกันให้ลงตัวที่สุด เพ่ือให้เชื่อมโยงกับแนวความคิดของ
ผลงาน 
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ขั้นตอนการประมวลความคิด 
 การหาข้อมูลและสร้างภาพร่าง ( sketch ) 
 ขั้นตอนแรกในการหาข้อมูลเพ่ือที่จะสร้างภาพร่างในใจ เกิดขึ้นได้จากการน าตัวเองเข้าไป
ซึมซับบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เลือกใช้ในงาน เสพสุนทรียะและความงามตั้งแต่ภายนอกท าให้มี
ความรู้สึกนึกคิด สัมพันธ์กับทุกส่วนของประสาทสัมผัส ประสานกันโดยมี หัวใจ ดวงตา และมือเป็น
ส่วนส าคัญ แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นภาพร่างในใจ ภาพร่างนี้ไม่มีลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด ทั้งนี้
ข้าพเจ้ามีเหตุผล เพราะไม่อยากยึดติด ปิดกั้นจินตนาการในงานจริงด้วยภาพร่างที่สมบรูณ์แบบทว่า
เป็นคติส่วนตัวของข้าพเจ้าซึ่งถือว่าการร่างภาพในความคิดก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนกระบวนการ
สร้างสรรค์อีกรูปแบบหนึ่งเช่นกัน 
 
ขั้นตอนการแสดงออกด้วยเทคนิควิธีการ 
 กระบวนการสร้างสรรค์ 
 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุดนี้สามารถถ่ายทอดออกมาได้หลายรูปแบบ ข้าพเจ้า
เลือกใช้เทคนิคสื่อผสม โดยมีทั้งเทคนิคไทยและสากล ผสมผสานกันด้วย เทคนิคสีน้ ามัน เทคนิค
จิตรกรรมไทยสีฝุ่น และปิดทองค าเปลวบริสุทธิ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ บนผ้าใบที่ปูด้วยดินสอพองเป็น
วิธีการแบบไทยประยุกต์ที่ข้าพเจ้าสนใจ ถ่ายทอดอย่างบริสุทธิ์ แสดงอย่างฉับพลันอย่างไม่ได้เตรียม
มาก่อน ( Improvisation ) แสดงออกอย่างอิสระ สลับกันการถ่ายทอดแบบจิตรกรรมไทยที่เป็น
ระเบียบ ชัดเจน แนบเนียนและงดงาม อย่างมีเอกลักษณ์ การแสดงออกทั้ง 2 อย่างนี้ข้าพเจ้า
สร้างสรรค์ผสมผสานกันโดยผ่านทัศนธาตุแบบง่าย ๆ ตามความรู้สึกที่ได้สัมผัสและแนวความคิดของ
ข้าพเจ้าดังนี้ 
 1.1 เทคนิควิธีการและข้ันตอนการสร้างสรรค์ 
      1. การเตรียมผ้าใบ แต่ละชิ้นมีขนาดไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับภาพร่าง และเรื่องราวสภาวะ
ทางอารมณ์ พื้นผิวของการเตรียมผ้าใบคือการปูดินสอพองลงไปบนเฟรมผสมดินสอพอง,กาวลาเท็กซ์
และน้ าในปริมาณที่เท่ากัน คนทุกอย่างให้เข้ากัน น าไปทาลงบนผ้าใบให้ทั่ว ตากให้แห้ง ท าอย่างเดิม 3 
รอบ สุดท้ายน ากระดาษทรายขัดให้เรียบเนียนโดยขัดจากเบอร์หยาบสุดตบท้ายด้วยเบอร์ละเอียดสุด
เป็นอันเสร็จสมบรูณ์ 
      2. การร่างภาพ ข้าพเจ้าร่างผลงานทุกชิ้นโดยการด้นสด ( Improvisation ) โดยมี
ต้นแบบคือการซึมซับจากการมองสิ่งแวดล้อมข้าง ๆ จากในห้องสตูดิโอของข้าพเจ้าเอง ในผลงานทุก
ชิ้นมีหุ่นนิ่งเป็นส่วนประกอบที่มาจากการร่างสดจากแบบจริง ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับการเขียน
อารมณ์ความรู้สึกในใบหน้าคนซึ่งใช้แบบจริงทุกครั้งที่เขียน ตอบโต้กับแบบเพ่ือตีภาพจาก 3 มิติเป็น
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ภาพจิตรกรรมไทยฝาผนัง ผสมผสานความเป็นจิตรกรรมสากลซึ่งท าให้ภาพที่เป็นภาพนิ่งของ
จิตรกรรมไทยดูเคลื่อนไหวอิสระมากขึ้น 
 1.1 3. การเตรียมสี โครงสีในงานของข้าพเจ้าเป็นเทคนิคสื่อผสม ซึ่ งการเตรียมสีก็เป็น
ส่วนส าคัญอีกอย่างหนึ่งเช่นกัน มีทั้งสีน้ ามัน สีฝุ่น และสีที่ส าคัญที่สุดเป็นเอกลักษณ์ในผลงานของ
ข้าพเจ้าคือ สีทอง ซึ่งไม่ใช่สีแต่เป็นการน าเอาวิธีโบราณที่ใช้ในจิตรกรรมไทยนั่นคือ การปิด
ทองค าเปลวบริสุทธ์ ( หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ) ลงไปแทนการลงสีทอง เพ่ือให้อารมณ์ความรู้สึกที่
แตกต่าง ด้วยลักษณะของพ้ืนผิว การเปล่งประกายของทองค าเป็นมิติที่ต่างจากสีน้ ามันอย่างน่า
หลงใหล 
 1.1 4. ขั้นตอนการระบายสี หลังจากเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้ว ขั้นตอนแรกสุดที่ข้าพเจ้า
ลงมือ คือการเขียนใบหน้าคน เพราะเขียนโดยการตอบโต้จากแบบจริง ค านึงถึงจิตวิญญาณอารมณ์
ความรู้สึกของข้าพเจ้าและแบบ ทุกอย่างที่ข้าพเจ้าเขียนในงานไม่ว่าจะเป็น คนหรือแม้กระทั่งวัตถุ 
สิ่งของล้วนมาจากแบบที่มีอยู่จริงทุกประการ ใช้สีในการแสดงออกอย่างอิสระและตัดทอนความรู้สึกที่
มีอิสระ ไม่ให้มากเกินความงามด้วยการลงสีแบบจิตรกรรมไทยแบบนิ่ง ๆ เรียบ ๆ บางจุดตัดเส้น ปิด
ทองค า เพ่ือให้ได้กลิ่นอายของ อารยธรรม วัฒนธรรมของไทยบางอย่างสอดแทรก และยังเผยเส้น
อิสระของจิตรกรรมสากลให้หลงเหลืออยู่ทั้งนี้ทุกชิ้นข้าพเจ้าค้นหาจุดกึ่งกลางในความพอดีของความ
งามท้ังสองวิธีการนี้เรื่อยมาและจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
 1.1 5. การติดตั้งผลงาน ข้าพเจ้าติดตั้งผลงานบนพ้ืนที่บนผนัง ด้วยการแขวนยึดด้วย
เกลียวที่ปล่อยที่วัดระยะห่างที่เตรียมไว้พอสมควร บางครั้งอาจมีวัตถุ ที่เป็นแบบจริงในงานไปจัดวาง
ร่วมกับผลงาน  
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ภาพที่ 21 การทดลองเขียนตัวเองในกระจก ด้วยสีน้ ามัน 
 

 
 

ภาพที่ 22 การทดลองเขียนตัวเองในกระจก ด้วยสีน้ ามัน 
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ภาพที่ 23 การสร้างสรรคผ์ลงานโดยมีแบบจริงในพ้ืนท่ีส่วนตัวของข้าพเจ้า 

 

 

 
 

ภาพที่ 24 การสร้างสรรคผ์ลงานโดยมีแบบจริงในพ้ืนท่ีส่วนตัวของข้าพเจ้า 
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ภาพที่ 25 สร้างภาพร่างโดยตอบโต้จากแบบจริง แปลรูปที่เป็น 3 มติิ มาเป็นภาพจิตรกรรมประยุกต ์

 

 
 
ภาพที่ 26 ทดลองลงสีภาพร่างโครงเรื่องทั้งหมดด้วยเทคนิคจิตรกรรมผสม 
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ภาพที่ 27 ทดลองเขียนหุ่นนิ่งที่อยู่ในงานจากแบบจริงโดยเทคนิคจติรกรรมผสม 
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บทที ่4 
 

วิเคราะห์การสร้างสรรค์ และพัฒนาผลงาน 
 

 การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานจิตรกรรมหัวข้อ “บทประพันธ์ชีวิตและจิตรกรรม ( My 
is Sublime of Intuition )” เป็นการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องเป็นเสมือนบันทึกชีวิตของข้าพเจ้าใน
ช่วงเวลาขณะนั้นผนวกกับบทกวีไร้ฉันทลักษณ์บางอย่าง ความไม่เสถียรของอารมณ์ความรู้สึกของ
มนุษย์ กลับไปกลับมา กึ่งหลับกึ่งตื่น กึ่งความฝันกึ่งความจริง ทั้งหมดนี้ข้าพเจ้ามองว่าเป็นสิ่งที่น่า
หลงใหลและปรารถนาที่จะถ่ายทอดโดยใช้เป็นจิตรกรรมเป็นสื่อกลางตัวแทนความหมายจากใจ  
อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดในงาน รวมไปถึงการตั้งค าถามที่ไม่ต้องการค าตอบซะทีเดียว ท้ายสุดคือการ
มุ่งเน้นบอกเล่าให้เห็นความงามและสุนทรียะในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ยอมรับ เข้าใจ ข้าพเจ้าพร้อมที่จะ
ถ่ายทอดในรูปแบบกึ่งความจริงกึ่งจินตนาการ สามารถแบ่งล าดับการพัฒนาในการสร้างสรรค์ผลงาน
ได้ 2 ระยะดังนี้ 
 1. การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ( Terminal Project ) 
 2. การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์ ( Thesis ) ระยะที่ 1-2 
 
การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ( Terminal Project ) 
 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าเป็นรูปแบบกึ่งนามธรรมและกึ่งจิตรกรรมไทย โดยน า
หุ่นนิ่งที่มีอยู่จริงเป็นต้นแบบแล้วแสดงออกด้วยการด้นสด ( Improvisation ) ในงาน ข้าพเจ้าเลือกใช้
การเปรียบเปรยการแทนสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่ง ด้วยสัญลักษณ์ เช่น แทนตัวเองเป็นกระจกแบบถือ เป็น
ต้น ใช้เส้นและทัศนธาตุอ่ืน ๆ ในการแสดงอารมณ์ความรู้สึก ไม่เสถียรตาม ประสบการณ์ชีวิตที่เจอ ณ 
ขณะนั้น เป็นการบันทึกความรู้สึกของข้าพเจ้า และเริ่มสนใจในการแสดงออกแบบจิตรกรรมไทย
โบราณ โดยเฉพาะวิธีการ “ลงรักปิดทอง” เริ่มต้นทดลองและพัฒนาให้ประยุกต์เข้ากับจิตรกรรม
สากลด้วยสีน้ ามันให้ลงตัวที่สุด 
 ปัญหาในระยะนี้ ส าคัญที่การควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองยังไม่เสถียรพอ ท าให้ผล
งานในระยะนี้ดูอิสระเกินไป ข้าพเจ้าคิดว่าความงามนั้นเกิดจาก ความพอดีจากธรรมชาติของสิ่งนั้น 
แล้วผสมผสานกันอย่างลงตัว การทดลองจากการไม่รู้เลยก่อเกิดเป็นผลงานในระยะนี้ขึ้นมา
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ภาพที ่28 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 ( Terminal Project ) ปีการศึกษา 2559 
ชื่อผลงาน “นิทานพลาสติก” 
เทคนิค สีน้ ามันบนผ้าใบ 
ขนาด 98X98 ซม. 

 
 ผลงานชุดนี้ ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจาก การเปรียบเปรยหัวใจ เป็นดั่งศูนย์กลาง
ของจักรวาล โดยให้ชื่อการพรรณนานี้ว่า นิทานปลอม ๆ และนั่นเป็นเรื่องจริงส าหรับฉัน การ
แสดงออกในการสร้างสรรค์ในระยะนี้ เน้นการปล่อยอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระ การกระท าโดย
ฉับพลันผนวกกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตที่มากระทบหัวใจของข้าพเจ้า ด้วยทัศนธาตุโดยเฉพาะ “เส้น” มี
บทบาทส าคัญเพราะข้าพเจ้าใช้เส้นเป็นตัวน าทางความรู้สึกอย่างแรงกล้า เริ่มทดลองในการน าวัตถุ 3 
มิต ิมาจัดวางเพ่ือเพ่ิมความหมายนัยยะของอารมณ์ความรู้สึก 
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ภาพที่ 29 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 ( Terminal Project ) ปีการศึกษา 2559 
ชื่อผลงาน “บนนภา” ( ส่วนหนึ่งของผลงานชุด นิทานพลาสติก ) 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด 130X100 ซม. 
 

 
 

ภาพที่ 30 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 ( Terminal Project ) ปีการศึกษา 2559 
ชื่อผลงาน “บนนภา” ( ส่วนหนึ่งของผลงานชุด นิทานพลาสติก ) 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 
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ภาพที ่31 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4 ( Terminal Project ) ปีการศึกษา 2559 
ชื่อผลงาน “บนนภา” (ส่วนหนึ่งของผลงานชุด นิทานพลาสติก) 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 

 

 
 

ภาพที ่32 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 5 ( Terminal Project ) ปีการศึกษา 2559 
ชื่อผลงาน “windows 1” ( ส่วนหนึ่งของผลงานชุด นิทานพลาสติก ) 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 
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ภาพที ่33 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 6 ( Terminal Project ) ปีการศึกษา 2559 

ชื่อผลงาน “windows 2” ( ส่วนหนึ่งของผลงานชุด นิทานพลาสติก ) 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 
 

 
 

ภาพที่ 34 ผลงานชุดนิทานพลาสติก 
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ภาพที ่35 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 7 ( Terminal Project ) ปีการศึกษา 2559 
ชื่อผลงานชุด    “killing me softly”  
เทคนิค     สื่อผสม 
ขนาด     แปรผันตามพ้ืนที่ 

 

 
 
ภาพที ่36 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 8 ( Terminal Project ) ปีการศึกษา 2559 

ชื่อผลงานชุด    “killing me softly”  
เทคนิค     สื่อผสม 
ขนาด     แปรผันตามพ้ืนที่ 
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ภาพที ่37 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 9 ( Terminal Project ) ปีการศึกษา 2559 

ชื่อผลงานชุด    “killing me softly”  
เทคนิค     สื่อผสม 
ขนาด     แปรผันตามพ้ืนที่ 

 

 
 

ภาพที ่38 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 10 ( Terminal Project ) ปีการศึกษา 2559 
ชื่อผลงานชุด    “killing me softly”  
เทคนิค     สื่อผสม 
ขนาด     แปรผันตามพ้ืนที่ 
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ภาพที ่39 ผลงานชุด “killing me softly”  
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ภาพที ่40 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 11 ( Terminal Project ) ปีการศึกษา 2559 

ชื่อผลงานชุด      “ผมขบถหวี”  
เทคนิค      สื่อผสม 
ขนาด      แปรผันตามพ้ืนที่ 
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ภาพที ่41 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 12 ( Terminal Project ) ปีการศึกษา 2559 

ชื่อผลงาน “ปิ่นพร่าง”  
เทคนิค ลายรดน้ า 
ขนาด 50X50 ซม. 
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ภาพที ่42 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 13 ( Terminal Project ) ปีการศึกษา 2559 
ชื่อผลงานชุด      “เรือน หวี หทัย”  
เทคนิค      สื่อผสม 
ขนาด      240X180 ซม. 
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การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 1 ( ปีการศึกษา 2560 ) 
           ผลงานศิลปนิพนธ์ในระยะที่ 1 ลักษณะโดยรวมของงานยังคงรูปแบบกึ่งนามธรรมไว้ แต่
เพ่ิมเติมในการสร้างสรรค์คือ การเริ่มน าวิธีการของจิตรกรรมไทย มาผสมผสาน เพราะในระยะนี้
ข้าพเจ้าสนใจในประวัติศาสตร์ เรื่องราว ที่มาและความหมาย ในด้านเนื้อหาและแนวความคิดล้วน
เป็นประวัติศาสตร์ ต านาน โศกนาฏกรรมความรัก ซึ่งเป็นเรื่องราวที่อ่อนไหวทางอารมณ์ความรู้สึก
อย่างสูงท าให้ส่งอิทธิพลถึงการแสดงออกในการสร้างสรรค์ผลงานระยะนี้จึงทดลองที่จะลองวิธีการ
ใหม่ ๆ เช่น การขูดทองแบบจิตรกรรมล้านนาโบราณ พัฒนาผลงานโดยตัดทอนเทคนิค มีต้นแบบจริง
ในการเขียนภาพเช่นเดิม 
          ปัญหาในระยะนี้เป็นการทดลองใหม่ ซึ่งยังผสมผสานออกมาให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
ไม่ลงตัวเท่าที่ควร ค่อยข้างยากต่อการแสดงออกการสร้างสรรค์  ข้าพเจ้าสนใจในประวัติศาสตร์ 
เรื่องราวที่มากระทบต่อตัวเอง แล้วแปลความหมายในใจที่รู้สึก สุดท้ายตัดทอนความรู้ สึกด้วยการ
แสดงออกแบบด้นสด  ( Improvisation ) ดังเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 43 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 1 ( ปีการศึกษา 2560 ) 
 ชื่อผลงาน “บุพเพของกระจก 1” 
 เทคนิค สีน้ ามัน 
 ขนาด 260X180 ซม. 
 

 “ในวันที่กระจก 2 บานโคจรมาพบกัน” มีสิ่งเดียวที่ใช่ ใช่นั้นอาจอยุ่กับคุณชั่วชีวิต หรือไม่! 
มันไม่ใช่ประโยคค าถามแต่เป็นประโยคค าตอบที่คุณควรตระหนักถึงก้นเบื้องลึกหัวใจของคุณว่า คุณ
เคยเห็นมันบ้างรึเปล่า ส่วนฉันน่ะเหรอ ฉันเฝ้ามองมันทุกวันในกระจกของฉันต่างหากและนี่คือ
บทความผู้ซึ่งท าหน้าที่เป็นทั้งแรงบันดาลใจและแนวความคิดของผลงานชุดนี้ งานชิ้นนี้เป็นจุดเริ่มต้น
ของงานศิลปะนิพนธ์ทั้ง 2 ระยะ เป็นบ่อเกิด เพื่อตกผลึกเป็นชิ้นอื่น ๆ การแสดงออกไม่เน้นการชัดเจน
ของรูปทรง แต่จะมีสัญลักษณ์ของวัตถุเป็นตัวน าทาง นะประกอบการชีวิตจริงของข้าพเจ้าสอดแทรก
ทุกอณู การเคลื่อนไหวของภาพแปรผันตามสิ่งที่เจอ ณ ขณะนั้น 
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ภาพที่ 44 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 2 ( ปีการศึกษา 2560 ) 
 ชื่อผลงาน “บุพเพของกระจก 2 ” 
       เทคนิค ขูดทอง ( จิตรกรรมล้านนาโบราณ ) 
        ขนาด 30X30 ซม. 



46 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 45 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 3 ( ปีการศึกษา 2560 ) 

ชื่อผลงาน “เงาประตูทวิภพ 1” 
เทคนิค ขูดทอง ( จิตรกรรมล้านนาโบราณ ) 
ขนาด  30X30 ซม. 
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ภาพที่ 46 รายละเอียดภายในภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 47 รายละเอียดภายในภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 3 
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ภาพที่ 48 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 4 ( ปีการศึกษา 2560 ) 
ชื่อผลงาน “เงาประตูทวิภพ 2” 
เทคนิค  จิตรกรรมผสม 
ขนาด  240X180 ซม. 

 
 



49 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 49 รายละเอียดภายในภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 4  
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ภาพที่ 50 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 5 ( ปีการศึกษา 2560 ) 

ชื่อผลงาน “คุณหลวงเดินทางมายังอดีตของอนาคต” 
เทคนิค จิตรกรรมผสม 
ขนาด 260X180 ซม. 
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ภาพที่ 51 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 6 ( ปีการศึกษา 2560 ) 

ชื่อผลงาน “คุณหลวง2018” 
เทคนิค จิตรกรรมผสม 
ขนาด 60X80 ซม. 
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ภาพที่ 52 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 7 ( ปีการศึกษา 2560 ) 

ชื่อผลงาน “อัญมณีของคุณหลวง” 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด 40X30 ซม. 
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ภาพที่ 53 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 8 ( ปีการศึกษา 2560 ) 

ชื่อผลงาน “ดอกไมส้ีน ้าเงินปรากฏ” 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด 40X30 ซม. 
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การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์ (Thesis) ระยะที่ 2 
             ผลงานศิลปนิพนธ์ในระยะที่2 ลักษณะโดยรวมของงานยังคงรูปแบบกึ่งนามธรรมโดย
ผนวกกับการน าวิธีการของการสร้างสรรค์แบบจิตรกรรมไทย ใช้ลักษณะธรรมชาติของ 2 วิธีการ ที่มี
ลักษณะเฉพาะตัวทั้งสองอย่าง ให้ความเป็นสากลและความเป็นไทยแบบโบราณ การเข้าใจใน
ธรรมชาติของสิ่งนั้นๆ ที่จะน ามาสร้างสรรค์ให้เกิดสุนทรียะ ลึกซึ้ง ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกมีความ
สนใจที่จะผสมผสาน การตระหนักถึงความหมายของสิ่งนามธรรมที่เรียกว่า “กาลเวลา” เป็นบ่อเกิด
ของการสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ ปรารถนาที่จะผนึกรวมกันทั้งหมด ทั้งประวัติศาสตร์ กวี ภาพยนตร์ 
ปรัชญา อารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้า สิ่งที่เจอ ณ ขณะ เหตุการณ์ในชีวิตจริง ทุกอย่างไม่เสถียรและ
สามารถยืดหยุ่นได้ทุกรูปแบบ 
 ผลงานชุดนี้จึงวางโคตรเรื่อง คล้ายบทนิยายปรัมปรา ที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ประพันธ์ สุดท้ าย
แล้ว ไม่มีใครประพันธ์ละครชีวิตได้ซะทั้งหมด ข้าพเจ้าจึงปล่อยให้เป็นไปตามกระแสน้ าที่ไม่มีวันไหล
ย้อนกลับ ปล่อยให้จิตรกรรมท าหน้าที่ถ่ายทอดบทบาทของข้าพเจ้า ด้วยการสร้างสรรค์ที่ไม่ได้
ออกแบบเอง 
 

 
 

ภาพที่ 54 การวางโครงเรื่องของผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2 
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ภาพที่ 55 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 1 ( ปีการศึกษา 2560 ) 

ชื่อผลงาน “ปริศนาคุณหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๑” 
เทคนิค  สื่อผสม 
ขนาด  40X30 ซม. 

 
 วันหนึ่ง ในขณะที่ฉันอยู่บนเรือนของฉัน เรือนที่ว่านี้ไม่ใช่บ้านทว่าเป็นเรือนในหัวใจของ
ฉันเอง ที่มีเฟอร์นิเจอร์ครบครัน ทั้งกระจก หวี โต๊ะเครื่องแป้ง น้ าหอมอันกลิ่นรัญจวนที่เพียงกลิ่นพัด
มาแตะจมูกของฉันเพียงเสี้ยววินาที มันท าให้ฉันเพ้อฝันถึงภวังค์ในอนาคตได้ดีซะทีเดียว ในไม่ช้า ใน
กระจกบานนั้น เป็นกระจกเก่าโบราณกรอบของมันเป็นดอกพูดตาล มีคนคนหนึ่งเดินออกมาจาก
กระจก อย่างแปลกประหลาด  “คุณหลวง” !! และจากนั้นฉันก็ไม่ตั้งค าถามในใจอีกเลย หากคุณเป็น
ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ คุณจะเปลี่ยนหรือแก้ ??  
 ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมต่อจากศิลปนิพนธ์ระยะที่  1 เป็นเรื่องของคุณหลวง
คุณหลวงคือคนที่มาจากอดีตที่ฉันหลงใหลในความฝันมาครี่งชีวิต น ามาสร้างสรรค์ต่อมาเป็นโครงเรื่อง
และภาพร่างทั้งหมดในภาพเดียวกัน ปัญหาในระยะนี้คือการที่ต้องเสี่ยงกับอารมณ์ความรู้สึกว่าชิ้น    
ต่อ ๆ ไปจะท าได้ตามภาพร่างหรือไม่ การต้องเจอปัญหาในประสบการณ์จริงที่ไม่ได้ตรงไปตามภาพ
ร่าง  
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ภาพที่ 56 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 2 ( ปีการศึกษา 2560 ) 

ชื่อผลงาน “My is Sublime of Intuition” 
เทคนิค  จิตรกรรมผสม 
ขนาด  55X70 ซม. 
 

        แรงบันดาลใจมาจากหน้าต่างที่อยู่ในเรือน เรือนที่ว่าคือเรือนในใจของฉัน ชื่อหน้าต่างบาน
แรกภพ เป็นความเหลื่อมล้ าทางกาลเวลาอย่างแท้จริง ให้ความรู้สึกแปลกประหลาดแต่ไม่ถึงขั้นวิปวาส
ในใจ การน าเอาบุคคลจากอดีตอันไกลโพ้น มาอยู่รวมกันบุคคลในปัจจุบัน แล้วอะไรล่ะที่เชื่ อมโยง? 
อะไรบางอย่างที่ติดค้าง และการข้ามกาลเวลามาบรรจบเป็นทวิภพของ สิ่งสองสิ่งที่อาจจะมีบางอย่าง
ที่เหมือนกัน หลงใหลบางอย่างท่ีอาจจะอยู่กึ่งกลางท่ามกลาง “กาลเวลา” 
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ภาพที่ 57 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 3 ( ปีการศึกษา 2560 ) 
ชื่อผลงาน “ ไร้ กาลเวลา” 
เทคนิค  สื่อผสม 
ขนาด  60X90 ซม. 
 

     ฉันใช้ชีวิตอยู่กับอดีตเรื่อยมา และแล้วค าว่า “เวลาสั้นนัก” ก็มาถึง กระจกที่คุณหลวงเดิน
ออกมาในเรือนของฉันแตกอย่างไม่มีสาเหตุ และแล้วคุณหลวงก็หายไป อดีตที่ฉันหลงรักหายไปตาม
กาลเวลา เหลือไว้เพียง เชิงเทียนที่ไม่มีแสงสว่าง และแล้วมันก็ผ่านไป ดั่งค าที่ฉันเคยได้ยิน ผู้ซึ่งไร้
ตัวตนกล่าวว่า “อย่าแตะต้องอดีต” ปล่อยให้มันเป็นไปเหมือนสายน้ าจะดีซะกว่า และวันนั้นวันหนึ่ง
ฉันเข้าใจธรรมชาติของ “กาลเวลา” ที่ไม่มีสิ้นสุด 
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ภาพที่ 58 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 4 ( ปีการศึกษา 2560 ) 
        ชื่อผลงาน “ร่องรอยปริศนาคุณหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๑” 
        เทคนิค สื่อผสม 
        ขนาด 240X160 ซม. 
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ภาพที่ 59 รายละเอียดภายในภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 4        
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ภาพที่ 61 รายละเอียดภายในภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 4        
 
 และแล้วฉันก็เจอ เจอชิ้นส่วนที่ฉันตามหา มันคือความงามของความจริงที่ว่า กาลเวลา
ไม่เคยหันเหมิติหาใคร เราเองต่างหากท่ีปรารถนาที่จะหันเห หามันเอง! หาก “สุนทรียภาพ” หมายถึง
ความรู้สึกบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาหนึ่ง ฉันคงเปรียบให้สุนทรียภาพเป็นบุพเพสันนิวาสของอดีต  
และฉันคงเป็นพรหมลิขิตกับปัจจุบัน สุดท้ายพวกเขาเหล่านี้ได้เวียนมาบรรจบ เป็นทวิภพของอนาคต
สืบไป 
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บทที่ 5 
 

บทสรุป 
 

           การจัดท าศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “บทประพันธ์ชีวิตและจิตรกรรม”เป็นการน าเสนอ
เรื่องราวสภาวะทางอารมณ์ความรู้สึก สภาวะนามธรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นสุนทรียะ
ในเรื่องของ “กาลเวลา” เป็นตัวอย่างสภาวะของมนุษย์คนหนึ่ง ที่หลงรัก  “อดีต” แต่จ าเป็นต้องใช้
ชีวิตใน “ปัจจุบัน”และปรารถนาที่จะลิขิต “อนาคต” โดยจินตนาการที่ไม่ต้องการค าตอบของจุดจบ 
แค่ลิ้มรสของความงามที่จะฝันถึง การด าเนินเรื่องราวของชีวิตที่ต้องประสบและถ่ายทอด ผ่าน
กระบวนการการสร้างสรรค์ที่จะเชื่อมโยง การเหลื่อมล้ าของเวลาเช่นกัน  สภาวะกึ่งจริง กึ่งฝัน จึง
ปรากฏในงานจิตรกรรมอย่าไม่แยแสความผิดแปลก เรียนรู้การยอมรับและเข้าใจในธรรมชาติของทุก
สิ่ง แม้กระทั่ง “ธรรมชาติของกาลเวลา” ว่าจริง ๆ แล้วเรารักอดีตได้ ไม่มีอะไรผิด เพราะสุดท้ายแล้ว 
อนาคต ยังต้องมีอดีตเป็นของตัวเอง และนั่นคือลมหายใจของปัจจุบันแค่นั้นเอง 
            ตลอดการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมและจัดท าเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์จนพบ
บทสรุปบางประการที่สามารถสร้างความเข้าใจ ให้กับผู้ที่สนใจในระดับหนึ่ง แต่ทั้งหมดก็เป็นเพียง
จุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าที่จะพัฒนาทัศนคติและการสร้างสรรค์ผลงานให้ดียิ่ง ๆ 
ขึ้นไป 
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บรรณานุกรม 
 

สารสนเทศภาษาไทย 

เจ็กเส็ง. จิตรกรรมฝาผนังวัดพระสิงค์. เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2561. เข้าถึงได้จาก ttps://www.bloggang. 
 com/mainblog.php?id=addsiripun&month=14-01-2011&group=12&gblog=87 
ชรินทร์ นันทนาคร. หยาดเพชร. เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 15 เมษายน 2561, เข้าถึงได้จาก https://เพลง. 
 meemodel.com 

รพินทรนาถ ฐากูร. คนสวน ( the gardener ). เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2561. เข้าถึงไดจ้าก https://readery.  
 co/9786168007075 
สุนทรี เวชานนท.์ ล่องแม่ปิง. เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2561. เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/ 
 posts/197638 

สุรพงษ์ พินิจค้า. เรื่องย่อบทภาพยนตรเ์รื่องทวิภพ. เข้าถึง 30 เมษายน 2561. เข้าถึงได้จาก http://th.wiki 
 pedia.org/wiki/ทวิภพ_ภาพยนตร์ 

อ๊อด คีรีบูน และโอ ปุยฝ้าย. แต่ปางก่อน. เข้าถึงเมื่อ 17 เมษายน 2561. เข้าถึงได้จาก https://เพลง. 

 meeodel.com 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ปีการศึกษา 2559  

ชื่อผลงาน เทคนิค ขนาด 

นิทานพลาสติก   สีน ้ามันบนผ้าใบ 98 X 98 ซม. 

บนนภา สื่อผสม 130 X 100 ซม. 

บนนภา สื่อผสม แปรผันตามพื นที่ 

บนนภา สื่อผสม แปรผันตามพื นที่ 

windows 1 สื่อผสม แปรผันตามพื นที่ 

windows 2 สื่อผสม แปรผันตามพื นที่ 

killing me softly สื่อผสม แปรผันตามพื นที่ 

killing me softly สื่อผสม แปรผันตามพื นที่ 

killing me softly สื่อผสม แปรผันตามพื นที่ 

killing me softly สื่อผสม แปรผันตามพื นที่ 

ผมขบถหวี   สื่อผสม แปรผันตามพื นที่ 

ปิ่นพราง    ลายรดน ้า 50 X 50 ซม. 

เรือน หวี หทัย สื่อผสม 240 X 180 ซม. 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2560  

ชื่อผลงาน เทคนิค ขนาด 

บุพเพของกระจก 1   สีน ้ามัน 260 X 180 ซม. 

บุพเพของกระจก 2   ขูดทอง 30 X 30 ซม. 

เงาประตูทวิภพ 1    ขูดทอง 30 X 30 ซม. 

เงาประตูทวิภพ 2   จิตรกรรมผสม 240 X 180 ซม. 

คุณหลวงเดินทางมายังอดีต

ของอนาคต     

 จิตรกรรมผสม 260 X 180 ซม. 

คุณหลวง2018  จิตรกรรมผสม 60 X 80 ซม. 

อัญมณีของคุณหลวง สื่อผสม 40 X 30 ซม. 
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           ชื่อผลงาน                               เทคนิค                               ขนาด 

ดอกไม้สีน ้าเงินปรากฏ สื่อผสม 40 X 30 ซม. 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2560     

ชื่อผลงาน เทคนิค ขนาด 

ปริศนาคุณหลวง พุทธศักราช 

๒๕๖๑ 

สื่อผสม  40 X 30 ซม. 

My is Sublime of 

Intuition 

จิตรกรรมผสม 55 X 70 ซม. 

ไร้ กาลเวลา  สื่อผสม  60 X 90 ซม. 

ร่องรอยปริศนาคุณหลวง   

พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 

สื่อผสม  240 X 160 ซม. 
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ประวัติผู้สร้างสรรค์ 
 

ชื่อศิลปิน ณิชนันทน์  แสงเงิน 
เกดิ 14  ตุลาคม 2537 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย 
การศึกษา 
 - สาชาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพ
พิมพ์                          
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
- โรงเรียนสตรีทุ่งสง 

 - โรงเรียนรัตนศึกษา 
ที่อยู่ 421/49 ถ.ทุ่งสง-นครศรีธรรมราช ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช  
 80100 
เบอร์โทรศัพท์ 094-8657655 
อีเมล์  poppy_narak_103 @hotmail.com  

 
 


