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บทคัดยอ 
 

 บรรทัดฐานของมนุษยแตละคนท่ีไมเทาเทียมกัน ทําใหเกิดความแตกตาง ความขัดแยง และ

การเปรียบเทียบ แตส่ิงเหลานั้นเองก็เปนส่ิงท่ีบงบอกความเปนตัวของตัวเองในมนุษยแตละคนโดย

การท่ีทุกๆคนมักจะพูดและแสดงออกถึงความคิดของตัวเองเช่ือวาส่ิงท่ีตัวเองคิดและทํานั้นถูกตอง

ท่ีสุด พฤติกรรมเหลานี้ยิ่งแสดงออกอยางเห็นไดชัดในผูท่ีมีอํานาจหรือ กระท่ังผูใหญสอนเด็ก คน

เหลานั้นเขาครอบงําความคิดของผูที่มีอายุนอยกวาเพราะคิดวาเด็กมักไมมีความรูและดอย 

ประสบการณแมกระทั่งงานศิลปะท่ีมีสถานะเปนส่ือชนิดหนึ่งก็เชนเดียวกัน งานศิลปะทุกช้ินจึงมี

การส่ือสารความหมายท่ีแตกตางกันไปความหมายเหลานั้นตางบอกถึงทัศนคติและรสนิยมของผู

สรางสรรคงานท่ีตองการสื่อขอความบางอยางไปยังผูดูงานศิลปะใหเอนเอียงความคิดของผูดูงาน

ศิลปะไปตามความคิดเห็นสวนตัว        

 ผลงานศิลปะของขาพเจานั้นไดแตกตางออกไปโดยผูดูงานศิลปะจะสามารถแสดง
ความเปนตัวของตัวเองไดผานทางงานศิลปะของขาพเจาแตละคนสามารถปรับเปล่ียนงานศิลปะได
บนพื้นที่เฉพาะในงานศิลปะของขาพเจาคนดูจะสามารถมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและไมถูก
กรอบครอบความคิดเอาไวตามกฎเกณฑและบรรทัดฐานจากสังคมกลายเปนผลงาน ของขาพเจาเอง
ท่ีเอนเอียงไปตามความคิดเห็นของคนในสังคม 
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Abstract 
 

Human standard is inequality, causing the difference, contrast, and comparison. However, there 

are indicating each characteristics of human. Everyone likes to speak and perform their own 

thought, and believe in themselves. These behaviors more show off clearly in the powerful person 

or the elders who teach their kids. These persons lend younger people thoughts because they think 

children have less experience including the art as a media. Every art works have its own meaning. 

The meanings tell the attitude and style of the creators, then they will create the work in their own 

ways and make audience believe in their thought 

 My art work was different. The audience can show off their characteristics thought my 

art work, they can change in the space of my art work, and they can comment freely without any 

possessions. In contrast, my work will tend to anyone else. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ขาพเจาขอนอมจิตระลึกดวยความเคารพความกตัญูยางสูงตอพระคุณของบิดา มารดา
ตลอดจนคณาอาจารยทุกๆทาน  ท่ีไดใหความรู  อบรม  ส่ังสอน  รวมถึงการสนับสนุนการศึกษา
ดวยดีตลอดมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง  อาจารย  วราวุฒิ  โตอุรวงศ  อาจารยท่ีปรึกษาในการทําศิลป
นิพนธท่ีไดใหความรูความคิดอานท้ังทางดานการศึกษาในการทําผลงานศิลปนิพนธแกขาพเจา 
ตลอดจนถึงเพื่อนนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพมหาลัยศิลปากร 
สภาพแวดลอมและประสบการณท่ีชวยหลอหลอมใหขาพเจาเกิดความรูสึกถึงแนวความคิดและ  
ทัศนคติในการสรางงานศิลปะจนทําใหศิลปนิพนธเลมนี้ไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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  ช 

คํานํา 
 

เอกสารฉบับนี้เปนสวนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ สาขาวิชาทัศนศิลป กลุมวิชาเอก
จิตรกรรม ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร “เกมเกณฑของ
สังคม” (Forced Games by Society) ตามหลักสูตรการศึกษาช้ันปริญญาศิลปบัณฑิต โดยเรียบเรียง
ใหสามารถเขาถึงระบบแนวความคิดและการปฏิบัติอันเปนการสรางสรรคผลงานเนื้อหาในศิลป
นิพนธนี้ ขาพเจาไดรังสรรคผลงานจิตรกรรมข้ึนจากแนวความคิดจากสภาพสังคม โดยมี
วัตถุประสงคในการเขียนเพื่ออธิบายถึงข้ันตอนและกระบวนการในการสรางสรรคผลงาน  ศิลป
นิพนธตามหัวขอเร่ือง "เกมเกณฑของสังคม" อยางเปนลําดับ อันนําไปสูการพัฒนาผลงานการ
วิเคราะหและการแกปญหาใหเปนไปอยางมีคุณภาพ 

ขาพเจาหวังวาเอกสารประกอบศิลปนิพนธฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจศึกษา
และคนควาใหเกิดความรูความเขาใจในผลงานสรางสรรคของขาพเจาเพ่ือเปนแนวทางในการ
พัฒนา  งานตามจุดประสงคตนเองไดตอไป 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

  

 คานิยมนั้นเปนส่ิงที่คนในสังคมหน่ึงเห็นวาเปนส่ิงที่มีคุณคาเปนส่ิงที่ถูกตอง ดีงาม นายกยองและควร

ปฏิบัติ น้ันเปนส่ิงที่คนในสังคมนั้นๆยึดถือและชวยในการตัดสินใจเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทํา ส่ิงน้ันจะ

กลายเปนความเช่ือฝงใจไปตลอดจนกวาจะพบคานิยมใหม ซ่ึงตนพอใจกวาก็จะยอมรับเอาไวคานิยมเหลาน้ันจะ

เปนเครื่องมือที่จะชวยใหคนตัดสินใจวาอะไรคือส่ิงท่ีมีคุณ คาหรือไมมีคุณคาควรทําหรือไมควรทําแมกระทั่ง

กําหนดพฤติกรรมทาทีของคนตอเหตุการณที่คนๆนั้นตองเจอ อีกทั้งยังกําหนดแนวความคิดและแนวทางปฏิบัติ

อีกดวยส่ิงเหลานี้ไดหลอหลอมใหเกิดเปนขอกําหนดของการ อยูรวมกันในสังคมจนมีวิถีชีวิตที่คลายคลึงกัน แต

ในขณะที่กระแสของการเรียกรองเสรีภาพก็ไดผลักดันใหคนในสังคมสรางอัตลักษณบางอยางท่ีเปนดั่งการ

กําหนดทิศทางในการใชชีวิตของคน จึงดูเหมือนวาทิศทางของการใชชีวิตจะมีอยู 2 ระดับ คือ ระดับบุคคล 

(กําหนดดวยตนเอง) และ ระดับทางสังคม (กําหนดจากผูมีอํานาจทางสังคม) 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

 ส่ิงที่บงบอกความเปนตัวของตัวเอง คืออะไร รูปลักษณภายนอก อุปนิสัย ทัศนคติ ทาทาง เส้ือผาที่สวม

ใส ส่ิงท่ีกลาวขางตนนั้นใชส่ิงท่ีคนๆน้ันเลือกสรรความเปนตัวของตัวเองจริงหรือ หรือเปนเพียงแคส่ิงท่ีเขาคน

นั้นเห็นมาจากสังคมท่ีเขาเปนอยู และนําช้ินสวนบางอยางเหลานั้นที่ไดจากสังคมนํามาประกอบเปนตัวเอง 

ยกตัวอยาง ต้ังแตแรกเกิด มนุษยเราท่ีเปรียบเสมือนผาขาวมีความหมายวา'เด็กนั้นไรเดียงสาท่ีเปรียบเหมือนผา

ขาวที่ไรลอยมลทินสุดแตผู ใหญจะแตงแตมสีสัน'ขอความดังกลาวนาสนใจตรงท่ีมันเปนการยกผูใหญหรือผูมี

อํานาจข้ึนจนสูงจนสามารถ จะทําอะไรเด็กก็ไดถึงแมผูใหญบางคนอาจไมรูวา เด็กจะรับรูถึงสภาพของ

ส่ิงแวดลอมมาต้ังแตเกิด จะซึมซับพฤติกรรม ความคิดส่ิงที่เห็นของคนรอบขางไปตลอด ซ่ึงสภาวะเหลาน้ันจะ

กําหนดบุคลิกภาพและทัศนคติของเด็กท่ีจะเปนในอนาคตการคิดวาเด็กคือผาขาวมักทําใหสังคมรอบตัวแตงแตม
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สีเด็กตามใจตนเองตามแบบท่ีตัวเองชอบหรือคิดวาส่ิงนั้นดีที่สุดแลวโดยไมสนใจวาจริงๆแลวสีไหนท่ีจะเด็กจะ

ชอบเหมาะกับเขาหรือไม 

 

วตัถุประสงคของการสรางสรรค  

 เพื่อตองการใหคนตระหนักถึงความเปนไปของกฏเกณฑทางสังคมท่ีมักช้ีนําจากผูมีอํานาจสงผลให 

พฤติกรรมและความคิดของคนในสังคมน้ันถูกทําใหเอนเอียงไปตามกระแสสังคม สงผลใหจิตสํานึกความ

คิดเห็นจะเปนเชนไรลวนแตเปนส่ิงที่สังคมรอบขางช้ีนําคนคนนั้นโดยท่ีเขาไมรูตัว ทําใหความคิดเห็นที่เปนของ

ตัวเองที่แทจริงถูกครอบเอาไวโดยเกณฑทางสังคม 

 

แนวความคดิในการสรางสรรค  

 ส่ิงที่ช้ีนําทัศนคติและพฤติกรรมของคนในสังคมใหเปนเชนไร ก็ข้ึนอยูกับสภาวการณ ความคิด และ

พฤติกรรมของสิ่งท่ีคนรอบขางเปน ขาพเจาไดนําแนวความคิดนี้ถายทอดออกมาเปนงานศิลปะ โดยท่ีใชผลงาน

ของขาพเจาเปนส่ือสัญลักษณถึงตัวตนของขาพเจา ที่ถูกยัดเยียดใสความคิดจากคนรอบขาง โดยที่ผลงานช้ินน้ีถูก

ออกแบบมาใหผูชมสามารถมีปฏิสัมพันธกับผลงานศิลปะของขาพเจาได เชน สามารถขยับ และเคลื่อนยาย

ส่ิงของจะเอาออกหรือใสเขาไปในผลงานของขาพเจาไดตามท่ีตองการ ใหอิสระแกผูดูงานแตงแตมความ

ตองการของตนเองไดเต็มที่ โดยที่ผลงานจะออกมาเปนรูปแบบไหนก็ข้ึนอยูกับความชอบสวนตัวของผูดูงาน

ศิลปะ หากคิดวาตรงไหนท่ีไมถูกใจหรือไมดีก็เปลี่ยนมันใหเปนแบบท่ีตนชอบได ไมถูกกรอบท่ีช่ือเกณฑ

คานิยมทางสังคมครอบเอาไว และในขณะเดียวกันผลงานของขาพเจาเองท่ีผันเปลี่ยนไปตามความคิดเห็นจาก

ผูชม   งานศิลปะ 
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ขอบเขตของการสรางสรรค 

 ขาพเจาไดนําเสนอเปนจิตรกรรมผสมวัสดุและมีเนื้อหาของกฏเกณฑคานิยมทางสังคมท่ีคอยช้ีนําคนใน

สังคมใหมีความคิดคลอยตามผูที่มีอํานาจทางสังคมนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวอวยัวะภายในมนุษยในสวนที่เปนดาน

การรับรูเชน หูตา อวัยวะเหลานี้ถูกโจมตีโดยพวกส่ือสังคมและส่ิงท่ีผูทีม่ีอํานาจน้ันยัดเยยีดให 

 

เวลาที่ใชในการทําศิลปนิพนธ 

 1ปการศึกษา ภาคการศึกษา 1-2 ประจําปการศึกษา 2557 

 ขั้นตอนและวธิกีารศึกษา 

- ศึกษาจากการสอบถามความคิดเห็นของผูใหญและวยัรุนรอบขาง 

- หาขอมูลในเชิงจิตวิทยาของพฤติกรรมลอกเลยีนแบบและคานิยมของคนในสังคม 

- วิเคราะหและหาขอมูลขอสังเกตภาพรางตนแบบ สรางสัญลกัษณตางๆที่ใหจากการหาขอมูล 

- นําผลงานเขาสูการสัมมนาวิจารณ เพ่ือแกไขปญหาดานรูปแบบ และเทคนิควิธกีาร 

- ทําการบันทึกการสัมมนาวิจารณปญหาในแตละข้ัน เพื่อเปนการพัฒนาผลงานในช้ินตอไป 

 

แหลงขอมูลท่ีนํามาใหในการสรางสรรค 

- ศึกษาสังเกตและบันทึก 

- ประสบการณจากการทดลอง 

- ศึกษาขอมูลจากความเห็นของแตละคนท่ีไดมา 

- ขาวสารและเหตุการณทางการเมือง 

- บทความและนิตยาสารตางๆ 

- ขอมูลท่ีหาไดจากเว็บไซตทีส่อดคลองกับเนื้อหาและการสรางสรรคงานศิลปะ 
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อุปกรณท่ีใชในการสรางสรรค 

- แผนเหล็ก 

-  สีอะครลิิค  

- แผนพีวีซี 

-  สีโปว 

-  สีน้ํามัน  

- กาวทโีอเอ  

- แผนแมเหลก็  

- แปลงทาสี 

-  แผนไม 
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บทท่ี2 

ขอมูลท่ีเกีย่วของกับการสรางสรรค 

ทัศนคติที่เกี่ยวของกับการสรางสรรคการสรางสรรค 

 ในการสรางสรรคผลงานท่ัวไป รูปแบบ เทคนิคและวิธีการแสดงออกจะเปนส่ิงท่ีสนับสนุนในการ

สรางสรรค ใหมีความสมบูรณถายทอดเน้ือหา เรื่องราว หรือสาระของผลงานน้ันๆ ขอมูลที่เกี่ยวของกับเนื้อหา 

สาระและเรื่องราวของการสรางสรรคศิลปนิพนธ เปนจุดพลักดันใหเกิดความคิดในการสรางสรรคผลงานชุดนี้ 

 ดวยความรูสึกคับของใจตอเหตุการณตางๆท่ีผานมาในชีวิตของขาพเจา ทุกอยางหลอมรวมกัน เกิดเปน

แนวความคิดสรางสรรคผลงาน เพื่อระบายอารมณความคิดอยางอิสระมีเสรีภาพในการแสดงออกผานผลงาน

ศิลปะ 

 จากแรงบันดาลใจ ในเน้ือหาเรื่องราวและประสบการณที่ขาพเจาไดรับและรูสึกอยูภายในจิตใจลวนแต

เปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับคนในสังคมรอบตัวของขาพเจา ดังนั้นการสรางสรรคผลงานศิลปะจึงนําเสนอออกมา

ในลักษณะของผลงานจิตรกรรมที่สัมพันธไปกับการแสดงพฤติกรรมของผูดูงานศิลปะหรือคนในสังคมใหเปน

ส่ือในการสรางสรรค และถายทอดความรูสึกเหลานั้นออกมา  

 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสรางสรรค 

 บทความในหนังสือ มายาคติ ของ โรรอง บาสต เรื่อง ‘ของเลน’ ซ่ึงมีเนื้อหาใจความดังนี้ “หากจะหาส่ิง

ใดมายืนยันวาชาวฝรั่งเศสนั้นเห็นเด็กเปนผูใหญในอีกรางหน่ึง เราจะนึกถึงของเลนเปนอันดับแรก ของเลน

ฝรั่งเศสที่พบเห็นไดทั่วไปโดยเน้ือแทแลวก็คือ โลกของผูใหญที่จําลองใหเล็กลง เปนของเลียนแบบที่ยอสวน

จากขาวของเครื่องใชตางๆของผูใหญ เหมือนกับวาในสายตาของผูคนในสังคม เด็กก็คือผูใหญตัวเล็กๆหรือ

มนุษยแคระที่จําเปนตองมีของใชขนาดเหมาะพอดีตัว” 

 ของเลนที่เอ้ือใหเด็กไดประดิษฐสรางสรรคเองนั้นแทบจะไมปรากฎ ที่พอจะเห็นไดบางก็มีแตเกมตัวตอ 

ซ่ึงอาศัยหลักการสลับตําแหนงองคประกอบไปมาใหเกิดเปนรูปทรงใหมๆ พนไปจากน้ีแลว ของเลนฝรั่งเศส
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จะ ‘ส่ือความหมาย’ เสมอ และความหมายที่ส่ือก็คือ วิถีปฎิบัติของสังคมอันกอปรดวยมายาคติและเทคนิควิทยา

แขนงตางๆ ในโลกสมัยใหมของผูใหญ อาทิ การทหาร วิทยุ ไปรษณีย การแพทย (เชน หลอดยาขยาดยอสวน 

หองผาตัดสําหรับตุกตา) การศึกษา การทําผม (เครื่องอบผม) การบิน (นักโดดรม) การคมนาคมขนสง (รถไฟ รถ

เกงซีตรอง เรือยนต จักรยานยนตเวสปา ปมนํ้ามัน) วิทยาศาสตร (ของเลนชุดมนุษยตางดาว) เปนตน 

 การที่ของเลนฝรั่งเศสจําลองแบบจากโลกของผูใหญอยาง “เท่ียงตรงตามตัวอักษร” น้ัน ยอมเปนการฝก

ใหเด็กยอมรับ “ฟงกช่ัน” ตางๆท่ีมีอยูในโลกดังกลาว โดยรีบชิงยัดเยียดความคิดใหแกเด็ก (ต้ังแตยังไมทันรูคิด) 

วาธรรมชาติสรางสรรคใหมีทหาร พนักงาน ไปรษณีย และจักรยานยนตเวสปามาต้ังแตไหนแตไร เห็นไดวา ของ

เลนนั้นแสดงถึงส่ิงตางๆท่ีผูใหญคุนเคยกันดีอยูแลว เชน สงครามราชการ ส่ิงช่ัวราย และมนุษยตางดาว เปนตน 

อยางไรก็ดี ส่ิงท่ีแสดงใหเห็นการไรความคิดสรางสรรคมิใชเพียงการลอกแบบจากของจริง แตยังเปนการลอก

เรียนแบบทุกระเบียบนิ้ว ของเลนฝรั่งเศสเปรียบเสมือนศีรษะของมนุษยอินเดียนแดงเผาฮีวาโรมีมีกรรมวิธีทําให

ยอหดเล็กลง ศีรษะยอสวนนี้มีรอยยนบนใบหนาและมีเสนผมของผูใหญ แตมีขนาดเล็กเทาผลของแอปเปล 

ตัวอยางของเลนประเภทน้ี ไดแก ตุกตาท่ีปสสาวะไดโดยมีหลอดอาหารอยูในตัว เม่ือเอาขวดนมเขาปาก มันจะ

ถายปสสาวะใสผาออม เช่ือวาอีกไมนาน ตุกตาแบบนี้ก็คงพัฒนาความสามารถถึงข้ันเปลี่ยนนมที่ดื่มเขาไปให

กลายเปนน้ําไดเปนแน ของเลนประเภทนี้ทําหนาที่เตรียมเด็กผูหญิงไวสําหรับเปนแมบานดูแลครอบครัว หรือ

กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือทําหนาที่หลอหลอมใหเด็กรับเปนบทแมไดอยางสมบูรณแบบในอนาคต ปญหาก็คือ ใน

โลกอันเต็มไปดวยของเลนที่ถอดแบบมาจากของจริงถึงข้ันละเอียดซับซอนน้ี เด็กมีโอกาสสรางตัวตนใหเปน

เพียงผูครอบครองและผูใช ไมเคยเรียนรูที่จะเปนผูสรางสรรค เขาไมเคยไดเนรมิตส่ิงใด มีแตคอยใชส่ิงท่ีมีอยู เขา

ถูกอบรมใหทํากิจกรรมที่ไรซ่ึงการผจญภัย ความต่ืนเตนพิศวง หรือความยินดีปรีดา เด็กจะถูกทําใหกลายเปน

เจาของทรัพยสินตัวนอยผูดอยคุณคาท่ีนอนกระดิกเทาอยางสบายไมตองคิดขวนขวายที่จะไปรังสรรคส่ิงใดใน

โลกซ่ึงรารับเคาอยูเบ้ืองหนา เพราะทุกอยางถูกจัดเตรียมไวเรียบรอยแลว ส่ิงเดียวที่เด็กจะตองทําก็คือใชของท่ี

เตรียมไวให ไมจําเปนตองไปเผชิญส่ิงใดในการเสาะแสวง ตรงกันขาม เกมตัวตอธรรมดาๆที่ไมซับซอน

จนเกินไปนักกลับชวยใหเด็กเรียนรูโลกดวยวิธีที่ตางออกไปโดยส้ินเชิง เด็กจะมีโอกาสประกอบสรางวัตถุที่มิได

มุงส่ือความหมายถึงส่ิงใด เพราะไมตองใสใจวาจะตองการสรางอะไรใหตรงกับส่ิงที่มีช่ือเรียกวาโลกของผูใหญ  

 ดังนั้นส่ิงที่กลาวมานั้นแสดงใหเห็นวา ส่ิงแรกที่เด็กไดเรียนรูคือ พอ แม (คนในสังคมรอบตัว) และ

พัฒนาการของเด็กในชวงเริ่มตนเริ่มถูกครอบงําโดยผูใหญ โดยไมมีทางเลือกอ่ืนใดใหแกเด็ก หากส่ิงนั้นเปนส่ิง
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ดีก็จะไมใชคําวาครอบงํา แต     ศิลปนิพนธของขาพเจากลาวถึงดานลบท่ีแฝงมากับส่ิงท่ีผูใหญส่ังสอน อบรม 

และพฤติกรรมตางๆที่แสดงใหเด็กเห็น โดยในที่นี้คือ ของเลนที่ผูใหญใชมันเปนส่ือทางออมในการครอบงํา

ความคิดของเด็ก1 

 

พฤติกรรมลอกเลียนแบบ 

 วากันวา บุคลิกภาพของคนเรานั้น สามารถจะถายทอดถึงกันได ทั้งแบบต้ังใจ หรือวาจะไมต้ังใจ ส่ิงนี้ 

สามารถเกิดข้ึนไดแมกระท่ังในผูใหญ ไมจํากัดเฉพาะในเด็กๆเทานั้น แมวามันจะงายกวาสําหรับเด็กก็ตาม จาก

การศึกษา พบวา บุคลิคนั้น มักจะถายทอดจากบุคคลท่ีแสดงความ "เหนือกวา" ไปยังฝายท่ียอมรับวาตนดอยกวา

ไดอยางงายดาย ฝายที่ดอยกวา มัจะมองฝายท่ีเหนือกวานั้น เปนตนแบบในการดําเนินชีวิตในภายภาคหนา

ตอไป ตัวอยางงายๆที่มักจะพบเห็นไดก็คือ การท่ีลูกๆ มักจะไดนิสัยและบุคลิกแบบเดียวกันกับผูเปนพอแม ซ่ึง

นาจะเปนที่มาของคําวา ลูกไมหลนไมไกลตน 

  

การซึมซับบุคลกิภาพน้ี มีท้ังผลดแีละผลเสีย 

 สําหรับผูที่มีวุฒิภาวะสูง อาจจะเปนเรื่องงายกวา ในการเลือกที่จะซึมซับสวนดีๆของผู "เหนือกวา” แต

สําหรับเด็ก มันอาจจะเปนเรื่องที่ยากมากทีเดียว ซ่ึงโดยปกติ สภาพแวดลอมและวัยวุฒิ มักจะเปนตัวผลักดันการ

ตัดสินใจ วาส่ิงไหนควรจะซึมซับ ส่ิงไหนควรจะหลีกเลี่ยง คนที่มีปญหาสวนใหญ จึงมักมาจากพื้นฐานทาง

ครอบครัวที่ไมสูดี รวมทั้งสังคมเพ่ือนดวย หากสภาพแวดลอมดานอ่ืนๆดี เชนการศึกษา ที่สอนใหเด็กรูจัก

แยกแยะผิดชอบช่ัวดี หรืออาจเปนจิตใตสํานึกถึงความดีช่ัวของเด็กเอง 

 ดังนั้นคนที่มาจากสภาพแวดลอมที่ไมดี ก็สามารถจะเติบใหญมาเปนผูใหญที่ดีไดเชนกัน แตทั้งนี้ทั้งนั้น

ก็ใชวาแตละสังคมจะสามารถแบงออกไดวาทีเดียววาสังคมไหนดีหรือช่ัว ยกตัวอยางเชน เด็กที่อยูในครอบครัวที่

บิดามารดาหรือผูปกครองมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดในเรื่องที่เกี่ยวของกับการเมือง ไดแกการสนทนา

                                                            
1
 ROLAND BARTHES, “ มายาคติ (MYTHOLOGIES) ” 
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พูดคุยเกี่ยวกับนักการเมือง หรือพรรคการเมืองที่ช่ืนชอบ วิพากษวิจารณการทํางานของนายกรัฐมนตรี รวมถึง

การที่บิดามารดาติดตามขาวทางการเมือง มีการอธิบายหรือขยายความเก่ียวกับขาวสารตางๆใหแกบุตร ดังนั้นจึง

เปนเรื่องปกติท่ีเด็กคนน้ันจะมีความคิดเห็นเรื่องการเมืองในแนวท่ีสอดคลองเชนเดียวบิดามราดา เชน การชอบ

นักการเมืองและพรรคการเมืองพรรคเดียวกัน แตพอเมื่อเด็กคนนั้นเขาไปอยูในสถาบันการศึกษา ที่มีสังคมเพื่อน

ที่มีความคิดเห็นการเมืองที่แตกตาง เด็กคนนั้นก็จะถูกบอกวาแปลกแยกทันที 

 ในขณะเดยีวกนัก็มีการถายทอดความคิดทางการเมืองจากสถาบันศึกษา ไมวาจากครผููสอน อาจารยที่

ปรึกษา การเขารวมในกิจกรรมนอกชัน้เรียน รวมถึงท่ีทํางาน จากส่ือมวลชน ไดแก โทรทัศน วิทย ุหนังสือพิมพ 

วารสาร นิตยสาร และอินเตอรเน็ต ปจจัยหลายๆอยางอาจเปลีย่นความคิดเห็นสวนตัวที่เคยเช่ือมาก็เปนได ดังนัน้

ความคิดเห็นทางการเมืองของคนๆนึงจะเปนเชนไรก็ข้ึนอยูกับเสียงสวนใหญของสังคมคนรอบขางวาเปนเชนไร 

 

 

อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม 

 ในการสรางสรรคผลงานศิลปะ ยังมีปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ซ่ึงมีสวนสําคัญตอการสรางสรรค 

คือ การไดรับอิทธิพลจากงานศิลปกรรมของศิลปน 

                  อีกอน ชีเลอ (อังกฤษ: EgonSchiele) (12 มิถุนายน ค.ศ. 1890 - 31 ตุลาคมค.ศ. 1918) เปนจิตรกรชาว

ออสเตรียผูไดรับอิทธพิลจากกุสตาฟ คลิมต ชีเลอเปนจิตรกรเขยีนภาพคน (figurative painter) คนสําคัญของตน

คริสตศตวรรษท่ี 20 

                  ส่ิงท่ีเดนของงานของชีเลอคือความเขมขน (intensity) และงานเขียนภาพเหมือนตนเองหลายภาพท่ี

เขียนข้ึน รางท่ีบิดเบือนและเสนที่แสดงออกทางอารมณเปนลักษณะของงานเขียน และ งานวาดเสนของชีเลอทํา

ใหเปนจิตรกรคนแรกๆ ของลัทธเิอ็กซเปรสชันนิสมแมวาจะยังคงมีความเกี่ยวของกับขบวนการอารตนูโวเปน

อยางมากก็ตาม2 

                                                            
2
 “อีกอน ชิลี”่, (ออนไลน). http://th.wikipedia.org/wiki/ 
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                อีกอน ชีลี่ (EgonSchiele) ไดสรางสรรคผลงานที่เปนรูปคน (Portrait) ซ่ึงเปนสวนหน่ึงที่ขาพเจาไดรับ

อิทธิพลมา ลกัษณะรูปทรงทีแ่สดงออกมาจากผลงานของเขาจะใหความรูสึกถึงการผิดเพี้ยนในการแสดงทาทาง

ตางๆของแบบที่อยูในภาพ โทนสีท่ีใชออกแนวโทนนํ้าตาลใหความรูสึกที่ดูลกึลับนาคนหา การตัดเสนทําให

รูปทรงท่ีผดิเพ้ียนเดนชัดข้ึนมา  

ส่ิงท่ีขาพเจาไดรับอิทธิจากศิลปนผูน้ีมาคือ โทนสี ท่ีออกเหลืองอมนํ้าตาล ที่ทําใหภาพแสดงถงึอารมณความรูสึก

ความเปนจริง และ การใชสีดําในการตัดเสนรูปทรงตางๆในภาพ 

                

 

 

ภาพขอมูลผลงานจิตรกรรมจากศิลปน 
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ภาพที1่ “The Family”, 1918 

ที่มา : http://www.wikiart.org/en/egon-schiele#supersized-featured-232823 
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บทท่ี3 

การดาํเนินการและวิธกีารสรางสรรคผลงาน 

 

 ในผลงานชุดศิลปนิพนธนี้ ขาพเจากําหนดเรื่องราว เนื้อหาจากประสบการณ เหตุการณตางๆทาง

การเมือง หรือส่ือสังคมตางๆที่มีแนวโนมชักจูงคนใหคลอยตาม ซ่ึงส่ิงเหลาน้ันสงผลตอสภาวะจิตใจ ขาพเจาจึง

เลือกใชรูปสัญลักษณตางๆที่เกี่ยวของกับความเปนมนุษย คานิยม การเมือง โดยใชสัญลักษณของงานจิตรกรรม

นํามาสรางสรรคเพ่ือขยายขอบเขตในการส่ือสาร ดวยการเปดโอกาสใหผูชมงานศิลปะสามารถมามีสวนรวมกับ

ผลงานได การสรางสรรคดั่งกลาวนี้ จึงมีลักษณของการสรางสรรคแบบเปนข้ันเปนตอน ซ่ึงขาพเจาจะขออธิบาย

ดังตอไปนี้  

 

การวางแผนระยะเริ่มตนของการดําเนินการ 

 จากจุดมุงหมายท่ีตองการถายทอดความคิดและอารมณความรูสึกดังกลาว ขาพเจาไดศึกษา หาขอมูล

ตางๆ ที่จะนํามาสรางสรรคผลงาน ดังน้ี 

 

ขอมูลในการสรางสรรค 

 ขาพเจาอาศัยความรูสึก และจิตนาการ จากนั้นสังเกต วิเคราะหประมวลความคิดจากส่ิงที่มีอิทธิผลตอ

ความคิดของคนในสังคม เพื่อคนหารูปทรงท่ีมีลักษณะตรงกับแนวความคิด ขอมูลที่หานั้นมาจากการสอบตาม

ความเห็นจากบุคคลรอบขาง ขาวสารตางๆทางทีวี และจากอิเตอเน็ต ขอมูลที่จําเปนตอการสรางสรรคมี

ดังตอไปนี้ 

1. ภาพขอมูลของสวนตางๆทีป่ระกอบอยูในตัวมนษุย 

2. ขอมูลทางสังคม การเมือง บนัเทิง เหตุการณตางๆท่ีเกิดขึน้ในสังคมปจจุบัน 

3. สัญลกัษณตางๆที่กําลังเปนท่ีนิยมในสังคม 
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รูปแบบของงาน 

 ลักษณะงานของขาพเจา เปนรูปแบบของงานเปนจิตรกรรมวัสดุผสม ใชเหตุการณ อารมณที่แสดง

ออกมาจากผลงาน โดยอาศัยองคประกอบทางทัศนธาตุดงัน้ี 

 1.รูปทรง (Shape) - เปนรูทรงที่ดัดแปลง ตัดทอน จากอวัยวะภายในรางกายของมนุษย เนนความสําคัญ

โดยการกําหนดขนาด 

 2.เสน (Line) - ตัดเสนตามรูปทรง เพิ่มความหนาของเสน เพ่ือใหเกิดความรูสึกของภาพ2มิติในเกม 

 3.สี (Color) - โครงสีโดยรวม เปนสีโทนน้ําตาล ที่มีนํ้าหนักเขม เพ่ือใหเรื่องราวดูเครงเครียด การตอสู 

และการครอบงํา นอกจากน้ันยังมีพื้นที่ที่มีสีที่ออนกวา เพื่อใหภาพดูมีมิติ บรรยากาศ และเพ่ือใหพื้นผิวกับตัว

แมเหล็กมีความประสานกัน 

 4.พ้ืนผิว (Textur)  - ลอยแตกที่อยูบนพื้นผิวที่สัมผัสไดนั้นถือเปนจุดเดนที่สุดบนงานของขาพเจา 

เพราะเปนถายทอดอารมณ ความรูสึก มีลักษณะขรุขระ เปนลอยแตก ที่เกิดจากการกรอบแหงของสีโปว เฉพาะ

บางที่ที่มีพ้ืนผิวลักษณะเรียบรวมอยูดวย  

 

การทําภาพราง 

 1. เม่ือรวบรวมขอมูลที่ไดมาทั้งหมดแลว ขาพเจาจึงเริ่มรางภาพอวัยวะในรางกายของมนุษย ซ่ึงเปนสวน

ที่รับขอมูลจากภายนอก เชน ตา หู 

 2.จากน้ันเริ่มออกแบบของเลนและตัวละครในชิ้นงาน ถอดแบบจากบุคคลในขอมูลที่มี มาอยูใน

รูปแบบการตูนลอเลียน ขําขัน เปนภาพ2มิติ ในมุมมองการประชนประชัน เสียดสีสังคม 

 

 

การสรางสรรคผลงาน 
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          1.เริ่มตนดวยการทําพื้นหลัง ที่เปนแผนเหล็กช้ินบาง นํามาใสกรอบเพื่อที่แผนเหล็กจะไปงอตัว  

          2.ทากาวลงบนแผนเหล็กใหทั่ว จากนั้นเทสีโปวผนังที่ผสมดวยน้ําเพ่ือใหตัวสีโปวเหนียวจนเกินไป  

          3.เกลี่ยสีโปวใหกระจายท่ัวพื้นที่ จากน้ันรอใหแหง โดยใชเวลาประมาน12ช่ัวโมง เมื่อสีแหงแลว จะเกิด

เปนรอยแตกบนพ่ืนหลัง  

          4.รางภาพบนพ้ืนหลังเปนรูปแบบของอวัยวะสวนตางๆในรางกายตามภาพท่ีรางไว  

         5.เทสีอคริลิคที่มีสวนผสมของนํ้าในปริมานท่ีมากพอสมควรลงบนพื้นผิวที่มีรอยแตกของสีโปว รอจน

แหง สีอคริลิกที่ถูกดูดลงไปบนพื่นผิวที่ขรุขระจะเกิดเปนคลาบสีข้ึนมา  

         6.การทําตัวการตูนที่มาจากส่ือในสังคม ขาพเจาไดออกแบบบนคอมพิวเตอร จากน้ันจึงพิมพออกมา 

         7. นําแผนแมเหล็กมาติดไวที่ดานหลัง เพราะฉะนั้นตัวแมเหล็กจึงสามารถติดบนพ้ืนผิวบนช้ินงานหลักของ

ขาพเจาได 

          8. การติดต้ังผลงานจะติดต้ังในระดับสายตารวมท้ังระดับที่ผูชมผลงานสามารถมาสัมผัสใกลๆได  
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 ภาพท่ี 2 ภาพรางตนแบบท่ีผานการตัดตอในโปรแกรมโฟโตชอป (Photoshop) 

 

 ภาพท่ี 3 ภาพรางตนแบบท่ีผานการตัดตอในโปรแกรมโฟโตชอป (Photoshop) 

 

 

 ภาพท่ี 4 ภาพของรองลอยการแตกตัวของพื้นผวิ 
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 ภาพท่ี 5 ภาพของกระบวนการทําตัวแผนแมเหล็ก 
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 ภาพท่ี 6 ภาพที่อยูระหวางข้ันตอนการติดแมเหล็ก 
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บทท่ี4 

บทวิเคราะหพัฒนาการและคล่ีคลายผลงาน 

 

 ผลงานศิลปนิพนธของขาพเจานําเสนอเร่ืองราวของการครอบงํา ยัดเยียด การเอารัดเอาเปรียบจาก

คนในสังคมรอบขาง ท้ังเจตนาดีหรือไมดี ส่ิงเหลานี้ไดปรากฏออกมาจากการสรางสรรคผลงานมาโดยตลอด 

จากระยะแรกกอนเริ่มศิลปนิพนธจนถึงระยะเร่ิมศิลปนิพนธ ขาพเจาไดมีการปรับรูปแบบ เทคนิค วิธีการ

ตามความเหมาะสม เพื่อเปนการพัฒนาผลงาน แนวทางในการสรางสรรค สรางความสัมพันธกันระหวาง 

ความคิด รูปแบบ และเทคนิควิธีการสรางสรรค ตลอดจน       การคิดคนในเชิงสัญลักษณ และรักษาความ

คงทนของสภาพงานมากย่ิงข้ึน 

 

การพัฒนาการสรางสรรคผลงานกอนศิลปนิพนธ 

 ชวงท่ีกําลังศึกษาอยูในชวงตนเทอม ในชั้นปสุดทาย ขาพเจายังคงนําเร่ืองราวของพฤติกรรม

เลียนแบบและ เด็กท่ีถูกครอบงําโดยผูท่ีมีอํานาจในสังคม รวมถึงส่ือสังคมท่ีคอยครอบงําความคิดของผูใหญ

อีกที แตผลงานบางช้ินไดมี การเปล่ียนวัสดุและรูปแบบเพ่ือเนนใหเห็นถึงเร่ืองราวความเปนไปของ

เหตุการณนั้นๆมากข้ึน 

 

 1. แนวความคดิในการสรางสรรค 

  ผลงานชุดนี้ของขาพเจาตองการมุงเนนไปในเร่ืองของปญหาของสังคม ประเด็นเร่ืองของ

เด็ก มาเปนสาระสูการสรางสรรคผานผลงานจิตรกรรมวัสดุผสม โดยผลงานชวงแรกสื่อไปในเร่ืองของเด็ก

สาว ซ่ึงถูกกําจัดอิสระของตัวเอง มีการแสดงถึงพฤติกรรมแสดงทาทางของการใชความรุนแรง เชน ดึงศรีษะ 

ตัดผม พฤติกรรมเหลานี้มาจากคนในสังคมรอบตัวของเด็ก ซ่ึงมันไมตางจากการยัดเยียดและบังคับใหอยูใน

กรอบสังคม ขาพเจาพยายามแสดงออกถึงบรรยากาศ 

   ผลงานในชุดตอมาขาพเจาไดมุงเนนประเด็นไปในเร่ืองของการเมืองการปกครองใน

สังคมไทย ท่ีถูกสภาวะกดดันจากผูท่ีมีอํานาจทางสังคม คนเหลานั้นเห็นการเมืองในประเทศไมตางจากเกม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ท่ีพวกเขาซ่ึงมีอิทธิพลสามารถปรับเปล่ียนเร่ืองราวในประเทศไดตามใจชอบ โดยท่ีไมนึกถึงประชาชน

ท่ัวไป ซ่ึงในผลงานศิลปะของขาพเจาชุดนี้เปน   การสรางสรรคในรูปแบบของเกมตัวตอ ท่ีสามารถใหผูชม

งานศิลปะมาปรับเปล่ียนรูแบบของการเมืองในประเทศได  ตามใจนึก 

 

 2. เทคนิคในการสรางสรรค 

  ในการสรางสรรคผลงานชุดนี้ ขาพเจาไดใชแผนไมอัดในการสรางสรรคผลงาน ประกอบ

แผนไมเปนรูปแบบของเกมตัวตอ จากนั้นทําลายแตกโดยใชสีโปวในแตละแผน วาดเสนหมึกและปดฝแปรง 

และลงรายละเอียดใน  บางจุด เพื่อความคมชัดของผลงาน เปนการสรางสรรค โดยผานท้ังรองรอยจากพ้ืนผิว

และจากเสนฝแปรงเปนตัวแสดงออกถึงอารมณและความรูสึกภายในช้ินงาน 

 

 3. ปญหาท่ีพบในการสรางสรรคผลงาน 

                                 - ตัวการตูนท่ีจะนํามาติดกับภาพพื้นหลังนั้นมีพื้นผิวท่ีตางกนั จึงไมเกิดความสอดคลอง

กัน 

                                 - เนื้องานบางจุดยังไมละเอียดพอ 

                                 - ช้ินงานมีน้ําหนักมากเกินไป 

                                 - เนื่องจากขยายขนาดงานใหใหญข้ึน ขาพเจาควบคุมเวลาไดไมคอยดี ทําใหงานดูไม

สมบรูณในบางที่ 

                                - การดึงดูดผูชมผลงานใหมีสวนรวมในผลงานยังไมดีพอ 

 

 4. การแกไขในการสรางสรรคผลงาน 

                                 - ใชพูกนัขนาดท่ีเล็กลง เพิ่มลงรายละเอียดมากยิ่งข้ึน 

                                 - คนหาวัสดุใหมๆ เพือ่พัฒนาเทคนิคใหเขากับผลงานมากย่ิงข้ึน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                 - กําหนดขนาดของผลงานใหคงท่ี การท่ีขยายผลงานมากจนเกินไปทําใหขาพเจานั้นไม

สามารถลง 

                                  รายละเอียดในงานไดไปเต็มท่ี จึงตองมีการวางแผนในเร่ืองของภาพรวม และลงสี

รวมๆท้ังภาพกอน 

 

การสรางสรรคผลงานชวงศิลปนิพนธ  

 1. แนวความคดิในการสรางสรรค 

  จากปญหาท่ีผานมา ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ ขาพเจาไดมีการปรับเปล่ียนเล็กนอย โดยการ

เพ่ิมวัตถุเขามาเปนองคประกอบหลักช้ินหนึ่ง เพื่อท่ีจะดึงดูดใหผูชมเขามามีสวนรวมในผลงานมากข้ึน ทํา

ใหผลงานออกมาตรงตามแนวความคิดมาก นําของเลนจริงมาประกอบในงาน ออกแบบใหคลายกับโตะเกม 

ทําใหเกิดความหมายท่ีจริงจังมากยิ่งข้ึน เพื่อไมทําใหเกิดความคิดเคยชินกับรูปแบบเดิมๆ อีกท้ังยังสนุกกับ

การคิด เปรียบเทียบ และทําใหผูชมท่ีมีสวนรวมสามารถสรางสรรค ปรับเปล่ียนผลงานของขาพเจา และยัง

ไมหลุดประเด็นท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมและคานิยมท่ีปลุกฝงจากคน    ในสังคมอีกดวย 

 

 2. เทคนิคในการสรางสรรค 

  ในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมในชวงศิลปะนิพนธนี ้ขาพเจายังคงวิธีการสรางสรรคท่ี

เปนแบบ ลงสีโปวกับกาวเพ่ือเปนการสรางพื้นผิวเฉพาะในตัวงาน วาดเสนลงสีดวยฝแปรงจากท่ีเคย

สรางสรรคเหมือนผลงานช้ินแรกๆ และมีการฝกใชแปรงตัดเสนเพื่อใหผลงานดูคมชัดมากข้ึน และส่ิงท่ี

เพิ่มเติมซ่ึงแตกตางจากผลงานช้ินท่ีผานมาคือ ขาพเจาไดสรางสรรคผลงานโดยการเพ่ิม      เฟอนิเจอร 

เพื่อใหผูดูงานศิลปะสามารถมีสวนรวมกบัช้ินงานมากยิ่งข้ึน อีกท้ังยังสามารถส่ืออารมณของผลงานไดมาก

ข้ึน 

 

 3. ปญหาท่ีพบในการสรางสรรค 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  เกิดปญหาในเร่ืองของการวางแผนของออกแบบโครงสรางรูปทรงท่ีอยูในงาน ซ่ึงบางสวน

ยังตองมีการแกไขอีก อีกท้ังยังระยะและการสรางมิติยังมีอยูนอยในตัวผลงาน 

  จากการสรุปผลงานโดยรวมนั้น ผลงานมีขนาดและการจดัวางซ่ึงเปนไปตามท่ีผูชมงาน

ศิลปะออกแบบ จึงอาจทําใหผูชมงานศิลปะไมกลาท่ีจะเขามามีสวนรวมกับงานศิลปะ 

 4. การแกไขปญหา 

  - ศึกษาขอมูลใหมๆเพื่อท่ีจะสรางสรรครูปแบบที่แปลกใหม 

  - คํานึงถึงโครงสราง รูปทรง และทิศทางของมิตภิายในงาน 

  - ศึกษาหาวิธีการท่ีจะทําใหผูชมงานศิลปะเขามามีสวนรวมกับตัวงาน  

 

การแกปญหาผลงานชวงศิลปนิพนธ 

 จากการศึกษาที่เกิดข้ึนในชวงศิลปนิพนธ การจัดวางองคประกอบภายในผลงานและการติดต้ัง

ผลงาน มีผลตอการเขามามีสวนรวมในงานศิลปะของผูชมงาน เพื่อจะใหผูชมงานเขามามีสวนรวมกับผลงาน

นั้น ขาพเจาไดออกแบบจําลองหองเรียนข้ึนมา ท่ีมีกระดานนักเรียนสามารถดึงอารมณความรูสึกใหผูชมงาน

เขามามีสวนรวม และนําไปสูจุดมุงหมายของเน้ือหาและแนวความคิดได 

 ในสวนโครงสรางรูปทรงของวัตถุ แมวาบางสวนจะมีความไมชัดเจนตองอาศัยจิตนาการในการ

รับรูและศึกษาหาขอมูล แตหากมรความถูกตอง 

ของโครงสรางโดยภาพรวมนั้น เราก็จะสามารถท่ีจะรับรูไดวาวัตถุนั้นคืออะไร  

 การพยายามศึกษา วเิคราะห พัฒนาปญหาของกระบวนการสรางสรรคงานศิลปนิพนธนั้นจะชวยทํา

ใหปญหาท่ีเกดิข้ึนภายในงานเปนไปอยางคล่ีคลาย อีกท้ังยังแสดงถึงการแกปญหาท่ีเกี่ยวของกับทัศนศิลป 

คือ เสน สี รูปทรง ความเปนมิติ และการแกไขปญหาในการดึงใหผูชมเขามามีสวนรวมกับผลงาน เพื่อใหมา

ประสานกลมกลืนกับอยางสมบูรณของกระบวนการทํางานและการสรางสรรคศิลปะไดอยางสม บูรณ 
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ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ 
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ภาพท่ี7  ผลงานกอนศิลปนิพนธ 

ช่ือผลงาน  “Egon’s product” 

เทคนิค   จิตรกรรมผสม 

ขนาด  45 X 60 ซม. 

 

 

   ส
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สมุดกลาง



 

ภาพท่ี8  ผลงานกอนศิลปนิพนธ 

ช่ือผลงาน “สภาวะกดดันในสังคมเมือง” 

เทคนิค  จิตรกรรมผสม 

ขนาด  80 X 100 ซม. 
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ภาพท่ี9   ผลงานกอนศิลปนิพนธ 

ช่ือผลงาน “อนุสวรียการเมือง” 

เทคนิค  จิตรกรรมผสม 

ขนาด  100 X 120 ซม. 
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ภาพท่ี10  ผลงานกอนศิลปนิพนธ 

  ช่ือผลงาน “พิธีสางผม” 

  เทคนิค  จิตรกรรมผสม 

  ขนาด  80 X 120 ซม. 
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ภาพท่ี11  ผลงานกอนศิลปนิพนธ 

ช่ือผลงาน “ปอด” 

เทคนิค  จิตรกรรมผสม 

ขนาด  120 X 140 ซม. 
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ภาพท่ี12  ผลงานกอนศิลปนิพนธ 

 ช่ือผลงาน “ปอด2” 

 เทคนิค  จิตรกรรมผสม 

 ขนาด  120 X 120 ซม. 
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ภาพท่ี13  ผลงานกอนศิลปนิพนธ 

  ช่ือผลงาน “หัวใจ” 

  เทคนิค  จิตรกรรมผสม 

  ขนาด  120 X 120 ซม. 
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ภาพท่ี14  ผลงานกอนศิลปนิพนธ 

ช่ือผลงาน “ปอด3” 

  เทคนิค  จิตรกรรมผสม 

  ขนาด  120 X 120 ซม. 

 

 

 

 

ภาพผลงานศิลปะนิพนธ 
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ภาพท่ี15  ผลงานศิลปนิพนธ 

ช่ือผลงาน “หู” 

  เทคนิค  จิตรกรรมผสม 

  ขนาด  120 X 120 ซม. 
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ภาพท่ี16  ผลงานศิลปนิพนธ 

ช่ือผลงาน “ลูกตา” 

  เทคนิค  จิตรกรรมผสม 

  ขนาด  120 X 120 ซม. 
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ภาพท่ี17  ผลงานศิลปนิพนธ 

ช่ือผลงาน “เกมเกณฑของสังคมชุดท่ี1” 

เทคนิค  ศิลปะจัดวาง 

ขนาด  แปรผันตามพืน้ท่ี 
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ภาพท่ี18  ผลงานศิลปะนิพนธ 

ช่ือผลงาน “เกมเกณฑของสังคม” 

เทคนิค  จิตรกรรมผสม 

ขนาด  120 X 140 ซม. 
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ภาพท่ี19  ผลงานศิลปะนิพนธ 

ช่ือผลงาน “เกมเกณฑของสังคมชุดท่ี2” 

เทคนิค  ศิลปะจัดวาง 

ขนาด  แปรผันตามพืน้ท่ี 
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บทท่ี 5 
 

บทสรุป 
 
 การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธของขาพเจาในหัวขอเร่ือง “เกมเกณฑของสังคม” 
(Forced Games by Society) มีท่ีมาจากสภาพของคนในสังคมไทยท้ังในอดีตและปจจุบัน ดวย
กฏเกณฑ บรรทัดฐาน คานิยม ขอเปรียบเทียบ ส่ิงเหลานี้ไดครอบงําและทําลายจิตสํานึกตัวตนท่ี
ตองการของคนในสังคมไป มันสะทอนใหเห็นถึงสภาวะบางอยางท่ีเปนการกดข่ีและการใชอํานาจ
ในทางท่ีไมถูกไมควรทางดสนจริยธรรม เปนผลใหขาพเจานําเร่ืองราวและความเปนจริงนี้มา
สรางสรรคผลงานศิลปะ 
 ขาพเจาไดแสดงออกเปนผลงานจิตรกรรมผสม ท่ีแสดงการสรางสรรคในรูปแบบท่ีให
ผูชมงานศิลปะสามารถเขามามีสวนรวมในการสรางสรรคผลงานและปรับเปลี่ยนผลงานไดอยาง
อิสระ โดยมีรูปแบบของอวัยวะภายในของมนุษยท่ีโดนส่ือสังคมที่อาศัยอยูภายในรางกาย คอย
กลอมจิตใจใหอยูหรอบ ตามท่ีผูท่ีมีอํานาจทางสังคมกําหนดไวให การใหอิสระแกผูชมงานศิลปะใน
การเคล่ือนยาย ปรับเปล่ียนและมีสวนรวมกับผลงานเปนแนวความคิดท่ีอยากใหอิสระในการเลือก
ในส่ิงท่ีคนๆนั้นอยากจะใหเปน ปราศจากส่ิงรบกวนภายนอก บนพื้นท่ีในงานศิลปะของขาพเจา 
 จากการดําเนินงานสรางสรรคในผลงานศิลปนิพนธชุดนี้ ทําใหขาพเจาไดเขาใจถึง
ข้ันตอนกระบวนการสรางสรรคศิลปะท่ีเปนไปอยางมีข้ันมีตอน ตั้งแตการจัดระบบทางความคิด
สรางสรรค และการแกไขปญหาดานการสรางรูปแบบ รวมไปถึงเทคนิควิธีการ เพื่อใหสอดคลอง
กับเนื้อหาตรงตามจุดมุงหมายท่ีไดกําหนดไว ดวยหวังวาการศึกษา คนควา และการปฏิบัติงานคร้ังนี้
จะเปนแนวทางของการพัฒนาการสรางสรรคผลงานศิลปะของขาพเจาตอ ไป รวมไปถึงผูท่ีสนใจท่ี
จะศึกษาคนควาในแนวทาง 
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บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
ROLAND BARTHES, “ มายาคติ (MYTHOLOGIES) ” 
 “อีกอน ชิล่ี”, (ออนไลน). 
 http://th.wikipedia.org/wiki/ 
“The Family”, 1918 
 http://www.wikiart.org/en/egon-schiele#supersized-featured-232823 
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ประวัติการศึกษา 
 

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวพรรณปวีณ บูรณะสันติ 
วันเดือนปเกิด    19 มีนาคม 2535  
ท่ีอยู   697 หมูบานเศรษฐกิจ22 ถนนเพชรเกษม บางแค กรุงเทพมหานคร 10160  
โทร   088-5610061 
E-mail   nongnani@icloud.com 
 
ประวัติการศึกษา 
                ช้ันมัธยมตอนปลายป4 ศึกษาท่ี Tahoma High School 
   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1-6 โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบอน 

 กําลังศึกษาอยูช้ันปท่ี5 ปการศึกษา 2557 ศิลปบัณฑิต ภาควิชาจิตรกรรม 
คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
เกียรติประวัต ิ

พ.ศ. 2552 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี2 งานThe Best and The Brightest Class,      
ณ Seattle art museum 
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