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บทคัดย่อ 

 จิตวิญญาณที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในร่างกาย เป็นสิ่งขับเคลื่อนรูปกาย ส่วนความต้องการ ความ
อ่อนไหว ความเข้มแข็ง ความคิด อีกทั้งความรู้สึกนึกคิด ล้วนเป็นนามธรรมไม่สามารถจับต้องได้ แต่
สามารถรู้เห็นได้ด้วยอาการทางร่างกาย เดิมทีข้าพเจ้าไม่เคยระลึกถึงความส าคัญของจิตวิญญาณ
ภายใน จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ ที่กระทบกระเทือนจิตใจขั้นรุนแรง ในความคิดของข้าพเจ้า เสมือน
เหตุการณ์นั้นเป็นเครื่องพิสูจน์จิตใจ ข้าพเจ้าหลีกหนีความจริงอยู่ระยะเวลาหนึ่ง จนกระทั่งเปิดรับ 
“ศิลปะ” เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต การสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าเริ่มต้นจากการศึกษาความเป็นจริง 
ผ่านกระบวนการ “วาดเส้น” โดยใช้เทคนิคดินสอ ขีดเขียนเส้นซ้ า ๆ ต่อเนื่องดูเรียบง่ายแต่ให้ผลทาง
อารมณ์ท่ีสด ตรงและจริง รวมถึงการใช้ลักษณะวาดเส้นเทคนิคผสมเช่นกัน ในการเฝ้าสังเกตถึงสิ่งที่อยู่
ตรงหน้า ศึกษาให้ลึกลงไปในต้นแบบ ข้าพเจ้าแสดงให้เห็นถึง การริเริ่มศึกษาถึงก้นบึ่งของจิตใจ โดย
ผ่าน “กระบวนการทางศิลปะ” ซึ่งเกิดขึ้นโดยง่าย ไม่ซับซ้อน ไปสืบค้นสภาวะจิตใจที่ซับซ้อน อันเกิด
จากความเชื่อมโยงโต้ตอบซึ่งกันระหว่างกายและจิต  

 ดังนั้นตัวแปรส าคัญของการศึกษาค้นคว้า จึงเป็น “เวลา” ที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงให้จิตและ
กายเป็นหนึ่งเดียวกันได้ ฉะนั้นการถ่ายทอดลักษณะของสภาวะจิตที่เป็นนามธรรม การใช้รูปแบบใน
การน าเสนอจึงเป็นรูปแบบที่ไม่แน่นอน สามารถแปรเปลี่ยนได้เช่นเดียวกับเวลา สิ่งที่ข้าพเจ้ามุ่งเน้น 
จึงเป็นกระบวนการบันทึกความเป็นปัจจุบันขณะของจิตใจ เพ่ือแสดงผลอย่างตรงไปตรงมา การ
สร้างสรรค์จึงต้องอาศัยความซื่อตรงของกระบวนการ และแสดงออกโดย “ความสัตย์” ของข้าพเจ้าที่
น าเสนอออกมาเป็นงานศิลปะ 
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Abstract 

 The soul, which hidden insight us, propels our body, but the body can be 
recognition as a requirement, mildness, toughness, thought and sensitivity which are 
the abstraction things that could not be touched. I never recall how much the soul is 
important until there was an incident that affected to my mental severely. 

 In my thought, that incident is the proof for my mental which I was escape 
from the reality for a while, until I accepted the “art” as a part of my life. Thus, my 
creativity at first was begun with the truth study which I choose “Drawing” and 
“Drawing with mixed technique” by using pencil drawing the line repeatedly. Though 
it looks plain but the outcome is true, real and straight. With observing to the front 
object and studying deeply to the detail, I aim to presents from the beginning of the 
study to the bottom of heart, which is a “process of Art” that happened normally and 
uncomplicatedly, to investigate a complex mind which comes from the association of 
body and soul. Therefore, the variable for this thesis is related to “time” which 
conducts the body and the soul together. Thus, transmitting an abstract mental state 
is something that inaccurate to present. Just like the time, it could be changed any 
time. What I am about to inclined is to record the present of mind in order to 
demonstrate the result honorably. It is necessary for the creativity to utilize the honest 
of expression that being transported this arts thesis. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 ข้าพเจ้าขอน้อมร าลึกพระคุณของบิดา มารดา ผู้ให้ก าเนิด ที่ให้อบรมสั่งสอนข้าพเจ้า และเป็น
ก าลังใจให้กับข้าพเจ้าเป็นอย่างดีตลอดมา ขอขอบพระคุณอาจารย์ทรงไชย  บัวชุม อาจารย์ที่ปรึกษา
และควบคุมดูแลโครงการศิลปนิพนธ์ ที่แนะแนวทางและให้ค าปรึกษาที่ดีตลอดระยะเวลาการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ขอบคุณคณาจารย์ประจ าภาควิชาจิตรกรรม และคณาจารย์ทุกท่าน ทุก
ภาควิชาในคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้การแนะน า ชี้แนะ 
สั่งสอน ตลอดจนเป็นแรงผลักดัน ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า และขอขอบคุณ รุ่น
พ่ี ๆ เพ่ือน ๆ ในคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ทุกคนที่ให้การช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน 
จนผลงานศิลปนิพนธ์นี้ ส าเร็จลุล่วง 

 ข้าพเจ้าขอให้ความดี ความงาม และคุณค่าในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และเพ่ือนมนุษย์ในการด ารงอยู่ร่วมกันสืบต่อไป 

  



ช 

ค าน า 

 เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารประกอบการท าศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอก
จิตรกรรม ปีการศึกษา 2561 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
มีวัตถุประสงค์ในการเขียน เพ่ืออธิบายถึงขั้นตอน และกระบวนการในการศึกษาค้นคว้า การคิด
วิเคราะห์ ตีความ ร่วมกับสร้างสรรค์ผลงานชุดศิลปนิพนธ์ ที่น าเสนอมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ
ภายใต้หัวข้อเรื่อง “พ้ืนที่ บันทึกขณะจิต” ที่สะท้อนถึงมุมมองชีวิต ทัศนคติ และการด าเนินชีวิตของ
ข้าพเจ้า ผ่านมุมมองการท างานศิลปะ แสดงล าดับขั้นตอน กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะของข้าพเจ้า
โดยละเอียด และผนวกกับความสนใจใน “ศิลปะบ าบัด” ด้วยกระบวนการทางศิลปะ น าเสนอโดย
อาศัยผลงานทางทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เป็นสื่อในการสร้างสรรค์ 

 ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ จะสามารถถ่ายทอดความรู้เบื้องต้น ของ
การท า “ศิลปะบ าบัด” และการวิเคราะห์ให้ลึกลงไปในสภาวะจิตของผู้ที่สนใจ เพ่ือการย้ าเตือนและ
สะท้อนให้เห็นถึงความจริงในสภาวะจิตใจของท่าน เพ่ือน าไปสู่การได้วิเคราะห์ถึงเหตุของปัญหา
ภายในจิตใจของท่าน เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขสืบต่อไป 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 มนุษย์ (Human) เป็นสิ่งมีชีวิตที่ธรรมชาติสร้างขึ้น เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ในธรรมชาติ 
ธรรมชาติสร้างให้มนุษย์มีชีวิต มีลมหายใจ แต่มนุษย์นั้นต่างจากสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ มนุษย์มีสติปัญญา ที่
รู้จักผิดชอบชั่วดี รู้จักการคิดวิเคราะห์ เข้าใจความเป็นจริงในธรรมชาติ มีร่างกายตั้งตรงเดินด้วยสอง
ขา สามารถใช้มือในการหยิบจับสิ่งของได้ถนัด เอ้ือให้สามารถสร้างประโยชน์ได้มากกว่าสัตว์ชนิดอ่ืน 
สติปัญญาของมนุษย์ สามารถพิจารณาสิ่งใดควรท าหรือไม่ควรท าได้ แต่สติปัญญาของมนุษย์นั้น ไม่ได้
เท่าเทียมกัน แต่แตกต่างกันไป ในหลายปัจจัยตามสภาพสิ่งแวดล้อม และความใฝ่รู้  ดังนั้นการ
ขวนขวายศึกษาหาความรู้เพ่ือให้ได้มีสติปัญญาดี ต้องใช้ความเพียร ในการฝึกฝน ศึกษาค้นคว้า จน
เข้าใจ แล้วต้องน ามาปฏิบัติ ปรับใช้ในปัจจุบันขณะ เพ่ือให้ในทุกวินาทีที่ใช้ชีวิตนั้น มีสติปัญญาก ากับ
เสมอ เมื่อสติปัญญาพร้อม จึงเป็นหนทางพบความสงบจากภายใน 

ความสงบ (Peace) ไม่ได้เกิดจากสภาวะแวดล้อมที่เงียบสงบ แต่เป็นความสงบจากภายใน
จิตใจ การรับรู้จึงต้องเริ่ม จากภายในของจิตใจตนเอง เฝ้าสังเกตถึงเรื่องราวที่มากระทบจิตใจ เมื่อมี
เรื่องมากระทบท าให้เกิด “อารมณ์ – ความรู้สึก” แล้วแสดงออกไปอย่างไร ศึกษาและท าความเข้าใจ
ในการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปของสรรพสิ่งต่าง ๆ ทั้งอารมณ์ ความรู้สึกด้วย ท าให้มนุษย์มีความ
จ าเป็นต้องรู้เท่าทันทางอารมณ์และความรู้สึกของตน เพ่ือให้สามารถรับมือ หยุดยั้งสภาวะทางอารมณ์
ต่าง ๆ ไม่ให้หลงตาม “กิเลส - ตันหา” ที่พยามยามเข้ายึดครองจิตใจ การมีสติปัญญาดีท าให้สามารถ
รู้ตัว รู้ถึงสิ่งที่สมควรหรือไม่สมควร ท าให้กิเลสไม่สามารถยึดครองจิตใจมนุษย์  ด้วยการศึกษา ปฏิบัติ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสติปัญญา ได้สอดคล้องกับสภาวะความสงบภายในจิตใจ 
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญกำรสร้ำงสรรค์ 

 ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือแสดงออกถึงสภาวะจิตไร้ส านึก ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนทาง
ความคิด การวิเคราะห์ และการกระท ากิจวัตรประจ าวันที่ยังคงด าเนินไปไม่สิ้นสุด 

 การก าเนิดชีวิตมนุษย์ มาพร้อมกับจิตวิญญาณ (Soul) ที่ฝั่งลึกอยู่ภายในร่างกาย (Flesh) เป็น
ขุมพลังงาน ที่ขับเคลื่อนร่างกายในรูปแบบของการกระท า เมื่อครั้งแรกเกิดจิตวิญญาณเป็นสิ่งบริสุทธิ์  
ซื่อตรงต่อการแสดงออก ถึงความต้องการอย่างตรงไปตรงมา เมื่อเวลาผ่านไป จิตได้สั่งสม
ประสบการณ์จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต มีการบันทึกเป็น ความทรงจ า (Memory) เป็น
ฐานข้อมูลมากขึ้น ได้รู้จักความหลากหลายของสถานการณ์ทางกายภาพ และสังคมมนุษย์ ท าให้เกิดสิ่ง
ที่จิตยึดถือเป็น ตัวตน (Self) การยึดถือเป็นตัวตนอาจเริ่มจาก ความต้องการจะจ าแนกให้มนุษย์คน
หนึ่ง แตกต่างจากมนุษย์อีกคนหนึ่ง หรือจ าแนกให้มนุษย์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ในโลก เมื่อมีการ
จ าแนกให้มนุษย์แตกต่างจากกัน มีความถนัด ความสนใจ สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน แต่ละคนจึงมี
บทบาทหน้าที่ ที่แตกต่างกันออกไปในสังคมมนุษย์ เพราะมนุษย์เมื่อแรกเกิด ไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่
เองได้ โดยไร้การปกป้องดูแลจากผู้ปกครอง ท าให้จ าเป็นต้องมีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน อยู่
รวมกัน เกาะกลุ่มกันจากกลุ่มเล็ก ๆ ค่อย ๆ ขยายขึ้นตามล าดับ เกิดการวิวัฒนาการ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมต่าง ๆ มารองรับการเติบโตขึ้นของวิวัฒนาการของมนุษย์  ความต้องการทะยานอยากของ
มนุษย์ ที่มุ่งสู่อนาคต อาจเป็นสิ่งที่ท าให้มนุษย์นั้นมีความเชื่อมั่นในตัวตน จนหลงลืมจุดเริ่มต้นการ
ก าเนิดของวิวัฒนาการว่า มาจากจิตวิญญาณบริสุทธิ์ มีความต้องการในปัจจัยพ้ืนฐานไม่ต่างกับ
สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ 

 ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่า ความส าคัญของจิตวิญญาณ และร่างกายที่เป็นฐานรากของตัวตน 
เป็นสิ่งมนุษย์ควรระลึกรู้อยู่มากกว่าสิ่งอ่ืนภายนอกร่างกาย ทั้งเกียรติยศ ทรัพย์สินเงินทอง ความ
สวยงาม ที่มอมเมาจิตใจให้ลุ่มหลง ไปจากคุณค่าในการเกิดมาเป็นมนุษย์ 

 ตัวของข้าพเจ้าเอง เป็นมนุษย์ที่อยู่ท่ามกลางกระแสสังคม มีตัวตน และบทบาทหน้าที่ทาง
สังคมสวมทับร่างกายเช่นกัน แต่เมื่อครั้งหนึ่งในช่วงชีวิตที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ประสบกับเหตุการณ์ การ
สูญเสียสิ่งส าคัญในชีวิต สิ่งที่เสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณข้าพเจ้า สร้างผลกระทบทางจิตใจ
ครั้งส าคัญ ในช่วงเวลานั่นร่างกายข้าพเจ้าเปรียบดังบ้านร้าง ไม่มีจิตวิญญาณอยู่อาศัย เป็นร่างกายที่
เคลื่อนไหวได้ด้วยความเคยชิน ไม่รับรู้ความรู้สึกใด ไม่ยินดียินร้ายกับเรื่องใด จนกระทั่งข้าพเจ้าได้พบ
กับ “ศิลปะ” (Art)  
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 การเริ่มศึกษาศิลปะ เพ่ือเตรียมตัวในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ต้องเริ่มจากการ
เรียนวิชา “วาดเส้น” (Drawing) ในระยะแรกเมื่อเริ่มเรียนวาดเส้น ครูผู้สอนของข้าพเจ้า แนะน าถึง
การใช้การสังเกต การมองให้เห็นถึงรูปร่าง รูปทรง โครงสร้าง ของวัตถุ  ที่น ามาวางตั้งเป็นแบบอย่าง
ทะลุปรุโปร่ง มองให้เข้าใจถึงสิ่งที่เป็นแบบ ทุกด้านโดยละเอียด ข้าพเจ้าคิดว่านั่นเป็นการมองเห็นถึง
ความเป็นจริง ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว “การวาดเส้น” คือ สิ่งแทนการน าเสนอ “ความจริง” ของข้าพเจ้า 
ท าให้ข้าพเจ้าเล็งเห็นถึงความส าคัญ ของทักษะการสังเกต และการวาดเส้น ที่น าเสนอทุกด้านของ
ความจริง โดยการสังเกตกระบวนการเกิด “อารมณ์ – ความรู้สึก” ต่าง ๆ แล้วถ่ายทอดความจริงของ 
“อารมณ ์- ความรู้สึก” ที่อยู่ภายใน ด้วยกระบวนการวาดเส้นสร้างสรรค ์ 

วัตถุประสงค์ของกำรสร้ำงสรรค์ 

 ข้าพเจ้าต้องการสืบค้นสาระที่อยู่ภายในจิตใจของข้าพเจ้า ถึงสิ่งซ่อนเร้นในความทรงจ าอัน
เกิดมาจากประสบการณ์ชีวิตในอดีต โดยอาศัย “กระบวนการทางศิลปะ” (Process art) เป็นสื่อใน
การน าเสนอความต้องการ ที่จะปลดปล่อยสิ่งที่ซ้อนเร้นอยู่ภายในจิตใจ มีความจ าเป็นต้องอาศัย สื่อที่
สามารถตอบโต้กับอารมณ์ความรู้สึก ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ในทุกข้ันตอน 

 เทคนิควาดเส้นสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการท างานศิลปะ ที่เริ่มจากความว่างแล้วค่อย ๆ เพ่ิม 
เป็นการกระท าซ้ า จนเกิดพ้ืนระนาบของเส้น และน้ าหนักจากวัสดุต่าง ๆ ที่น ามาใช้เป็นสื่อ ความ
ต้องการจะน าเสนอ พื้นที่ กับ เวลา ที่เกิดขึ้นบนผืนระนาบ เพ่ือให้แสดงออกถึงรูปแบบภายในสภาวะ
จิตของข้าพเจ้า ที่ตอบโต้กับกระบวนการวาดเส้นสร้างสรรค์ จนเกิดมิติของ เวลา สมาธิ สติ และงาน
ศิลปะ เป็นสิ่งแทนรูปแบบอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นนามธรรม ให้แสดงออกมาเป็นรูปธรรม 

แนวควำมคิดในกำรสร้ำงสรรค์ 

 ในความคิดของข้าพเจ้า การด ารงอยู่เป็นปัจจุบันไม่มีอยู่จริง ทุกสิ่งล้วนกลายเป็นอดีตในเสี้ยว
วินาที จากเวลาปัจจุบันไปเป็นอดีต มีเพียงร่องรอยที่เกิดขึ้น เป็นหลักฐานของเวลาที่ผ่านพ้นไป โดย
ข้าพเจ้ามีทัศนคติที่ไม่ยึดถืออดีต แต่ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต เพ่ือตระหนักถึงการกระท าที่เป็น
ปัจจุบัน วิเคราะห์ให้แตกฉาน เพ่ือการกระท าต่อไปในอนาคต  

 ในการรับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับ “ผัสสะ” (Sensory Perception) ที่
เป็นสิ่งติดตัวมาแต่ก าเนิด เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ ผัสสะเป็นบ่อเกิดการสะสมของอารมณ์ 
ความรู้สึก ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินชีวิตประจ าวัน เกิดจากการรับเอาสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวเข้ามาสะสม
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ไว้ภายใน เกิดการทับถมกัน จนเกิดตะกอนขุ่นมัวในจิตใจ น าไปสู่การบั่นทอนก าลังกาย และจิตใจใน
การด าเนินชีวิตต่อไป  

 เพ่ือละจากความขุ่นมัวของจิตใจ การปลดปล่อยให้จิต มีห้วงเวลาได้ผ่อนคลาย จึงเป็นหน้าที่
ของกระบวนการทางศิลปะ โดยการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปล่อยให้กระบวนการ
ทางศิลปะ เป็นเครื่องมือสืบค้น ถ่ายทอด ปลดปล่อยสภาวะจิตไปสู่ความสงบ โดยการสร้างสรรค์
ผลงานตามหลักการ สุนทรียภาพความงามทางศิลปะ 

ขอบเขตกำรสร้ำงสรรค์ 

 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  

น าเสนอเรื่องราว และประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ในอดีต ส่งผลมาเป็นรูปแบบความคิด ทัศนคติ ความนึกคิด การปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน ความฝัน
ภายใต้จิตวิเคราะห์ โดยน ามารวบรวมวิเคราะห์ เป็นเนื้อหาการสร้างสรรค์ผลงานให้แต่ละชุด 

ขอบเขตด้ำนรูปแบบ  

สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสม ที่มีลักษณะของกระบวนการทับซ้อน เป็นขั้นตอน 
เพ่ือผลของรูปแบบบางประการ อาทิ ความเป็นระเบียบ ความตึงเครียด ความคลาดเคลื่อน ความ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น โดยที่ผลส าเร็จของงานมีรูปแบบของงานจิตรกรรมกึ่งนามธรรม เพ่ือเป็นพ้ืนที่
เปิด ให้กับความคิดเห็นของผู้ชมงาน ในการสร้างจินตนาการร่วมไปกับงาน 

 ขอบเขตด้ำนเทคนิควิธีกำร 

สร้างสรรค์ผลงาน ด้วยเทคนิควาดเส้นผสมผสานกับจิตรกรรมเทคนิคผสม โดยเฉพาะ
กระบวนการทางศิลปะ ที่เน้นความสงบ เรียบง่าย ร่วมกับการติดตั้ง และประกอบกันของผลงาน ที่
มากกว่า 1 ชิ้นงาน (มีลักษณะเป็นชุด) 

วิธีในกำรศึกษำ 

 1. ส ารวจสภาวะทางอารมณ์ของตน บันทึกเป็นข้อความ หรือภาพร่าง ถึงความเป็นไปได้ของ
รูปแบบทางอารมณ ์- ความรู้สึก และสภาพสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อสภาวะจิตใจ ณ ขณะที่เกิด 
 2. ศึกษาข้อมูลจากแหล่งความรู้ จากหนังสือที่เก่ียวข้องกับผลงาน แนวทางการศึกษา ปรัชญา 
และรูปแบบอิทธิพลในการสร้างสรรค์ 
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 3. รวบรวบข้อมูล การจดบันทึก ภาพร่าง เพ่ือให้ไดเ้ป็นแนวความคิดของผลงาน 
 4. ลงมือปฏิบัติงาน ระหว่างปฏิบัติงาน มีการบันทึกถึงการเกิดอารมณ์ – ความรู้สึก ที่ปรากฏ
ขณะปฏิบัติงาน เพ่ือวิเคราะห์ ถึงเหตุและผลการเกิดขึ้นของสภาวะจิตภายใน  
 5. ตรวจสอบผลงาน และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือความสมบูรณ์ของผลงาน 
 6. น าเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ ร่วมกับเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 สามารถสร้างความจรรโลงใจให้กับข้าพเจ้าในขณะการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าสามารถเข้า

ใจความต้องการส่วนลึกในจิตใจของข้าพเจ้าและผู้อ่ืนได้มากยิ่งขึ้น โดยเข้าใจถึงความต้องการพ้ืนฐาน

ของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ สามารถยกระดับคุณภาพจิตใจของข้าพเจ้าให้มีความสงบเป็นที่ตั้ง 

สามารถน าเสนอรูปแบบของสภาวะจิตซึ่งเป็น นามธรรม ให้ผู้ชม สัมผัสได้เป็น รูปธรรม ด้วยรูปแบบ

งานจิตรกรรมเทคนิคผสม ผู้ชมสามารถสัมผัสความงามจากการสร้างสรรค์รูปแบบผลงานศิลปะ ซึ่ง

เกิดจากสภาวะขณะจิตของข้าพเจ้า  
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บทที ่2 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

อิทธิพลจากธรรมชาติ 

 ธรรมชาติมีอิทธิพลกับวิถีชีวิต ความคิดและสภาพจิตใจของมนุษย์ อันเนื่องจากมนุษย์นั้นเป็น
ส่วนหนึ่งในธรรมชาติ มนุษยเ์กิดจากธรรมชาติ พ่ึงพาธรรมชาติท าให้ส่งผลเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน พลัง
จากธรรมชาตินั้นสร้างแรงขับเคลื่อนทางจินตนาการให้กับมนุษย์เป็นอย่างดี ฉะนั้นศิลปินผู้สร้างสรรค์
งานศิลปะในยุคแรก จึงริเริ่มจากการศึกษาธรรมชาติ และส่งต่อมาสู่ยุคสมัยปัจจุบัน คือเมื่อแรกเริ่มใน
การศึกษาศิลปะ ผู้เรียนจ าเป็นจะต้องเขียนภาพจากแบบที่มีอยู่จริง เป็นการวาดภาพเหมือนจริง 
ศึกษารูปทรง แสงเงา โครงสร้างจากรูปทรง สิ่งของและธรรมชาติ เป็นการลอกเลียนแบบจาก
ธรรมชาติเสียก่อน เพ่ือเป็นคลังความรู้ให้น าไปสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะในขั้นต่อไป  

 ในยุคก่อนที่มนุษย์มีเทคโนโลยีในการประดิษฐ์กล้องถ่ายรูป เพ่ือการเก็บบันทึกภาพ ช่วงเวลา 
หรือเหตุการณ์ส าคัญ ๆ ใด การบันทึกเหตุการณ์ และช่วงเวลาที่ส าคัญ ๆ จะต้องบันทึกด้วยการเขียน
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือการวาดเป็นภาพ ซึ่งผู้บันทึกต้องใช้ความสามารถในการคัดลอกทุก
รายละเอียดในช่วงเวลานั่น ทั้งโครงสร้าง บรรยากาศ สี อุณหภูมิ ช่วงเวลา สภาพอากาศ ใบหน้าของ
ผู้คนในสถานที่นั้น กิจกรรมที่กลุ่มคนนั้นกระท าอยู่ สีหน้าของบุคคล ฯลฯ เพ่ือถ่ายทอดให้ผู้ อ่ืน
สามารถรับรู้ ดังเช่นช่วงเวลาที่ผู้บันทึกรับรู้มา นั้นจึงไมใ่ช่เรื่องง่าย ที่ผู้วาดภาพจะสามารถวาดออกมา
ได้หากขาดความรู้ ความเข้าใจ และท่ีส าคัญคือการช่างสังเกต  

 ความพยายามในการช่างสังเกต เพ่ือการศึกษาธรรมชาติให้ถ่องแท้ เพ่ือการพัฒนาทั้ง
ความสามารถของศิลปิน และความจ าเป็นในการศึกษาสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ท าให้การสังเกตเกินไปกว่าสี
และรูปทรง แต่เป็นการมองเห็น ไปถึงความจริง ของสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ ปัจจัยในการเกิดความงามมี
มาก แต่ต่างกันไปในแต่ละวันที่หมุนเวียน “เวลา” (Time) เป็นส่วนส าคัญในการเกิดขึ้นของสิ่งต่าง ๆ 
และเป็นเวลาเช่นกันที่ท าให้สิ่งต่าง ๆ เสื่อมสลายไป ดังเช่น ร่างกายของมนุษย์ เมื่อแรกเกิด เด็กทารก
มีผิวพรรณที่เนียนละเอียด ไม่มีความหย่อนคล้อย และพร้อมจะขยายขึ้น เติบโตขึ้นตามวัย แล้วเมื่อ
ผ่านพ้นถึงช่วงวัยชราภาพ ผิวพรรณที่ผ่านช่วงเวลามามากกว่าครึ่งศตวรรษ ผิวพรรณที่เคยเต่งตึงในวัย
แรกรุ่น กลับย่นย่อ หย่อนคล้อยตามแรงโน้มถ่วงของโลก ริ้วรอยเหี่ยวย่น แผลเป็นที่เป็นหลักฐานของ
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การผ่านเรื่องราว และเหตุการณ์ต่าง ๆ ของช่วงชีวิต เซลล์ผิวที่ตายจากการต้องแสงแดดเป็นเวลานาน 
ทุกสิ่งล้วนเป็นหลักฐานของเวลา  

 ธรรมชาติยังสอน ให้ถึงเห็นความงามของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เมื่อเกิดความเคลื่อนไหวใน
ธรรมชาติ อาทิ แรงลมที่กระทบกับกิ่งไม้ท าให้เกิดความพลิ้วไหว เสียงแผ่วเบา เมื่อรับรู้แล้วท าให้เกิด
ความเพลิดเพลิน ใบไม้แห้งปลิวหล่นลงบนผิวน้ า เกิดเป็นแรงตกกระทบบนผิวน้ า ท าให้เกิดวงน้ าที่
เคลื่อนไหวกระจายกันเป็นวงกว้าง จากวงที่หนึ่ง ไล่ไปวงที่สอง ตามล าดับ เมื่อสิ้นสุดแรงที่ตกกระทบ 
วงน้ าค่อย ๆ เรียบลงจนกลับเป็นผืนเดียวกับผิวน้ าดังเดิม เมื่อนั้นห้วงเวลาที่ได้มองเห็นความ
เคลื่อนไหว ได้ผ่านพ้นกลายเป็นอดีต แต่สิ่งที่รับรู้ได้ ณ ขณะนี้คือความนิ่งสงบของผิวน้ า ที่รอคอย
ใบไม้ใบต่อไปที่ร่วงหล่นอีกครั้ง ท าให้ข้าพเจ้าเห็นได้ถึงความงามชั่วขณะหนึ่ง แล้วจึงผ่านพ้นไป เป็น
ความก้าวหน้า ไปสู่ความงามครั้งต่อไป  

 เมื่อน ามาวิเคราะห์ กับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้า เมื่อเริ่มสร้างสรรค์งาน มี
ความพึงพอใจเกิดขึ้นขณะหนึ่ง แต่เมื่อข้าพเจ้า ละทิ้งผลงานชิ้นนั้นไป แล้วเริ่มท าชิ้นงานใหม่ ๆ ความ
งามที่ข้าพเจ้าพึงพอใจในผลงานชิ้นแรก กลับแสดงจุดบกพร่องที่ท าให้ข้าพเจ้าต้องการสานต่อผลงาน
ชิ้นนั้น ๆ เพ่ิมเติม ท าให้การที่ข้าพเจ้าไม่ยึดติดกับรูปแบบความงามเดิม และกล้าที่จะพัฒนาผลงานชิ้น
เก่าให้เกิดความงามใหม่ ๆ ขึ้นได้ ความเข้าใจในธรรมชาติ ท าให้ข้าพเจ้าเข้าใจในจิตใจของตนเองได้
มากยิ่งขึ้น 

 ข้าพเจ้าจึงขอยกตัวอย่างถ้อยค าที่สอดคล้องกับความบันดาลใจของข้าพเจ้า จาก
ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ ว่า 

“การนิยามความหมายของศิลปะ ก็ท าได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น กาลเวลาผ่านไป ศิลปะ 
‘ก้าวหน้า’ ต่อไป ความหมายก็เปลี่ยนไปด้วย สักวันหนึ่งอีกไม่นานนัก ค านิยามของศิลปะอาจเป็น 
ศิลปะ คือ สิ่งที่ไม่ใช่ศิลปะก็น่าจะเป็นได้นะ”1 

จากข้อความที่กล่าวมา สนับสนุนให้ข้าพเจ้า เดินทางศึกษาถึงกาลเวลาที่มีผลกับเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน มองเห็นคุณค่าของเวลาที่ผ่านพ้นไป แต่แสดงผลของการผ่านพ้นของเวลาในรูปแบบ
ต่าง ๆ กัน  

  

                                                           

 1 ชลูด นิ่มเสมอ, สัพเพเหระ เกี่ยวกับ ชีวิตและศิลปะ, พิมพ์ครั้งแรก (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์
พับลิชช่ิง, 2558), 114. 
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อิทธิพลจากปรัชญาและศาสนา 

ความบันดาลใจจากพุทธศาสนา 

 พุทธศาสนา เป็นศาสนาประจ าชาติของไทย เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยส่วนใหญ่ 
ซึ่งครอบครัวของข้าพเจ้า ให้การอบรมในเรื่องของหลักธรรมและการด าเนินชีวิตตามหลักธรรมค าสอน 
ซึ่งข้าพเจ้าได้เข้าใจ เมื่อประสบกับปัญหาในหลาย ๆ เรื่องและค่อย ๆ คิดวิเคราะห์ว่าปัญหานั่นเกิดขึ้น
จากอะไร เพราะเหตุใด ท าให้รู้ถึงความเป็นเหตุเป็นผล อย่างในหลักธรรม สติปัฏฐาน โดยอาศัยหลัก
ปฏิบัติ เพ่ือการน าไปสู่ความเข้าใจ ในธรรมชาติแห่งการเกิดทุกข์ โดยน าหลักปฏิบัตินี้มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และปรับใช้กับกระบวนการสร้างสรรค์งานของข้าพเจ้า 

 ในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ได้ให้ความหมายค าว่า “สติปัฏฐาน” ไว้ดังนี้ 
สติปัฏฐาน คือ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ, ข้อปฏิบัติมีสติเป็นประธาน, การตั้งสติก าหนดพิจารณาสิ่ง
ทั้งหลายให้รู้เห็นเท่าทันตามความเป็นจริง, การมรสติก ากับดูสิ่งต่าง ๆ และความเป็นไปทั้งหลายโดย
รู้เท่าทันตามสภาวะของมัน ไม่ถูกครอบง าด้วยความยินดียินร้าย ที่ท าให้มองเห็นเพ้ียนไปตามอ านาจ
กิเลส มี 4 อย่าง คือ 1. กายานุปัสสนา สติปัฏฐาน การตั้งสติหรือพิจารณากาย, การมีสติกับดูรู้เท่าทัน
กายและเรื่องทางกาย 2. เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน การตั้งสติก าหนดพิจารณาเวทนา, การมีสติ
ก ากับดูรู้เท่าทันเวทนา 3. จิตตานุปัสนา สติปัฏฐาน การตั้งสติก าหนดพิจารณาจิต, การมีสติก ากับดู
รู้เท่าทันจิตหรือสภาพและอาการของจิต 4. ธัมมานุปัสสนา สติปัฏฐาน การตั้งสติก าหนดพิจารณา
ธรรม, การมีสติก ากับดูรู้เท่าทันธรรม ; เรียกสั้น ๆ ว่า กาย เวทนา จิต ธรรม2 

 สติปัฏฐาน จึงเป็นหลักส าคัญ สอดคล้องกับการศึกษาสภาวะจิตใจ สอดคล้องในการศึกษา
ค้นคว้า ในชุดศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง 

 อีกหนึ่งหลักธรรมที่ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลคือ “ไตรลักษณ”์ 

 ไตรลักษณ์ เป็นธรรมะที่ท าให้เป็นพระอริยะ (อริยกรธรรม) แปลว่า ลักษณะ 3 ประการ 
หมายถึง สามัญลักษณะ คือ กฎธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งปวง อันได้แก่ อนิจจลักษณะ ลักษณะไม่เที่ยง 
มีการแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดา ทุกขลักษณะ ลักษณะทนอยู่ตลอดไปไม่ได้ ถูกบีบคั้นด้วยอ านาจของ
ธรรมชาติ ท าให้ทุกสิ่งไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้ตลอดไป และ อนัตตลักษณะ ลักษณะไม่

                                                           

 2 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโฺต), พจนานกุรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งท่ี 11 (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), 249. 
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สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามต้องการได้ เช่น ไม่สามารถบังคับให้ชีวิตยั่งยืนอยู่ได้ตลอดไป ไม่
สามารถบังคับจิตใจให้เป็นไปตามปรารถนา 

 ไตรลักษณ์ แปลว่า “ลักษณะ 3 อย่าง” หมายถึง สามัญลักษณะ หรือลักษณะที่เสมอกัน หรือ
ข้อก าหนด หรือสิ่งที่มีประจ าอยู่ในตัวของสังขารทั้งปวง เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ 3 อย่าง ได้แก่ 

 อนิจจตา (อนิจจลักษณะ) อาการไม่เที่ยง อาการไม่คงที่ อาการไม่ยั่งยืน อาการที่เกิดขึ้นแล้ว
เสื่อมและสลายไป อาการท่ีแสดงถึงความเปน็สิ่งไม่เที่ยงของขันธ์ 

 ทุกขตา (ทุกขลักษณะ) อาการเป็นทุกข์ อาการท่ีถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นและสลายตัว อาการ
ที่กดดัน อาการฝืนและขัดแย้งอยู่ในตัว เพราะปัจจัยที่ปรุงแต่งให้มีสภาพเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
จะท าให้คงอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ อาการที่ไม่สมบูรณ์ มีความบกพร่องอยู่ในตัว อาการที่แสดงถึงความ
เป็นทุกข์ของขันธ์ 

 อนัตตตา (อนัตตลักษณะ) อาการของอนัตตา อาการของสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน อาการที่ไม่มีตัวตน 
อาการที่แสดงถึงความไม่ใช่ใคร ไม่ใช่ของใคร ไม่อยู่ในอ านาจควบคุมของใคร อาการที่แสดงถึงไม่มี
ตัวตนที่แท้จริงของมันเอง อาการที่แสดงถึงความไม่มีอ านาจแท้จริงในตัวเลย อาการที่แสดงถึงความ
ด้อยสมรรถภาพโดยสิ้นเชิง ไม่มีอ านาจก าลังอะไร ต้องอาศัยพ่ึงพิงสิ่งอื่น ๆ มากมายจึงมีขึ้นได้3 

 โดยข้าพเจ้าเห็นว่า ความสัมพันธ์ของ ไตรลักษณ์ กับ กระบวนการทางศิลปะของข้าพเจ้ามี
ความสัมพันธ์กัน ด้วยทางรูปแบบการสร้างสรรค์ เปรียบเทียบลักษณะการเกิด ของจิตและ
กระบวนการ ที่เกิดขึ้นไปพร้อม ๆ กันเสมอ 

 โดยขอยกตัวอย่างบทความท่ีสนใจจากท่านพุทธทาสภิกขุว่า  

 “เห็นไตรลักษณ์ : อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นความงามแห่งสติปัญญา ลงไปถึงจิตใจ แล้วลง
ไปถึงเนื้อตัวอิริยาบถ จงมีชีวิตอยู่ด้วยการเห็นความจริงของสิ่งทั้งปวง เรื่องไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็น
อนัตตา”4  

 ความไม่เที่ยงแท้ของกระบวนการ ขัด ขีด ขูด ให้เกิดร่องรอยของพ้ืนผิว การแสวงหาความ
งามที่ไม่เที่ยงแท้ ความรู้เท่าทันของสภาวะจิต และไม่ไหวตามอารมณ์ กิเลส ความไม่เที่ยง ท าให้

                                                           

 3 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ไตรลักษณ,์ เข้าถึงเมื่อ 11 มีนาคม 2562, เข้าถึงได้จาก 
https://th.wikipedia.org/wiki/ C 
 4 พุทธทาสภิกขุ, ศิลปะแห่งการใชส้ติในทุกกรณี, พิมพ์ครั้งท่ี 1 (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2550), 72. 
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ข้าพเจ้ามีจิตที่ว่างในทุกขณะของการท างานศิลปะได้ ความรู้เท่าทันทางอารมณ์ ในทุกขณะของ
อิริยาบถการท างาน การเห็น และเข้าใจในความไม่เที่ยง ยอมรับในความงามที่เป็นปัจจุบันได้ ท าให้
เกิดเป็นความสุขสงบภายในได้เป็นอย่างดี 

อิทธิพลและความบันดาลใจจากศิลปกรรม 

 สุนทรียภาพในการสร้างสรรค์งานรูปแบบนามธรรม 

  ศิลปะนามธรรม 

 รูปธรรม – นามธรรม (Realism – Abstraction) รูปธรรม ในทางศิลปะ หมายถึง งานศิลปะ
ที่แสดงด้วยรูปทรงที่เหมือนหรือคล้ายของจริงในธรรมชาติ หรือใช้รูปทรงเหล่านั้นเป็นสื่อในการ
แสดงออก รูปทรงที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้ห่างจากความจริงแหล่านี้ จะเริ่มเป็นรูปทรงนามธรรมขึ้น
ที่ละน้อย ถ้ายิ่งดัดแปลงหรือตัดทอนส่วนที่เหมือนของจริงออกมากเท่าไร รูปทรงนั้นก็จะยิ่งมีลักษณะ
เป็นนามธรรมมากขึ้นเท่านั้น จนกระทั่งถึงจุดที่มองดูแล้วไม่รู้ว่าเป็นรูปทรงของอะไร งานนั้นก็จะเป็น
นามธรรมโดยสมบูรณ์ เป็นงานนามธรรมที่มีจุดเริ่มต้นจากรูปธรรม 

 รูปธรรมกับนามธรรมจึงอยู่บนทางสายเดียวกัน มีต้นทางข้างหนึ่งเป็นรูปธรรม อีกข้างเป็น
นามธรรม ระหว่างกลางจะเป็นกึ่งนามธรรม (Semi - abstract)  

 ศิลปะนามธรรม หรือ Abstract Art คือค าที่เรียกศิลปะนามธรรม 2 ชนิด ได้แก่ ‘Semi 
Abstract’ หรือ ‘Pure Abstract’ ค าว่า Abstract หรือนามธรรมนั้นหมายถึงการถอดสิ่งหนึ่งออก 
เพ่ือที่จะแยกบางอย่างเป็นส่วน ๆ ใน Abstract Art “บางอย่าง” นั้นหมายถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ใน
ภาพ ไม่ว่าจะเป็น เส้น รูปร่าง รูปทรง เฉดสี ลวดลาย หรือพ้ืนผิว5 

 Semi Abstract คือภาพจิตรกรรมที่ยังมองในมุมหนึ่งเป็นรูปธรรม (เช่น Cubism และ 
Futurism) แต่ศิลปินได้เลือกใช้วิธีการการสร้างสรรค์ผลงานต่างไป เช่น เส้น สี หรือ รูปร่าง เพ่ือที่จะ
สร้างความสุนทรียศาสตร์ ในตัวหลักเดิม Pure Abstraction กล่าวถึงศิลปะที่ศิลปินใช้แค่
องค์ประกอบทางการมองเห็นล้วน ๆ เป็นหลักในการสร้างผลงาน (เช่น Suprematism, De Styjl 
และ Minimalism)6 

                                                           

 5 เกศ ชวนะลิขิกร, จิตรกรรมนามธรรม ก าเนิด ต านาน ปัจจุบัน, พิมพ์ครั้งท่ี 1 (เชียงใหม่ : 
 ร้านทริคธิงค,์ 2557), 3. 
 6 เรื่องเดียวกัน. 
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การสร้างสรรค์งานนามธรรมในลักษณะงานวาดเส้น 

 องค์ความรู้เรื่องการวาดเส้นมีอยู่ในหนังสือหลายเล่ม มีการให้ค าจ ากัดความ และค านิยามใน
ผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน แต่ในวงการ การศึกษาศิลปะประเทศไทย ท่านผู้มีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้
การวาดเส้น ข้าพเจ้าขอยกให้กับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ ศิลปินแห่งชาติ และ
ปรมาจารย์ด้านศิลปะที่ผู้คนในวงการศิลปะไทยรู้จักและให้ความนับถือท่านเป็นอย่างดี  ใคร่ขอยกค า
กล่าวของท่านว่า “เส้นคือไวยากรณ์ของการวาดรูป และการวาดรูปคือการเริ่มต้นของศิลปะ”7 เพ่ือ
เป็นการเน้นย้ าความส าคัญของ “การวาดเส้น” โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

 วาดเส้น เป็นวิธีสื่อความหมายทางการเห็นขั้นแรกเริ่มวิธีหนึ่งของมนุษย์ ด้วยปัจจัยขั้นพ้ืนฐาน
ที่น้อยที่สุดคือเส้น และร่องรอยต่าง ๆ และด้วยเครื่องมือที่ง่ายที่สุดที่จะหยิบฉวยมาได้จากใกล้ตัว อาจ
เป็นถ่านก้อนหนึ่ง เศษไม้ชิ้นหนึ่ง หรือแม้แต่นิ้วมือของตัวเอง เด็ก ๆ จะเริ่มขีด เขียน วาด หรือละเลง
ด้วยอะไรก็ตามที่จะท าให้เกิดร่องรอยขึ้นตั้งแต่ยังไม่รู้ความ ชนดั้งเดิมขีดเขียนเส้นและร่ องรอยลงบน
เปลือกไม้ แผ่นหินหรือผนังถ้ า ด้วยเหตุที่เราอาจจะเดาไปได้หลายประการ และที่น่าเป็นไปได้ประการ
หนึ่งก็คือ มนุษย์ต้องการแสดงอะไรบางอย่างที่เป็นส่วนตนออกมาให้ปรากฏในโลก ไม่ว่าจะเป็นความ
เชื่อ ความนึกคิดอารมณ์ ความรู้สึก หรือแม้แต่เพียงร่องรอยง่าย ๆ ที่ท าขึ้นมาด้วยมอืตัวเอง8 

 จากบทความข้างต้นที่กล่าวมา ท าให้ได้ทราบถึงความเป็นมาของ การวาดเส้น โดยแท้ การ
วาดเส้นเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ และพัฒนาศิลปะไปอีกมากมาย หลากหลายศาสตร์ เป็นสิ่งที่
อยู่ใกล้กับชีวิตประจ าวันของทุกบุคคล ไม่จ ากัดวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน เพียงแต่มีใจที่คิด
จะสร้างสรรค์ การวาดเส้นจะเป็นเครื่องมือรองรับทุกการสร้างสรรค์ได้เสมอ และทุกเวลา 

  

                                                           
7 ชลูด นิ่มเสมอ, วาดเส้นสร้างสรรค,์ พิมพ์ครั้งท่ี 1 (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง,  

2553), หน้าปก. 
8 เรื่องเดียวกัน, 4. 
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 เส้น (Line) 

 ข้าพเจ้าขอยกบทความทางวิชาการจากหนังสือ ของศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ มา
เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาค้นคว้า เรื่องของ “เส้น” ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่า งาน
ทัศนศิลป์ชิ้นแรก ๆ ของมนุษย์นั้นเริ่มจากเส้น ดังที่เราจะเห็นได้จากภาพเขียนตามผนังถ้ าของคนสมัย 
“ดั้งเดิม” (Primitive) การเริ่มต้นของงานศิลปะในวัยเด็ก ก็ใช้เส้นเช่นเดียวกัน เส้นเป็นทัศนธาตุ
เบื้องต้นที่ส าคัญที่สุด เป็นแกนของทัศนศิลป์ทุก ๆ แขนง เส้นเป็นพ้ืนฐานของโครงสร้างของทุกสิ่งใน
จักรวาล เส้นแสดงความรู้สึกได้ทั้งด้วยตัวของมันเอง และด้วยการสร้างเป็นรูปทรงต่าง ๆ ขึ้น แม้แต่ใน
งานประติมากรรมซึ่งส่วนมากจะแสดงด้วยวัสดุและปริมาตร ก็ยังต้องประกอบกันขึ้นด้วยมวลของ
รูปทรง กับเส้นรูปนอกที่สมบูรณ์ การเริ่มต้นพัฒนาจินตนาการของทัศนะศิลปิน ไม่ว่าจะเป็นจิตรกร         
ประติมากร หรือสถาปนิก จะต้องอาศัยเส้นเป็นปัจจัยส าคัญทั้งสิ้น การใช้เส้นนั้นสามารถแสดงออกได้
อย่างรวดเร็ว ฉับไว ตามสัญชาตญาณ หรือมีการคิดพินิจพิเคราะห์ด้วยปัญญา เส้นแสดงแก่นแท้ของ
ทุกสิ่งได้อย่างเข้มข้น9  

จะเห็นได้ว่า เส้น มีความหมายกับการสร้างสรรค์งานศิลปะมาก การให้ความส าคัญกับ
การศึกษาในเรื่องของทัศนธาตุชนิดนี้จึงเป็นสิ่งส าคัญ โดยเส้นมีการแบ่งค าจ ากัดความได้ ดังนี้ 

 1. เส้นเกิดจากจุดที่ต่อกันในทางยาว หรือเกิดจากร่องรอยของจุดที่ถูกแรงแรงหนึ่งผลักดันให้
เคลื่อนที่ไป เส้นขั้นตน้ที่เป็นพื้นฐาน มี 2 ลักษณะ คือ เส้นตรง กับ เส้นโค้ง 

 2. เส้นเป็นขอบเขตของที่ว่าง ขอบเขตของสิ่งของ ขอบเขตของรูปทรง ขอบเขตของน้ าหนัก 
และขอบเขตของสี 

 3. เส้นเป็นขอบเขตของกลุ่ม สิ่งของ หรือรูปทรงที่อยู่ร่วมกันเป็นเส้นโครงสร้างที่เห็นได้ด้วย
จนิตนาการ10 
  

                                                           

 9 ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, พิมพ์ครั้งท่ี 9 (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ 
พับลิชช่ิง, 2557), 48. 

10 เรื่องเดียวกัน. 
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 เส้นในลักษณะต่าง ๆ เกิดจากการฝึกฝน และศึกษาอยู่เป็นประจ าสม่ าเสมอ จึงเป็นที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไปแล้วว่า วาดเส้น เป็นเครื่องมือหรือวิธีการที่เหมาะสมที่ส าหรับการศึกษาและฝึกฝนเพ่ือ
ความเจริญเติบโตอย่างสมดุลระหว่างความคิดกับการกระท า วาดเส้นเป็นงานศิลปะที่ไม่ต้องอาศัยสี
อย่างในงานจิตรกรรม หรืออาศัยปริมาตรที่กินระวางเนื้อที่อย่างในงานประติมากรรม แต่สามารถ
ใช้เป็นโครงสร้างทางความคิดและรูปทรงได้ไม่แพ้ทัศนศิลป์สาขาอ่ืน  การวาดเส้นอาจแสดงด้วย
ลักษณะ 2 มิติหรือ 3 มิติ ด้วยชั้นเชิงของการใช้เส้น หรือด้วยการเพ่ิมน้ าหนักอ่อนแก่ ของแสงเงาหรือ
ลักษณะพ้ืนผิวลงไปเล็กน้อย ล้วนแต่เป็นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันไป ตามการฝึกฝนของแต่
ละบุคคล ท าให้เกิดเป็นความสมดุลระหว่างความคิดและการแสดงออก11 

 การวาดเส้นจึงเป็นกระบวนการทางศิลปะ ที่ส าคัญต่อศึกษาของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก เพ่ือ
การน าเสนอรูปแบบของสภาวะจิตภายใน ให้แสดงออกมาอย่างตรงไปตรงมา เป็นความสัมพันธ์ของ
ขณะจิต ที่แสดงการโต้ตอบกันกับร่างกาย มือ สมอง และจิตใจ ออกมาเป็นงานศิลปะ 

  

                                                           

 11 ชลูด นิ่มเสมอ, วาดเส้นสร้างสรรค,์ พิมพ์ครั้งท่ี 1 (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง, 
2553 ), 10. 
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อิทธิพลทางด้านรูปแบบ 

ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ได้รับอิทธิพลหรือรูปแบบจากศิลปินที่
เคยสร้างสรรค์ผลงาน หรือแนวคิดที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้ว ซึ่งรูปแบบและแรงบันดาลใจจากการ
สร้างสรรค์ของข้าพเจ้า ได้รับอิทธิพลจากศิลปินหลายท่าน โดยจะอธิบายประวัติและรูปแบบงาน
โดยสังเขป ดังนี้ 

ศิลปินที่มีอิทธิพลทางด้านรูปแบบ 

 ไนเกล พึค (Nigel Peake) 

 ไนเกล พึค (Nigel Peake) ศิลปินชาวไอริส ไนเกล จบการศึกษาจาก สาขาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยอีเดนเบิก (Edinburgh University) ปัจจุบันเป็นศิลปิน และสถาปนิก การ
ท างานของไนเกล เหมือนเป็นการจดบันทึกสิ่งต่าง ๆ รอบตัว  

 

 

ภาพที่ 1 ภาพของศิลปิน ไนเกล พึค (Nigel Peake) 
ที่มา : Domaine de Boisbuchet, Nigel Peake [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2562, เข้าถึง 
 ได้จาก https://www.boisbuchet.org/tutor/nigel-peake/ 
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 การท างานของเขา เป็นการถ่ายทอดความคิด และความเข้าใจในสิ่งแวดล้อม สิ่งก่อสร้าง 
สถาปัตยกรรม และธรรมชาติในความเป็นปัจจุบันทางความคิด ด้วยกระบวนการสร้างงานศิลปะอย่าง
ง่าย ที่สามารถน าพาไปในที่ต่าง ๆ โดยง่าย อาทิ ปากาหมึก ปากกาสี สีน้ า เป็นต้น 

 ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลของ ไนเกล พึค จาก “กระบวนการ” การริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน และ
แนวทางในการสร้างสรรค์งานของศิลปิน ที่ศิลปินน าความประทับใจที่ในสิ่งแวดล้อม มาสร้างสรรค์ 
ถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ ด้วยกระบวนการ และการใช้ทัศนธาตุ ที่เรียบง่าย เช่นเดียวกับวามรู้สึกที่
เรียบง่าย ตรงไปตรงมา มาประกอบสร้างเป็นภาพใหม่ ด้วยจินตนาการของศิลปิน เหมือนกับ
สิ่งแวดล้อม เป็นแรงบันดาลใจ และเป็นวัตถุดิบในการประกอบสร้างผลงานศิลปะอยู่เสมอ 

 

ภาพที่ 2 ภาพผลงานของไนเกล พึค (Nigel Peake) Excerpt from the Through, Along  
 and Above series (2015) 
ที่มา : Jill Macnair , Nigel Peake [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2562, เข้าถึงได้จาก 
 https://thechromologist.com/talking-drawing-colour-artist-nigel-peake/ 
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ภาพที่ 3 ภาพผลงานของไนเกล พึค (Nigel Peake) “The barn structure stands alone, 
 surrounded by discarded and ordered fragments.” From In the Wilds, Nigel 
 Peake Courtesy the artist and Princeton Architectural Press. 
ที่มา : Rosecrans Baldwin, Nigel Peake [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2562, เข้าถึงได้จาก 
 https://themorningnews.org/gallery/in-the-wilds 
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 แอกเนส มาร์ติน (Agnes Martin) 

 

ภาพที่ 4 ภาพของศิลปิน แอกเนส มาร์ติน (Agnes Martin) “Agnes Martin in her studio on 
  Ledoux Street, Taos, New Mexico, (1953), photo by Mildred Tolbert” 
ที่มา : Edward M. Gómez, Agnes Martin, [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2562, เข้าถึงได ้
 จาก https://hyperallergic.com/219948/agnes-martin-in-two-new-books-a-life 
 -revealed/ 
 

 แอกเนส มาร์ติน (Agnes Martin, ค.ศ. 1912-2004) ศิลปินหญิงชาวอเมริกัน เกิดท่ีเมืองแมค
ลิน (Macklin) ประเทศแคนาดา มีผลงานศิลปะที่โดดเด่นในแนวทาง ศิลปะลัทธิส าแดงพลังอารมณ์
แนวนามธรรมหรือแอบสแตรก เอกซ์เพรสชันนิสม์ (Abstract experssionism) และสารัตถศิลป์ หรือ
มินิมอลอาร์ต (Minimal art) นักวิจารณ์ศิลปะ มักให้ค านิยามในภาพจิตรกรรมของเธอว่าเป็นเสมือน
บทความในความสุขุม ความไตร่ตรอง และความเงียบที่ไร้ค าอธิบาย 
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 ชีวิตส่วนตัวของแอกเนส มาร์ติน มีพ่ีน้องรวม 4 คน เมื่อวัยเยาว์ย้ายออกจากเมืองแมคลิน 
มายังแวนคูแวอร์ (Vancouver) ตั้งแต่ ค.ศ.1913 เมื่ออายุ 19 ปี เธอเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา เพ่ือ
ช่วยงานแต่งงานของพ่ีสาว หลังจากนั้นเป็นต้นมา มาร์ตินก็อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาตลอด ใน ค.ศ.
1940 ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นวอชิงตัน และมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย 
ช่วงที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เธอได้ฟังการบรรยายของ ดี.ที. ซูซุกิ (D.T. Suzuki) หรือ ซูซุกิ 
ไดเซทสึ ไททาโร (Suzuki Daisetsu Teitaro) นักคิด นักเขียน นักปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่น ผู้มีชื่อเสียง
ในค าสอนของพระพุทธศาสนา นิกายเซน ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้น า และเผยแพร่พุทธศาสนา
นิกายเซน จากโลกตะวันออกสู่โลกตะวันตก  

 สร้างความซาบซึ้ง และเป็นที่มาของความสนใจ ในปรัชญาตะวันออก ด้วยความเชื่อ ถึงรหัส
แห่งการเข้าถึงชีวิตที่แท้จริง และหลักการปฏิบัติ ส าหรับการแสวงหาความสุข อันเป็นนิรันดร์แห่งชีวิต 
ต่อมาเธอได้ท าหน้าที่เป็นอาจารย์สอนศิลปะ ในมหาวิทยาลัยแห่งนิวแม็กซิโก และย้ายกลับไปที่
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เมื่อ ค.ศ.1952 ก่อนที่จะเดินทางไปยังนครนิวยอร์กใน ค.ศ.1967 และ
ท้ายที่สุด มาร์ตินตัดสินใจละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง เพ่ือแสวงหาโลกแห่งความสงบ และการอาศัยอยู่เพียง
ล าพัง เพ่ือสร้างสรรค์งานศิลปะ 

 ผลงานศิลปะของ แอกเนส มาร์ติน ได้รับค าวิจารณ์ ถึงความหมายที่แฝงเร้น หลักปรัชญาใน
ความว่างเปล่า เธอสะท้อนมุมมอง ในการมองโลกในแง่ดี หลาย ๆ ภาพของเธอแสดงออกถึงความสุขที่
เที่ยงแท้ในจิตใจ อาทิ ภาพชื่อ “Happy Holiday (ความสุขในวันหยุด)” และ “I love the whole 
World (ฉันรักโลกทั้งใบ)” ดังที่เธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “ความงามและความสมบูรณ์เป็นสิ่งเดียวกัน 
มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไร้ความสุข”  

 ค.ศ.1998 แอกเนส มาร์ติน ได้รับเหรียญตราเกียรติยศแห่งชาติทางด้านศิลปะ (National 
Medal of Arts) จากองค์การกองทุน เพ่ือศิลปะแห่งชาติ National Endowment for The Arts 
หรือ NEA ของเธอจึงเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะนามธรรม กับการแสดงออกทางอารมณ์ ของ
ตนเอง ปรากฏผ่านสีสัน รอยพู่กัน ค่าต่างแสง และช่องว่าง และเป็นรูปแบบของสารัตถศิลป์ ที่
แสดงออกถึงแก่นแท้ แห่งความงามอันเกิดจากประกอบด้วย ส่วนที่น้อยที่สุด ลดทอนมากที่สุด จาก
มิติของเส้นเรขาคณิต ทั้งหมดได้หล่อหลอมเป็นผลงานศิลปะท่ีเรียบ เงียบสงบ และบางเบา 

 ความสนใจของข้าพเจ้า ที่มีต่อศิลปินหญิง แอกเนส คือ การใช้การสร้างสรรค์จาก ทัศนธาตุ
แสดงความเรียบง่าย ที่เป็นสิ่งแสดงถึงสภาวะของจิตใจ ที่นิ่งสงบ มีการได้รับอิทธิพลจากความคิดแบบ
ตะวันออก อย่างศาสนาพุทธ ที่แสวงหาความสงบภายในจิตใจ เช่นเดียวกันกับข้าพเจ้า 
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ภาพที ่5 ภาพผลงานของ แอกเนส มาร์ติน (Agnes Martin) 
 ชื่อผลงาน  Happy holiday (1999) 
 ขนาด  152.5 x 152.5 x 0.40 cm 
 เทคนิค  Acrylic on canvas 
ที่มา : Adrian Searle, Agnes Martin, [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 30 มีนาคม 2562, เข้าถึงได้จาก 
 https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/agnes-martin 
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 เอวา เฮสเส (Eva Hesse) 

 

ภาพที่ 6 ภาพของเอวา เฮสเส (Eva Hesse) 
ที่มา : Hugo Hess, Eva Hesse, [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2562, เข้าถึงได้จาก 
 https://www.widewalls.ch/artist/eva-hesse/ 

 เอวา เฮสเส (Eva Hesse) เกิดในฮัมบวร์กปี 1936 ย้ายตามครอบครัวในปี 1938 มาถึง
นิวยอร์กในปี 1939 เข้าเรียนวาดภาพที่ คูเปอร์ยูเนี่ยนสกูล ออฟอาร์ตในปี 1954 ระหว่างปี 1954 ถึง
1957 เธอวาดภาพในแนว แอ็บสแตรกต์เอกซเรสชั่นนิสต์ ชิ้นแรกปี 1957 เธอเริ่มเข้าศึกษาที่ส านัก
ศิลปะ และสถาปัตยกรรมแห่งมหาวิทยาลัยเยล ซึ่งเธอได้เรียนกับโจเซฟ อัลแบร์ส นอกเหนือจาก
จิตรกรรมแบบอาร์ต อินฟอร์เมลและงานเป็นชุด ๆ แล้ว เฮสเสยังผลิตงานหลายชิ้นที่ท าจากวัสดุ    
ต่าง ๆ กันในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ระหว่างปี 1964 จนถึง 1970 ทีเธอเสียชีวิต  

 เธอได้สร้างสรรค์ผลงานราว 70 ชิ้น ที่เอาแนวทางของกระบวนการศิลปะ ที่ครอบง่ าอยู่มา
ตีความใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ป๊อปอาร์ต มินิมอลอาร์ต ทั้งการท างานเป็นชุดต่อเนื่องซ้ า ๆ แบบจุด
คลื่นสัญญาณ ลูกบาศก์ หรือการใช้วัสดุ และกระบวนการทางอุตสาหกรรม การใช้วัสดุที่บอบบาง และ
ค่อนมาทางอินทรียวัตถุในงานของเฮสเส ช่วยท าให้ความขึงขัง เคร่งครัดของศิลปะ ในรูปวัตถุนิยม
แบบมินิมอล อ่อนตัวลง 

 ในปี 1967 เฮสเส ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเป็นครั้งแรก ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ส าหรับงานชุด Accession เธอได้เจาะรูลูกบาศก์ ที่เป็นโลหะ หรือเพล็กซี่กลาสที่ด้านนอกเปิดออก 
จ านวนรูต่างกันตามขนาดของลูกบาศก์ จ านวนสูงสุดถึง 8,000 รู บางทีเพ่ือที่จะให้เกิดความสมดุล
จากการที่ท าเอง กับการจ้างให้คนอ่ืนภายนอกท า เธอจึงเป็นคนลงมือสอดหลอดพลาสติกสั้น ๆ ผ่าน
หลอดเหล่านั้นทั้งหมด ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท าต่อเนื่องไม่หยุด เป็นเวลาหลายเดือน อันมีผลให้
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มองเห็นเป็นห่วงตึงแน่นอยู่รอบนอกลูกบาศก์ ที่ให้ความรู้สึกเหมือนการทอผ้า ตรงกันข้ามกับด้านใน 
ที่ปลายหลอดเหล่านั้นดูเหมือนขนแปรง ความแตกต่างของระหว่าง ด้านนอกกับด้านใน พ้ืนผิวที่สงบ
กับวุ่นวาย เปลือกที่แข็งกับแก่นในที่นุ่มนวล ได้เนรมิตความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกันแบบต่าง ๆ 12 

 ข้าพเจ้าสนใจในความกล้าแสดงออก ซึ่งสภาวะทางอารมณ์ของศิลปิน ที่มีการน าเสนอใน
รูปแบบของงานประติมากรรมที่แข็งแรง แต่แฝงด้วยการแสดงออกในแบบของเพศสตรี ในการท าซ้ า ๆ 
ย้ าๆ จะเกิดความแข็งแรงทั้งรูปแบบงาน รูปแบบความคิด และผลงานที่ทรงพลังทางการรับชมงาน ท า
ให้ เอวา เอสเส (Eva Hesse) เป็นศิลปินหญิงที่ข้าพเจ้าชื่นชอบ และศึกษาเป็นพิเศษในการท าศิลป
นิพนธ์ 

 

 
ภาพที ่7 ภาพผลงานของเอวา เฮสเส (Eva Hesse) 
 ชื่อผลงาน Accession II (1969) 
 ขนาด  Overall: 30 3/4 × 30 3/4 × 30 3/4 inches, 117 pounds  
   (78.1 × 78.1 × 78.1 cm, 53.1 kg) 
 เทคนิค   Galvanized steel and Vinyl 
ที่มา : THE AFC STAFF, A Day for Detroit: Eva Hesse, [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 
 2562, เข้าถึงได้จาก http://artfcity.com/2013/08/14/a-day-for-detroit-eva-hesse/  

                                                           

 12 Hugo Hess, Eva Hesse, เข้าถงึเมื่อ 30 มีนาคม 2562, เข้าถึงได้จาก 
https://www.widewalls.ch/artist/eva-hesse/ 
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 สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 จากการสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ที่มีความหลากหลายของ
องค์ความรู้ในศาสตร์ที่ต่างกัน อาทิ อิทธิพลจากธรรมชาติที่มีผลกับการท างานศิลปะ อิทธิพลจากหลัก
ศาสนา ซึ่งเป็นพ้ืนฐานการด าเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนเช่นข้าพเจ้า ศึกษารูปแบบงานศิลปกรรม 
โดยเฉพาะ ศิลปะนามธรรม และศิลปะกึ่งนามธรรม ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบงานศิลปะของข้าพเจ้า 
และหลักการสร้างสรรค์ผลงานจากการวาดเส้น โดยมีการศึกษาไปถึงศิลปินที่ มีรูปแบบงาน และ
แนวความคิดท่ีสอดคล้องกับผลงานของข้าพเจ้า  

 ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น สามารถเข้าถึงได้ทั้งหนังสือสิ่งพิมพ์ จากหอสมุดของ
มหาวิทยาลัย และแหล่งข้อมูลออนไลน์ ที่ท าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นบทความภาษาต่างประเทศได้
โดยง่าย อาทิ ข้อมูลชีวประวัติของศิลปินต่างประเทศที่ไม่มีเป็นหนังสือภาษาไทย 

 โดยผลจากการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ส่งผลให้ข้าพเจ้าสามารถเชื่อมโยง และก าหนดแนว
ทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากการมีฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มา
รองรับทุกขั้นตอนของการสร้างสรรค์ ท าให้มีการพัฒนาการสร้างสรรค์ได้อย่างไร้ขีดจ ากัด นับว่าเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง 
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บทที่ 3 

การก าหนดรูปแบบและวิธีการในการสร้างสรรค์ 

 การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน มีความบีบคั้นกดดันในทุกด้าน การพบเจอกับเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน ทั้งสภาพสังคม สภาพอากาศ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นบ่อเกิดของความขุ่นมัว 
ท าให้จิตใจไม่ผ่องใส การสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นส่วนส าคัญ ในการด ารงชีวิตเพ่ือให้เป็นปกติสุข 
ความต้องการสืบค้นสภาวะที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในจิตใจ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยเครื่องมือ ที่จะ
มาช่วยในการตอบสนองความต้องการ ที่จะผ่อนปรนความบีบคั้นทางสังคมให้เบาบางลง จากความ
ต้องการที่ให้จิตใจได้ว่างเว้นจากสภาพแวดล้อม ณ ขณะนั้น ท าให้เกิดการตอบสนองจากร่างกาย
ออกมาในรูปของจิตไร้ส านึก เพ่ือผ่อนปรนความขุ่นมัวในใจ การแสดงออกผ่าน “การขีดเขียน” โดยไร้
ส านึก จึงเป็นจุดเริ่มของการศึกษาค้นคว้าศิลปนิพนธ์ชุดนี้ 

รูปแบบการสร้างสรรค์ 

 แนวความคิดและวิธีการสร้างสรรค์ 

 การเกิดขึ้นของการสร้างสรรค์ มีการเก็บข้อมูล การศึกษาค้นคว้า ถึงรูปแบบการเกิดอารมณ์  
ความรู้สึก กล่าวคือ อารมณ์ คือ ความสะเทือนใจ ที่ข้าพเจ้าแสดงออกผ่านงานศิลปะ และความรู้สึก 
คือ ปฏิกิริยาจากการรับรู้ การรับสัมผัสจากสิ่งเร้าต่าง ๆ ทั้งจากภายนอกและภายใน เพ่ือความ
ต้องการในการสื่อสารให้ผู้ชม สามารถรับรู้ได้ถึงสภาวะจิต การแสดงออกถึงสิ่งนั้น มีความจ าเป็นต้อง
อาศัยงานศิลปะเป็นสื่อ ที่ท าให้สภาวะจิตที่เป็นนามธรรม กลายเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้ 

 จากข้อมูลที่มาจากการสังเกต จนได้แบบร่างและบันทึกข้อมูล น ามาเป็นฐานข้อมูลการ
วิเคราะห์เป็น “แนวความคิด” (Concept) เพ่ือก าหนด “จุดมุ่งหมาย” (Goal) ในการสร้างสรรค์
เพ่ือให้ผลงานสัมฤทธิ์ผล โดยแนวความคิดของข้าพเจ้าเกิดจาก การวิเคราะห์การด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 
ร่วมกับความบันดาลใจจากเหตุการณ์ในอดีต บนพ้ืนฐานความคิดแบบ “อัตวิสัย”1 โดยค านึงถึงสิ่งที่
เป็นปัจจุบันขณะ พ้ืนที่ และเวลาเป็นโครงสร้างหลัก   

                                                           

 1 อิทธิพล ตั้งโฉลก, แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมขั้นสงู, พิมพ์ครั้งแรก (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง, 2550), 168. 
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 การสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชุด มีที่มาจากการการศึกษาสภาวะอารมณ์  - ความรู้สึกของ
ตนเอง ร่วมกับความหลงใหลในกระบวนการทางศิลปะ การท างานเป็นขั้นเป็นตอน มีแบบแผนแต่ไม่
ยึดติดถาวร เปรียบเช่นเดียวกับอารมณ์ความรู้สึกของจิตใจมนุษย์ ที่มีความซับซ้อน เป็นเหตุเป็นผล 
แต่ไม่มั่นคง มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป เป็นล าดับขั้นตอน มีสัมพันธ์กับความสนใจในกระบวนการ
ทางศิลปะ สามารถน ามาปรับใช้ให้สัมพันธ์กับการศึกษาสภาวะภายในจิตใจ  

 รูปแบบการน าเสนอผลงาน เป็นรูปแบบการน ากระบวนการทางศิลปะ และเทคนิควิธีการ ที่
เป็นกระบวนการพ้ืนฐาน และแพร่หลายในวงการศิลปะ โดยกระบวนการพ้ืนฐานทางศิลปะ ที่น ามา
ปรับใช้ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวความคิด และความต้องการ ที่จะน าเสนอรูปแบบความคิด ที่เป็น
ปัจเจกบุคคล แสดงความเฉพาะตัวของข้าพเจ้า โดยรูปแบบกระบวนการพ้ืนฐานทางศิลปะดังกล่าว 
ต้องเป็นกระบวนการพ้ืนฐาน ไม่มีความซับซ้อน เพ่ือให้ผู้ชมสามารถเข้าใจเนื้อหาโดยง่าย จากความ
ต้องการที่จะน าเสนอความเรียบง่ายของข้าพเจ้า “การวาดเส้น” เป็นทางเลือกทีข่้าพเจ้ามีความเห็นว่า
เหมาะสม โดยน ามาใช้ ผสมผสานกับ “กระบวนการเตรียมพ้ืน” ที่มีการพัฒนามาจากการท าพ้ืนเพ่ือ
เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังของช่างเขียนไทย เรียกว่าการท าสมุกหรือสมุกรองพ้ืน2 ให้มีความร่วมสมัย 
มาสร้างสรรค์ร่วมกับกระบวนการวาดเส้น เพ่ือพัฒนารูปแบบผลงานให้มีความสนใจยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 รูปร่าง รูปทรง และสัญลักษณ์ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชุด มีการพัฒนารูปแบบทางความคิด พร้อมไปกับรูปแบบของ
งาน ทั้งการพัฒนารูปแบบของกระบวนการ ให้มีความหลากหลาย แต่ควบคุมให้อยู่ในรูปแบบ
แนวความคิด การเพ่ิม – การลด เป็นหลัก เพ่ือเป็นสิ่งที่สอดคล้องไปกับแนวความคิด ที่แสดงการ
สะสมของอารมณ์ - ความรู้สึก ที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ หลงลืมซ้ า ๆ แล้วกลับมาเกิดอีกซ้ า ๆ โดยมุ่งเน้นให้
กระบวนการ การท าซ้ า เป็นตัวแทนการเกิดข้ึนของอารมณ์ – ความรู้สึก ภายในจิตใจของมนุษย ์

 แสดงสัญลักษณ์ในชิ้นงานนั้นคือ กระบวนการทางศิลปะ เป็นสิ่งแทนความหมายของ อารมณ์
ความรู้สึกที่เป็นนามธรรม ให้แสดงออกมาเป็นรูปธรรม จากหนังสือ องค์ประกอบของศิลปะ ของ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด  นิ่มเสมอ กล่าวถึง “สัญลักษณ”์ (Symbol) เอาไว้ว่า “สัญลักษณ์ คือสิ่ง
หนึ่งที่ใช้แทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่ง หรือเครื่องหมายที่ใช้แทนรูปความคิด”3   

                                                           

 2 ภาควิชาศิลปไทย, การจัดการความรู้ เร่ือง การเตรียมพื้นเขียนภาพจิตรกรรมไทยบนพื้นไม้, (การ
จัดการความรู้ดา้นงานช่างศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปไทย วิทยาลยัช่างศิลปสุพรรณบุรี), 16. 
 3 ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, พิมพ์ครั้งท่ี 9 (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ 
พับลิชช่ิง, 2557), 412. 
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 ในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้ามุ่งหวังให้รูปแบบของกระบวนการทางศิลปะ อาทิ การ
เตรียมพ้ืน และการวาดเส้น ให้เป็นสัญลักษณ์แทนรูปแบบความคิดของข้าพเจ้า เนื่องจากข้าพเจ้ามี
ความคิดเห็นว่า สัญลักษณ์ ที่ข้าพเจ้าเลือกน ามาใช้ ไม่ใช่สัญลักษณ์สากลที่มี “ความเป็นสากล” 
(Universality) ที่ใช้กันโดยแพร่หลาย แต่ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า กระบวนการทางศิลปะ เป็นสิ่งแทน
รูปแบบความคิดของข้าพเจ้าได้ เพราะกระบวนการทางศิลปะ เป็นการแสดงออกทางความรู้สึกอย่าง
ตรงไปตรงมา สามารถแสดงความรู้สึก ณ ปัจจุบันขณะได้เป็นอย่างดี 

ในการศึกษาค้นคว้าศิลปนิพนธ์นี้ นอกจากการพัฒนาด้านกระบวนการ ยังมีการพัฒนา
ทางด้านรูปร่าง รูปทรง ภายในผลงาน เป็นผลมาจากการริเริ่มศึกษา หาความเป็นไปได้ของสิ่งที่
สามารถน ามาเป็นตัวแทนของ สภาวะของอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจได้ รูปร่างและรูปทรงใน
ผลงานของข้าพเจ้า มีพ้ืนฐานมาจากการที่ข้าพเจ้าสังเกตตัวของข้าพเจ้าเอง ในขณะที่ปล่อยใจให้ขีด
เขียนเส้น ในขณะจิตเหม่อลอย โดยข้าพเจ้าสังเกตได้ว่า เส้นตรงสั้น ๆ ที่เรียงต่อกัน เมื่อเกิดการบิด
เอียง ขององศาเส้นสักเส้นหนึ่ง จะส่งผลให้เส้นอ่ืน ๆ ที่ตามมาบิดเอียงตามกัน ท าให้เกิดรูปร่างที่เป็น
ลักษณะคลื่นของเส้น มีการหุบเข้าและขยายออกของรูปทรง ไปตลอดจนเกิดรูปทรงต่าง ๆ 

รูปทรงในงานของข้าพเจ้าไม่มีรูปแบบชัดเจน เพราะรูปทรงมักเกิดขึ้นมาพร้อม ๆ กับสภาวะ
จิต ณ ขณะนั้นเป็นส่วนใหญ่ โดยมีปัจจัยการเกิดรูปทรงหลายด้าน อาทิ สิ่งแวดล้อม ณ ขณะนั้น หรือ
เหตุการณ์ที่เพ่ิงพบเจอ หรือเรื่องที่ก าลังคิด ณ ขณะนั้น ที่ผสมรวมกันจนแสดงออกมา เป็นรูปร่าง 
รูปทรงในผลงานแต่ละชิ้น  
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การเชื่อมโยงความหมายของรูปทรงในงานกับแนวความคิด 

 จากการเกิดรูปร่างรูปทรงเป็นภาพร่าง ท าให้ข้าพเจ้าเกิดการตั้งค าถาม กับตัวของข้าพเจ้าเอง 
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างรูปทรงที่เกิดขึ้น กับแนวความคิดในการศึกษาศิลปนิพนธ์ ว่ามี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร  

 เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงการเกิดภาพร่าง และการเกิดความบันดาลใจ ในการศึกษา   
ศิลปนิพนธ์ ท าให้พบจุดเชื่องโยงของ 2 สิ่งเข้าด้วยกัน คือ การน าเสนอเนื้อหาของ “เวลา” ที่เป็น
ปัจจุบันขณะ และมีความมุ่งเน้นการน าเสนอความงามบนความเป็นจริงของสรรพสิ่ง ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ด้วยรูปทรงที่เป็นตัวแทนของ “กระแส” (Flow) เป็นบันทึกการเดินทาง
ของเวลาที่ผ่านไปอย่างสม่ าเสมอ กับแนวความคิดที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบความงามตามแบบแผน และ
ความบันดาลใจที่เกิดขึ้นได้ในทุกสถานการณ์ ส่งเสริมและพัฒนาไปในทางเดียวกัน เป็นความสัมพันธ์
ระหว่าง รูปทรง และแนวความคิดได้อย่างลงตัว 

 

ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 1. เส้น เป็นทัศนธาตุเบื้องต้นที่ส าคัญที่สุด เป็นแกนของทัศนศิลป์ทุก ๆ แขนง เส้นเป็น
พ้ืนฐานของโครงสร้างของทุกสิ่งในจักรวาล เส้นแสดงความรู้สึกได้ด้วยตัวของมันเอง และด้วยการ
สร้างเป็นรูปทรงต่าง ๆ ขึ้น4 

 เส้น ในงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เกิดจากความฉับพลัน การแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ของ
สภาวะจิตภายใน แสดงออกผ่านอาการทางร่างกาย การตั้งสมาธิ เรียบเรียง ให้เส้นค่อย ๆ เรียงร้อย
ต่อกัน จากเส้นหนึ่งไปสู่อีกเส้นหนึ่ง เกิดเป็นรูปร่าง รูปทรง จากเส้นที่เกิดขึ้นบนผิวระนาบ เรียบเรียง
กันจนเกิดสุนทรียภาพแห่งความงาม มีรูปแบบการเกิดเส้นเพียงรูปแบบเดียว เกิดข้ึนซ้ า ๆ เป็นเส้นตรง 
แนวตั้ง มันความสูงลดหลั่นกันตามปริมาตรของรูป ซึ่งลักษณะของเส้นแบบเดียว แต่สามารถสร้าง 
“ค่าน้ าหนัก” อ่อนแก่ หนาบาง สร้างมวลปริมาตรจากความสม่ าเสมอของเส้น ระยะห่างของเส้น และ
ความหนักเบาในการลงน้ าหนักมือในแต่ละเส้น ล้วนเกิดจากการแสดงออก ของสภาวะจิต ณ ขณะนั้น 

  

                                                           

 4 เรื่องเดียวกัน, 47. 
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ภาพที่ 8 ภาพตัวอย่างการใช้ เส้น ในผลงาน 

 

 2. จุด เป็นทัศนธาตุเบื้องต้นของการเห็น จุดมีมิติเป็นศูนย์ ไม่มีกว้าง ความยาว หรือความลึก 
เป็นธาตุที่ไม่สามารถแบ่งออกได้อีก เป็นสิ่งที่เล็กท่ีสุดที่จะใช้สร้างพลังเคลื่อนไหวของที่ว่างขึ้นในภาพ5 

 จุดในงานเกิดข้ึนใน 2 ลักษณะ คือ  

  2.1. จุดที่ตั้งใจสร้างขึ้น  
  2.2. จุดที่ปรากฏขึ้นจากกระบวนการ  

 2.1. จุดที่ตั้งใจสร้างขึ้น เป็นการเรียบเรียงสมาธิ มีขนาดที่ต่างกัน สร้างให้เกิดสุนทรียภาพที่
ต่างจากเส้น รักษาระยะห่างจากจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่ง การประคองสติของตน ให้ถ่ายทอดบนผิว
ระนาบ ซ้ าแล้วซ้ าเล่า สร้างรูปแบบความงามด้วยความเป็นระเบียบ แต่ไร้แบบแผนที่ตายตัว  

  

                                                           

 5 เรื่องเดียวกัน, 45. 
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ภาพที่ 9 ภาพตัวอย่างทัศนธาตุ จุด ในผลงาน 

 

 

ภาพที่ 10 ภาพตัวอย่างทัศนธาตุ จุด ในผลงาน 
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 2.2. จุดที่เกิดข้ึนจากปรากฏการณ์ของกระบวนการสร้างสรรค์งาน การเกิดข้ึนของจุดลักษณะ
ที่ 2 เกิดจากความบังเอิญของเทคนิคการขัดพ้ืนผิว เกิดจากความหนานูนจากการขูดขีดร่องรอยเส้น 
บนพ้ืนผิวที่ยังหมาด เมื่อผิวดินสอพองแห้งดีแล้ว รอยนูนจากการแทรกตัวของวัตถุปลายแหลม ท าให้
เกิดพ้ืนผิวข้างรอยนูนนั้นยกตัวขึ้นเป็นขอบของร่องเส้น ความเปราะบางของดินสอพอง ที่แตกหัก ไม่
จับตัวกันแน่นสนิท ท าให้เกิดผิวที่ขรุขระ เป็นตะปุ่มตะป ่า รู้สึกได้เมื่อใช้นิ้วมือสัมผัส แล้วเมื่อลงผิวชั้น
ต่อมาซ้ าเรื่อย ๆ จนถึงขั้นตอนการขัด ที่ท าให้ผิวเรียบเสมอกัน ท าให้ผิวชั้นนอกที่สูงที่สุดถูกขัดออกไป 
เผยให้เห็นผิวขรุขระในชั้นล่าง ที่เรียบเนียนสลับกับผิวที่ทาในชั้นถัด ๆ มา จนเกิดเป็นพื้นผิว จุด 
 

  

ภาพที่ 11 ภาพตัวอย่างจุดที่เกิดข้ึนจากปรากฏการณ์ของกระบวนการสร้างสรรค์ 
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 3. รูปทรง คือ ส่วนที่เป็นรูปธรรมของงานศิลปะ รูปทรงเป็นตัวการส าคัญที่สื่อความหมายจาก
ศิลปินไปสู่ผู้ชม และด้วยรูปทรงเพียงส่วนเดียว ศิลปินก็สามารถสื่อความหมายได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่
ต้องอาศัยเรื่องหรือเนื้อเรื่องใด ๆ รูปทรงจึงมีความส าคัญที่สุด จนอาจกล่าวได้ว่า รูปทรงคืองานศิลปะ6 

 รูปทรงในงานของข้าพเจ้า เป็นรูปทรงที่เกิดจากการเรียงต่อกันของเส้นตรง เมื่อเกิดองศาที่
ต่างกัน ในแต่ละเส้น ท าให้เส้นต่อมาเรียงร้อยกันเป็นรูปทรง มีการบิดเอียงของปริมาตร รูปทรงในงาน
นั้นไม่มีลักษณะที่เป็นแบบแผน มีขอบเขตที่แบ่งชัดเจนกับพ้ืนที่ว่าง เพ่ือน าเสนอความแตกต่างอย่าง
ชัดเจน เป็นสัญลักษณ์ของสภาวะจิต ณ สถานการณ์ต่าง ๆ 

 

  

ภาพที่ 12 ภาพตัวอย่าง รูปทรง ในผลงาน 

  

                                                           
6 เรื่องเดียวกัน, 266. 
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 4. พ้ืนที่ว่าง ที่ว่างเป็นทัศนธาตุที่มองไม่เห็น จะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อมีทัศนธาตุอ่ืนมาก าหนด
รูปร่างหรือมาก่อให้เกิดปฏิกิริยาขึ้น7  

 โดยในงานจิตรกรรมที่ว่างเป็นลักษณะ 2 มิติ กล่าวคือ การที่เราสามารถเห็นรูปทรงใน
ธรรมชาติและงานศิลปะได้ก็เพราะรูปทรงกับพ้ืนที่ว่าง มีความแตกต่างกันในน้ าหนัก ในสี หรือลักษณะ
พ้ืนผิว ถ้ารูปทรงกับพ้ืนมีน้ าหนัก สี หรือลักษณะผิวเป็นอย่างเดียวกัน จะไม่สามารถเห็นรูป ดังนั้น 
ปัจจัยที่ส่งเสริมการมองเห็นนอกจากประสาทตาและแสง ก็คือ ความต่างกันของรูปกับพ้ืน 

 ในการสร้างสรรค์ผลงาน พ้ืนที่ว่างเป็นสิ่งส าคัญมากในการส่งเสริม ทัศนะการมองเห็นรูปทรง
ในผลงาน ความตั้งใจสร้างความแตกต่างของลักษณะของพ้ืนผิวจากการมองเห็น สร้างความแตกต่าง
อย่างชัดเจน โดยการสร้างมิติลวงในการแสดงตัวของพ้ืนผิวส่วนรูปทรงที่มีความละเอียด มีร่องรอยการ
เกิดของเส้น จุด ค่าน้ าหนัก การใช้เทคนิคการขัด เพื่อเผยผิวของวัสดุออกมาเป็นชั้น ๆ แต่เมื่อท้ายที่สุด
ของการขัดด้วยกระดาษทราย พ้ืนผิวภายในรูปทรงเป็นผิวเรียบ หากสัมผัสด้วยนิ้วมือ จะไม่มีร่องรอย
ขรุขระ ของเทคนิคหลงเหลืออยู่ 

 

ภาพที่ 13 ภาพตัวอย่าง พื้นที่ว่าง ในผลงาน 

 

                                                           
7 เรื่องเดียวกัน, 88. 
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ภาพที่ 14 ภาพตัวอย่าง พื้นที่ว่าง ในผลงาน 

 แต่ในพ้ืนผิวของพ้ืนที่ว่าง หากสัมผัสด้วยนิ้วมือ จะสัมผัสได้ถึงความหยาบกร้านของทีแปรง ที่
แฝงอยู่ภายใต้พ้ืนที่ผิวสีเดียว เรียบทั้งชิ้นงาน ความตั้งใจที่ต้องการสร้างความแตกต่างของพ้ืนที่ว่างใน
ผลงานของข้าพเจ้า ที่ไม่สามารถตัดสินได้เพียงทัศนะเดียว 

 

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมในปัจจุบัน มีการใช้เทคนิคที่มีความหลากหลาย และแตกต่าง
จากในยุคก่อนเป็นอย่างมาก แต่ในทุกเทคนิค ล้วนเกิดจากการสร้างสรรค์ และพัฒนาสืบต่อจาก
เทคนิคพ้ืนฐานที่มีมาแต่โบราณ มาปรับใช้ให้ร่วมสมัย 

 การเลือกใช้เทคนิค “จิตรกรรมเทคนิคผสม” (Mixed Media Painting) มีการริเริ่มมาจาก 
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่ต้องการ การอธิบายเนื้อหาที่ซับซ้อนของสภาวะของจิต ให้
สามารถเข้าใจได้ง่ายด้วยกระบวนการพื้นฐานทางศิลปะ ซึ่งเป็นสื่อพ้ืนฐานที่ผู้ชมทั่วไป สามารถเข้าถึง
ได้ง่าย จึงเกิดการผสมผสานเทคนิควิธีการ จากการวาดเส้น การเตรียมพ้ืน การท าภาพพิมพ์แกะไม้ 
เกิดการเพิ่ม ลด ขูด ขีด ขัด น าเสนอเป็นงานศิลปะ  
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อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ 

สมุดบันทึก ดินสอ 
กาวกระถิน กาวอเนกประสงค ์
สีอะครลิิก หมึกจีน 
ผ้าดิบ ผ้าแคนวาส 
ดินสอพอง แปรงทาสี 
พู่กัน วัตถุปลายแหลมชนิดต่าง ๆ 

 

 

ภาพที ่15 ภาพอุปกรณ์ในการสร้างสรรค ์
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ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

 1. การเก็บข้อมูล ภาพร่างจากภาพในจนิตนาการ และจิตใต้ส านึก โดยการสร้างแบบร่าง และ
การจดบันทึกรูปแบบความคิดเป็นภาพร่าง รูปร่าง รูปทรง ด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิ ดินสอ ปากกา 
ดินสอสี หมึกจีน หรือวัสดุใกล้ตัว เช่น น้ าชา กาแฟ เป็นต้น 

 

 

ภาพที ่16 ภาพร่างจากสมุดบันทึก 

 

 

ภาพที ่17 ภาพร่างจากสมุดบันทึก 
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ภาพที ่18 ภาพร่างจากสมุดบันทึก 

 

 

ภาพที ่19 ภาพร่างจากสมุดบันทึก 

 

 

ภาพที ่20 ภาพร่างจากสมุดบันทึก 
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 2. การเตรียมพ้ืนผิวรองรับชั้นแรก เริ่มจากน าผ้าดิบ หรือผ้าแคนวาสส าเร็จรูปขึงลงบนเฟรม
ไม้ปูกระดาน หากเป็นเฟรมขนาดเล็กใช้กาวกระถิน ในการทาเพ่ือให้ผ้าและเฟรมไม้ยึดเกาะกันก่อนที่
จะใช้เครื่องมือแม๊กยิงเฟรม ยิงลวดขึงให้ผ้าเรียบตึง และให้ชายผ้ายึดไปกับไม้เฟรม แต่หากชิ้นงานมี
ขนาดใหญ่ใช้กาวอเนกประสงค์กับผ้าแคนวาสส าเร็จรูป แทนกาวกระถินและผ้าดิบ เนื่องจากเมื่องานมี
ขนาดใหญ่ท าให้การกระถินที่มีความหนืดน้อย อาจท าให้ผ้าและแผ่นไม้อัดลอยออกจากกันได้เมื่อเวลา
ผ่านไประยะหนึ่ง ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้กาวอเนกประสงค์ท่ีมีคุณสมบัติในการยึดเกาะมากกว่ามาใช้งาน 

 3. ขั้นตอนต่อมา เตรียมทาพ้ืนเฟรมด้วยดินสอพองผสมกับน้ ากาว และน้ า ในอัตราส่วน 3:1:1 
น้ า 3 ส่วน ดินสอพอง 1 ส่วน และกาวอเนกประสงค์ละลายน้ า ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 อีก 1 ส่วน โดย
อัตราส่วนนี้ใช้ส าหรับการเตรียมพ้ืนเพราะมีอัตราส่วนน้ ามาก มีความบาง เพ่ือทาซ้ าหลาย3 - 5 ครั้ง 
ให้พ้ืนผิวเรียบ รอให้แห้งสนิท แล้วขัดผิวเบา ๆ ด้วยกระดาษหยาบปานกลาง เพ่ือให้ผิวเรียบ
พอประมาณ ส าหรับการร่างภาพ 

 

 

ภาพที ่21 ขั้นตอนการขัดครั้งที่ 1 
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 4. เริ่มการร่างภาพ ระบุต าแหน่งของรูปร่าง รูปทรง ที่ต้องการลงบนพื้นที่  

 5. ลงรองพ้ืนส่วนของรูปทรงที่ต้องการด้วยน้ าหนักเข้มสุด และอ่อนสุดตามแบบร่าง และลง
สลับน้ าหนักกันไป อย่างน้อย 3 ชั้น เพ่ือให้เกิดความหนาของพ้ืนสีเมื่อต้องการท าการขัดออก  

 

 

ภาพที ่22 ขั้นตอนการลงสีรองพ้ืน 

 

 

ภาพที ่23 ขั้นตอนการลงสีรองพ้ืน  
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6. ขั้นตอนการเริ่มท างานในชั้นของการสร้างเส้น ลงสีดินสอพอง ในสัดส่วนที่เข้มข้นข้ึน ทาลง
บนพื้นที ่ที่ระบุต าแหน่งไว้ โดยทาในพ้ืนที่เล็ก ๆ เพ่ือไม่ให้ดินสอพองแห้งก่อนที่ใช้วัตถุปลายแหลมขูด
ขีดเส้นลงบนผิวดินสอพองที่ยังเปียกอยู่ จนเกิดเป็นร่องรอยของเส้น ท าซ้ าไปจนสุดบริเวณที่ลงน้ าสี
ดินสอพองไว้ และท าซ้ ากระบวนการในพื้นที่ต่อไปจนเต็มพ้ืนที่ที่ต้องการ 

 

 

ภาพที ่24 ขั้นตอนการสร้างเส้น 

 

 

ภาพที ่25 ขั้นตอนการสร้างเส้น 
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ภาพที ่26 ขั้นตอนการสร้างเส้น 

 

 7. หลังจากขั้นตอนผ่านมา ต้องให้เวลาให้ชั้นสีดินสอพองแห้งสนิท เนื่องจากชั้นของดินสอ
พองมีความหนา หากไม่ให้เวลาให้แห้งสนิท อาจเกิดผลกระทบ ท าให้ดินสอพองชั้นต่อไปเกิดการแตก
เนื่องจากความชื้นได้ เมื่อแห้งสนิท ผสมดินสอพองในปริมาณที่น้อยให้มีเนื้อที่เหลวกว่าชั้นของการ
เขียน เพราะต้องให้ชั้นของน้ าสีดินสอพองแทรกลงไปยังร่องรอยของการขูดขีด ของชั้นที่ขูดขีด สร้าง
เป็นน้ าหนักของเส้นที่แทนที่ร่อยรอยที่หายไป และท้ิงให้แห้งสนิทเพื่อรอข้ันตอนต่อไป 

 

 

ภาพที ่27 ขั้นตอนการสร้างน้ าหนัก  
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 8. เมื่อชั้นผิวของดินสอพองแห้งสนิท เข้าสู่ขั้นตอนการขัด เพ่ือเผยพ้ืนผิวรูปร่าง รูปทรงที่
ต้องการ การขัดจะเริ่มจากการใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบ ไล่ไปจนเบอร์ละเอียด จนกระทั่งเสร็จ
สมบูรณ์ ตามความเหมาะสมของชิ้นงานนั้น 

 

 

ภาพที ่28 ขั้นตอนการขัดครั้งสุดท้าย 
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 สรุปการก าหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์ 

 ข้อมูลในบทนี้มีเนื้อหาหลักในการแจกแจงวิธีคิด และวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 
ได้แก่ ความเป็นมาของรูปแบบการสร้างสรรค์ ที่มาของแนวความคิด ที่มาของรูปร่างรูปทรงและ
สัญลักษณ์ในผลงาน พร้อมการอธิบายถึงความหมายของรูปทรงในงาน อธิบายถึงการใช้ทัศนธาตุใน
ผลงาน พร้อมยกตัวอย่างภาพรายละเอียดของผลงานประกอบการอธิบาย แสดงข้อมูลรูปแบบของ
เทคนิคการสร้างสรรค์ การระบุถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ และอธิบายขั้นตอนการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะโดยละเอียด พร้อมภาพประกอบทุกขั้นตอน  

 จากการบันทึกข้อมูลข้างต้น เป็นการบันทึกเพ่ือการทบทวนกระบวนการคิด โดยการวิเคราะห์
จากการปฏิบัติงานร่วมกับข้อมูลที่ได้รับจากการสืบค้นข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์ ได้ประโยชน์จาก
การทบทวนรายละเอียดขั้นตอนการท างาน และสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ให้เห็นถึง ข้อดีและ
ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปอย่างรอบคอบและมี
คุณภาพ 
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บทที่ 4 

การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงาน 

 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “พื้นที่ การบันทึกขณะจิต” ที่ข้าพเจ้าได้
ศึกษาค้นคว้าทดลองมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้เห็นถึงพัฒนาการ ของการสร้างสรรค์ ที่แสดงออกถึง
บุคลิกภาพ อารมณ ์- ความรู้สึก และสมาธิอันเกิดจากกระบวนการท างาน ซึ่งการพัฒนาผลงานเพ่ือให้
ได้ความสมบูรณ์ ทั้งทางด้านเนื้อหา และรูปแบบนั้น ต้องอาศัยการค้นคว้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
จนเกิดเป็นผลงานของในแต่ละช่วง โดยข้าพเจ้าได้แบ่งล าดับการพัฒนา การสร้างสรรค์ผลงานได้ดังนี้ 

1. การสร้างสรรค์และการพัฒนาก่อนศิลปนิพนธ์ 

 1.1 การสร้างสรรค์และการพัฒนาก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 
 1.2 การสร้างสรรค์และการพัฒนาก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 

2. การสร้างสรรค์ผลงานชุดศิลปนิพนธ์  

1. การสร้างสรรค์และการพัฒนาก่อนศิลปนิพนธ์ 

1.1 การสร้างสรรค์ผลงานและการพัฒนาก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานช่วงนี้ ข้าพเจ้าน าเสนอผลงานในช่วงที่ก าลังศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาคการ
เรียนที่ 2 (ปีการศึกษา 2559) เป็นการเริ่มต้น แนวความคิดของการสร้างสรรค์ ผลงานในชุด        
ศิลปนิพนธ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานช่วงนี้ มีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ก าหนดหัวข้อในการสร้างสรรค์ให้ 
เพ่ือเป็นการริเริ่ม ก่อนการศึกษาแนวทางการสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล  
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การสร้างสรรค์ผลงานและการพัฒนาก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 ชิ้นที่ 1 

 ข้าพเจ้าน าเสนองานภายในหัวข้อ “อารมณ์ – ความรู้สึก” โดยผลงานใช้เทคนิคการวาดเส้น
ด้วยดินสอ ลงบนพ้ืนผิวดินสอพอง ที่ผลงานชิ้นนี้เลือกใช้เทคนิคการวาดเส้น เพราะต้องการใช้
กระบวนการพ้ืนฐานทางศิลปะ ในการน าเสนอเนื้อหาที่ซับซ้อน ของสภาวะ อารมณ์ - ความรู้สึก ที่
เป็นนามธรรม ให้น าเสนอออกมาเป็นรูปธรรมได้ โดยรูปแบบของผลงาน เป็นงานในรูปแบบนามธรรม 
ไม่มีรูปทรง เป็นการเขียนเส้นตรงลงบนระนาบ 2 มิติ แต่อาศัยการเกิดน้ าหนักของการเขียนเส้น หนัก
เบา สร้างความต่างบนพื้นท่ีว่างและระนาบ 

การวิเคราะห์ผลงาน (ภาพท่ี 29) 

 ด้านเนื้อหา ภายในหัวข้อ “อารมณ์ – ความรู้สึก” ที่อาจารย์ก าหนดให้ การน าเสนอกล่าวถึง
เรื่องของตัวข้าพเจ้าเป็นหลัก มุ่งเน้นการน าเสนอสิ่งที่อยู่ภายใต้จิตใจ การศึกษาสภาวะจิตใจ ผ่าน
กระบวนการวาดเส้น ศึกษาการเกิดขึ้น การมีสติรู้ตัว การมีสมาธิ มีการนับจ านวนของเส้นที่เขียน
ทั้งหมด เพ่ือการแสดงออกอย่างซื่อสัตย์ ต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ 

 ด้านรูปแบบ น าเสนอรูปแบบ “จิตรกรรมนามธรรม” ไม่มีรูปร่าง ลักษณะเป็นพ้ืนระนาบ 2 
มิติ ราบเรียบ มีเพียงรอยเส้นดินสอที่เขียนเป็นเส้นตั้งตรง เรียงต่อกัน ในแนวนอนจนสุดแถว แล้วจึง
ขึ้นแถวใหม่ โดยในงานใช้เพียงทัศนธาตุเดียว คือ เส้น ที่มีความต่างกันของขนาดเส้น ที่เปลี่ยนแปลง
ตามไส้ของดินสอ ที่มีความมน ตามระยะเวลาในการเขียน พ้ืนระนาบในส่วนที่เขียนเส้นลงไป เกิด
ความแตกต่างกับพ้ืนผิวดินสอพอง ที่รองพ้ืนเรียบ กลายเป็นน้ าหนัก การใช้รูปแบบนามธรรม เป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้ชมจินตนาการตาม ภาพที่ปรากฏ ไม่ก าหนดรูปทรง ไม่ก าหนดรูปแบบความคิดของ
ผู้ชมงาน ด้วยความว่าข้าพเจ้าไม่ได้วางเป้าหมายของรู้ทรง ท าให้งานไม่มีรูปแบบของการเสร็จสมบูรณ์ 
การท างานจึงมุ่งเป้าหมายไปที่ผลที่คาดว่าจะได้รับระหว่างการปฏิบัติงาน มากกว่าผลส าเร็จของงาน  

 ด้านเทคนิค กระบวนการวาดเส้นเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการศิลปะ เป็นกระบวนการที่เป็น
จุดเริ่มต้นของศิลปะหลายแขนง การเลือกน ามาใช้ โดยความหมายที่ต้องการสื่อสาร คือ งานศิลปะที่
ท า สามารถท าได้ตลอดเวลา เข้าถึงทุกคนได้งาน ไม่ซับซ้อน ความเรียบง่าย ราบเรียบ และเจาะจงเป็น
การใช้ดินสอไม้ เพ่ือให้ การใช้สมาธิ การมีสติ อยู่ในทุกขั้นตอนการท างาน 

 สรุป จากการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าพบว่า การท างานศิลปะ สามารถแสดงตัวตน
ของข้าพเจ้าออกมาได้โดยธรรมชาติ การสังเกตถึงสิ่งที่คิด ในขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ แล้วสลับกัน สังเกต
สิ่งที่กระท าลงไปแล้ว ในขณะที่คิดอยู่ มีความสนับสนุนกันอยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติงาน การคิด
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วิเคราะห์ถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร อาทิ ความตั้งใจที่จะเขียน ให้เส้นที่เขียนนั้นเป็น
เส้นตั้ง ลากเส้นลงตามแนวดิ่งตามแรงโน้มถ่วง แต่บางเส้นเอียงไปทางใดทางหนึ่ง เมื่อสังเกตุเห็น 
ข้าพเจ้าหยุดการท างาน และวิเคราะห์ถึงเหตุผล จึงได้ความว่า เส้นที่เอียงเกิดจาก จิตใจที่เหม่อลอย 
ไม่ได้จดจ่ออยู่กับมือที่ถือดินสออยู่ ท าให้เส้นที่ตั้งใจให้ตรง กลับเอียงไป จึงต้องเริ่มเส้นใหม่ให้ตั้งตรง
เช่นเดิม ไล่เรียงไปเรื่อย ๆ และต้องค่อยระมัดระวังใจให้มากยิ่งขึ้น  

 มีบางครั้งที่ข้าพเจ้าฝืนท างานเป็นระยะเวลานาน ท าให้การมีสมาธิอยู่ กลายเป็นตึงเครียด 
ส่งผลให้กดดินสอแรงขึ้น จนใส่ดินสอสึกกร่อนและหมดอย่างรวดเร็ว ท าให้ข้าพเจ้าสังเกตได้ถึง ความ
แปรปรวนของ อารมณ์ – ความรู้สึก ที่เปลี่ยนรูปร่างอยู่เกือบจะตลอดเวลา ท าให้ข้าพเจ้ารู้ว่า ข้าพเจ้า
ไม่สามารถบังคับ อารมณ์ - ความรู้สึกของเราได้ เราท าได้แค่รับรู้ ประคับประคอง เช่นเดียวกับ
เส้นตรงที่ข้าพเจ้าเขียนลงไป  

 จากผลงานของข้าพเจ้าได้แสดง อารมณ์ - ความรู้สึก ผ่านเส้นตรงทุกเส้น ความราบเรียบ นิ่ง 
ความพยายามที่จะนิ่ง เป็นผลให้งาน มีข้อบกพร่องที่ ตัวงานไม่สามารถดึงดูดผู้ชมให้เข้าใจงานได้จาก
ระยะไกล จ าเป็นต้องดูในระยะใกล้ ความน่าสนใจของผลงานจึงเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องน าไปพัฒนาใน
ผลงานชิ้นต่อไป 

 โดยภาพรวมข้าพเจ้ามีความพ่ึงพอใจกับผลงานชิ้นนี้ จากความมุ่งหวังที่จะศึกษาตนเอง 
แสดงออกถึงความเป็นตนเอง สร้างสรรค์ผลงานให้ตรงกับหัวข้อที่อาจารย์ตั้งให้ เป็นผลให้ข้าพเจ้าพ่ึง
พอใจ และเห็นหนทางในการพัฒนา และศึกษาสภาวะจิตใจ ในแง่มุมอ่ืนต่อไป 

การสร้างสรรค์ผลงานและการพัฒนาก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินที่ 2 

 ข้าพเจ้าเสนอผลงานภายในหัวข้อ “เทคนิคอิสระ” เป็นผลงานประเภทจิตรกรรมสื่อผสม 
ข้าพเจ้าได้เลือกใช้กระบวนการรองพ้ืนในภาควิชาศิลปไทย เป็นวิธีการทาพ้ืนผิวดินสอพองผสมกับกาว
และน้ า ทาทับกัน 3 – 4 ชั้น แล้วใช้กระดาษทรายขัดออก เพ่ือให้ผิวหน้าเรียบ เหมาะส าหรับการเขียน
งานที่มีความละเอียดปราณีต ซึ่งก่อนหน้านี้ ข้าพเจ้าได้น ามาใช้กับการเตรียมพ้ืน เพ่ือการวาดเส้นด้วย
ดินสอในผลงานชิ้นก่อน ความมุ่งหวังในผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าต้องการศึกษาความเป็นไปได้ของเทคนิค
การทับซ้อน และการขัดออก คือการ “เพ่ิม – ลด” โดยผลงานยังเป็นการน าเสนอแบบนามธรรม     
ไร้รูปทรง ใช้รูปแบบของการเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติของเทคนิค ในการน าเสนอความงาม 
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 การวิเคราะห์ผลงาน (ภาพท่ี 30) 

 ด้านเนื้อหา ศึกษากระบวนการท างานศิลปะ ที่สัมพันธ์กับสภาวะของจิต การท าซ้ าเพ่ือให้จิต
เป็นสมาธิ การยอมรับในความงามในรูปแบบที่ไม่คาดคิด การศึกษา วิเคราะห์ “อัตตา” ของตนเอง  

 ด้านรูปแบบ น าเสนอด้วยรูปแบบนามธรรม ไม่มีรูปทรงและการก าหนดภาพส าเร็จของผลงาน 
เพ่ือเปิดรับความคิดเห็นของผู้ชมได้อย่างสมบูรณ์แบบ มีความต้องการในการแสดงออก ที่มากกว่าการ
เพียงเป็นกระบวนการเตรียมพ้ืนผิว ในการรองรับการสร้างสรรค์งานศิลปะ แต่ยกกระบวนการพ้ืน ๆ 
ขึ้นมาแสดงตัวในฐานะ เป็นงานศิลปะ โดยการน าหลักในการ เพ่ิม - ลด มาขยายความ ตีความใหม่ 
ด้วยการเชื่อมความสัมพันธ์ กับสภาวะจิต เพ่ือเป็นการสร้างศิลปะเพ่ือสนองต่อตัวข้าพเจ้าในเบื่องต้น 

 ด้านเทคนิค การทาทับ โดยหลักการของกระบวนการเตรียมพ้ืนด้วยดินสอพอง ในขั้นแรกเริ่ม
จากการ “เพ่ิม” โดยเริ่มจากชั้นแรกเป็นต้นไป โครงเฟรมไม้ปูด้วยกระดานไม้อัด ขึงด้วยผ้าดิบ บน
ผ้าดิบเพ่ิมด้วยเทคนิคการปักผ้า โดยปักเป็นเส้นตั้งตรง เพ่ิมเข้าไป การเพ่ิม จะท าการเพ่ิมทุก ๆ 
ขั้นตอน ด้วยการทาดินสอพอง สลับกับหมึกจีน ลับกับกระดาษสา สลับกับดินสอพอง ในชั้นของดินสอ
พอง เพ่ิมค่าน้ าหนักจากหมึกจีน แทรกเข้าไปในแต่ละชั้นสี และดินสอพอง จะดินสอพองแตก แสดงถึง
ที่สุดของการเพ่ิม จึงเป็นขั้นตอนของการ “ลด” โดยวิธีการขัดด้วยกระดาษทราย จากเบอร์หยาบ  
ค่อย ๆ ไล่เรียงไปจนละเอียด เป้าหมายของการ “ลด” เพ่ือค้นพบความงาม ไปจนถึงจุดเริ่มต้นของ
การเริ่ม คือ “ความว่าง” นั้นคือ ขัดจนถึงผ้า จนทะลุผ้า จนถึงไม้ จนทะลุไม้ จึงพบกับความว่าง  

 สรุป จากผลงาน “ลด - เพ่ิม” ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย ที่ได้ตั้งเอาไว้ ได้ศึกษา
การเกิดความงามนอกเหนือจากการควบคุม เสมือนความงามนั้น ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวแต่ละชั้น รอการ
ค้นหาของตัวบุคคล ได้เรียนรู้ที่จะมุ่งมั่นท าให้ถึงจุดหมาย แม้ระหว่างการขัด ข้าพเจ้าได้ขัดมาเจอส่วน
ที่ข้าพเจ้ารู้สึกพึงพอใจ แต่การจะต้องแลกมาระหว่างความพึงพอใจแค่ชั่วขณะ กับการท าให้บรรลุ
เป้าหมาย เป็นสิ่งที่ท าให้ข้าพเจ้า ตระหนักได้ถึงความส าคัญในการปฏิบัติ ต้องตระหนักถึงจุดมุ่งหมาย
หลัก เป็นการละทิ้งความชอบส่วนตัว และเดินทางท าตามเป้าหมายจนส าเร็จ และจึงมาวิเคราะห์ถึงสิ่ง
ที่ได้รับ ที่นอกเหนือจากความงาม ที่ได้รับระหว่างการปฏิบัติ  

 ปัญหาระหว่างการท างาน เนื่องจากการจะลงดินสอพองในแต่ละชั้น ชั้นล่างจะต้องแห้งสนิท 
ท าให้ใช้เวลามากไปกับการรอให้ผิวแห้งสนิท ท าให้ด้วยระยะเวลาที่ได้รับในการปฏิบัติงาน จ าเป็นต้อง
ลดจ านวนชั้นผิวของงานลง จะได้น าไปปรับใช้ต่อไป 
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 1.2 การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 

 การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 เป็นการท างานสร้างสรรค์ใน
ชั้นปีที่ 4 (ปีการศึกษา 2560) เป็นการสร้างสรรค์โดยการน าเสนอผลงาน โดยพัฒนาการสร้างสรรค์ต่อ
จากงานใน ปีการศึกษา 2559 การน าข้อบกพร่อง และปัญหา มาวิเคราะห์ หาความเป็นไปได้ในการ
สร้างสรรค์ การศึกษาในชั้นปีที่ 4 เป็นการศึกษาในสิ่งที่สนใจเป็นหลัก ไม่มีการตั้งหัวข้อในการ
สร้างสรรค์ นักศึกษาสามารถเสนอเรื่องท่ีสนใจ เพ่ือการศึกษา และน าเสนอผลงานเฉพาะบุคคล  

การสร้างสรรค์ผลงานและการพัฒนาก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 ชุดที่ 1 

 ในการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ ภายในแนวความคิด ความสัมพันธ์ของกระบวนการทาง
ศิลปะกับสภาวะจิต โดยชิ้นงานมีลักษณะเป็นชุด จ านวน 3 ชิ้น ขนาดเท่า ๆ กัน การติดตั้งแบบ เรียง
กัน ในแนวนอน เทคนิคกระบวนการรองพ้ืนด้วยดินสอพอง และขัดพ้ืนผิวด้วยกระดาษทราย ความ
คาดหวังที่จะได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ คือ การแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์ แต่ก าหนด
รูปแบบการท างานเป็น ล าดับขั้นตอนที่เป็นแบบแผนชัดเจน เหมือนการป้อนค าสั่งให้กับหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม เพ่ือสังเกตผลจากการปฏิบัติงาน 

 การวิเคราะห์ผลงาน (ภาพท่ี 31) 

 ด้านเนื้อหา กล่าวถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการทางศิลปะ กับสภาวะจิตใจ การศึกษา
รูปแบบการท างานเป็นระเบียบแบบแผน ไม่มุ่งหวังการวิเคราะห์ผลของงานระหว่างการปฏิบัติงาน 
วิเคราะห์เป็นผลส าเร็จของผลงาน ที่ส าเร็จตามแบบแผน ขั้นตอน ที่ข้าพเจ้าก าหนด ศึกษาการท าซ้ า 
การสร้างผลงานซ้ าผลงานชิ้นเดิม การคัดลอกชิ้นงาน ความต้องการเปรียบเทียบระหว่างการท างานซ้ า
แบบอุตสาหกรรม กับการท างานซ้ าแบบมนุษย์ ซึ่งมนุษย์เป็นธรรมชาติ มี อารมณ์ - ความรู้สึก มีการ
เปลี่ยนแปลงของจิตอยู่เสมอ  

 ด้านรูปแบบ เป็นการน าเสนอด้วย รูปแบบงานนามธรรม ไม่มีรูปร่าง - รูปทรง บนแนวระนาบ 
2 มิติ น าเสนอเป็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของชิ้นงาน มีเลขก ากับแต่ละชิ้นงาน การติดตั้งผลงาน ให้
อยู่เรียงล าดับการสร้าง เพ่ือแสดงความแตกต่างของผลงานแต่ละชิ้น  

 ด้านเทคนิค การใช้กระบวนการท าซ้ า จากการเตรียมพ้ืนในงานศิลปไทย ข้าพเจ้าเจาะจงใช้
เทคนิคพ้ืนฐานในการแสดงออก วัสดุพ้ืนบ้านที่หาได้ทั่วไป เช่น ดินสอพอง สีฝุ่น เป็นของที่มาจาก
ธรรมชาติ ในกระบวนการท าซ้ า ทั้งการเพิ่มขึ้น หรือลดลง ข้าพเจ้าได้ก าหนด ทั้งขนาด จ านวน มีแบบ
แผน ล าดับขั้นตอนแน่นอน  
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 สรุป จากการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าพบความแตกต่างกันของผลงานแต่ละชิ้น โดยเป็นไปตามที่
ข้าพเจ้าคาดการณ์ไว้ โดยความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น เกิดจากความไม่คงที่ของ แรง ที่กระท าลงบน
งาน ความแตกต่างโดยธรรมชาติของเทคนิค จากการวิเคราะห์ท าให้ทราบถึงผลความแตกต่างที่เกิดขึ้น
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ คือ ความเป็นมนุษย์ มีจิต มีการเปลี่ยนแปลงของจิตอยู่เสมอ ไม่หยุดนิ่ง 
ไม่คงที่ เป็นธรรมชาติของมนุษย์ และธรรมชาติของเทคนิค แสดงถึงความเป็นมนุษย์ ความเป็นปัจเจก
ของการท างานศิลปะ โดยแสดงผ่านตัวตนของข้าพเจ้า กล่าวคือแม้มนุษย์ทุกคนจะถูกก าหนด สร้าง
กฎเกณฑ์ให้กระท าอยู่ในกรอบ ในทางเดียวกัน แต่ความเป็นมนุษย์ จะแตกต่างกันเองโดย ธรรมชาติ มี
ความคล้ายคลึงกัน แต่ไม่มีทางเหมือนกัน และแสดงความงามแบบเฉพาะตนได้ โดยในผลงานชุดนี้ มี
ข้อบกพร่อง โดยจ านวนของชิ้นงานที่มีน้อยไป ยังแสดงความแตกต่างกันได้ไม่มาก 

การสร้างสรรค์ผลงานและการพัฒนาก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินที่ 2 

 การน าเสนอความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางศิลปะกับสภาวะจิต ความต้องการที่จะ
สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือตอบสนองความเป็นมนุษย์ การประคับประคองสติและสมาธิให้คงที่ โดย
กระบวนการทางศิลปะที่เรียบง่าย คือเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ โดยพยายามเรียบเรียงเส้นแต่ละเส้น 
ด้วยสมาธิ 

 การวิเคราะห์ผลงาน (ภาพท่ี 32 - 33) 

 ด้านเนื้อหา การแสดงความสัมพันธ์ของจิต กับกระบวนการพ้ืนฐานทางศิลปะ น าหลักการใน
การ เพ่ิม – ลด มาเทียบเคียงกับความเป็นมนุษย์ การสะสมประสบการณ์ ความคิด และอารมณ์ เมื่อ
ผ่านระยะเวลา การลดออกของตัวตน วิเคราะห์ เหตุการณ์ในอดีตด้วยความมีสติ รู้ตัว  

 ด้านรูปแบบ งานจิตรกรรมนามธรรม บนผิวระนาบ 2 มิติ ไม่มีรูปทรง ไม่มีสี ใช้การสร้างค่า
น้ าหนักจากเส้น ที่แกะด้วยอุปกรณ์ภาพพิมพ์แกะไม้  

 ด้านเทคนิค น าเสนอด้วยเทคนิคจิตรกรรมสื่อผสม การสร้างเทคนิคผสมผสาน ด้วยการใช้
อุปกรณ์แกะไม้ของเทคนิคภาพพิมพ์ และกระบวนการรองพ้ืนดินสอพอง สร้างสุนทรียภาพจากเส้น
และน้ าหนักที่เกิดจากความลึกในการแกะ ขนาดของเส้น บอกน้ าหนักของมือในการแกะลงบนผิว  

 สรุป จากการปฏิบัติงานชิ้นนี้ เกิดการศึกษาความเป็นไปได้ของกระบวนการ “ลด” ที่มี
มากกว่าการใช้กระดาษทรายขัดออก การเพ่งพินิจไปที่ปลายเครื่องมือแกะ สร้างความสม่ าเสมอของ
เส้น การรักษาความสม่ าเสมอของขนาดเส้น และความลึก ยิ่งลงน้ าหนักมือแรงขึ้น ยิ่งท าให้ค้นพบส่วน
ที่อยู่ลึกลงไปภายใต้ผิวชั้นนอก ที่เรียบสนิท ปัญหาเกิดขึ้นหลังจากการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ คือ 
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ความน่าสนใจในรูปแบบการน าเสนอ ความราบเรียบ ท าให้งานไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ชม
ภายนอกได้ ต้องมีพ้ืนที่และการติดตั้งผลงาน 

การสร้างสรรค์ผลงานและการพัฒนาก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินที่ 3 

 การพัฒนาผลงานในด้านความคิดชิ้นต่อมา น าเสนอความส าคัญของเวลา และการหลักฐาน
ของการคงอยู่ของเวลา เป็นหลักฐานของการเกิดขึ้นของเหตุกาณ์อดีต ที่ยังส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน 
ความส าคัญของเวลา 

 การวิเคราะห์ผลงาน (ภาพท่ี 34) 

 ด้านเนื้อหา การศึกษาด้านความสัมพันธ์ของเวลา การเกิดขึ้นของเหตุการณ์ในอดีต แต่ส่งผล
มาถึงปัจจุบัน การบันทึกการเปลี่ยนแปลงของเวลาผ่านกระบวนการศิลปะ 

 ด้านรูปแบบ การพัฒนารูปแบบงานโดยการใช้โครงเฟรมรูปวงกลม เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เนื้อหา โดยลักษณะการน าเสนอ คงเป็นรูปแบบนามธรรม ไม่มีรูปร่าง รูปทรง แทนค่าความคิดด้วย
กระบวนการพ้ืนฐานทางศิลปะ และทัศนธาตุพ้ืนฐานของศิลปะ คือ จุด โดยเพ่ิมการสื่อความหมาย
ด้านเนื้อหาด้วย สี โดยใช้เป็นการสื่อสารถึงการเปลี่ยนแปลงของเวลาได้เป็นอย่างดี การก าเนิดของจุด 
เป็นรูปแบบคดก้นหอย เริ่มจากจุดศูนย์กลางของเฟรม 

 ด้านเทคนิค เป็นการสร้างผลงานด้วยการใช้ดินสอพอง ผสมกับน้ า สี และกาว เพ่ือการสร้าง
จุดสีที่มี มิตินู่นบนพ้ืนผิวรองรับดินสอพอง และการน าสีเข้ามาใช้ในการสร้างสรรค์ โดยเริ่มจะแม่สี
พ้ืนฐาน เป็นจุดเริ่มต้องของทุกสี 

 สรุป การปฏิบัติงานสร้างสรรค์ ความคาดหวังในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเวลา โดยการ
บันทึกโดยจุดของสี ที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกจุดสี การเริ่มต้นจากจุดหนึ่ง ไล่เรียง เพ่ิมค่าสีทีละน้อย 
ท าให้เกิดสีเกิดข้ึนใหม่ในทุกจุด โดยจากการวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับการท างานของจิต การสังเกตได้
ถึงความแตกต่างของสีนั้น จะเห็นได้ชัดเมื่อผ่านจุดสีไปแล้วหลายจุด เหมือนการเปลี่ยนแปลงของ
อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเสมอ ทุก ๆ วินาทีที่ผ่านไป เกิดความแตกต่างของอารมณ์ เปรียบเทียบเป็น 
จุด หนึ่งจุด ค่อย ๆ มีสิ่งภายนอกมากระทบทีละน้อย ก่อเกิดเป็นอารมณ์ ความรู้สึกที่ค่อยเปลี่ยนทีละ
น้อย และเกิดขึ้นไป ไม่สิ้นสุด โดยจุดที่เกิดจากวงก้นหอย ไม่มีจุดสิ้นสุด เว้นแต่จะหยุดการเกิดจุด หยุด
การเกิดอารมณ์ - ความรู้สึก เป็นความตาย  

 ปัญหาในการสร้างสรรค์งาน หลังจากการสิ้นสุดผลงาน แสดงผลงานที่ปริมาณน้อยเกิดไป ยัง
สามารถแสดงความแตกต่างของสีและจุดที่มากข้ึนได้  
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2. การสร้างสรรค์ผลงานชุดศิลปนิพนธ์ 

 การสร้างสรรค์ผลงานชุดศิลปนิพนธ์ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่พัฒนาด้านแนวความคิดและ
เทคนิค โดยเนื้อหาในชุดศิลปนิพนธ์นี้กล่าวถึงเรื่องราวส่วนตัว เกี่ยวกับสภาวะจิต และการสร้างศิลปะ
เพ่ือให้เกิดความสงบในจิตใจ โดยใช้เทคนิคการวาดเส้นผสมกับกระบวนการเตรียมพ้ืนดินสอพองเป็น
หลัก จุดประสงค์เพ่ือการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด สภาวะจิต สร้างความสุขสงบให้กับจิตใจ และ
แสดงออกถึงความงามตามแบบความเรียบง่าย 

ผลงานชุดศิลปนิพนธ์ ชุดที่ 1 

 ผลงานในชุด มีจ านวน 2 ชิ้น กล่าวถึงรูปร่างรูปทรงที่สร้างความสุขแก่จิตใจข้าพเจ้า ด้วย
เทคนิคที่ข้าพเจ้าสนใจ “วาดเส้น” ศึกษาความหมายของความรู้สึกที่เกิดความสุข ศึกษาความหมาย
ของเทคนิค และคงยึดถือความสม่ าเสมอของเทคนิคการสร้างสรรค์ การท าซ้ า ยังเป็นการแสดงออกถึง
การมีสติ รู้ตัว เพื่อการแสดงออกอย่างซื่อตรง สัมพันธ์กับสภาวะจิตในขณะที่ปฏิบัติงาน 

 การวิเคราะห์ผลงาน (ภาพท่ี 35 - 36) 

 ด้านเนื้อหา ความมุ่งม่ันที่ต้องการสร้างงานศิลปะท่ีตอบสนองความต้องการของจิตใจ ข้าพเจ้า
เก็บข้อมูลจากการใช้ชีวิตประจ าวัน สิ่งต่าง รอบตัว สิ่งที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ด ารงชีวิต และสร้าง
ความสุขให้กับจิตใจ  

 ด้านรูปแบบ งานจิตรกรรม กึ่งนามธรรม มีรูปทรงที่มาจากความเป็นจริง แต่คลี่คลายรูปทรง
นั้นให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เพราะที่มาของรูปทรงมาจากความทรงจ า ใช้เทคนิคที่แสดงถึง
ความคิด ย้ าคิด ย้ าท า ที่การทับซ้อนมากกว่า 1 ชั้น เชื่อมโยงความคิดค านึงถึงสิ่งที่มีความสุข รูปแบบ
การเขียนเส้น แสดงพื้นผิวของรูปทรงที่ข้าพเจ้าต้องการสื่อ  

 ด้านเทคนิค การวาดเส้น เป็นเทคนิคพ้ืนฐานของการศึกษาศิลปะ การวาดเส้น แสดงออกถึง
สิ่งที่ต้องการสื่อสารได้ตรงไปตรงมา ถ่ายทอดรูปทรงจากภายในจิตใจ อย่างตรงไปตรงมา ความ
ประณีตบรรจงในการเรียบเรียงเส้น จากเส้นเรียงชิดกันจนเกิดเป็นน้ าหนัก ทับซ้อนกันจนเกิดรูปทรงที่
ชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ  

 สรุป การสร้างสรรค์ผลงานในชุดนี้ ล้วนเกิดจากความต้องการจากส่วนลึกในจิตใจ ความคิดที่
ต้องการเสาะแสวงหาแค่ความสงบ ผ่านกระบวนการทางศิลปะอันท าให้เกิด สมาธิ รับรู้ การแสดงออก
ทางศิลปะ เป็นสิ่งช่วยให้เกิดความสุขสงบขึ้นในใจ ขณะท างาน การพินิจพิเคราะห์รูปทรง เป็นสิ่งช่วย
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ให้เกิดความสงบภายในจิตใจ การวิเคราะห์ปัญหาจากการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ คือขนาดของผลงาน 
ไม่สัมพันธ์กับเวลาและเทคนิคที่เลือกใช้ ท าให้ผลงานไม่เสร็จสมบูรณ์ตามเวลา ด้วยความจ าเงื่อนไง
ของเทคนิค ที่ต้องการเวลาในการซ้อนเส้น จนเกิดเป็นรูปทรง จึงต้องน าไปพัฒนาต่อในงานต่อไป  

ผลงานชุดศิลปนิพนธ์ ชุดที่ 2 

 ผลงานในชุดนี้ หลังจากการน าเสนองานสร้างสรรค์ผลงานไปแล้ว 1 ชุด จากข้อผิดพลาดใน
ผลงานชุดที่ผ่านมา ข้าพเจ้าลดขนาดของผลงาน เพ่ิมจ านวนชิ้นงาน หาความเป็นไปได้ของเทคนิควาด
เส้น พร้อมทั้งแสดงออกด้วยรูปทรงนามธรรม หลายหลายรูปทรง เพ่ือแสดงออกถึงสภาวะภายในจิตใจ
ของข้าพเจ้า 

 การวิเคราะห์ผลงาน (ภาพท่ี 37) 

 ด้านเนื้อหา มุ่งเน้นการจดบันทึก อารมณ์ – ความรู้สึก ที่แสดงออกมาในหลากหลาย
สิ่งแวดล้อม สถานที่ ซึ่งให้ความต่างกันของรูปทรง ในแต่ละสิ่งแวดล้อมที่ผ่านไป  

 ด้านรูปแบบ การน าเสนอผลงานเป็นชุด มีการออกแบบการติดตั้งผลงาน เพ่ือการน าเสนอ
ความแตกต่างของรูปแบบสภาวะอารมณ์ และรักษารอ่งรอยบนผิวของกระดาษที่เปราะบาง อ่อนไหว  

 ด้านเทคนิค เทคนิคหลักคือการวาดเส้น ศึกษาความเป็นไปได้ของการวาดเส้น ด้วยวัสดุต่าง ๆ 
เป็นการน าเสนอแบบการจดบันทึกรูปร่าง รูปทรงแทนสภาวะจิตในแต่ละช่วง เทคนิควาดเส้น สามารถ
ตอบสนองและน าพาไปที่ต่าง ๆ ได้สะดวก สามารถสร้างผลถ่ายทอดรูปแบบสภาวะจิตใจได้ทันท่วงที  

 สรุป การสร้างสรรค์ผลงานในชุดนี้ แสดงผลของไม่เป็นที่พ่ึงพอใจนัก เนื่องจากการท างาน
ขนาดเล็ก จ าเป็นต้องอาศัยจ านวนของชิ้นงาน โดยจ านวนผลงานที่ข้าพเจ้าน าเสนอ มีจ านวนน้อยเกิน
จะแสดงผลได้ตามที่คาดหวัง แต่สามารถน าเสนอรูปร่าง - รูปทรงของจิตได้หลายหลาย ผลงานในแต่
ละชิ้น มีจุดเด่น จุดด้วย ที่แตกต่างกัน ท าให้มองเห็นปัญหา และหนทางการพัฒนาชิ้นงานชิ้นต่อไปได้
ดียิ่งขึ้น สิ่งส าคัญที่ได้รับจากผลงานคือ เอกลักษณ์ของรูปทรงที่เป็นไปในทางเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ 
สามารถสร้างความชัดเจนในจุดเด่นของตัวข้าพเจ้าได้ดี อาทิ ความละเอียด ความละเมียดละไมในการ
สร้างเส้น และรูปทรงที่เป็นลักษณะทรงกระบอก ที่มีความยืดหยุ่นของขนาด มีพ้ืนผิวของรูปทรงที่เป็น
เอกลักษณ์ จึงน าไปสู่ผลงานชิ้นต่อไป 
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ผลงานชุดศิลปนิพนธ์ ชุดที่ 3 

 น าเสนอผลงานจ านวน 1 ชิ้นงาน น าเสนอรูปแบบภายในของสภาวะจิตใจข้าพเจ้า ความเป็น
สมาธิจดจ่อ และการบันทึกทุกขณะจิต ผ่านการวาดเส้น แสดงรูปแบบของจิตใต้ส านึก และความ
พยายามในการจัดการกับความรู้สึกนึกคิดที่ผ่านไป 

 วิเคราะห์ผลงาน (ภาพท่ี 38) 

 ด้านเนื้อหา ต้องการแสดงความพิเศษของรูปร่าง – รูปทรงของสภาวะจิตขณะต่าง ๆ ให้เกิด
การส่งเสริม แลกเปลี่ยน และอยู่ร่วมกันใน 1 ชิ้นผลงานได้ สร้างความส าคัญของพ้ืนที่ว่าง และระนาบ
ในผลงาน  

 ด้านรูปแบบ การน าเสนอผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ออกแบบการน าเสนอให้สามารถรับชม
ผลงานได้ 2 ด้าน มีส่วนแสดงพ้ืนที่ว่าง ทะลุผ่านผลงานได้ มีการผสมเทคนิคการสาน เข้ามาเพ่ิมใน
ผลงานชุดนี้ เพ่ือสร้างทัศนะการรับชมผลงานให้มีความต่างจากผลงานจิตรกรรม 2 มิติ โดยทั่วไป  

 ด้านเทคนิค ใช้เทคนิควาดเส้นดินสอ บนกระดาษเป็นหลัก เพ่ิมเติมด้วยการฉลุกระดาษให้
เป็นเส้น และสานทับกลับลงไปในชิ้นงาน จากการพัฒนาผลงานและแนวความคิด เพ่ือการสื่อสารที่
เข้าถึงผู้ชมงานมากขึ้น ท าให้ข้าพเจ้าคงใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางศิลปะ เพ่ือแสดงความเรียบง่าย เป็นหลัก 
และเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ง่าย  

 สรุป ความมุ่งหวังในแนวความคิด ยังไม่รอบด้าน ผลงานไม่สามารถแสดงออกถึงสิ่งที่ต้องการ
จะสื่อสารได้ หรือสื่อสารได้ไม่ตรงประเด็น องค์ประกอบของมิติการสานเส้นมีผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกับ เส้น
ดินสอที่เป็นงานหลัก องค์ประกอบในการจัดสรรเส้นที่ฉลุลงไปไม่แสดงผลในแง่บวก สุนทรียภาพความ
งามของเส้นดินสอ ถูกมองข้ามไป ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้น ท าให้ข้าพเจ้าวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุง รูปแบบ
และเทคนิคในผลงานชิ้นต่อไป 
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ผลงานชุดศิลปนิพนธ์ ชุดที่ 4  

  น าเสนอผลงานลักษณะ เป็นชุด จ านวน 3 ชิ้น ได้รับแรงบันดาลใจจากปรากฏการณ์         น้ า
ขึ้น - น้ าลง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่เกิดจากการโคจรของพระจันทร์ โลก และดวงอาทิตย์ 
ท าให้เรามองเห็นพระจันทร์ได้ต่างกันในแต่ละวัน จากแรงบันดาลใจส่งผลเป็นแนวความคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้  

 วิเคราะห์ผลงาน (ภาพท่ี 39) 

 ด้านเนื้อหา ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ มีผลมาจากการความสัมพันธ์ของธรรมชาติ แสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างที่มีความเชื่อมโยงกันตามธรรมชาติ การศึกษามุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์
ของ พ้ืนที่ และ เวลา ที่กระบวนการทางศิลปะ เข้าไปมีบทบาทในการแสดงออก ของอารมณ์ – 
ความรู้สึก ที่อยู่ภายในจิตใจ ซึ่งเมื่อจิตใจได้รับการปลดปล่อยให้แสดงออก ด้วยกระบวนการทางศิลปะ
แล้ว จึงมีแนวโน้มในการยกระดับจิตใจ เข้าใจในธรรมชาติของการเกิดสิ่งต่าง ๆ และเข้าใจการสูญเสีย 
บางสิ่งบางอย่าง กระบวนการที่กล่าวถึงเนื้อหาของเวลา เป็นสิ่งย้ าเตือนการผ่านพ้นของสิ่งหนึ่ง และ
ส่งผลให้กับสิ่งหนึ่งในเวลาต่อมา การกล่าวถึงการตระหนักในคุณค่าของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้น 
แต่ยังคงทิ้งร่อยรอยเอาไว้จนถึงปัจจุบัน  

 ด้านรูปแบบ น าเสนอผลงานแบบงานจิตรกรรมนามธรรม เพ่ือให้ผู้ชมรับรู้ด้วยการวิเคราะห์ 
อารมณ์ - ความรู้สึก ร่วมไปกับผลงาน เปิดโอกาสทางความคิดได้ไม่จ ากัด เพ่ือการแสดงออกของ
รูปแบบอารมณ์ - ความรู้สึก ของข้าพเจ้าลงในผลงาน จะสามารถสื่อสารถึงผู้ชมได้โดยตรง การ
สร้างสรรค์ผลงานที่มีขนาดเล็ก และมีจ านวน เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดการเปรียบเทียบกัน ของรูปแบบของ 
อารมณ์ - ความรู้สึก ที่แตกต่างกัน เพ่ือให้ผลงานแต่ละชิ้นส่งเสริมผลงานชิ้นใกล้เคียง เป็น
ความสัมพันธ์ของงานศิลปะกับงานศิลปะ และงานศิลปะกับผู้ชมงาน 

 ด้านเทคนิค ในผลงานมีการผสมผสานกันระหว่างเทคนิคหลายเทคนิค โดยองค์ประกอบหลัก
คือ วาดเส้น และ สีผสมดินสอพอง การเลือกใช้กระบวนการหลักทั้งสองทาง มาจากการพัฒนาผลงาน
ในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ มีการศึกษา ทดลองเทคนิค และความเป็นไปได้ของกระบวนการ วิเคราะห์ถึง
ความหมายของกระบวนการแต่ละกระบวนการ กับความหมายของกระบวนการนั้น ๆ เพ่ือน ามาใช้ให้
เพ่ือการสื่อความหมาย แทนค่าความรู้สึกที่ เป็นนามธรรม ออกมาเป็นรูปธรรม (ชิ้นงาน) ความหมาย
ของเทคนิคต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าใช้ในชิ้นงาน เป็นการจับใจความส าคัญของ ค า และลักษณะพิเศษท่ีแสดง
ออกมาเฉพาะเทคนิคนั้น ๆ เช่น ลักษณะการ “ขัด” ด้วยกระดาษทราย เพ่ือท าให้ผิวเรียบเสมอกัน 
เพ่ือน าส่วนเกินของผิวในส่วนนั้นออกไป เพ่ือเปิดเผยชั้นสีที่อยู่ลึกลงไป พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับผลที่
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เกิดข้ึนขณะปฏิบัติงาน ผลที่เกิดขณะการ “ขัด” เป็นความตื่นเต้นกับท่ีก าลังเกิดอยู่ตรงหน้า การศึกษา
ให้ลึกลงไปในจิตใจ ค้นหาความพึงพอใจจากผลงานตรงหน้า สะท้อนถึงสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ  

 สรุป จากการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ มีความพ่ึงพอใจในผลส าเร็จของผลงาน และขณะ
ปฏิบัติงาน ผลงานสามารถแสดงออกถึงสภาวะทาง อารมณ์ - ความรู้สึก ต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าต้องการ
น าเสนอ แสดงถึงความจริงของกระบวนการสามารถแสดงออกอย่างซื่อตรง จากสภาวะจิตภายใน 
ผลงานในลักษณะเป็นชุด ท าให้เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน พ้ืนผิวของผลงานที่เกิดจากขั้นตอน
การสร้างเส้นขณะที่ดินสอพองยังหมาด ส่งผลของการการพ้ืนผิวที่มีความน่าสนใจ ลักษณะเป็นจุดซ้อน
กัน ไม่มีแบบแผน แต่ปรากฏขึ้นจากการ “ขัด” พ้ืนผิวออกอย่างพอดี การสร้างชั้นสีที่เข้าไปแทนที่
ร่องรอยของการ ขูด ขีด เส้นสร้างเทคนิควาดเส้น ให้มีความหมายลึกซึ้ง และซับซ้อนในกระบวนการ
ท าให้เกิดเส้นมากขึ้น  

 ผลงานชุดนี้มีส่วนส าคัญในการศึกษาและพัฒนาในชิ้นต่อไปเป็นอย่างมาก ทั้งการย้ าเตือน
ความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนทางศิลปะและสภาวะจิต เป็นการสร้างรูปแบบการวาด
เส้นที่มีขั้นตอนซับซ้อนมากขึ้น และแสดงผลในการมองเห็นที่ท าให้ผู้ชม ฉุกคิดถึงขั้นตอนในการ
สร้างสรรค ์
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ผลงานชุดศิลปนิพนธ์ ชุดที่ 5 

 น าเสนอด้วยผลงานจิตรกรรม จ านวน 1 ชิ้น โดยพัฒนาเทคนิคจากผลงานชิ้นก่อนหน้า ให้มี
ความสัมพันธ์กับเวลา และเนื้อหาที่สอดคล้องกับกระบวนการมากขึ้น โดยเนื้อหายังคงเป็นเรื่องราว
ของการบันทึกสภาวะขณะจิต ที่เป็นปัจจุบัน 

 วิเคราะห์ผลงาน (ภาพที่ 40) 

 ด้านเนื้อหา แสดงเนื้อหาของสภาวะความเป็นจริงของสรรพสิ่งต่าง ๆ ผ่านมุมมองของข้าพเจ้า 
ว่าทุก ๆ สิ่งมีการอยู่ร่วมของของความสัมพันธ์ต่าง ที่ตรงข้ามกัน แต่มีความจ าเป็นต้องอยู่ร่วมกันเสมอ 
เกิดเป็นความสมดุล อาทิ ในที่ที่มีแสงแดดส่อง จะมีอีกด้านที่เกิดเงาคู่กันเสมอ โดยข้าพเจ้ าน า
ความสัมพันธ์เช่นนี้ มาเปรียบเทียบกับแง่มุมของสภาวะจิตภายในของมนุษย์ โดยยกตัวอย่างเป็น
ประสบการณ์ของข้าพเจ้า เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ประทับใจ มีความสุขแต่ผ่านไปไม่นาน อาจเกิดการ
สูญเสีย ท าให้ทุกข์ เศร้า เป็นสิ่งที่ไม่อาจเลือกได้ แต่ข้าพเจ้าเลือกท่ีจะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับทุกสิ่ง  

 ด้านรูปแบบ เป็นงานจิตรกรรมเทคนิคผสม แบบกึ่งนามธรรม แนวระนาบ 2 มิติ โดยมีรูปทรง
หลักเป็นการสื่อความหมาย โดยรูปทรงมีการพัฒนามาจากรูปทรงในธรรมชาติ และรูปทรงใน
จินตนาการของข้าพเจ้า ผสมผสานและคลี่คลายรูปทรงเป็นแบบกึ่งนามธรรม มีการใช้ทัศนธาตุคือ 
เส้น รูปทรง พื้นที่ว่าง และค่าน้ าหนัก โดยในผลงานมี เส้น เป็นองค์ประกอบหลัก  

 ด้านเทคนิค การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ มีการใช้เทคนิครองพ้ืนด้วยดินสอพองเป็นหลัก และ
ตามด้วยการสร้างชั้นของเส้นด้วยการขูดขีดลงบนผิวดินสอพอง ด้วยการะบวนการที่ต้องมีชั้นของสี
เป็นหลัก เพ่ือให้แสดงตัวของเนื้อหาที่ต้องการน าเสนอ ในเรื่องของ “เวลา”  

 สรุป หลังจาการสร้างสรรค์ผลงาน โดยที่ผลงานชิ้นนี้มีการขยายความคิดรูปทรงจากแบบร่าง 
มีการวางแผนการท างานมากกว่าผลงานในชุดที่ผ่านมา ท าให้ผลของงานรูปแบบการเสร็จสมบูรณ์
ก าหนดไว้คร่าว ๆ แล้ว การบันทึกช่วงเวลาการท างานลดลง มีความจดจ่อในการท างานมากขึ้น 
เนื่องจากผลงานมาขนาดใหญ่ขึ้นจากผลงานชิ้นก่อน ๆ การบันทึกเส้น และการรวบรวมสมาธิในการ
ขัด เป็นสิ่งที่ถูกขยายจากผลงานชุดก่อน  

 โดยผลของงานเป็นที่น่าพอใจ สามารถสื่อสารเนื้อหาทางความคิดได้ในระดับที่ดี มีความ
น่าสนใจในรูปทรงที่สอดคล้องการเทคนิค แต่ในความชัดเจนของขอบเขตรูปทรงท าให้เกิดความขัดแย้ง
ของอารมณ์ – ความรู้สึก “สบาย” ในผลงานชุดก่อนจะมีการก าหนดรูปทรงหายไป เป็นผลให้ต้องมี
การพัฒนาในผลงานชุดต่อไป  
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ผลงานชุดศิลปนิพนธ์ ชุดที่ 6 

 จากปัญหาข้อติชมในผลงานชุดก่อน ท าให้มีการพัฒนาผลงานชุดนี้ในด้านรูปทรงที่เด่นชัดมาก
ขึ้น โดยน าเสนอเป็นผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสม จ านวน 1 ชิ้น  

 วิเคราะห์ผลงาน (ภาพท่ี 41) 

 ด้านเนื้อหา จากการศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ให้ลงลึกในเนื้อหามากขึ้น ท าให้เห็นว่า
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ จะเปลี่ยนผันของ “เวลา” ไปเป็นวัฏจักร วนเวียนไม่สามารถหาจุดเริ่มต้น 
หรือจุดจบได้สมบูรณ์ อาทิ การเกิดของมนุษย์ มีร่างกายเป็นสิ่งที่สร้างจากธรรมชาติ ดิน น้ า เมื่อตาย
ไป ร่างกายแปลสภาพกลับเป็นธรรมชาติดังเดิม โดยเนื้อหาหลักในการสื่อสารคือ รูปแบบทางอารมณ์
ที่ผันเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เกิดจิตดวงหนึ่ง แล้วก็เกิดจิตขึ้นอีกดวงหนึ่ง มีการทับซ้อนบ้าง ลืมเลือน
บ้าง เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีสิ้นสุด 

 ด้านรูปแบบ มีการพัฒนาที่มาของรูปทรงในผลงาน โดยมีต้นแบบเป็น 3 มิติ เพ่ือศึกษารูปทรง
และแสงเงามากยิ่งขึ้น โดยผลงานมีขนาดใหญ่ขึ้น เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การบันทึกและวิเคราะห์ขณะจิต และ
เพ่ิมค่าน้ าหนักในผลงาน เพ่ือหวังผลในการเกิดมิติลวงในงาน 

 ด้านเทคนิค ยังคงใช้เทคนิคการทาดินสอพองและขัดเพ่ือให้เกิดพ้ืนผิวซับซ้อนเป็นหลัก เพ่ือ
ความสอดคล้องของเนื้อหาแนวความคิด ร่วมกับการสร้างเส้นจากการขูดขีด ในขณะที่ดินสอพองก าลัง
หมาด เป็นการวาดเส้นสร้างสรรค์ โดยฝังเส้นลงในชั้นของผิวดินสอพอง 

 สรุป ผลหลังการน าเสนองาน มีความรู้สึกว่าผลงานไม่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากผลงานมีขนาด
ใหญ่และวิธีในการท างานต้องวางผลงานราบกับพ้ืน ท าให้ขาดความรอบครอบในการสังเกตภาพรวม
ของผลงาน โดยตัวผลงานมีพ้ืนที่ว่างของผลงานมากกว่า พ้ืนที่ของรูปทรง ท าให้รูปทรงที่เป็น
องค์ประกอบหลักไม่แสดงผล และการพัฒนาให้ผลงานมีความเป็นปริมาตรมากขึ้นนั้นส่งผลให้สาระ
ของการบันทึกเส้น ที่เป็นรายละเอียดในผลงานไม่ชัดเจน ไม่น่าสนใจ ผลงานไม่เสร็จสมบูรณ์ ตาม
หลักการสร้างสรรค์การจัดวางองค์ประกอบเพ่ือให้เกิดความงาม ความสมดุล และความลงตัวของ
ความงามในผลงาน ท าให้ต้องมีการพัฒนาและปรับแก้ไขปัญหาในผลงานชุดต่อไป 
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ผลงานชุดศิลปนิพนธ์ ชุดที่ 7 

 ผลงานชุดสุดท้ายในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ ได้รวบรวบข้อดีและข้อเสีย จากผลงานชุดก่อน
ทั้งหมด มาสร้างสรรค์ ปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุด โดยยังคงมีแนวความเดิมในการบันทึกขณะ
จิต ที่ เป็นปัจจุบัน โดยกระบวนการทางศิลปะที่สอดคล้องกับเนื้อหา ที่มาจากทัศนคติ และ
ประสบการณส์่วนตัว 

 วิเคราะห์ผลงาน (ภาพท่ี 42) 

 ด้านเนื้อหา เน้นย้ าที่การมองเห็นความเป็นจริงในสรรพสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว เห็นความส าคัญ
ของ “เวลา” ณ ปัจจุบันขณะ การมีสติระลึกรู้ตัว ไม่ยึดติดกับการเปลี่ยนแปลงของเวลา การแสดงออก
ถึงของความสัมพันธ์ในสิ่งต่าง ๆ ที่มีหลายมุมมอง ไม่ยึดติดในตัวตนเดียว ด้านเดียว สามารถพลิกผัน
ไปตามสถานการณ์ได้ และสามารถมีจิตที่อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้โดยสบาย 

 ด้านรูปแบบ ตัวงานเป็นการประกอบกันของผลงาน 2 ชิ้น ขนาดเท่ากัน มีต้นแบบรูปทรงมา
จากแบบร่างชิ้นเดียวกัน และพัฒนาคลี่คลายรูปทรงให้เป็นกึ่ งนามธรรม มีลักษณะแบน ไม่เน้นการ
สร้างปริมาตรที่ชัดเจน แต่มีการใช้ค่าน้ าหนักที่แตกต่างกันโดยชัดเจน จงใจให้ผลงานทั้งสองชิ้นมา
สามารถแยกออกเป็น 2 ชิ้นงาน หรือติดตั้งรวมกันเป็น 1 ชิ้นงานได้ ด้วยการตีความตามแนวความคิด
ในความสมบูรณ์ของการอยู่ร่วมกันได้ และสามารถแยกออกจากกันได้ ไม่มีแบบแผนคงที่  

 รูปแบบของรูปทรง มีความตั้งใจให้เกี่ยวพันกัน และเชื่อมต่อกันได้ แต่เชื่อมต่อกันได้เพียง
รูปทรงภายนอก เพราะการให้ค่าน้ าหนักที่ตรงข้ามกันของรูปทรงในผลงาน 2 ชิ้น เป็นความคิดว่า ใน
ความจริงของทุกสิ่ง มีสองด้านเสมอ 

 ด้านเทคนิค งานจิตรกรรมเทคนิคผสม ใช้เทคนิคการสร้างเส้นที่ฝังลงไปในเนื้องาน และรอง
พ้ืนดินสอพองแล้วขัดด้วยกระดาษทรายเพ่ือสร้างพ้ืนผิวและรูปทรงในผลงานเป็นหลัก ความชัดเจนใน
การแสดงออกของเนื้อหาที่สัมพันธ์กับรูปแบบกระบวนการ  

 สรุป ในผลงานชิ้นสุดท้ายเป็นการรวบยอดทางความคิด ในด้านการน าเสนอแนวความคิดใน

การสร้างความสัมพันธ์ของสภาวะจิตใจกันกระบวนการทางศิลปะ ว่ากระบวนการมีความหมายโดยนัย

ในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นสิ่งแทนสภาวะจิต และอุปนิสัยส่วนตัวของข้าพเจ้าได้ ท าให้ผลของงาน

แสดงออกมาได้น่าพึงพอใจ จากการแสดงออกถึงการพัฒนาของทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบ และเทคนิคไป

ได้พร้อมกัน และไปในทางเดียวกัน  
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สรุปการสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงาน 

 การศึกษาการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน เป็นการชี้แจงรายละเอียดของผลงานใน

การศึกษาศิลปนิพนธ์ ทั้งก่อนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ และผลงานในชุดศิลปนิพนธ์ ชี้แจงทั้งในด้าน

เนื้อหา ด้านรูปแบบและด้านเทคนิคของผลงานแต่ละชิ้น (ชุด) โดยบันทึกเป็นข้อมูลการวิเคราะห์เชิง

ลึก ทั้งจุดเด่นจุดรองในผลงานทุก ๆ ชิ้น  

 การวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ผลงานก่อนชุดศิลปนิพนธ์ และผลงานชุดศิลปนิพนธ์ 

โดยผลงานในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา โดยผลงานในช่วงก่อนการศึกษาศิลปนิพนธ์ 

เป็นช่วงจุดเริ่มต้นการศึกษาผลงานศิลปนิพนธ์ในชุดต่อมา ในระยะที่ 1 เป็นผลงานในช่วงการศึกษา 

ชั้นปีที่ 3 (2559) โดยผลงานในช่วงเวลานี้มีการสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อของอาจารย์ผู้สอน มีเนื้อหา

เกี่ยวกับสภาวะจิตของข้าพเจ้าเป็นหลัก โดยรูปแบบงานเป็นนามธรรม และเทคนิควาดเส้นดินสอและ

การรองพ้ืนดินสอพองเป็นกระบวนการจิตรกรรมเทคนิคผสมเป็นหลัก ในผลงานชุดนนี้มีการพัฒนา

จากกระบวนการทางศิลปะขั้นพ้ืนฐาน มาเป็นการสร้างสรรค์ 

 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 เป็นช่วงการศึกษาในชั้นปีที่ 4 (2560) โดยพัฒนาการศึกษา

มาจากผลงานระยะแรก มีเนื้อหาชัดเจนที่กระบวนการทางศิลปะ ที่ให้ความส าคัญกับสภาวะจิตและ

เวลาเป็นหลัก รูปแบบยังคงนามธรรม เทคนิคจิตรกรรมสื่อผสมเป็นหลัก โดยในผลงานระยะนี้มีการ

พัฒนางานท างานเป็นชุด มีหลายชิ้น มีการทดลอง ศึกษาความเป็นไปได้ในหลาย ๆ รูปแบบของ

เทคนิคนี้  

 ในผลงานศิลปนิพนธ์เป็นการสรุปความคิดรวบยอดการศึกษาจากผลงานที่ผ่านมา ให้เกิด

ความสมบูรณ์ ทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบ และเทคนิค โดยเนื้อหาเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

กระบวนการศิลปะและสภาวะขณะจิต ที่เป็นปัจจุบัน พัฒนาให้รูปแบบเป็นงานจิตรกรรมกึ่งนามธรรม 

มีรูปทรงเป็นองค์ประกอบหลัก เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสมเป็นหลัก โดยผลสรุปของผลงานเป็นการ

พัฒนาให้ผลงานมีความสมบูรณ์ในด้านการรับชม มีองค์ประกอบของทัศนธาตุและหลักสุนทรียศาสตร์

ความงานในการสร้างสรรค์ ทั้งน าจุดเด่นจุดด้อยในผลงานที่ผ่านมา มาพัฒนาเป็นผลงานที่สมบูรณ์

ตามอุดมคติของข้าพเจ้า 
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ภาพผลงานการสร้างสรรค์และการพัฒนาก่อนศิลปนิพนธ์ 
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ภาพที ่29 ผลงานการสร้างสรรค์และการพัฒนาก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 1 
 ชื่อผลงาน 30,300  
 เทคนิค  วาดเส้นดินสอ บนพ้ืนผิวดินสอพอง 
 ขนาด  100 x 100 ซม. 
 ปีที่สร้าง  2559 
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ภาพที ่30 ผลงานการสร้างสรรค์และการพัฒนาก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 2 
 ชื่อผลงาน ลด - เพ่ิม  
 เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 
 ขนาด  80 x 60 ซม. 
 ปีที่สร้าง  2559 
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ภาพที่ 31 ผลงานการสร้างสรรค์และการพัฒนาก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชุดที่ 1 
 ชื่อผลงาน ดวงดาว (star)  
 เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 
 ขนาด  50 x 50 ซม. จ านวน 3 ชิ้น 
 ปีที่สร้าง  2560 
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ภาพที่ 32 ผลงานการสร้างสรรค์และการพัฒนาก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 2 
 ชื่อผลงาน Support  
 เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 
 ขนาด  100 x 100 ซม. 
 ปีที่สร้าง  2560 
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ภาพที่ 33 ภาพรายระเอียดผลงานการสร้างสรรค์และการพัฒนาก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 2 
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ภาพที่ 34 ผลงานการสร้างสรรค์และการพัฒนาก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 3 
 ชื่อผลงาน Change (การเปลี่ยนแปลง) 
 เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 
 ขนาด  วงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม. 
 ปีที่สร้าง  2560 
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ภาพผลงานการสร้างสรรค์ผลงานชุดศิลปนิพนธ์ 
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ภาพที่ 35 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ชุดศิลปนิพนธ์ ชุดที่ 1 
 ชื่อผลงาน Every day life 1 
 เทคนิค  วาดเส้นดินสอ บนกระดาษ 
 ขนาด  68 x 47 ซม. 
 ปีที่สร้าง  2561 
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ภาพที่ 36 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ชุดศิลปนิพนธ์ ชุดที่ 1 
 ชื่อผลงาน Every day life 2 
 เทคนิค  วาดเส้นดินสอ บนกระดาษ 
 ขนาด  68 x 47 ซม. 
 ปีที่สร้าง  2561 
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ภาพที่ 37 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ชุดศิลปนิพนธ์ ชุดที่ 2 
 ชื่อผลงาน Adventure 
 เทคนิค  วาดเส้น เทคนิคผสม 
 ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่ 
 ปีที่สร้าง  2561 
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ภาพที่ 38 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ชุดศิลปนิพนธ์ ชุดที่ 3 
 ชื่อผลงาน Landscape 
 เทคนิค  วาดเส้นดินสอ บนกระดาษ  
 ขนาด  50 x 60 ซม. (รวมกรอบ) 
 ปีที่สร้าง  2561 
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ภาพที่ 39 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ชุดศิลปนิพนธ์ ชุดที่ 4 
 ชื่อผลงาน Tide (ปรากฏการณ์น้ าขึ้นน้ าลง) 
 เทคนิค  จติรกรรมเทคนิคผสม 
 ขนาด  วงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม. จ านวน 3 ชิ้น 
 ปีที่สร้าง  2561 
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ภาพที่ 40 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ชุดศิลปนิพนธ์ ชุดที่ 5 
 ชื่อผลงาน กระแส (Flow) 
 เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 
 ขนาด  200 x 80 ซม. 
 ปีที่สร้าง  2562  
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ภาพที่ 41 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ชุดศิลปนิพนธ์ ชุดที่ 6 
 ชื่อผลงาน Time  
 เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 
 ขนาด  180 x 180 ซม. 
 ปีที่สร้าง  2562 
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ภาพที่ 42 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ชุดศิลปนิพนธ์ ชุดที่ 7 
 ชื่อผลงาน Unity  
 เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 
 ขนาด  160 x 80 ซม. จ านวน 2 ชิ้น 
 ปีที่สร้าง  2562 
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บทที ่5 

บทสรุป 

 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ “พื้นที่ บันทึกขณะจิต” เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นเรื่องของ 
ความสัมพันธ์ของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ธรรมชาติ ซึ่งมีมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาติ โดยเริ่มต้น
สังเกตจากสภาวะภายในจิตใจของข้าพเจ้า แล้วจึงขยายขอบเขตการสังเกตความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่
เชื่อมโยงกันในหลายด้าน โดยหลักการความสัมพันธ์ที่ข้าพเจ้าสนใจ เริ่มจากความสนใจพิเศษใน  
“การวาดเส้น” เป็นจุดเริ่มต้นให้ศึกษาลึกลงไปในการวาดเส้น อาทิ ต้นก าเนิดของการวาดเส้น วาด
เส้นเพ่ืออะไร ความเป็นไปได้ในการวาดเส้น การแสดงผลรูปแบบต่าง ๆ ของการวาดเส้น อุปกรณ์ที่
สามารถน ามาสร้างสรรค์การวาดเส้น องค์ประกอบของการวาดเส้นมีอะไรบ้าง จนน าไปสู่การ
สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งแสดงออกว่า การวาดเส้น เป็นการศึกษาและสามารถถ่ายทอดสภาวะความเป็น
จริง เป็นปัจจุบันขณะ เป็นการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแรงบันดาลใจ
ในการน าเสนอ “ปัจจุบันขณะ” เป็นสาเหตุในการเลือกน ากระบวนการวาดเส้นมาเป็นสื่อสร้างสรรค์
งานศิลปะ  

 โดยจากการศึกษาการวาดเส้นยังท าให้เห็นแง่มุมทางความคิด ที่สอดคล้องกับความบันดาลใจ
ส่วนตัว ที่มาจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว สังเกตถึงเหตุและผลในการเกิดของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ 
แล้วพบว่าทุกเหตุการณ์ สามารถเชื่อมโยงกันได้ สามารถแสดงความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่
ส่งผลสืบเนื่องกันเป็น “วัฏจักร” ไม่สามารถแยกออกจากกันได้โดยสมบูรณ์ โดยสังเกตจากรูปทรงจาก
จินตนาการ ที่มาจากจิตใต้ส านึกของข้าพเจ้า ไม่มีต้นแบบแต่กลับคล้ายคลึงรูปทรงบางอย่างที่มาจาก
เหตุการณ์สะเทือนใจในอดีต หรือการแสดงออกสภาวะอารมณ์ท่ีเป็นความสงบนิ่งของรูปทรง จากการ
เขียนในสถานที่ที่มีความสงบ แต่บางรูปทรงแสดงอารมณ์ที่รุนแรง มีผลจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมขณะที่
สร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าจึงเลือกจับประเด็นความสัมพันธ์ของสภาวะภายนอกที่ส่งผลต่อสภาวะ
ภายใน และแสดงออกมาทางอากัปกิริยาทางร่างกาย มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์  

 ผลสรุปจากการสร้างสรรค์ผลงานชุดศิลปนิพนธ์ เป็นไปในแนวทางที่ได้รับภายในจิตใจ ไม่มี
การแสดงออกอย่างชัดเจน แต่สามารถรับรู้ได้จากการใช้อารมณ์ความรู้สึก ในการวิเคราะห์ผลงาน
ศิลปะที่ส าเร็จแล้ว ซึ่งข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนแนวทางการสร้างสรรค์จากการรวบรวมข้อมูลทาง
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วิชาการ ที่สอดคล้องกับรูปแบบและแนวความคิด ท าให้ได้แนวทางการสร้างสรรค์ที่ชัดเจน เน้นย้ า
แนวความคิดที่มาจากการรับรู้สภาวะจิตภายใน และความสัมพันธ์ที่มาจากสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 
โดย “กระบวนการทางศิลปะ” เป็นเพียงเครื่องมือการน าเสนอรูปแบบงานศิลปะ และรูปแบบทาง
ความคิดของข้าพเจ้าเพียงด้านหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ความงาม เพ่ือความสงบตามแบบ
แนวความคิดและอุดมคติของข้าพเจ้า 

 ฉะนั้นการศึกษาแนวทางการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้ายังคงด าเนินต่อไป ภายใต้การศึกษาความ
เป็นจริงจากธรรมชาติ ซ่ึงข้าพเจ้ามีความเห็นว่า “ธรรมชาติ” เป็นองค์ประกอบหลักของทุกสรรพสิ่งใน
โลก และยอมรับในการที่มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
และข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดท าศิลปนิพนธ์นี้จะสามารถสร้างประโยชน์ ให้กับผู้ที่สนใจ และ
เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไป เพ่ือน าไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์งานศิลปะ
ของท่าน เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาของวงการศิลปะของไทยสืบไป 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 (ปี 2559) 

 “30,300”  ขนาด 100 x 100 ซม.   วาดเส้นบนเฟรม 
 “ลด - เพ่ิม”  ขนาด 80 x 60  ซม.   จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 (ปี 2560) 

 “ดวงดาว”  ขนาด 50 x 50 ซม.(3 ชิ้น)  จิตรกรรมเทคนิคผสม 
 “Support”  ขนาด 100 x 100 ซม.   จิตรกรรมเทคนิคผสม 
 “การเปลี่ยนแปลง” ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม.  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ผลงานศิลปนิพนธ์ (ปี 2561 – 2562) 

 “Every day life 1” ขนาด 68 x 47 ซม.   วาดเส้นบนกระดาษ 
 “Every day life 2” ขนาด 68 x 47 ซม.   วาดเส้นบนกระดาษ 
 “Adventure”  ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่   วาดเส้นบนกระดาษ 
 “Landscape”  ขนาด 50 x 60 ซม.   วาดเส้นบนกระดาษ 
 “Tide”   ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม. (3 ชิ้น) จิตรกรรมเทคนิคผสม 
 “กระแส(flow)”  ขนาด 200 x 80 ซม.   จิตรกรรมเทคนิคผสม 
 “Time”   ขนาด 180 x 180 ซม.   จิตรกรรมเทคนิคผสม 
 “Unity”  ขนาด 160 x 80 ซม. (2 ชิ้น)  จิตรกรรมเทคนิคผสม 
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