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บทคัดย่อ 
 
ชีวิตก็คือละคร บทบาทที่ตนเองต้องแสดงนั้นบางคนอาจตัดสินให้เป็นคนเลวหรือบางคนอาจ

บอกว่าเป็นคนดี เป็นตัวเอก ขึ้นอยู่กับว่าบทบาทของคนที่แสดงนั้นจะส่งผลให้ใครถูกใจแหรือไม่ถูกใจ
ข้าพเจ้าคิดว่ามนุษย์ล้วนแสดงสิ่งที่ตนเองไม่ได้เป็น ไม่ได้ชอบออกไปเพียงเพ่ือให้ผู้คนในสังคมยอมรับ   
ซึ่งสิ่งที่แสดงออกภายนอกนั้นอาจจะปกปิดความรู้สึกภายในที่มนุษย์ปรารถนาแต่ไม่อาจแสดงออกให้
ผู้คนในสังคมเห็นได้ อาจด้วยการยอมรับของคนในสังคม สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ หรืออาจเป็นเพราะการที่
มนุษย์เรียนรู้ที่จะจดจ าความผิดพลาดและกลัวที่จะต้องผิดพลาด กลัวที่จะเจ็บปวดจึงส่งผลให้ต้องปิด
ความรู้สึก ความต้องการไว้ ซึ่งข้าพเจ้าได้ใช้ภาพของมนุษย์ในใบหน้าเรียบเฉยแต่แฝงไปด้วยความรู้สึก
เจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ภายในและเชือกเพ่ือสื่อถึงสภาพสังคมที่เป็นตัวบังคับให้เราไม่สามารถแสดง
ความรู้สึกภายในออกไปได้ท าให้ต้องแอบซ่อนปกปิดความคิดความรู้สึกของตนเองไว้ อาจเพราะ
เหตุผลหลาย ๆ อย่าง เช่น ศีลธรรมหรือการถูกเป็นที่ยอมรับต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนใน สังคมต่าง
แสดงออกต่อกัน  

จากประสบการณ์ในอดีตถึงปัจจุบัน ทุกสิ่งในธรรมชาติล้วนมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปตามที่
เป็นอยู่ของสิ่ งมีชีวิตนั้น ๆ มีการปรับตัวและเอาตัวรอดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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Abstract 
 
Life is a drama.  
The role you choose to play, some people will decide to be a bad person, and 

some people might decide their protagonist as a good person. It depends on the role 
someone has played that influence on whom to like or dislike. 

I believe that human pretends to be a person whom he is not or do not want 
to be only to be accepted by society.  The external they showed would cover their 
mental desire which could not expose to the people in society. It might be the 
acceptance, environment of the society, or it might be that human learns to remember 
the failure, scared to fail and to be hurt, all of these reasons result in covering up their 
emotions and needs. I used the image of poker face hidden with the internal pain and 
the textures that were hidden with cosmetics and smile to present the experiences 
that force us unable to express our feelings, which results in covering up the feelings. 
It might be several reasons, for example, the morals or want to be accepted that 
people in society do to each other. 

From the past to present experiences, nature has its different functions on 
every creature. They adapted their life and survived in different changing 
environments. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
การฝึกปฏิบัติเฉพาะบุคคลฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี ข้าพเจ้าขอกราบพระคุณ นางวรวรรณี  

ณ  พัทลุง ผู้ซึ่งเป็นแม่ นายชยุตม์  ณ  พัทลุง  ผู้เป็นพ่อและทุกคนในครอบครัวอันเป็นก าลังใจที่ส าคัญ 
เป็นเบื้องหลังของความส าเร็จในการศึกษา ได้ช่วยเหลือข้าพเจ้าโดยให้ทั้งค าปรึกษาและสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการท าศิลปนิพนธ์ชุดนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ถ่ายทอดวิชาชั้นเยี่ยมแด่ศิษย์ 
คนนี้  อาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาจิตรกรรม  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาปราณีที่ได้รับทั้งค าแนะแนวตลอดจนมอบ
ทางออกแห่งการเพ่ิมพูนทางปัญญาตลอดหลักสูตร 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน เบียดกลาง ผู้ซึ่งให้ 
ค าแนะน า ข้อคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ อันทรงคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการศึกษา 

ขอกราบขอบพระคุณทุนการศึกษาจากกองทุนส่งเสริมการศึกษา มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม 
ติณสูลานนท์ ผู้มีส่วนช่วยในการสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายในการท างานศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ให้ส าเร็จไปได้
ด้วยดี 

ขอบคุณเพ่ือน ๆ ทุกคนที่คอยให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในทุก ๆ เรื่องและได้ฟันฝ่าอุปสรรค 
ในการเรียนไปพร้อมกับข้าพเจ้า ท้ายที่สุดขอบคุณตนเองที่ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นและคิดหา
วิธีแก้ไขมาโดยตลอด เป็นช่วงเวลา 5 ปีที่มีค่ามากที่สุด ก าลังใจต่าง ๆ จากทุกคนคือพลังและ
แรงผลักดันที่ท าให้ข้าพเจ้าได้มีวันนี้ 
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ค าน า 
 

เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอก
จิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 ซึ่ง
เป็นการสรุปสาระส าคัญของผลการศึกษาและการสร้างสรรค์ผลงานภายใต้หัวข้อ “ละครชีวิต”  

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้แบ่งส่วนประกอบออกเป็นสองส่วนคือ ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์
และเอกสารประกอบการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ 

ส่วนที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์นั้นเป็นเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกภายใน
ของมนุษย์ผ่านงานจิตรกรรม โดยได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ในสภาพแวดล้อม
ใกล้ตัวน ามาสู่การท างานศิลปนิพนธ์ ในส่วนของเอกสารประกอบการสร้างสรรค์ผลงานนั้นได้รวบรวม
ขึ้นส าหรับประกอบการศึกษาเพ่ืออธิบายถึงวิธีการรวบรวมกระบวนการการท างานและที่มาของ
รูปแบบที่ใช้ในการประกอบการท างาน ตลอดจนขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ทั้งก่อน
และหลัง 

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศิลปนิพนธ์เรื่อง “ละครชีวิต” จะสร้างแรงบันดาลใจและเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาศิลปะได้ใช้ในการค้นคว้า ปรับปรุงและพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต
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บทที่ 1 

บทน า 

สิ่งท้าทายของมนุษย์ในขณะนี้คือสภาวะทางจิตใจ เพราะจิตใจของมนุษย์เป็นสิ่งละเอียดอ่อน
ก่อให้เกิดความรู้สึกนึกคิดอยู่ตลอดเวลา ศิลปะจึงเป็นหนทางแห่งการปลดปล่อยและเป็นสื่อในการ
แสดงออกทางอารมณ์ ความคิดและความขัดแย้งภายในของแต่ละบุคคลที่ซ่อนเร้นอยู่ เบื้องลึกของ
จิตใจ การแสดงออกทางศิลปะไม่ว่าจะเป็นลายเส้น สี รูปทรง สัญลักษณ์ อารมณ์และความหมาย โดย
หน้าที่ส าคัญคือถ่ายทอดและบันทึกเรื่องราวบริบททางสังคม อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางในการสร้างความ 
เข้าใจระหว่างมนุษย์ให้กับมนุษย์ดัวยกัน บางครั้งสังคมก็มีบทบาทในการก าหนดกฎเกณฑ์ทางศิลปะ 
ซึ่งถือเป็นความเชื่อมโยงที่เอ้ือต่อกันระหว่างศิลปะกับสังคม ผ่านมิติมุมมองที่ต่างออกไปและมีความ
หลากหลายในการขับเคลื่อนความคิดสู่รูปแบบทางการสร้างสรรค์อีกด้วย 

ที่มาและความส าคัญของการสร้าสรรค์ 

 เกิดจากการที่ข้าพเจ้าได้ตั้งค าถามกับตนเองว่าสิ่งที่เราแสดงออกให้คนในสังคมได้เห็นเป็นสิ่ง
ที่ตนนั้นรู้สึกจริงหรือไม่ หรือเพียงแค่แสดงเพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากสังคม ข้าพเจ้าคิดว่าแท้จริงแล้ว
มนุษย์ล้วนแต่แสดงสิ่งที่ตนไม่ได้เป็น ไม่ได้ชอบเพ่ือให้ผู้คนในสังคมยอมรับ ซึ่งการแสดงออกภายนอก
ของแต่ละคนนั้นอาจเพ่ือปกปิดความรู้สึกภายในที่มนุษย์ปรารถนาแต่ไม่อาจแสดงออกให้ผู้อื่นเห็นได้ 
        นักจิตวิทยาชาวออสเตเลียนามว่า อัลเฟรด แอดเลอร์ กล่าวไว้ว่า “คนเรามีจุดอ่อนไม่เฉพาะแต่
ร่างกายเท่านั้น ทางสังคม อารมณ์ จิตใจก็มีจุดอ่อนดัวย”1

 

กล่าวได้ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแปรส าคัญที่
น าไปสู่การเชื่อมโยงอันเป็นการก าหนดพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจุบันพฤติกรรมของคนในสังคมไทยเห็นได้
ว่าแตกต่างไปจากเดิม การต่อสู้เพ่ือการด ารงชีวิตและบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดคือความสุข การรักษา
สมดุลในการท าหน้าที่ของตนเองเพ่ือตอบสนองความปรารถนาทางด้านร่างกายและจิตใจ ก่อให้เกิด
ความกดดัน ความตึงเครียดและสภาพการบีบเค้นภายในจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงอาจจะส่งผลให้
ต้องปิดบังความรู้สึกของตนเองไว้ภายในและแสดงสิ่งที่สังคมต้องการจะเห็นจากเรา 

ข้าพเจ้าต้องการที่จะถ่ายทอดถึงความรู้สึกของมนุษย์ซึ่งถูกสภาพแวดล้อมปิดกั้นไม่ให้แสดง 
ความรู้สึกที่อยู่ภายในออกมา สิ่งที่มนุษย์ทุกคนรู้สึกและอยากที่จะเป็นหรือท า แต่ด้วยการเรียนรู้ที่
ผ่านมาของการใช้ชีวิต อาจท าให้เกิดความหวาดกลัวที่จะแสดงความรู้สึกจริง ๆ จึงน าไปสู่การปิดกั้น
และเลือกที่จะแสดงสิ่งที่คนในสังคมส่วนใหญ่จะพอใจออกไป ข้าพเจ้าได้พบเจอกับผู้คนในสังคมซึ่ง
แสดงออกทางพฤติกรรมภายนอกที่ไม่ตรงกับความจริงทางความคิดและความรู้สึกภายในท าให้
ข้าพเจ้าพบเจอแตพ่ฤติกรรมที่เป็นเพียงการแสดงเสมือนเป็นละครชีวิต

                                                      
1 ศรีเรือน แก้วกังวาล, ทฤษฎจีิตวิทยาบุคลิกภาพ, (กรุงเทพฯ : หมอชาวบาน , 2551), 48 
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แนวความคิดในการสร้างสรรค์  

 ข้าพเจ้าคิดว่ามนุษย์ล้วนแสดงสิ่งที่ตนเองไม่ได้เป็น ไม่ได้ชอบออกไปเพียงเพ่ือให้ผู้คนในสังคม
ยอมรับ ซึ่งสิ่งที่แสดงออกภายนอกนั้นอาจปกปิดความรู้สึกภายในที่มนุษย์ปรารถนาแต่ไม่สามารถ
แสดงออกให้สังคมเห็นได้ เนื่องด้วยการยอมรับจากสังคม สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ หรือเป็นเพราะมนุษย์
เรียนรู้ที่จะจดจ าจากความผิดพลาดและกลัว หวั่นวิตกที่จะเจ็บปวดจึงส่งผลให้ต้องปิดความต้องการไว้ 
ข้าพเจ้าได้ใช้ภาพของมนุษย์ที่แสดงสีหน้าเรียบเฉยแต่แฝงไปด้วยความรู้สึกเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ภายใน 
และเชือกที่สื่อถึงสภาพสังคมที่เป็นตัวบังคับให้เรานั้นไม่สามารถแสดงความรู้สึกภายในออกไปได้ ท า
ให้ต้องแอบซ่อนและปกปิดความคิดของตนเองไว้ เพราะเหตุผลหลาย ๆ อย่าง อาทิ ศีลธรรมและการ
เป็นที่ยอมรับต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนในสังคมต่างแสดงออกต่อกัน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือท าความเข้าใจในการยอมรับความรู้สึกของแต่ละคนและอยู่ร่วมกับความรู้สึกภายในของ
ตนเองอย่างถ่องแท้ 

2. อารมณ์ความรู้สึกที่ อัดแน่นอยู่ในงานจิตรกรรมที่สามารถท าให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงอารมณ์ 
ความรู้สึกของข้าพเจ้า 

 
ขอบเขตของโครงการ 

ด้านเนื้อหาแนวความคิดนั้น ข้าพเจ้าต้องการศึกษาธรรมชาติของความรู้สึกมนุษย์ที่ถูกแอบ
ซ่อนและปกปิดความคิดความรู้สึกอันแท้จริง เพ่ือป้องกันตนเองจากความวิตกกังวลต่อผู้คนในสังคม 
จึงท าให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออกสู่ภายนอกที่ไม่สอดคล้องกับความจริงที่อยู่เบื้องลึกใน โดย
น าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจ าวันของบุคคลใกล้ตัวและตัวข้าพเจ้าที่อยู่ภายใต้ภาวะความ
ขัดแย้งทางจิตใจ โดยแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่าง ๆ ที่โต้ตอบกับความรู้สึกที่มีผลอันเนื่องมาจาก
เงื่อนไขของสภาวะแวดล้อมทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม ความคิด อารมณ์และความรู้สึก  

ด้านรูปแบบและกระบวนการสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอเนื้อหากระบวนการการ
สร้างสรรค์งานจิตรกรรมสองมิติผ่านภาพเขียนสีน้ ามัน โดยใช้ภาพคนเหมือนจริงที่มีสีหน้า ความรู้สึก
และพ้ืนผิวต่าง ๆ ที่ถูกทับซ้อน เพ่ือพูดถึงสิ่งที่ถูกปกปิด เชือกที่ผูกส่วนต่าง ๆ ของร่างกายบ่งบอกถึง
สภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เป็นตัวบังคับให้ต้องคล้อยตามไปกับสังคม สัญลักษณ์แอบซ้อนเล็ก ๆ 
น้อย ๆ เพ่ือให้ผู้ชมได้มีอารมณ์ร่วมไปกับผลงาน ทั้งนี้อาจรู้สึกต่างกันออกไปตามประสบการณ์ของแต่
ละคนหรือชวนให้หวนค านึงถึงสิ่งที่ผ่านมาอันส่งผลต่อต้องปิดกั้นตนเอง 
 ด้านเทคนิคและวิธีการ ใช้เทคนิคจิตรกรรมสีน้ ามันบนผ้าใบโดยวิธีการเขียนมีการสร้างพ้ืนผิว
ทับซ้อนกันของชั้นสีเพื่อสร้างเป็นผลงานจิตรกรรมภาพคนให้เกิดความสมจริง 
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วิธีการศึกษา 

1. การเก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลเป็นภาพถ่ายและศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล
รูปภาพจากสถานที่จริง 

2. ประมวลความคิด ท าภาพร่างต้นแบบผลงาน โดยเริ่มจากการหารูปภาพข้อมูลจากสื่อ
ออนไลน์ต่าง ๆ รวบรวมข้อมูลภาพที่ได้น ามาร่างเป็นภาพต้นแบบ ซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจาก
ศิลปินไทยและต่างชาติ มีการใช้ข้อมูลจากรูปและเสริมจินตนาการลงไปเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความรู้สึกท่ีต้องการแสดงออก 

3. ด าเนินงานและปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน เริ่มจากการก าหนดขนาดและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานต่อชิ้น เมื่อได้ร่างภาพต้นแบบแล้วจึงปฏิบัติงานจริง โดยใช้ภาพต้นแบบ ระหว่าง
การสร้างสรรค์หากถ้ามีส่วนใดที่ไม่พอใจหรือต้องการเพ่ิม ลดตรงไหนจึงจะมีการปรับเปลี่ยน 
การเพ่ิมในงานจริง เมื่อท าเสร็จแล้วจึงตรวจทานและส ารวจตนเองว่าพึงพอใจกับผลลัพธ์
หรือไม ่เป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยของผลงาน 

แหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ในการสร้างสรรค์  

1. ส ารวจความรู้สึกและประสบการณ์ของตนเอง  
2.  หนังสือ 
3. อินเทอร์เน็ต  

 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าศิลปนิพนธ์ 

1. ผ้าใบส าเร็จรูป 
2. โครงไม้ส าหรับขึงผ้าใบ 
3. สีน้ ามัน  
4. แปรงแบน, พู่กันกลม, พู่กันแบน  
5. ดินสอ, ยางลบ, กระดาษ  
6. จานสี 
7. ผงซักฟอก 
8. ผ้าส าหรับเช็ดพู่กัน
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บทที ่2 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 
 
อิทธิพลจากมนุษย์  

ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ตรงที่ข้าพเจ้าพบเจอผ่านคนรู้จัก เพ่ือนสนิท
และผู้คนที่ส่งผลต่อข้าพเจ้าในแต่ละวัน ข้าพเจ้าสังเกตเห็นพฤติกรรมของบุคคลรอบข้างในบริบทที่
เกิดข้ึนจริง สัญญาณท่ีบ่งบอกถึงความวิตกกังวลและความตึงเครียด โดยอาจเกิดจากความผิดปกติ
บางประการหรือมาจากเหตุเบื้องลึกเกินกว่าทีส่ามารถมองเห็นได้จากภายนอก ซึ่งอาจเป็นเรื่อง
ธรรมดาสามัญในสังคมเมือง ต้นเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดข้าพเจ้าเสมือนเป็น
จุดเริ่มต้นของแนวความคิดท่ีน ามาสู่การพัฒนาเป็นผลงานตามทัศนะของข้าพเจ้า โดยอาศัยการ
ค้นคว้าข้อมูลจากอิทธิพลที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับการสร้างสรรค์ดังนี้  
 
อิทธิพลจากบริบททางสังคมเมือง 

  การมีชีวิตก็คือการเล่นละคร บทบาทที่ตนเองต้องแสดงนั้น คนบางคนอาจถูกตัดสินให้เป็น
คนเลวหรือบางคนอาจถูกบอกว่าเป็นคนดีหรือเป็นตัวเอกขึ้นอยู่กับบทบาทของคนที่แสดงนั้นส่งผลให้
ใครถูกใจหรือไม ่
             ข้าพเจ้าคิดว่ามนุษย์ล้วนแล้วแต่แสดงสิ่งที่ตนเองไม่ได้เป็น ไม่ได้ชอบออกไปเพียงเพ่ือให้
ผู้คนในสังคมยอมรับ ซึ่งสิ่งที่แสดงออกสู่ภายนอกนั้นอาจปกปิดความรู้สึกภายในที่ปรารถนาแต่ไม่
สามารถแสดงออกให้ผู้คนในสังคมเห็นได้ เนื่องด้วยการยอมรับสังคมหรือเป็นเพราะการที่มนุษย์
เรียนรู้ที่จะจดจ าความผิดพลาดและกลัวที่จะเจ็บปวดจึงส่งผลให้ต้องปิดบังความรู้สึกไว้  
แนวทางการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้ามาจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่พบเห็นมาจากประสบการณ์
ตั้งแต่ในในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทุกสิ่งในธรรมชาติล้วนมีหน้าที่แตกต่างกันไป มีการปรับตัวและเอาตัว
รอดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
 
อิทธิพลจากบทความ 

 ค าว่า “ชีวิตคือละคร” เป็นค าที่สะท้อนชีวิตได้ดีเหลือเกิน แต่จะมีสักกี่คนกันที่สามารถ 
เข้าถึงความหมายที่ว่านี้และเห็นว่าละครนี้แท้ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการฝัน เป็นการฝันที่
ต่อเนื่องยาวนานทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งในตอนตื่นและตอนหลับ พวกเราล้วนขยับตัวอยู่ในนั้น
ช่างเป็นฝันอันบรรเจิดชวนให้หลงใหลเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจจนออกมาเป็นละคร “ฟอร์มใหญ่” อันสุด

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3
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แสนอลังการนี่คือผลงานอันยิ่งใหญ่ที่คนทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างสรรค์เป็นผลงานที่มี “ผู้หวังดี” เข้ามา
ท าหน้าที่ก ากับการแสดงบางฉากที่ท าท่าว่าจะออก “มาแรง” ก็มักจะถูกปรับแก้ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไป
ตามกระแสและเป็นไปตามใจของผู้ชมโดยที่ไม่มีใครสนใจใยดีว่าผู้แสดงจะคิดหรือรู้สึกอย่างไร  จะเกิด
อะไรขึ้นหากอยู่มาวันหนึ่งผู้แสดงต่างก็ “ถอดใจ” ไม่ยอมสวมบทบาท ไม่สามารถแสดงละครเรื่องนี้
ต่อไปได้ต่างพร้อมกันตะโกนออกมาว่า “พอกันที ๆ ” กับละครเรื่องนี้ได้เวลาปิดฉากกลับมาอยู่ในโลก
แห่งความเป็นจริงกันซะทีแต่ “เดี๋ยว . . . ช้าก่อน อย่าเพ่ิงด่วนใจร้อนรีบลงมาจากเวที” นั่นเป็นเสียง
ที่มาจากผู้ชมและผู้ที่ท าหน้าที่ก ากับการแสดง พวกเขายอมรับอย่างตรง ๆ ว่า “ยังไม่พร้อมที่จะรับมือ
กับชีวิตจริง” ต้องการจะประวิงเวลาเอาไว้เพ่ือจะได้อยู่กับความฝันนี้ไปนาน ๆ  ให้ได้อยู่กับฝันนาน
เท่าที่จะท าได้ นั่นคือค าร้องขอของพวกเขา เขาพูดว่า “พวกเรายังไม่พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความ
เป็นจริง” จงแสดงต่อไปเถิดเพราะละครเรื่องนี้ไม่ได้เขียนบทตอนจบไว้จะเขียนตอนจบไว้ได้อย่างไร 
ในเมื่อมันคือ “ละครชีวิต” ของเรา2 
 

อิทธิพลจากภาษากาย 

ภาษากาย (อวัจนภาษา) คือการใช้พฤติกรรมทางร่างกายเพ่ือการสื่อสาร ซึ่งเป็นภาษาอีก
ประเภทหนึ่งที่ใช้เพ่ือแสดงความหมาย ภาษากาย ท่าทาง การสบตาหรือการใช้ปริภาษาซึ่งเป็น
น้ าเสียงที่ใช้ประกอบถ้อยค า แสดงอารมณ์ของผู้พูดและวัตถุภาษา3 โดยข้าพเจ้ามองว่าสิ่งที่มนุษย์
แสดงออกด้วยค าพูดมักขัดแย้งกับสิ่งที่ร่างกายแสดงให้เห็น เช่น การขึ้นไปพูดบนเวทีต่อหน้าผู้คน
จ านวนมาก ซึ่งผู้พูดจะพยายามยิ้มและพูดอย่างต่อเนื่องโดยไม่แสดงออกถึงความตื่นเต้น แต่สิ่งที่
ร่างกายแสดงออกกลับเผยให้เห็นสีหน้าที่มีอาการเกร็งเวลายิ้ม ดวงตาที่มีน้ าตาเอ่อคลอและเปล่ง
ค าพูดเร็วจนไม่ผิดธรรมชาติของตน ข้าพเจ้าจึงต้องการน าเสนอการแสดงออกทางกายภาพที่ถูกซ่อน
ของมนุษย์ด้วยกริยาท่าทางต่าง ๆ ออกมา 
 

อิทธิพลจากบทความทางทฤษฎีและปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์  

สืบเนื่องมาจากข้าพเจ้านั้นได้กล่าวถึงสภาวะทางจิตใจของมนุษย์ ข้าพเจ้าจึงหยิบยกข้อมูล
เชิงวิชาการที่สอดคล้องกับแนวความคิดเพ่ือใช้สนับสนุนในการสร้างสรรค์ให้เกิดความเป็นเหตุเป็นผล
อันน าไปสู่ข้อเท็จจริงที่ยืนยันความคิด ดังเช่นบทความเรื่อง “อารมณ์มีไว้เพ่ืออะไร” ได้น าเสนอไว้ว่า 
“อารมณ์คือสัญญาณของสังคมอันทรงพลัง ค าว่า อารมณ์  (Temper) และแรงกระตุ้น (Stimulant) 
มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินค าเดียวกันซึ่งหมายถึงเคลื่อนไหว (Move) อารมณ์ส่งข้อความทาง

                                                      
2ดร. ประพนธ์ ผาสุขยดื, “ชีวิตคือละคร ละครชีวิตของเรา”, 

https://www.gotoknow.org/posts/155904?fbclid=IwAR3qAoI4SvJyB8MZU5_TMf8TAEHV_XDMemX8
OFxUQEi4faVeaSNJlpCVBpI (สืบค้นเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2561)  

3
 wunjun , “ประโยชน์ของภาษากาย”, http://group.wunjun.com/stou27/topic/299157-8686 

(สืบค้นเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2561) 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://www.gotoknow.org/posts/155904?fbclid=IwAR3qAoI4SvJyB8MZU5_TMf8TAEHV_XDMemX8OFxUQEi4faVeaSNJlpCVBpI
https://www.gotoknow.org/posts/155904?fbclid=IwAR3qAoI4SvJyB8MZU5_TMf8TAEHV_XDMemX8OFxUQEi4faVeaSNJlpCVBpI
http://group.wunjun.com/stou27/topic/299157-8686
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กายภาพอันรวดเร็วและทรงพลังมาให้เราเพ่ือให้เราตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวทั้งยังท าให้เรา
สามารถสื่อสารได้อย่างตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ การแสดงออกทางสีหน้าและการแสดงอารมณ์แบบ
ปราศจากค าพูดอ่ืน ๆ นั้นท าหน้าที่เสมือนเป็นผลอ่านของสภาวะทางอารมณ์ ทว่ายังมีค าเตือนสองข้อ
ที่น่าพิจารณาด้วย ข้อแรกคือประเด็นเรื่องการควบคุม ซึ่งเกี่ยวกับการที่เราสามารถควบคุมการ
แสดงออกทางกายภาพด้าน อารมณ์ของเราได้อย่างง่ายดายและเที่ยงตรงหรือไม่ การรู้สึกประหลาดใจ 
ตกใจหรือถูกจู่โจมย่อมน าไปสู่ปฏิกิริยาแบบฉับพลันและรุนแรงโดยระบบประสารทอัตโนมัติ 

อารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นภายใต้การควบคุมของคนเรามากกว่าอารมณ์อีกอย่ างหนึ่ง ดังนั้น
โดยสมมุติแล้วเราจึงน่าจะควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวทางร่างกายของเราได้ง่าย แม้ว่าการวิจัยได้
แสดงให้เห็นว่าเรามักหลุดอารมณ์ต่างๆออกมาด้วยท่าทางพิเศษบางอย่างและการเคลื่อนไหวเท้าเมื่อ
รู้สึกเครียด ประเด็นที่สองเกี่ยวข้องกับการตระหนักรู้ (จิตส านึก) ของอารมณ์ บางครั้งทั้งผู้ส่งและผู้รับ
ข่าวสารต่างตระหนักรู้ได้อย่างชัดเจน เช่นในกรณีทั้งคู่ต่างขวยเขิน ในท านองเดียวกันการยิ้มแบบเม้ม
ปากหรือปิดปากเอาไว้ การหาวหรือการเคลื่อนไหวทางศีรษะ สุดท้ายนั้นผู้ส่งข้อความทางอารมณ์อาจ
ตระหนักถึงขอ้ความของตนเองแต่ผู้รับอาจไม่รู้ก็ได้หากเขาผู้นั้นก าลังพยายามซุกซ่อนบางสิ่งอยู่”4 
 
อิทธิพลจากปรัชญาเอกซิสเตนเชียลิสม์ (Exisstentialism)  

ปรัชญาของเอกซิสเตนลิสม์มีหลายรูปแบบด้วยกันแต่ละรูปแบบก็มีลักษณะต่างกันไปตาม
ความคิดของผู้สร้าง ดังนั้นเมื่อพูดถึงปรัชญานี้จึงจ าเป็นต้องบอกด้วยว่าเป็นปรัชญาเอกซิส เตนลิสม์
ของใคร ปรัชญาเอกซิสเตนลิสม์นั้นเกิดขึ้นมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง อันเป็นปรัชญาที่ว่าด้วย
สภาวะความเป็นอยู่ของมนุษย์ (หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Existence) สามารถพบเห็นใน
ชีวิตประจ าวัน ข้าพเจ้าจึงขอยกเอาแนวความคิดในปรัชญาของฌอง-ปอล ชาร์ตร์ (Jean-Paul- 
Sartre) แต่เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลงานศิลปนิพนธ์นี้เท่านั้น  

“Jean paul Sartre กล่าวว่ามนุษย์ทั้งโลกมีภาวะเหมือนกันคือ ไม่มีสารัตถะ มีแต่ภาวะเสรี 
จึงอยู่ในความรับผิดชอบของทุกคนที่จะให้คนแต่ละคนมีเสรีภาพอย่างแท้จริง 

ซาร์ตร์เชื่อว่าสิ่งทั้งหลายจะเป็นอะไร มีความหมายอย่างไรและมีคุณค่าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ
มนุษย์ทั้งนั้น มนุษย์เป็นผู้ก าหนดชนิด ก าหนดการใช้ ก าหนดคุณค่า หากถอดเอาสมมติฐานเหล่านี้
ออกเสียแล้วสิ่งต่างๆ ก็มีอยู่สักแต่ว่ามี ไม่มีความหมายอะไร แต่มีความว่างเปล่าหรือสูญตา เพชรกับ
ถ่านก็มีค่าเท่ากันเพราะต่างก็เป็นภาวะอันหนึ่ง (Being) เหมือนกัน ความวุ่นวายทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะ
การก าหนดของมนุษย์เองทั้งสิ้น เพราะภาวะทุกอย่างไม่มีเหตุผลในตัวเองว่าจะมีหรือไม่มี หรือว่าจะ
เป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรเลย ฉะนั้นตามทรรศนะของซาร์ตร์ Being แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

1. Being in itself คือ สิ่งไร้ส านึกทั้งหลาย 
2. Being for itself คือ อัตติภาวะที่มีความรู้ส านึกและสามารถก าหนดคุณค่าให้แก่ทุกสิ่งเพ่ือ

ประโยชน์ของตนเอง 
                                                      

4 เอเดรียน เฟริ์นแนห์ม, 50 ความจริงของจิตใจ, ผู้แปล สรุิยาพร นภาพร, (กรุงเทพฯ:อมรินทร์พริ้นติง้
แอนด์พับลิช ช่ิง, 2556), 87-90  
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Being นี้เองที่เป็นเนื้อแท้ของสิ่งที่ Exist และ Existence ของทุกสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ของ Bein 
ความส านึกนี้ ซาร์ตร์ถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความรู้ การรู้ก็คือความส านึกแต่ความส านึกมิใช่เป็น
วัตถุแห่งความรู้ ตามทรรศนะของซาร์ตร์ อัตตาหรือวิญญาณจึงไม่มี คงมีแต่ความส านึกที่เกิดๆ ดับ ๆ 
เท่านั้น ความคิดนี้ตรงกับทรรศนะทางพุทธศาสนาที่ถือว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่เกิดและดับอยู่ตลอดเวลา 
เป็นภาวะที่เรียกอนัตตานั่นเอง หมายความว่าเมื่อไม่มีความส านึกก็ไม่มีวิญญาณ เมื่อไม่มีวิญญาณก็ไม่
มีส านึก ซาร์ตร์กล่าวว่า ความส านึกถึงความเชื่อก็คือ ความเชื่อ ความเชื่อก็คือความส านึกถึงความเชื่อ 
     ฉะนั้นความส านึกจึงเป็น Nothingness เพราะเป็น Nothigness จึงเลือกที่จะเป็นอะไรก็ได้ การ
เลือกจึงเป็นการสร้างภาวะให้แก่ตนเองและการเลือกได้จึงหมายถึงเสรีภาพ สิ่งที่มนุษย์จะหลีกเลี่ยง
เสียมิได้ก็คือการเลือก ซึ่งจ าเป็นต้องเลือกไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง การเลือกก็มิใช่เป็นไปตามอ าเภอใจ
แต่เป็นไปตามเสรีภาพและความรับผิดชอบ ฉะนั้นคนจึงต้องเลือกสิ่งที่ดีกว่าเสมอและตามทัศนะของ
ซาร์ตร์ไม่มีสิ่งใดดีส าหรับตนเองแล้วจะไม่ดีส าหรับคนอื่นด้วย หมายความว่า มนุษย์ต้องเลือกสิ่งที่ดีทั้ง
แก่ตนเองและแก่คนอ่ืนด้วยเสมอตามเสรีภาพที่ตนมีอยู่ เพราะฉะนั้นเสรีภาพจึงเป็นเนื้อแท้ของ Being 
และเพราะเหตุนี้เอง ซาร์ตร์จึงกล่าวว่า “มนุษย์คือเสรีภาพ” และเพราะมนุษย์มีเสรีภาพ มนุษย์จึงเป็น
ผู้สร้างตนเองเพราะมนุษย์มีเสรีภาพ มนุษย์จึงสงสัยอะไรได้ เลือกที่จะเป็นอะไรได้ตามต้องการ เลือก
ที่จะอยู่หรือเลือกท่ีจะตายก็ได้ มนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนอดีตของตนได้ แต่มนุษย์สามารถเลือกได้ว่าจะ
ให้อดีตมามีอิทธิพลเหนือตนหรือไม่ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นอุปสรรคต่อเสรีภาพของมนุษย์แต่เปิดโอกาสให้
มนุษย์ใช้เสรีภาพว่าจะเลือกเอาสิ่งแวดล้อมแบบไหน แม้กฎหมายก็มีเพ่ือการเลือกของมนุษย์เช่นกัน
คือ เลือกเอาว่าจะท าตามกฎหมายหรือว่าจะเลือกเอาการฝาฝืนกฎหมาย แต่ซาร์ตร์เห็นว่า มนุษย์
ส่วนมากพยายามไม่ใช้เสรีภาพ เพราะกลัวการรับผิดชอบหรือเพราะพยายามหลีกเลี่ยงการรับผิดชอบ 
เนื่องจากเมื่อเลือกแล้วจะต้องรับผิดชอบต่อผลของการเลือกด้วย”5  
 
อิทธิพลและความบันดาลใจจากศิลปกรรม 

สัจนิยม (Realism) 
“สัจนิยมมีความเชื่อว่าผัสสะหรือประสบการณ์มีส่วนเข้าถึงความจริงได้เช่นกัน สิ่งที่เรารู้

โดยตรงจากประสบการณ์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจิตของผู้รับรู้ กล่าวคือ จิตของผู้รับรู้ไม่ได้เปลี่ยนแปลง
รูปแบบของความจริงสิ่งที่ปรากฏต่อประสาทสัมผัสของเราอย่างไร ความจริงก็เป็นอย่างนั้นไม่มีความ
แตกต่างระหว่างสภาพที่ปรากฏกับสภาพที่เป็นจริงอาจจะมีบางอย่างที่ประสาทสัมผัสของเรารับไม่ได้ 
เพราะประสาทสัมผัสของเรามีขอบเขตจ ากัดในการรับรู้ บางครั้งมนุษย์ต้องสร้างเครื่องมือขึ้นมาช่วย
ขยายความสามารถของประสาทสัมผัสเพ่ือให้รู้ความจริงได้มากขึ้น เช่น แว่นขยาย กล้องจุลทรรศน์ 
เป็นต้น”6 

 

                                                      
5 บ้านจอมยุทธ, “Jean paul Sartre”, 

https://www.baanjomyut.com/library_2/philosopher/12.html (สืบค้นเมื่อ12 กุมพาพันธ์ 2562) 
6 บ้านจอมยุทธ, “สัจนิยม (Realism)”, https://www.baanjomyut.com/library_2/extension-

2/theory_of_the_nature_of_knowledge/02.html (สืบค้นเมือ่ 12 กุมภาพันธ์ 2562) 

https://www.baanjomyut.com/library_2/philosopher/12.html
https://www.baanjomyut.com/library_2/extension-2/theory_of_the_nature_of_knowledge/02.html
https://www.baanjomyut.com/library_2/extension-2/theory_of_the_nature_of_knowledge/02.html
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อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน Osamu Obi  

Osamu Obi เกิดในปีคริสตศักราช 1965 จังหวัดนากางาวะ ประเทศญี่ปุ่น จบการศึกษาจาก 
Musashino Art University แผนกจิตกรรมสีน้ ามันในปี 1988 และหลักสูตรปริญญาโทจากท่ีเดียวกัน
ในปี 1990 
 ผลงานของ Osamu Obi ส่วนใหญ่จะถ่ายทอดเรื่องของพ้ืนผิวของคนและสิ่งของต่างๆได้
สมจริง ด้วยเทคนิคสีน้ ามัน โดยศิลปินได้แรงบันดาลใจจาก Rembrandt 
 

 

ภาพที่ 1 ภาพแสดงอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 
ที่มา: Osamu Obi, เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2562 
เข้าถึงได้จาก: 
https://www.facebook.com/osamu.obi.art/photos/a.471756952894733/155076
7764993641/?type=1&theater 
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ภาพที่ 2 ภาพแสดงอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 
ท่ีมา: ผลงานของ Osamu Obi, เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2562 
เข้าถึงได้จาก: http://www.osamu-obi.com/oil-painting-1/ 

 
ความน่าสนใจในผลงานของ Osamu Obi ที่โดดเด่นส าหรับข้าพเจ้าคือเรื่องของเทคนิคและ

พ้ืนผิวที่เกิดขึ้นในงาน ซึ่งพ้ืนผิวเหล่านั้นได้บอกเล่าเรื่องราวของตัวมันเองและบรรยากาศทางอารมณ์
ความรู้สึกออกมาได้เป็นอย่างด ีรวมถึงมีการวางจังหวะท่าทางที่น่าสนใจ  
 

http://www.osamu-obi.com/oil-painting-1/
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ภาพที่ 3 ภาพแสดงอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 
ทีม่า: ขั้นตอนการท างานของ Osamu Obi, เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2562 
เข้าถึงได้จาก: http://me-dee.com/?p=609 

 
 

http://me-dee.com/?p=609
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บทที่ 3 
 

กระบวนการสร้างสรรค์ 
 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้ส ารวจความรู้สึกของตนเองและคนในสังคมรอบข้าง 
น าเสนอในรูปแบบของความเป็นมนุษย์ที่ดูไม่เป็นธรรมชาติ ซึ่ งเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต
ประจวันของข้าพเจ้า รูปแบบของผลงานมาจากองค์ประกอบบางส่วนของละครเวทีและโขนละคร 
ร่วมกับเทคนิคสีน้ ามันที่แสงและเงาถูกจัดขึ้นใหมเ่พ่ือแสดงให้เห็นถึงความจงใจของมนุษย์ เสมือนเป็น
สิ่งที่มนุษย์จงใจสรรสร้างภาพบางอย่างเพ่ือปกปิดสิ่งภายในจิตใจ อาจเพราะมนุษย์ต้องรับผิดชอบต่อ
การกระท าของตนเองจึงไม่กล้าแม้แต่จะแสดงความต้องการของตนเองออกไปได้เนื่องด้วยความกลัว
จากผลของการกระท า 

ขั้นตอนการประมวลความคิด  

ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ส่วนตัว น ามาพินิจพิเคราะห์เป็นแนวทางใน
การสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าแปลความหมายให้สื่อถึงสิ่งที่ต้องการเพื่อเชื่อมโยงกับทัศนคติของข้าพเจ้า โดย
กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ความรู้สึกภายนอกและภายในของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินชีวิตผ่านกิจวัตรประจ าวันของบุคคลใกล้ตัวและตนเอง ความหมิ่นเหม่ในการตก
อยู่ภายใต้สภาวะความขัดแย้งทางจิตใจแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่าง  ๆ อันเป็นเหตุมาจาก 
ความรู้สึกนึกคิดและเกี่ยวโยงไปถึงเงื่อนไขของสภาวะแวดล้อมทางสังคม การสร้างสรรค์ผลงาน 
จิตรกรรมของข้าพเจ้าจึงมุ่งเน้นเรื่องราวทางอารมณ์และพฤติกรรมของมนุษย์  เป็นการถ่ายทอดโดย
ก าหนดรูปแบบเป็นจิตรกรรม 2 มิติที่มีลักษณะงานเป็นศิลปะแนวสัจนิยม (Realism) ที่ถ่ายทอด
ความนึกคิดที่ซับซ้อนผ่านฝีแปรงและสีสัน โดยแบ่งแยกสัญญะที่แทนความหมายภายในภาพเป็น 3 
ส่วน กล่าวคือ  

รูปทรงมนุษย์ (figure) เป็นส่วนที่ก าหนดความหมายภายในภาพที่ส าคัญที่สุด การแสดงกริยา 
ท่วงท่า อาการ และพฤติกรรมต่าง ๆ สัญลักษณ์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านทาง “ภาษากาย” ปฏิกริยา
ตอบสนองที่เผยให้เห็นผ่านมือ เท้า แขน ล าตัวและใบหน้า แสดงให้เห็นถึงภาวะทางจิตใจที่เผยตัว
ออกมาทางร่างกาย ด้วยเหตุผลนี้จึงก าหนดลักษณะพฤติกรรมให้กลายเป็นความหมาย จัดวางท่วงท่า
อากัปกิริยาให้กับรูปทรงมนุษย์ผ่านการใช้ลักษณะของฝีแปรงและสีในการเน้นรูปทรงให้มีความเด่นชัด
สื่อถึงสภาวะกักเก็บ อดกลั้นหรืออารมณ์ชั่ววูบและการแสดงท่วงท่าที่ผิดธรรมชาติสอดคล้องกับ
แนวความคิด  
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วัตถุ (object) วัตถุในที่นี้ท าหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับกิจกรรมที่ เกิดข้ึน
ในชีวิตประจ าวัน และกระตุ่นให้ระลึกถึงประสบการณ์อันคุ้นชินกับความแปลกแยกไป พร้อมๆกันโดย
น าเครื่องแต่งกายทางโขนละครและกระดาษท่ีถูกพับเป็นสิ่งต่าง ๆ มาใช้เป็นสัญลักษณ์ที่สามารถ
สื่อสารถึงอารมณ์และความรู้สึกแทน เพ่ือสื่อแสดงออกถึงความขัดแย้งจาก ภายใน  

สถานที ่(place) การเลือกสรรมุมมองสามารถแสดงออกได้อย่างอิสระ เผยพฤติกรรมภายใน
ห้องสี่เหลี่ยมของมนุษย์ที่ไม่อาจจะเปิดเผยตัวได้ในพ้ืนที่สาธารณะ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมที่มีเหตุผล ไร้
เหตุผลหรือเปลี่ยนไปในลักษณะที่สังคมไม่อาจยอมรับ สร้างจินตภาพภายใต้บรรยากาศที่ดูขมุกขะมัว 
ความกดดัน เพ่ือกระตุ้นความรู้สึกพิเศษบางประการ  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานส าหรับผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้นั้น ข้าพเจ้าได้บันทึกข้อมูลพ้ืนฐานจาก
สภาพแวดล้อมรอบตัวจากการสังเกตพฤติกรรมบุคคลรอบข้างที่มีความเกี่ยวโยงกับแนวความคิด และ
เพ่ือให้เกิดความรู้สึกสมจริงทา ข้อมูลในการสร้างสรรค์ข้าพเจ้าจึงเลือกต้นแบบจากบุคคลใกล้ตัวที่ ได้
ใกล้ชิด พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือน ามาเป็นข้อมูล การตีความสัญลักษณ์ต่าง ๆที่พบเห็น
ในชีวิตประจ าวันและบันทึกความรู้สึกจากสภาพความเป็นจริงน ามาผสมผสานกับจินตนาการจาก
ทัศนคติส่วนตัวเป็นข้อมูลในการสร้างภาพร่างต้นแบบ  

การสร้างภาพร่างผลงานนั้นเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เป็นขั้นตอนที่ช่วยลด
ปัญหาการขยายผลงานจริงซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม จุดมุ่งหมายที่
ต้องการ ข้าพเจ้าท าการบันทึกข้อมูลจากรูปถ่ายที่ได้ก าหนดตัวบุคคล สถานที่ วัตถุ กิจกรรม มาสร้าง
ภาพต้นแบบโดยละเอียด 
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. โครงเฟรมไม้ 
2. ผ้าลินินเรียบที่ใช้เขียนสีน้ ามัน 
3. สีน้ ามัน 
4. สื่อผสมสีต่างๆ 
5. พู่กัน 
6. ดินสอ ยางลบ 
7. แฟ้มผสมสี 
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ภาพที่ 4 ภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน  

เมื่อผ่านการกรองความคิดและการเลือกสรรภาพร่างต้นแบบแล้ว ในขั้นตอนการขยายผลงาน 
นั้นต้องปรับเปลี่ยนไปตามขนาดจากภาพถ่ายต้นแบบที่เสร็จสมบูรณ์ การก าหนดขอบเขตส่วนต่าง ๆ 
พ้ืนที่ว่างและความสัมพันธ์ของรูปทรงจ าเป็นต้องมีความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นมุมมองหรือขนาด ใน
ขั้นตอนนี้ข้าพเจ้าได้ให้ความส าคัญในเรื่องของการใช้สีที่มีความโปร่งใส ถูกทับซ้อนกันอย่างละเอียด
และมีการแสดงออกทางอารมณ์ให้เชื่อมโยงกับแนวความคิด   

1. เตรียมผ้าลินินขึงเฟรมอย่างดี 

 

ภาพที่ 5 ภาพแสดงขั้นตอนการขึงเฟรม 
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2. ร่างภาพอย่างละเอียดเพื่อง่ายแก่การลงสีและเพ่ือความถูกต้อง 

 

ภาพที่ 6 ภาพแสดงการร่างภาพ 

3. ลงสีที่เป็นเงาลงไปในส่วนที่เป็นเงาก่อนจะปั้นเนื้อสีที่เป็นแสงเพ่ิมขึ้นมาเรื่อยๆ 

 

ภาพที่ 7 ภาพแสดงการลงสี 
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4. เคลือบสีที่เป็นสีผิวไปทีละสีก่อนจะเพ่ิมเนื้อสีทับลงไปในที่ๆโดนแสงอีก ท าจนเป็นผิวคน 

 

ภาพที่ 8 ภาพแสดงขั้นตอนการเคลือบสีผิว 

5. เคลือบสีที่เป็นสีของบรรยากาศเขาไปในชั้นสุดท้ายเพ่ือไม่ให้มีจุดไหนโดดออกมาแยกจากกัน 

 

ภาพที่ 9 ภาพแสดงขั้นตอนการเคลือบสีของบรรยากาศ 

 



16 
 

 
 

การวิเคราะห์ผลงานปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานท าให้ข้าพเจ้าเกิดการรับรู้ ถึง
ข้อดี ข้อเสีย เกิดกระบวนการวิเคราะห์ บันทึกให้เห็นถึงกระบวนการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  ปรับปรุง
แก้ไขและสามารถที่จะก าหนดขอบเขตและวิธีการ การพัฒนาผลงานให้เกิดความชัดเจนและสมบูรณ์
ตลอดจนเปรียบเทียบกับผลงานก่อนหน้าว่าตรงไหนคือข้อเด่นตรงไหนคือ  ข้อด้อยของตนเองและ
ค้นหาเทคนิควิธีการที่เหมาะสมสอดคล้องไปกับเนื้อหาที่ได้บ่งบอกถึงความคิดและอัตลักษณ์เฉพาะ
ส่วนบุคคลซึ่งจะท าการวิเคราะห์ให้เห็นถึงรายละเอียดและเหตุผลต่าง  ๆ ที่เกิดในกระบวนการ
สร้างสรรค์ 

วิเคราะห์สัญลักษณ์ที่ปรากฏภายในการสร้างสรรค์  

นับเป็นเรื่องที่ยากแก่การท าความเข้าใจ ข้าพเจ้าจึงต้องหาความหมายและเหตุผลถึงความ
เป็นไปได้มารองรับว่ามันเกิดขึ้นอย่างไร เกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อใด สัญญะที่เกิดขึ้นในผลงานล้วนเกิด
จากบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์จึงเป็นเรื่องของการอุปมาอุปไมยกับสิ่งที่ปรากฏอยู่
ในโลกแห่งความเป็นจริงที่มีหน้าที่สื่อความหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วหาความเป็นไปได้เพ่ือสร้างให้เกิด
ความหมายขึ้นมาใหม่หรือก็น าไปสร้างความสัมพันธ์กับเนื้อหา ซึ่งจ าเป็นต้องอธิบายเพ่ือเปิดเผยให้
เห็นถึงสาเหตุลึกๆอ่ืนใดมากกว่าที่เรามองเห็นจากภายนอก อันเป็นการเปลี่ยนความรู้สึกในเรื่องของ
กระบวนการรับรู้สู่ผู้รับสารในอีกมิติหนึ่งอย่างเป็นเหตุเป็นผลไปในทิศทางเดียวกับทัศนคติเพ่ือให้ง่าย
ต่อความเข้าใจ ข้าพเจ้าได้แบ่งการวิเคราะห์จ าแนกสิ่งที่ถูกแสดงออกมาได้เป็น 2 ส่วนดังนี้ 

สัญลักษณ์ที่แสดงออกในลักษณะรูปธรรม  

ในทางสัญลักษณ์ทางรูปธรรมคือส่วนที่มีความหมายในตัวมันเองอยู่แล้วหรือสามารถจับต้อง
เข้าถึงได้แต่ในที่นี้ได้ก าหนดหน้าที่ในการสื่อสารสามารถจะแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ,kแทนที่และเป็น
สัญญาณบ่งบอกถึงสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจที่ถูกซ่อนเร้น โดยน าเสนอผ่านรูปทรงมนุษย์ วัตถุหรือกิจกรรม
และท่วงท่ากิริยาอาการที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน เมื่อพิจารณาไปถึงเป้าหมายในการ
แสดงออกของสัญลักษณ์จะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์มีความเชื่อมโยงกับตัวมนุษย์และให้ความหมายที่ถูก
ซ่อนอยู่ได้ ข้าพเจ้าสร้างความเกี่ยวโยงให้ตัวของวัตถุเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่า ง “จิตกับวัตถุ”
รองรับความรู้สึกในเชิงอัตวิสัยถ่ายทอดลงมาสู่ตัววัตถุนั้น ๆ และแฝงไปดัวยความหมายที่สัมพันธ์กับ
ความรู้สึกของมนุษย์ ในการคิดสร้างสัญลักษณ์ในเชิงรูปธรรมเพ่ือแสดงออกความรู้สึกนึกคิดเบื้องลึก
ของมนุษย์และสอดคล้องไปกับแนวความคิดหลัก  
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ภาพที่ 10 ผลงานศิลปะแนวรูปธรรมของ Artemisia Gentileschi 
ที่มา: Artemisia Gentileschi,The rape survivor and her revenge,สีน้ ามันบนผ้าใบ,  
เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2562 
เข้าถึงได้จาก: http://www.dailyartmagazine.com/artemisia-gentileschi-rape-
survivor-revenge/  

สัญลักษณ์ที่แสดงออกในลักษณะนามธรรม  

เกิดจากการตีความขึ้นมาใหม่ สร้างพ้ืนที่รองรับ สร้างรูปร่างเพ่ือที่จะแสดงตัวมันเองได้และ
แสดงออกถึงสถานะที่เป็นอยู่ ซึ่งในสัญลักษณ์ส่วนนี้ได้ถูกก าหนดให้อยู่ในรูปของสี ฝีแปรง การราดสี 
สลัดสี เส้น สังเกตเห็นได้ว่าวิธีการสื่อสารในลักษณะนี้มิได้เกิดจากความบังเอิญแต่เกิดจากการควบคุม
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ให้อยู่ในเงื่อนไขของเนื้อหาดัวยกรรมวิธีในความอิสระซึ่งก็เป็นเสมือนผลของสภาวะอารมณ์โดยสมมุติ 
ดังที่กล่าวไว้ในบทก่อนหน้านี้ให้ปรากฏเห็นอย่างชัดเจน  

ดังเช่นในเรื่องความหมายของ “สี” ที่น ามาอ้างอิงเป็นสัญลักษณ์ในลักษณะนามธรรม เป็นที่
เข้าใจกันดีว่าโทนสีต่าง ๆ มีความเกี่ยวเนื่องกับอารมณ์ความรู้สึกและสภาวะทางจิตซึ่งมีผลกระทบ 
และสัมพันธ์กับมนุษย์ต้ังแต่ร่างกาย จิตใจและพฤติกรรม แต่อย่างไรก็ตามผลของการตอบสนองของสี
ที่แตกต่างกันไปตามปัจเจกของแต่ละบุคคล อาจจะมีเงื่อนไขต่อการรับรู้อยู่บ้างในเรื่องปฏิกิริยาต่อสี
นั้น ๆ ข้าพเจ้าจึงพิจารณาถึงเหตุผลที่เลือกใช้สีต่าง ๆ ที่สามารถจะสร้างความเข้าใจร่วมกัน ค้นหา
ความหมายการเลือกใช้สีให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการสื่อสาร 

 

ภาพที่ 11 ผลงานศลิปะแนวนามธรรมของ Wassily Kandinsky 
ที่มา: Wassily Kandinsky, Geometric abstraction, สีน้ ามันบนผ้าใบ, 140 X 201 ซม., 
เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2562 
เข้าถึงได้จาก: https://www.wassilykandinsky.net/painting1896-1944.php 

วิเคราะห์ลักษณะฝีแปรง  

สิ่งแรกที่เห็นได้ชัดคือฝีแปรงของพู่กันใน 2 ลักษณะ โดยประกอบไปด้วยวิธีการเกลี่ยสีให้
เรียบเนียนกับการใช้ฝีแปรงแบบหยาบ เมื่อกล่าวลึกลงไปในรายละเอียดของฝีแปรง ข้าพเจ้าได้ใช้พู่กัน
ขนาดเล็กพ่ือสร้างฝีแปรงที่ละเอียดเมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นเป็นสีที่เรียบเนียนแต่เมื่อสังเกตใน
ระยะใกล้จะเห็นถึงฝีแปรงเล็ก ๆ ที่ตั้งใจสร้างขึ้น ท าให้เห็นได้ถึงวิธีการแสดงออกของฝีแปรงเพ่ือให้
สอดคล้องกับเนื้อหา แนวความคิดและเจตนาสามารถแสดงตัวได้ชัดเจน ซึ่งในฝีแปรงใน 2 ลักษณะ
ดังกล่าวนี้จะแบ่งกันชัดเจนระหว่างรูปทรงมนุษย์ รูปทรงวัตถุและพ้ืนที่ว่าง ในรูปทรงของมนุษย์จะมี
ลักษณะของฝีแปรงที่ดูเรียบเนียนที่เกิดจากฝีแปรงขนาดเล็ก ซึ่งจะมีลักษณะของฝีแปรงทั้ง 2 แบบมา
ผสมผสานร่วมกัน ในส่วนพ้ืนที่ว่างจะมีลักษณะการเกลี่ยสีเรียบเนียน  
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ผลลัพธ์จากการแสดงออกที่ขัดแย้งกันของฝีแปรงใน 2 แบบที่กล่าวมาข้างต้น คุณลักษณะที่
ถูกสร้างขึ้นมาจากความแตกต่างกันนั้นสามารถเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกับการสื่อความหมายเป็น
ตัวแทนของการรับรู้ที่ออกมาจากภายในโดยตรง สามารถปลดปล่อยสิ่งที่ซ่อนเร้นที่อยู่ภายในออกมา
ปรากฏสู่ภายนอกได้อย่างอิสระดัวยฝีแปรง ส่วนวีธีการระบายบางครั้งก็มีเรื่องของทิศทางและขนาด
เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การระบายในรูปทรงมนุษย์จะสังเกตเห็นได้ว่าลักษณะของฝีแปรงละเอียดเล็ก
และทับซ้อนกันหลานชั้นมากฝีแปรงก็จะสานตามรูปทรงกล้ามเนื้อของมนุษย์ การพัฒนาของฝีแปรงที่
มีความหลากหลายดัวยการลองผิดลองถูกนั้นทั้งนี้ก็เพ่ือให้เกิดพ้ืนผิวอารมณ์ที่ชัดเจน สอดคล้องกั บ 
แนวความคิด เรื่องราว เนื้อหาและรูปแบบจึงเป็นที่ชัดเจนว่าฝีแปรงเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทส าคัญ  
ต่อการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าในศิลปนิพนธ์ชุดนี้ 

วิเคราะห์ทัศนธาตุในการสร้างสรรค์  

การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าได้ประกอบไปดัวยทัศนธาตุต่าง ๆ ที่น ามาผสมผสานกัน
ของรูปทรง สี พื้นผิว เส้น พ้ืนที่ว่าง เป็นองค์ประกอบที่ลงตัวและส่งเสริมกัน สามารถบ่งบอกเรื่องราว
หรือเนื้อหา ซ่ึงข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ทัศน์ธาตุต่าง ๆ ได้ดั่งนี้  

รูปทรง (form) รูปทรงเป็นตัวหลักในการก าหนดที่มาที่ไปของทัศน์ธาตุต่าง ๆ ให้กับผลงาน
การใช้เส้นและรูปทรงให้มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน ข้าพเจ้าเลือกใช้รูปทรงของมนุษย์เป็นตัว
ถ่ายทอดเรื่องราวส าคัญ ซ่ึงจะมีวัตถุสิ่งของมาประกอบที่ท าให้การสื่อความหมายของภาพชัดเจน
ยิ่งขึ้น จัดวางองค์ประกอบของภาพตามความเหมาะสมในแต่ความหมายที่ต้องการสื่อและวัตถุหรือ
พ้ืนที่ว่างที่ถกูจัดวางให้เป็นส่วนหนึ่งของภาพเพ่ือสะท้อนความคิดความรู้สึก  

สี (colour) เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งในผลงาน ข้าพเจ้าได้ศึกษาเรื่องความหมายของสีในทาง
จิตวิทยาซึ่งสีเป็นได้ทั้งแรงกระตุ้นและแรงกดดันการทดลองค้นหาสีหรือโทนสีนั้นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนสีและลักษณะของการใช้สีให้เหมาะสมกับอารมณ์และความกลมกลืนตาม จุดประสงค์ใน
การสื่อความ ซึ่งข้าพเจ้ามุ่งเน้นที่จะให้สีเป็นตัวสร้างมิติ เลือกสรรเพ่ือให้เกิดความรู้สึกถึงภายในจิตใจ
ของมนุษย์  

พื้นผิว (texture) เกิดจากการใช้ฝีแปรงของพู่กันผสมผสานกับชั้นสีที่บางและหนาเป็นบาง
จุดตามความเหมาะสมเกิดเป็นพ้ืนผิวที่มีความหลากหลายที่แตกต่างกันและเพ่ิมมิติของการรับรู้
บางครั้งพ้ืนผิวที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากความบังเอิญหรือตั้งใจ  

เส้น (line) เส้นที่แสดงตัวในผลงานของข้าพเจ้าเป็นไปในลักษณะตามหลักของธรรมชาติคือ
จะพยายามถ่ายทอดเส้นที่เกิดจากธรรมชาติที่มีความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นเส้นในรูปทรงของมนุษย์
และตัวของวัตถุ ซึ่งลักษณะของเส้นจะเป็นไปในตามเหตุผลเช่น หน้าต่าง ประตู เส้นรอบ  นอก ใน
รูปทรงของมนุษย์และวัตถุอาการบิดเบี้ยวของเส้นคล้อยตามกัน ขัดแย้งกัน ส่งผลให้เกิดประสบการณ์
การรับรู้ในการมองเห็นที่ดูน่าสนใจ  

ดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการกลั่นกรองกระบวนการทางความคิดและการแสดงออก ใน 
ส่วนตัวของข้าพเจ้าไม่ได้ก าหนดกฎเกณฑ์ตายตัวของกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานที่จะต้องท าซ้ า  
เหมือนเดิมตลอดไป ซ่ึงจะขึ้นอยู่ในการแก่ไขปัญหาในแต่ละครั้งตลอดจนการพัฒนาเป็นงานจิตรกรรม 
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่ถูกซ่อนเป็นไปตาม
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สถานการณ์ที่เกิดจากความรู้สึกในช่วงเวลานั้นๆและค้นหาข้อแตกต่างจาก จุดเริ่มต้นไปสู่การพัฒนา
ในขั้นล าดับต่อไป  
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บทที่ 4 
 

การสร้างสรรค์และวิเคราะห์ผลงาน 
 

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม หัวข้อ “ละครชีวิต” เป็นการสร้างสรรค์เกี่ยวกับธรรมชาติ
ของมนุษย์ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติในสภาพแวดล้อมของชีวิตประจ าวันของมนุษย์ซึ่งเป็น
เรื่องใกล้ตัว โดยใช้ผลงานจิตรกรรมที่มีเทคนิคสีน้ ามันเพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นถึงเรื่องราวของความงาม
ความสุขและรอยยิ้มที่มนุษย์พยายามสร้างขึ้นเพ่ือปกปิดอีกความรู้สึกที่อยู่ภายใน ความสุขที่มนุษย์
แสดงออกนั้นเป็นเพียงมายาภาพที่มนุษย์สร้างขึ้นเพียงเพ่ือปกปิกตนเอง ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอด
ความรู้สึกเหล่านั้นผ่านนางแบบที่มีท่วงท่าและสีหน้าที่ถูกจัดถูกแต่งขึ้นมาอย่างไม่เป็นธรรมชาติ 
ข้าพเจ้าได้มีการพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์รวมไปถึงการประมวลผลทางด้านความคิดและการ
จัดการทางด้านทัศนศิลป์ ตลอดจนถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแนวความคิด จึงสามารถ
ล าดับการพัฒนาในการสร้างสรรค์ผลงานได้ดังต่อไปนี้ 

 
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที ่1 (ภาคปีการศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา 2559) 
 

ด้านเนื้อหา 
จุดเริ่มต้นในช่วงแรกของการสร้างสรรค์เริ่มจากข้าพเจ้าได้มีความสนใจในความเป็นไทยใน

หลาย ๆ ด้านทั้งประเพณีวัฒนธรรมและการแสดงของไทยข้าพเจ้าจึงเริ่มที่อยากจะเอาความเป็นไทย
เข้าไปอยู่ในงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า โดยอยากจะน าเสนอแง่มุมที่ทุกคนสามารถรู้สึกตามและเข้าถึง
ได้ง่ายของมนุษย์ปกติทั่วไป 

สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการจะแสดงออกคือความขัดแย้งของความรู้สึกภายนอกและภายในเป็นสิ่งที่
ข้าพเจ้ารู้สึกต่อการด าเนินชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคิดว่ามนุษย์ทุกต่างแอบซ่อนความรู้สึกบางอย่างไว้
ภายในแล้วปกปิดความรู้สึกนั้นด้วยรอยยิ้มและความสนุกซึ่งข้าพเจ้าได้เก็บภาพมุมมองเนื้อหาเหล่านี้
มาสร้างสรรค์ผลงาน 

ด้านรูปแบบ 
ในด้านรูปแบบระยะเริ่มต้น ข้าพเจ้าได้ใช้รูปแบบของความเป็นไทยเข้าไปรวมกับเนื้อหาที่

ข้าพเจ้าต้องการสื่อ ซึ่งในช่วงเริ่มต้นจะมีการเปลี่ยนไปมาของรูปแบบบ้างแต่ข้าพเจ้าได้ใช้รูปแบบของ
ผู้หญิงที่พยายามท าท่าทางที่ไม่ปกติ เช่น ท าท่าทางของโขนที่บอกว่ารักว่ามีความสุขแต่สีหน้าที่เศร้า
หรือการเล่นกับภาพพ้ืนหลังที่บอกเรื่องราวที่ตรงข้ามกับตัวจุดเด่นผู้หญิง เพ่ือพูดถึงการพยายามแสดง
สิ่งที่ขัดกับความรู้สึกภายในและพ้ืนหลังส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงที่แทนค่าของม่านเวทีละคร 

ด้านเทคนิค 
ในทางเทคนิคข้าพเจ้าได้ใช้เทคนิคสีน้ ามันบนผ้าใบในการสร้างเทคนิคและพ้ืนผิวต่าง ๆ ลงบน

ผืนผ้าใบ 
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สรุปผล 
ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ ระยะที่ 1 ทั้งในด้านแนวคิดและรูปแบบไม่ว่า

จะเป็นการน าประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองมารวมกับความชอบความสนใจในความเป็นไทยมา
ใช้ประกอบแนวคิดหรือการน าสิ่งที่ตัวรู้สึกพบเจอมาใช้ในงาน ในผลงานระยะเริ่มต้นข้าพเจ้าไม่ได้
สนใจเนื้อหาอ่ืนนอกจากเรื่องที่ข้าพเจ้ารู้สึกต่อตนเองกับสังคม และเป็นช่วงที่ข้าพเจ้าได้ทดลองเปลี่ยน
วิธีการท างานทั้งด้านเทคนิคต่าง ๆ และเป็นช่วงที่ข้าพเจ้าเริ่มเข้าใจตัวเองและความชอบของตนเอง 

 

ภาพที่ 12 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที1่ ชิ้นที่ 1 “นางละคร1” 2559 
เทคนิคสีน้ ามันบนผ้าใบ ขนาด 120 X 100  ซม. 



23 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 13 ภาพผลงานก่อนศิละนิพนธ์ ระยะที่ 1 “นางละคร 2” 2559 

   เทคนิคสีน้ ามันบนผ้าใบ ขนาด 130 X 100 ซม. 
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ภาพที่ 14 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที1่ “นางละคร 3” 2559 
   เทคนิคสีน้ ามันบนผ้าใบ ขนาด 180x150 ซม. 
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  ภาพที่ 15 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที1่ “หญิงไทย” 2559 
     เทคนิคสีน้ ามันบนผ้าใบ ขนาด 160 X 120 ซม. 
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ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2 (ภาคปีการศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560) 
 

ด้านเนื้อหา 
จุดเริ่มต้นในช่วงแรกของการสร้างสรรค์เริ่มจากข้าพเจ้าได้มีความสนใจในความเป็นไทยใน

หลาย ๆ ด้านทั้งประเพณีวัฒนธรรมและการแสดงของไทย ข้าพเจ้าจึงเอาความเป็นไทยเข้าไปอยู่ใน
งานจิตรกรรมของข้าพเจ้าโดยระยะที่ 2 ข้าพเจ้าได้ตัดทอนรูปแบบของความเป็นเครื่องประดับหรือ
ความเป็นโขนลงเพื่อให้ผู้ชมได้เข้าถึงความธรรมดาของเรื่องราวชีวิตของมนุษย์ 

สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการจะแสดงออกคือความขัดแย้งของความรู้สึกภายนอกและภายใน สิ่งที่
ข้าพเจ้ารู้สึกต่อการด าเนินชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคิดว่ามนุษย์ทุกต่างแอบซ่อนความรู้สึกบางอย่างไว้
ภายในแล้วปกปิดความรู้สึกนั้นด้วยรอยยิ้ม อาจเพราะมนุษย์ถ้าต้องแสดงสิ่งที่ต้นเองรู้สึกออกไปตรงๆ 
มนุษย์คนนั้นจะต้องยอมรับกับผลที่ตามมาของการกระท านั้น มนุษย์จึงต้องแอบซ่อนความรู้สึก
เหล่านั้นเพราะกลัวที่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่จะตามมา และในระยะที่2ข้าพเจ้าได้สนใจเรื่องของวัตถุ
ต่าง ๆ ที่บอกว่าเป็นของไทยใช่ช่วงนี้ข้าพเจ้าได้ตั้งค าถามกับตัวเองว่าความเป็นไทยคือวัตถุหรือคือคน
กันแน่ซึ่งข้าพเจ้าได้เก็บภาพมุมมองเนื้อหาเหล่านี้มาสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน 

ด้านรูปแบบ 
ในด้านรูปแบบระยะที่ 2 ข้าพเจ้าได้ใช้รูปแบบของความเป็นไทยเข้าไปรวมกับเนื้อหาที่

ข้าพเจ้าต้องการสื่อซึ่งในช่วงระยะท่ี 2 จะมีการเปลี่ยนไปมาของรูปแบบบ้างแต่ในระยะนี้ข้าพเจ้าได้ใช้
สิ่งของที่ธรรมดามาแทนความหมายมากขึ้นทั้งเชือกและดอกไม้เพ่ือถ่ายทอดความรู้สึกที่เข้าถึงได้ง่าย
ของมนุษย์ ในด้านรูปแบบข้าพเจ้าได้ใช้ผู้หญิงที่มีการกระท าต่าง ๆ กับเชือกทั้งการมัดที่ให้ความรู้สึก
ของการบังคับแต่สีหน้าที่กลับยิ้มและข้าพเจ้าได้มีการเปลี่ยนจากวัตถุที่เคยมีความเป็นไทยมาเป็น
รูปแบบที่สร้างสรรค์มากข้ึนในแต่ละรูปรวมไปถึงนางแบบที่มีความหลากหลายตามความหมายของรูป
เช่นคนมีอายุกับผู้หญิงฝรั่งและพ้ืนหลังส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงที่แทนค่าของม่านเวทีละครแต่มีการท า
น้ าหนักของบรรยากาศภาพรวมมากข้ึน 

ด้านเทคนิค 
ในทางเทคนิคข้าพเจ้าได้ใช้เทคนิคสีน้ ามันบนผ้าใบในการสร้างเทคนิคและพ้ืนผิวต่าง ๆ ลงบน

เฟรมผ้าใบ 
 สรุปผล 
ข้าพเจ้าได้ตัดทอนรูปลักษณ์ความเป็นไทยลงจากรูปแบบในระยะที่ 1 ข้าพเจ้าได้น าเสนอสิ่งที่

เกี่ยวข้องกับตนเองมารวมกับความชอบความสนใจในความเป็นไทยมาใช้ประกอบแนวคิดหรือการน า
สิ่งที่ตัวรู้สึกพบเจอ มาใช้ในงาน ในผลงานระยะที่ 2 ข้าพเจ้าเริ่มอยากที่จะออกจากกรอบจึงพยายาม
สร้างสรรค์ผลงานให้มีความน่าสนใจและแปลกใหม่มากขึ้น โดยเพ่ิมเทคนิคต่าง ๆ ที่จะให้ความหมาย
ต่างกันในแต่ละรูป 
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ภาพที่ 16 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที ่2 “สีดา 1” 2560 
   เทคนิคสีน้ ามันบนผ้าใบ ขนาด 150 X 120 ซม. 
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 ภาพที่ 17 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2 “เล่นละคร 1” 2560 
    เทคนิคสีน้ ามันบนผ้าใบ ขนาด 150 X 120 ซม. 
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   ภาพที่ 18 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2 “เล่นละคร 2” 2560 
      เทคนิคสีน้ ามันบนผ้าใบ ขนาด 150 X 120 ซม. 
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ภาพที่ 19 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2 “เล่นละคร 3” 2560 
   เทคนิคสีน้ ามันบนผ้าใบ ขนาด 150 X 120 ซม. 
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ภาพที่ 20 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2 “เล่นละคร 4” 2560 
   เทคนิคสีน้ ามันบนผ้าใบ ขนาด 150 X 120 ซม. 
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ภาพที่ 21 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที ่2 “สีดา 2” 2560 
   เทคนิคสีน้ ามันบนผ้าใบ ขนาด 150 X 120 ซม. 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ (ภาคปีการศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561) 
 

ด้านเนื้อหา 
ข้าพเจ้าได้น าเสนอความรู้สึกของมนุษย์ที่ขัดแย้งกันของภายนอกและภายในโดยข้าพเจ้าได้

หยิบยกความรู้สึกบางสถานการมาน าเสนอเช่นความรักความสุข เรื่องเพศและเรื่องการใช้ชีวิตปกติใน
สังคมโดยเรื่องทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้น าเสนอเป็นเรื่องราวที่มนุษย์เกือบทุกคนต้องรู้สึกเพราะเป็นเรื่อง
ปกติธรรมดาของมนุษย์ที่ต้องพบเจอ ข้าพเจ้าคิดว่ามนุษย์ทุกคนไม่อาจแสดงสิ่งที่ตัวเองรู้สึกจริงๆ
ออกไปได้ อาจเพราะไม่ว่าใครท าอะไรก็จะต้องยอมรับผลของการกระท าที่จะตามมาเพราะงั้นมนุษย์
ส่วนใหญ่จึงเลือกท่ีจะปกปิดความรู้สึกพวกนั้นไว้ภายในไม่สามารถแสดงออกไปได้เพราะกลัวที่จะต้อง
พบเจอกับผลของการกระท า 

ด้านรูปแบบ 
ในด้านรูปแบบของผลงานศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้าได้น าเสนอทั้งความระเอียดอ่อนทางด้าน

ความรู้สึกและความคิดของข้าพเจ้าลงไปโดยในผลงานศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้าน าเสนอรูปแบบที่ดูเหมือน
ไม่มีอะไรแต่แอบซ่อนไปด้วยสัญลักษณ์เพ่ือให้ผู้ชมได้คิดต่อไปถึงประสบการชีวิตของแต่ละคน  

สิ่งที่ข้าพเจ้าซ่อนไว้ในงานมีทั้งขนาดของผ้าใบที่มีความหมายแอบซ่อนเช่นขนาดผ้าใบที่เป็น
ขนาดของโรงศบและยังมีสัญลักษณ์ของการแต่งหน้าที่บอกถึงละครทั้งแสงเงาของละครเวทีด้วย แล้ว
ยังใช้นางแบบที่มีเป็นเพศที่สามที่คนดูอาจจะดูไม่ออกรวมไปถึงสิ่งของที่ท าขึ้นมาจากกระดาษที่บอก
ถึงความปลอม เช่น คนที่รู้สึกดีต่อกันจะให้ดอกไม้แทนความรักความยินดีแต่ถ้าเป็นดอกไม้กระดาษ
ข้าพเจ้าได้ให้ความหมายถึงความไม่จริงหรือของปลอม ซ่ึงในผลงานศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้าได้ท าให้งานดู
เรียบง่ายมากขึ้นเพ่ือขับเน้นอารมณ์ความร็สึกแต่ก็ยังแอบซ่อนไปด้วยสัญลักษณ์ที่มีความหมายที่ลึกซึ้ง
อยู่ภายใน 

ด้านเทคนิค 
ในทางเทคนิคข้าพเจ้าได้ใช้เทคนิคสีน้ ามันบนผ้าลินินในการสร้างเทคนิคและพ้ืนผิวต่าง ๆ บน

เฟรมผ้าใบ 
สรุปผล 
ในผลงานศิลปะนิพนธ์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้พัฒนาชั้นเชิงของการน าเสนอเพ่ือขับเน้น

อารมณ์ของตัวผลงานมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทิ้งความหมายในตัวงานแต่กลับซ่อนความหมายลงไปในงานให้
ผลงานมีมิติมากข้ึน รวมไปถึงข้าพเจ้าได้เข้าใจตนเองและความรู้สึกต่าง ๆ ของตนเองและคนในสังคม
มากขึ้น ข้าพเจ้าจึงน าเสนอความรู้สึกที่แอบซ่อนได้อย่างแนบเนียนมากข้ึน 
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ภาพที่ 22 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 

   ชื่อผลงาน: ละครครอบครัว 
   ขนาด: 160 X 130 ซม. 
   เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
   ปีสร้าง: 2561 
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ภาพที่ 23 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 
   ชื่อผลงาน: ละครรัก 
   ขนาด: 160x130 ซม. 
   เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
   ปีสร้าง: 2561 
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ภาพที่ 24 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 
ชื่อผลงาน: ละครอิสระ 1 
ขนาด : 186 X 60 ซม. 
เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
ปีสร้าง: 2561 

 

ภาพที่ 25 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4 

   ชื่อผลงาน : ละครอิสระ2 
   ขนาด : 185 X 60 ซม. 
   เทคนิค : สีน้ ามันบนผ้าใบ 
   ปีสร้าง: 2561 
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ภาพที่ 26 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 5 
   ชื่อผลงาน: จัดฉาก 
   ขนาด: 220 X 160 ซม. 
   เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
   ปีสร้าง: 2561 
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ภาพที่ 27 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 6 
   ชื่อผลงาน: นางละคร 3 
   ขนาด: 130 X 100 ซม. 
   เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
   ปีสร้าง: 2561 
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ภาพที่ 28 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 7 
   ชื่อผลงาน: ละครรัก 1 
   ขนาด: 29.7 X 42.0ซม. 
   เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
   ปีสร้าง: 2562 
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ภาพที่ 29 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 7 
   ชื่อผลงาน: ละครรัก 2 
   ขนาด: 29.7 X 42.0 ซม. 

     เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
   ปีสร้าง: 2562 
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ภาพที่ 30 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 8 
   ชื่อผลงาน: แฝด 1 
   ขนาด: 60 X 80ซม. 
   เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
   ปีสร้าง: 2562 
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ภาพที่ 31 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 9 
   ชื่อผลงาน: แฝด 2 
   ขนาด: 29.7 X 42.0 ซม. 

           เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
   ปีสร้าง: 2562 
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การวิเคราะห์ทัศนธาตุในการสร้างสรรค์งาน 

1. จุด (Point) 
จุดในงานเกิดจากก้อนสีที่ท าให้เห็นเป็นพ้ืนผิวเล็ก ๆ จุดในงานบางจุดเกิดจากการตั้งใจท าให้

เกิดความนูนความมีมิติมากขึ้น เช่น ในลูกตาด า 
2. เส้น (Line) 

เส้นในงานมาจากเส้นของพู่กันเบอร์ 00-10 ที่สานกันในแต่ละชั้นสีให้ดูมีความซับซ้อนและมี
มิติมากข้ึนและเส้นโดยรวมในงานเน้นความสวยงามของเส้นโค้งท่ีใบหน้าและท่วงท่าท่ีสวยงามของเส้น 
ซึ่งได้ใช้เส้นโค้งเป็นส่วนใหญ่เพ่ือขับเน้นให้เห็นถึงความสวยงามของรูปทรง นอกจากนี้ยังมีเส้นน า
สายตาเป็นเส้นโค้งเข้าหาจุดเด่นกลางภาพเพ่ือให้มองไปในจุดเดียวกัน 
3. สี (Colour) 

การใช้สีในงานเป็นการใช้สีเอกรงค์ (Monochrome) ซึ่งเน้นไปในโทนสีซีเปีย (Sepia) หรือสี
เทาอมน้ าตาลเข้ม เพ่ือให้อารมณ์ของภาพไปในทิศทางเดียวกันและเห็นความจริงของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมา
จากเทคนิคสีน้ ามันโดยใช้สีที่มีความโปร่งใสมาทับซ้อนกันจนเกิดน้ าหนักท่ีแตกต่างกัน 
4. รูปร่างและรูปทรง (Shape and Form) 

รูปร่างรูปทรงคือส่วนประกอบส าคัญที่จะช่วยให้เรื่องราวนั้นชัดเจนและตอบสนอง
แนวความคิดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมาจากการใช้รูปทรงที่สวยงามของกล้ามเนื้อและกระดูกมนุษย์ที่
มีความซับซ้อน เช่น ท่วงท่าที่ท าให้เห็นกระดูกที่ถูกกล้ามเนื้อปกปิดในบางส่วนและผิวหนังบาง  ๆ ที่
คลุมกล้ามเนื้อลงไปอีกทีหนึ่งเผยให้เห็นความสัมพันธ์ของรูปทรง 
5. น้ าหนักแสงเงา (Light and Shadow) 

น้ าหนักแสงเงามาจากการก าหนดขึ้นมาใหม่โดยอิงจากบรรยากาศที่ต้องการไปในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่ง และการสร้างค่าน้ าหนักให้รูปทรงนั้นมีมิติมากขึ้นจากเทคนิคจิตกรรมสีน้ ามันโดยใช้สีที่มี
ความโปร่งใสแต่ใช้การทับซ้อนหลาย ๆ ชั้นเพื่อให้เกิดน้ าหนักที่แตกต่างกันแต่ยังมีอากาศในภาพ 
6. พื้นผิว (Texture) 

พ้ืนผิวเป็นส่วนส าคัญที่สุดภายในภาพของข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดพื้นผิวของ
มนุษย์ที่ผ่านเรื่องราวต่าง ๆ เพ่ือให้ภาพนั้นถ่ายทอดถึงประสบการณ์ชีวิตออกมาผ่ านพ้ืนผิวในงาน
จิตรกรรมสีน้ ามัน พ้ืนผิวที่ขรุขระไม่เรียบเนียน ให้ความรู้สึกถึงธรรมชาติและความมีชีวิตของสิ่งนั้นๆ
มากยิ่งขึ้น 
7. พื้นที่ว่าง (Space) 

ข้าพเจ้าได้ใช้พ้ืนที่ว่างในงานทุก ๆ ชิ้นเพ่ือให้ภาพมีอากาศและเพ่ือให้เกิดความรู้สึกที่สบาย
ตามากขึ้น 
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การวิเคราะห์องค์ประกอบของงาน 

ความสมดุล (Balance) 

 

ภาพที่ 32 การวิเคราะห์ความสมดุลของผลงาน 

 
เส้นสีแดงแสดงการแบ่งองค์ประกอบของภาพ ซึ่งโดยรวมขององค์ประกอบคือการวางเป็น

กลุ่มเดียวและจัดดุลยภาพแบบอสมมาตรคือ สมดุลซ้ายขวาไม่เท่ากันและน้ าหนักเทไปทางด้านขวา
เสียมากกว่า ส่วนด้านบนจะปล่อยให้เป็นพ้ืนที่ว่างเพราะต้องการให้รูปทรงและพ้ืนผิวเป็นจุดสนใจมาก
ที่สุดและเพ่ือให้ภาพไม่ดูแน่นจนเกินไป 
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เอกภาพ (Unity) 

 

ภาพที่ 33 การวิเคราะห์เอกภาพของผลงาน 

ความกลมกลืนของภาพ ข้าพเจ้าตั้งใจให้ท่วงท่าของร่างกาย (Figure) มีความเชื่อมโยงและ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยโทนสีที่ไม่ตัดกันฉูดฉาดแต่กลับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับทั้งสีของ
บรรยากาศและร่างกาย แต่ก็มีสีทองจากเครื่องประดับที่มาขับเน้นให้ รูปร่างดูเด่นชัดขึ้นและมีมิติ 
ความสัมพันธ์ของรูปทรงกล้ามเนื้อของตัวประธานในภาพมีการจัดองค์ประกอบให้ประธานอยู่เป็น
กลุ่มเดียวกันส่งผลท าให้ผู้ชมมองจุดเด่นเพราะเน้นตัวนางให้ดูเด่นและผลักระยะผู้ชายให้เป็นตัวรอง
แล้วค่อย ๆ หายไปกับบรรยากาศ  
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ความขัดแย้ง (Contrast) 

 

ภาพที่ 34 การวิเคราะห์ความขัดแย้งภายในงาน 

ความขัดแย้งในภาพนี้คือน้ าหนักของตัวนางที่อยู่ด้านหน้าที่โดนแสงเยอะกว่าตัวผู้ชาย
ด้านหลังถึงโครงสร้างและเส้นจะไปในทางทิศเดียวกันแต่ตัวที่มาท าให้ภาพดูเด่นชัดและมีระยะมากข้ึน
คือตัวนางที่มีการแต่งหน้าและการใช้เครื่องประดับเข้าไปขัดกับความกลมกลืนเพ่ือให้ภาพรวมดู
น่าสนใจและยังเป็นไปตามแนวความคิดของข้าพเจ้า 

ความกลมกลืน (Harmony) 

 

ภาพที่ 35 การวิเคราะห์ความกลมกลืนภายในงาน 
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ความกลมกลืนในงานเกิดจากการระบายพ้ืนผิวที่เผยถึงสัดส่วนกล้ามเนื้อและผิวหนังของ
มนุษย์ที่เหมือนจริง รวมถึงการน าเอารูปร่าง ขนาด สี ท่าทางของตัวคนที่คล้ายคลึงมาจัดไว้ด้วยกันท า
ให้เกิดความสัมพันธ์ในภาพ 

การเน้น (Emphasis) 

 

ภาพที่ 36 การวิเคราะห์การเน้นภายในงาน 

ข้าพเจ้าใช้สีแดงที่มีความต่างของน้ าหนักแสดงการเน้นของรูปทรงทั้งสองในภาพ โดยให้ ตัว
นางหรือประธานหลักเด่นกว่าและตัวผู้ชายรองลงมาโดยให้ค่าน้ าหนักของตัวผู้ชายด้านหลังให้มี
น้ าหนักเข้มข้ึนเพราะต้องการให้กลืนไปกับพ้ืนหลัง 
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จังหวะลีลา (Rhythm) 

 

ภาพที่ 37 การวิเคราะห์จังหวะภายในงาน 

เป็นจังหวะที่ข้าพเจ้าใช้เส้นเชิงนัยที่อยู่ในรูปทรงของมนุษย์แสดงความเป็นจังหวะสลับ
ลดหลั่นกันเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมเพ่ือให้ตัวฟิกเกอร์มีความลื่นไหลน่าสนใจ 

สัดส่วน (Propertion) 

 

ภาพที่ 38 การวิเคราะห์สัดส่วนภายในงาน 
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จัดสัดส่วนของภาพด้วยการวางต าแหน่งโดยใช้กฎสามส่วน โดยแบ่งกรอบให้ด้านกว้างและ
ยาวเป็นสามส่วนเท่า ๆ กันจะเกิดพ้ืนที่เล็ก ๆ ขึ้น 9 ช่องเท่า ๆ กันโดยวางให้ประธานของภาพอยู่ใน
ต าแหน่งที่ก าหนดท าให้เกิดจุดน าสายตา ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คิดไว้ตั้งแต่เริ่มจัดหุ่นต้นแบบก่อนที่จะ
ถ่ายภาพ 

 



 
 

50 
 

 

 
บทที่ 5 

สรุป 

การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในหัวข้อ “ละครชีวิต” เป็นการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก
นึกคิดผ่านสัญลักษณ์ต่าง ๆ และทัศนคติส่วนตัวซึ่งเปิดเผยให้เห็นถึงความขัดแย้งทางจินตภาพและ
ความรู้สึกอันสะท้อนถึงสภาวะความเปราะบางของจิตใจมนุษย์เมื่อเกิดข้อขัดแย้งทางอารมณ์ที่มี
ผลกระทบจากสภาวะการณ์อันผกผันทางสังคมผ่านเรื่องราวของ “บุคคลใกล้ตัว” ที่แสดงออกผ่าน
ทาง “ภาษากายและสีหน้า” โดยทั้งหมดเป็นแค่เพียงสิ่งสมมุติ อุปมาอุปไมยผ่านสัญญะต่าง ๆ ทั้งใน
ชีวิตประจ าวันที่คุ้นชินและสัญลักษณ์ทางละครซึ่งเป็นการอธิบายถึงสิ่งที่ละเอียดอ่อนภายในที่ผันแปร
อยู่ตลอดเวลา ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ข้าพเจ้ามีจุดมุ่งหมายเพ่ือบอกเล่าถึงสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกอยู่
ภายในที่ต้องซ่อนไว้ ไม่ใช่เรื่องพิเศษแต่เป็นเรื่องธรรมดาที่มนุษย์ทุกคนร้สึก ความรู้สึกที่ถูกซ่อนไว้
ภายในอาจจะมีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีแต่การที่ข้าพเจ้าได้พูดได้แสดงสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกออกไปท าให้ได้รับ
ก าลังใจจากบุคคลรอบข้างซึ่งเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่จะหาสิ่งใดเทียบเคียงมิได้  

ในฐานะที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้าได้เปิดโอกาสให้ผู้ ชมมีโอกาสได้ส ารวจจิตใจของ
ตนเองผ่านทางภาษาจิตรกรรมสองมิติ ถึงแม้เนื้อหาจะถูกจ ากัดอยู่ในวงแคบและเป็นปัจเจกซึ่งยากแก่
การท าความเข้าใจแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในการแสดงออกทางศิลปะ  ผ่านการกลั่นกรอง 
ประมวลผลความคิดหาความเป็นไปได้ในแนวทางการสร้างสรรค์เป็นล าดับขั้นตอนผนวกกับการ
ค้นคว้าองค์ความรู้ในแขนงต่าง ๆ มารองรับอย่างมีเหตุมีผล เป็นการคาดหมายในภาษาจิตรกรรมที่
สามารถจะสื่อสารสร้างความเข้าใจในระดับหนึ่งต่อสาธารณะชน ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาอาจจะไม่ตรง  
ตามที่จุดมุ่งหมายทั้งหมดแต่ก็เพียงพอแล้วที่จะเป็นแรงผลักดันให้พัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะให้ 
ก้าวหน้าต่อไปยิ่งขึ้น 
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