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บทคัดย่อ 
 

 งานจิตรกรรมของขา้พเจา้นั้นเปรียบเสมือนพื้นท่ีแห่งจินตนาการ ซ่ึงมีความรู้สึกท่ีศิลปิน

และผูช้มสามารถมีร่วมกัน เหมือนการใช้ชีวิตของคนเราท่ีมีความเหมือนกันในบางอย่าง งาน

จิตรกรรมภายใตห้วัขอ้ “ชีวิตคือความงาม “ คือการสะทอ้นมุมมองของขา้พเจา้ท่ีมีต่อปัญหาทางดา้น

สุขภาพร่างกาย ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการด าเนินชีวิต โดยการมองเห็นความสวยงามแมใ้นปัญหาต่างๆ 

เพื่อส่งเสริมการคิดในเชิงบวกในการใช้ชีวิต การคิด และการจินตนาการ ผ่านเร่ืองราวจาก

ประสบการณ์ของตวัขา้พเจา้เอง ศิลปนิพนธ์ชุดน้ีนอกจากท าหน้าท่ีเป็นงานศิลปะแลว้ ขา้พเจา้

ตอ้งการให้เป็นบนัทึกส่วนตวั เป็นพื้นท่ีซ่ึงสร้างจินตนาการให้แก่ผูช้ม และเป็นส่ิงบ าบดัความคิด

ดา้นลบได ้แมว้า่งานจิตรกรรมจะไม่มีหนา้ท่ีใดหนา้ท่ีหน่ึงโดยตรง แต่ก็สามารถสร้างจินตนาการได้

ไม่รู้จบเกินกว่าท่ีตัวศิลปินจะก าหนด โดยการสร้างสรรค์ศิลปะท่ีใช้สัญลักษณ์ของมนุษย์ ซ่ึง

ออกแบบภาพลกัษณ์ใหม่ แสดงออกเร่ืองความไม่สมบูรณ์ของร่างกาย และการใชสี้ผิวท่ีกระตุน้

อารมณ์ความรู้สึก อนัน าไปสู่การมองเห็นคุณค่าและความงามในทุกส่ิงของชีวิต 
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Abstract 
 
                      My painting is compared as the imaginary spaces. All artists and spectators always 
have the imagination which shows that we have some communal thing. The painting entitled “Life 
is beautiful “indicates my point of view of a health difficulty which is a problem of human’s life. 
Since finding the beauty through all problems, I created my works to encourage others to think 
positively throughout their life. The thesis is not only a simple art work but it is also my personal 
diary. It allows other people to have an imagination and to ignore a negative thinking. Although the 
painting is considered a simple art work, it can lead others to infinite imagination and feelings. A 
human disability is shown in this work by using colour for inciting others to see the beauty of life. 
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กติติกรรมประกาศ 
               
                ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวของขา้พเจา้ ท่ีเป็นก าลงัใจและคอย
สนบัสนุนทุกอยา่งบนเสน้ทางศิลปะ 
               ขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารยว์ราวุฒิ โตอุรวงศ ์และคณาจารยทุ์กท่าน ท่ีค่อยช่วยเหลือ 
ให้วิชาความรู้ ให้ค  าปรึกษาต่าง ๆ และดูแลเอาใจใส่ อนัเป็นส่วนส าคญัในการสร้างสรรคผ์ลงาน
ศิลปะ จนส าเร็จและเกิดเป็นศิลปนิพนธ์ชุดน้ีข้ึนมา 
               ขอขอบคุณ เพื่อน ๆ และพี่ ๆ ท่ีคอยสนบัสนุน ใหค้  าปรึกษา และใหค้วามช่วยเหลือขา้พเจา้
ตลอดมา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จในศิลปนิพนธ์ชุดน้ี 
              ขา้พเจา้ขอขอบคุณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีให้
ความรู้ ใหมิ้ตรภาพ ใหป้ระสบการณ์ต่าง ๆ กบัขา้พเจา้ 
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ค าน า 
 
             เอกสารฉบบัน้ีเป็นเอกสารประกอบการท าศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทศันศิลป์ กลุ่มวิชาเอก
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มีวตัถุประสงคใ์นการเขียนขั้นตอนและกระบวนการในการศึกษาคน้ควา้ การคิด วิเคราะห์ ตีความ
และสร้างสรรคผ์ลงานชุดศิลปนิพนธ์ภายใตห้วัขอ้ “ชีวิตคือความงาม” คือศิลปนิพนธ์ซ่ึงแสดงออก
ซ่ึงการมองชีวิตในแง่บวก การเห็นถึงความงามของความบกพร่อง และการมีความสุขแมใ้นปัญหา
ต่างๆของชีวิต ผา่นผลงานในรูปแบบจิตรกรรมสองมิติ ท่ีผสมผสานแนวความคิดและจินตนาการไว้
ดว้ยกนั 
              ขา้พเจา้หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ศิลปนิพนธ์ชุดน้ี  จะสร้างความสุขแก่ผูท่ี้ไดรั้บชม และก่อใหเ้กิด
จินตนาการในการสร้างสรรค ์รวมทั้งแรงบนัดาลใจในการใชชี้วิต 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

         ความงามของชีวิตของแต่ละคนนั้นอาจแตกต่างกันไป บางคร้ังความงามคือรอยยิ้ม คือ
ความสุข สมหวัง หรือการท่ีชีวิตนั้ นมอบส่ิงดี ๆให้เรา หากแต่ส่ิงต่าง ๆเหล่านั้ นเป็นเพียง
ส่วนประกอบหน่ึงของชีวิตเท่านั้น เม่ือชีวิตตอ้งพบกบัปัญหา ความทุกข ์ความผิดหวงั นั่นไม่ได้
หมายความว่าชีวิตนั้นคือชีวิตท่ีย  ่าแยห่รือลม้เหลว เพียงแต่ชีวิตก าลงัเผชิญกบัอีกดา้นหน่ึงของความ
เป็นจริงเท่านั้น คนเรานั้นไม่สามารถเลือกส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนกบัชีวิตไดท้ั้งหมด บางคร้ังก็จ  าเป็นตอ้งอยู่
กบัปัญหา ตอ้งเสียสละความสุข ความสนุกไปบา้ง แต่หากเรามองขา้มปัญหาไป โดยมองทุกส่ิงท่ี
เกิดข้ึนนั้นเป็นความธรรมดาของชีวิต เป็นความงามในรูปแบบหน่ึง เป็นส่ิงท่ีประกอบร่างเป็นชีวิต
ของเรา ปัญหาท่ีอาจจะใหญ่ในตอนแรก อาจจะกลายเป็นประสบการณ์ท่ีดีและคุณค่าของชีวิตเรา 
อาจกล่าวได้อีกอย่างหน่ึงว่า ส่ิงท่ีเราประสบนั้น จะดีหรือร้าย ข้ึนอยู่กับทัศนะท่ีเรามอง ดังนั้ น 
“ความงามของชีวิต” ไม่ใช่แค่ความสุข ความสมหวงัเท่านั้น แต่รวมไปถึงความเศร้า ความทุกข ์และ
ความเจ็บปวด ท่ีรวมกนัให้ชีวิตนั้นมีสีสัน มีความหลากหลาย ปะปนกนัและสร้างให้เราเป็นมนุษย์
คนหน่ึงอยา่งงดงาม  

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

        จุดเร่ิมตน้ของแรงบนัดาลใจคือ การท่ีขา้พเจา้ประสบปัญหาดา้นสุขภาพและตอ้งพกัรักษา
ตัวในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลาหลายเดือน ด้วยโรคร้ายแรงท่ีไม่คาดคิดหรือมีสัญญาณบอก 
ขา้พเจา้คิดว่าขา้พเจา้เป็นบุคคลท่ีโชคร้าย และการเจอปัญหาในคร้ังนั้นท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถมี
ก าลงัใจในการใชชี้วิตประจ าวนัปกติได ้การใชชี้วิตในโรงพยาบาลในฐานะคนป่วยนั้นสร้างความ
ทุกขใ์จแก่ขา้พเจา้และคนในครอบครัวของขา้พเจา้เป็นอยา่งมาก ขา้พเจา้หยุดพกัการเรียนและพกั
รักษาตวัท่ีบา้นโดยไม่ไดท้  ากิจกรรมใด ๆ จนเกิดเป็นความเบ่ือหน่าย ขา้พเจา้ใชชี้วิตดว้ยความรู้สึกท่ี
เป็นทุกขเ์ช่นนั้นเป็นระยะเวลาหน่ึง หลงัจากนั้นจึงกลบัมาศึกษาต่อ และบ าบดัตวัเองโดยการเปล่ียน
วิธีคิดแบบใหม่ คือการมีความสุขกับชีวิตไม่ว่าชีวิตจะน าพาไปทางไหนไปเจอกับอะไร เพราะ
สุดทา้ยทั้งหมดน้ีคือชีวิตของเรา และเราควรภูมิใจกบัมนั 
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 ขา้พเจา้ตอ้งการถ่ายทอดมุมมองในดา้นบวก ความสดใส ความมีสีสันและชีวิตชีวา อนั
แสดงถึงความสุข ความสนุกในช่วงเวลาต่าง ๆ แมใ้นขณะท่ีหลายอยา่งจะมีความไม่สมบูรณ์ ความ
ทุกข ์ความหม่นหมอง โดยสังเกตจากส่ิงต่าง ๆรอบตวัและการใชชี้วิตของขา้พเจา้ การมีร่างกายท่ี
ไม่สมบูรณ์แบบนั้น กลบัท าให้ขา้พเจา้เกิดมุมมองต่อชีวิตกวา้งข้ึน ไดม้องเห็นความงามชดัเจนข้ึน 
และไม่ไดปิ้ดกั้นการมีความสุขต่อส่ิงรอบขา้งนอ้ยลงไปเลย ขา้พเจา้ยอมรับต่อร่างกายท่ีอ่อนแอลง 
เพราะมนัท าให้จิตใจนั้นแข็งแรงข้ึน และแทนท่ีจะรังเกียจมนั แต่ขา้พเจา้กลบัภูมิใจกับมนัและ
ขอบคุณตวัเองในหลายคร้ังกบัการผา่นปัญหานั้นมา มีผูค้นมากมายท่ีประสบปัญหาเช่นเดียวกนักบั
ขา้พเจา้ หรือความเป็นจริงคือเกือบจะทุกคนบนโลกใบน้ีลว้นตอ้งเกิด แก่ เจบ็ ตาย กนัทั้งส้ิน เม่ือเรา
เจ็บเราจะทุกข ์มนัจะกลายเป็นปัญหาให้กบัชีวิต หากแต่ความจริงนั้นมนัคือเร่ืองธรรมดาท่ีจะเกิด
ข้ึนกบัใครก็ตาม ในบางคร้ังเราอาจจะไดเ้ห็นส่ิงท่ีดีเกิดข้ึนในยามเราเป็นทุกข ์ดงัค  ากล่าวท่ีว่า หาก
ไม่พบกบัความทุกข ์กจ็ะไม่เขา้ใจความสุขท่ีแทจ้ริง ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือมุมมองของเราต่อปัญหานั้น 
ๆ เราเองเป็นคนให้ค่ากบัมนั  ขา้พเจา้ตอ้งการถ่ายทอดมุมมองในแง่บวกท่ีขา้พเจา้มีต่อปัญหาดา้น
สุขภาพของตนเอง ให้เกิดความน่าสนใจ และน าเสนอผลงานในลกัษณะของความสนุก ความมี
ชีวิตชีวา แต่ในขณะเดียวกนัปะปนไปดว้ยความไม่สมบูรณ์ของร่างกาย ของสภาพแวดลอ้ม อนัส่ือ
ถึงส่ิงต่าง ๆท่ีเป็นดา้นลบ อีกนัยยะหน่ึง คือ ความสุขนั้นเกิดข้ึนไดทุ้กท่ี แมว้่าสถานการณ์ท่ีย  ่าแย่
เพียงใดก็ตาม ขา้พเจา้ยงัตอ้งการแสดงออกความรู้สึก ณ ช่วงเวลานั้นในผลงาน โดยไม่ผา่นการคิด
ล่วงหนา้ เพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกท่ีบริสุทธ์ เป็นการปลดปล่อยทางอารมณ์ และการบ าบดัความ
วิตกกงัวลต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่ภาพทางจินตนาการต่อผูช้ม              

วตัถุประสงค์ของกำรสร้ำงสรรค์ 

- มุ่งถ่ายทอดมุมมองในดา้นบวกต่อปัญหาและอุปสรรคในการใชชี้วิต 
- มุ่งใช้การตดัทอนรูปทรงของมนุษย ์การเปล่ียนแปลงพื้นผิว และสี ท่ีกระตุน้อารมณ์

ความรู้สึกถึงความผดิปกติทางดา้นร่างกาย 
- มุ่งสร้างงานจิตรกรรมให้เป็นดัง่พื้นท่ีทางจินตนาการท่ีสร้างข้ึนใหม่ เพื่อเกิดมุมมองทาง

ความงามใหม่ 

แนวควำมคดิในกำรสร้ำงสรรค์ 

       การมองปัญหาเป็นเร่ืองปรกติธรรมดา และเรียนรู้ท่ีจะมีความสุขไปกบัทุกสถานการณ์การ
เลวร้ายในชีวิต เป็นการบ าบดัอารมณ์แความรู้สึกดา้นลบต่าง ๆในการด าเนินชีวิต ปัญหาหลายอยา่ง
ท่ีเป็นตน้เหตุไปสู่ความทุกขท์างจิตใจ สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยรูปแบบทางความคิด การปรับเปล่ียน
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ทศันคติใหไ้ปในเชิงบวก ซ่ึงน าไปสู่ความสุขและความสงบอยา่งแทจ้ริง อนัเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีน าไปสู่
การมองเห็นถึงความงามในส่ิงรอบตวั โดยไม่มีอคติทางดา้นจิตใจ ขา้พเจา้ถ่ายทอดลกัษณะของ
ความไม่สมบูรณ์ทางดา้นร่างกายซ่ึงเป็นหน่ึงในปัญหาท่ีไดก้ล่าวไป ผสมผสานกบัพื้นท่ีท่ีทบัซอ้น 
และช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอน เพื่อให้งานจิตรกรรมมีความหลากหลายทางอารมณ์ความรู้สึก และ
ก่อใหเ้กิดจินตนาการทางความคิด 

ขอบเขตของกำรศึกษำ                                                           
- ก าหนดเทคนิคใหอ้ยูใ่นรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ ในลกัษณะก่ึงนามธรรม 
- น าเสนอประเดน็เก่ียวกบัการมองชีวิตในดา้นบวก 
- ศึกษาเร่ืองสีและพื้นผวิ 

วธีิกำรศึกษำ 
- จดบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งจากประสบการณ์ส่วนตวั เก่ียวกบัปัญหาทางดา้นสุขภาพ 
- ก าหนดรูปแบบ และเทคนิควิธีการคร่าวๆ  
- ศึกษาหาขอ้มูลจากหนังสือต่าง ๆ และ ศิลปินคนอ่ืนเพื่อสนับสนุนแนวความคิดของ

ตนเองในการแสดงออก 
- รวบรวมขอ้มูลโดยภาพสเกต ภาพถ่าย 
- ข้ึนโครงสร้างของพื้นผวิ และเทคนิคผสมท่ีน ามาใชโ้ดยรวม 
- สร้างสรรคผ์ลงาน 
- วิเคราะห์และตีความผลงาน ทั้งคณาจารยใ์นภาคและตนเอง เพื่อปรับปรุงและแกไ้ขในช้ิน

ต่อไป  
 แหล่งข้อมูล 

- รวบรวมขอ้มูลจากภาพถ่ายในชีวิตประจ าวนั 
- หนงัสือศิลปะท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ขอ้มูลท่ีไดจ้ากส่ือ ภาพยนตร์ ส่ือออนไลนต่์าง ๆ 
- วตัถุและส่ิงของต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรท ำศิลปนิพนธ์ 
- ผา้ใบส าเร็จรูป 
- โครงไมส้ าหรับขึง 
- สีอะคริลิค  
- แปรงแบน ,พูก่นักลม ,พูก่นัแบน 
- กาวใส 
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- จานสี 
- ท่ีใส่น ้ าลา้งพูก่นั 
- ผา้ส าหรับเช็ดพูก่นั 
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บทที่ 2 

พืน้ฐำนควำมคดิและข้อมูลเกีย่วกบักำรสร้ำงสรรค์ 

       

 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของขา้พเจ้าเร่ิมจากการท่ีข้าพเจ้าประสบปัญหาทางด้าน
สุขภาพร่างกาย และเกิดมุมมองใหม่ในการด าเนินชีวิต โดยปัญหาท่ีตวัขา้พเจา้ประสบนั้นมีทั้ ง
ประสบการณ์ในเชิงบวกและประสบการณ์ในเชิงลบปะปนกนั แมปั้ญหาสุขภาพท่ีมนุษยทุ์กคนนั้น
ตอ้งการเล่ียงท่ีจะเจอ บวกกบัวยัเพียงยี่สิบปีของขา้พเจา้ จึงเกิดสภาวะท่ีหมดความหวงัและก าลงัใจ
ไปโดยส้ินเชิง แต่ทว่าความเป็นจริงนั้นมนัเป็นเร่ืองท่ีธรรมดาท่ีมนุษยทุ์กคนจะหนีไม่พน้สังขาร 
ความไม่เท่ียง ความเจ็บปวดทางร่างกาย เป็นเพียงเหตุการและประสบการณ์ใหม่ในชีวิตเท่านั้น 
ขา้พเจา้พยายามท าความเขา้ใจและปรับเปล่ียนปัญหาทางดา้นร่างกายให้เกิดเป็นแรงบนัดาลใจใน
การสร้างสรรคใ์หม่ รวมทั้งสร้างวิธีคิดใหม่ใหก้บัชีวิตควบคู่กนั ไม่เพียงแต่ความเจบ็ป่วยจะสร้างแต่
ความทุกข ์แต่ทว่ากบัเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีน ามาสร้างสรรคผ์ลงาน ควบคู่กบัการบ าบดัจิตใจ 
และแสดงออกมาผ่านผลงานจิตรกรรม เพื่อสนับสนุนมุมมองในเชิงบวกต่อการใช้ชีวิต เม่ือเกิด
แนวทางในดา้นความรู้สึก จึงสามารถพฒันาต่อในดา้นการสร้างสรรคจิ์นตนาการและการสร้างแรง
บนัดาลใจ รวมทั้งการน าทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นขอ้มูลในการสร้างงานจิตรกรรม 

อทิธิพลจำกประสบกำรณ์ชีวติ 

          จุดเร่ิมตน้ของการสร้างสรรคล์ว้นเกิดจากความคิดและการเขา้ใจภายในตนเอง ความชอบ 
ความไม่ชอบ เป็นส่วนหน่ึงในการเกิดแรงบนัดาลใจ รวมทั้งการใชชี้วิตและสภาพแวดลอ้มรอบตวั 
ลว้นเป็นส่วนประกอบทางความคิดและแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค ์

 ขา้พเจา้สงัเกตเห็นวา่ คนเราเม่ือพบเจอปัญหาต่าง ๆในชีวิต ไม่วา่จะเป็นเร่ืองท่ีเราจะคาดคิด
หรือไม่ ย่อมเกิดความคิดด้านลบต่อการก้าวไปขา้งหน้า เม่ือเรายึดติดกับความทุกข์ของตวัเอง 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะกลายเป็นส่ิงท่ีบัน่ทอนความสุขและก าลงัใจไปจนหมดส้ิน แต่ในทางกลบักนั 
ปัญหาหรือเร่ืองราวท่ีย  า่แยไ่ม่ไดท้  าใหชี้วติพงัลง การจดัการกบัปัญหาไม่ใช่การก าจดัมนัไปจากชีวิต
เสมอไป แต่การยอมรับและท าความเขา้ใจกบัมนั คือการกา้วขา้มปัญหาอยา่งแทจ้ริง ขา้พเจา้พบว่า
ขณะท่ีจิตใจเกิดความคิดบางอยา่งท่ียากจะยอมรับ เรามกัพยายามข่มมนัไว ้แต่ความเป็นจริงแลว้มนั
ไม่ไดไ้ปไหน มนัยงัคงอยู ่เพียงแต่ไม่ไดแ้สดงออกมาเท่านั้น จนเกิดเป็นความทุกขท่ี์อึดอดัภายใน

5 
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จิตใจ เช่น เม่ือเราเกิดเร่ืองไม่สบายใจ แต่พยายามท่ีจะกลั้นความรู้สึกเอาไว ้จนเก็บไปเป็นความฝัน 
นัน่แปลวา่ความไม่สบายใจนั้นไม่ไดห้ายไปเลย เพียงแต่เราไม่ไดร้ะบายมนัออกมา 

 ในการแสดงออกนั้ นมีหลายรูปแบบ บางคนแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ซ่ือสัตยก์ับ
ความรู้สึก แมจ้ะเป็นความรู้สึกท่ีดีหรือแยก่็ตาม ส าหรับตวัขา้พเจา้นั้น ขา้พเจา้พยายามมองปัญหา
เป็นแรงผลกัดนัอยา่งหน่ึงท่ีจะแสดงออกมาในรูปแบบของการสร้างสรรค ์คน้หาประโยชน์ของส่ิง
ท่ีเกิดข้ึน และมองในมุมกลับ พลิกให้ประสบการณ์ท่ีเลวร้าวต่างๆเป็นเร่ืองราวท่ีแปลกใหม่ 
เฉพาะตวั และเรียนรู้มนัได้อย่างถ่องแท ้อาจกล่าวได้ว่าคือการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยมี
ศูนย์กลางเป็นตัวของเราเอง และคุณค่าท่ีเราเป็นคนตัดสิน ทั้ งหมดน้ีคือเหตุผลท่ีข้าพเจ้ามุ่ง
สร้างสรรคผ์ลงานเพื่อแสดงออกถึงความคิดเชิงบวกต่อการใชชี้วิต ถึงความไม่สมบูรณ์ของร่างกาย 
จิตใจ และการแสดงอย่างตรงไปตรงมาแบบ expression เพื่อกระตุน้อารมณ์ ความรู้สึกท่ีท าให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค ์และจินตนาการ 

อทิธิพลจำกส่ือภำพยนตร์ 

          ขา้พเจา้ไดรั้บแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคจ์ากวิธีคิดท่ีเปล่ียนความทุกขเ์ป็นพลงัในดา้น
บวก มาจากประสบการณ์ในช่วงวยัเด็กและ ประสบการณ์จากส่ือท่ีขา้พเจา้สนใจ ขา้พเจา้สนใจ
ภาพยนตร์แอนนิเมชัน่ส าหรับเด็ก ในเร่ืองวิธีน าเสนอทางความคิด ผา่นตวัละครและสีสันต่าง ๆ ท่ี
กระตุน้ความรู้สึกนึกคิด การส่งเสริมพฒันาการท่ีช่วยในการเติบโตทางสมองท่ีดีและชกัจูงความคิด
ในดา้นดีๆออกมา 
          ขา้พเจา้จะลองยกตวัอย่างบทความเก่ียวภาพยนตร์เร่ือง My Neighbor Totoro ท่ีสอดคลอ้ง
และส่งอิทธิพลต่อการสร้างสรรคข์องขา้พเจา้ 

ภาพยนตร์โทโทโร่เพื่อนรัก คือแฟนตาซีท่ีเกิดข้ึนในจินตนาการของเด็กหญิงสาว เป็นก่ึง
อตัชีวประวติัของผูก้  ากบั Hayao Miyazaki ถ่ายทอดความคิดเพอ้ฝัน อารมณ์ความรู้สึก และความ
ทรงจ าวยัเดก็ของตนเอง แปรสภาพความทุกขโ์ศกเศร้า กลายเป็นภาพแห่งรอยยิม้โลกสวย 

กระนั้นอนิเมชัน่เร่ืองน้ี รับชมแลว้ท าให้เกิดความรู้สึกอ่ิมเอม ซาบซ้ึง เป็นสุขใจ ชวนให้
หวนระลึกถึงสมยัวยัเด็ก มนัช่างสดใสไร้เดียงสา หมดห่วงคลายกงัวล มิไดต้อ้งรับผิดชอบภาระ
อะไรมากมายในชีวิต โลกตอนนั้นคงเป็นอะไรท่ีน่าพิศวงคน้หา เต็มเป่ียมดว้ยอิสรภาพเสรีภาพ 
สวยงามล ้าค่าเสียเหลือเกิน 

เร่ืองราวของโทโทโร่เพื่อนรักเกิดข้ึนในช่วงประมาณปี 1958 อาจารยม์หาวิทยาลยั Tatsuo 
Kusakabe พร้อมด้วยลูกสาวสองคน คนพี่ Satsuki และคนน้อง Mei ยา้ยเขา้อาศยัยงับา้นเก่าหลงั
หน่ึง อยูไ่ม่ไกลกบัโรงพยาบาลท่ีแม่ Yasuko พกัรักษาตวัเร่ืองราวด าเนินไปในมุมมองของสองเด็ก
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สาว ท่ีได้พบเห็นส่ิงแปลกประหลาดมากมาย อาทิ Susuwatari (ปีศาจฝุ่ น), Totoro (วิญญาณป่า, 
Forest Spirit), Nekobasu (รถบสัแมว) ฯ วนัหน่ึงพวกเธอไดรั้บโทรเลขส่งจากโรงพยาบาล บอกว่า
ใหติ้ดต่อกลบัด่วน ดว้ยความเป็นห่วงกงัวลกลวัวา่แม่จะเป็นอะไรไป Mei จึงออกเดินทางไปหาแม่ท่ี
โรงพยาบาลโดยไม่ปรึกษาใคร เดือดร้อนพี่สาว Satsuki ท่ีตอ้งออกติดตามคน้หา ไหวว้าน Totoro 
ท าใหไ้ดข้ึ้น Nekobasu พบตวัและพาไปส่งถึงโรงพยาบาล 

เม่ือตอนนอ้ง Mei หายตวัออกจากบา้น Satsuki แทบรับรู้โดยทนัทีวา่นอ้งคิดท าอะไร ความ
ทุ่มเทของเธอในการออกคน้หาถือว่ามากยิง่ วิ่งไม่คิดเหน่ือย ไม่หยดุ ไม่ยอ่ทอ้ จนไปพบกบัรองเทา้
ของเด็กหญิงท่ีริมบ่อน ้ า แต่โชคดีท่ีรองเท้านั่นไม่ใช่ของ Mei จนสุดท้ายเกือบจะยอมแพ้ จึง
อธิษฐานขอตวัช่วยจนไดรั้บความอนุเคราะห์ และหานอ้งสาวจนพบ นบัเป็นความโชคดีโดยแทก้บั
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ี ท าให้พวกเขามีความระแวดระวงัตัวมากข้ึนกับการใช้ค  าพูดท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อผูอ่ื้น และในช่วงเวลาคบัขนัอ่ืน เพราะมีประสบการณ์มาคร้ังหน่ึงแลว้ และท าใหพ้วกเธอ
เติบโตเป็นผูใ้หญ่ข้ึนไปอีกขั้น 

 

 

ภำพที ่1 ภาพจากภาพยนตร์เร่ืองโทโทโร่เพื่อนรัก 
ท่ีมา : https://raremeat.blog/my-neighbor-totoro-1988/ 

https://raremeat.blog/my-neighbor-totoro-1988/
https://i2.wp.com/raremeat.blog/wp-content/uploads/2018/01/my-neightor-tororo5.jpg?ssl=1
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ภำพที ่2 ภาพจากภาพยนตร์เร่ืองโทโทโร่เพื่อนรัก 
ท่ีมา : https://raremeat.blog/my-neighbor-totoro-1988/ 

 

          My Neighbor Totoro เป็นอนิเมชัน่ท่ีไม่มีตวัละครไหนเป็นผูร้้าย พ่อแม่ไม่รังแกฉนั พี่นอ้งไม่
ทะเลาะกนั เร่ืองราวด าเนินไปดว้ยความเพอ้ฝันหวาน มองโลกในแง่บวก ไร้ซ่ึงพิษภยัอนัตราย เดก็ๆ
ยิ้มแยม้ ผูใ้หญ่ยิ้มร่า เต็มเป่ียมดว้ยความสุขส าราญโดยแท ้แต่ส่ิงท่ีท าให้โทโทโร่เพื่อนรักมีความ
แตกต่างและน่าสนใจ ไม่ใช่แค่อนิเมชัน่แฟนตาซีโลกสวยเพียงอยา่งเดียวนั้น คือจินตนาการความ
เพอ้ฝันของเด็กหญิงสาวทั้งสอง และยงัสะทอ้นนยัยะและความหมาย ในเร่ืองความเช่ือต่างๆในตวั
ละครเหล่านั้น1 
 ขา้พเจา้ไดรั้บแรงบนัดาลใจในเร่ืองของแนวความคิดจากในภาพยนตร์เร่ืองน้ี ท่ีมีการแปร
สภาพความน่ากลวับางอยา่งใหก้ลายเป็นจินตนาการท่ีมีความงดงาม มุมมองท่ีบริสุทธ์ิของความเป็น
เด็กนั้น ท าให้เรามองปัญหาต่างๆเป็นเร่ืองเลก็ และจินตนาการของเรานั้นคือส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงโลก
ไดจ้ริงๆ 

 

 

                                                            
1 ณ.คอน ลบัแล | แห่งการรีวิว-วิเคราะห์-วิจารณ์ เขา้ถึงจาก https://raremeat.blog/my-neighbor-totoro-

1988/ 

https://raremeat.blog/my-neighbor-totoro-1988/
https://i0.wp.com/raremeat.blog/wp-content/uploads/2018/01/my-neightor-tororo1.jpg?ssl=1
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อทิธิพลจำกผลงำนศิลปกรรม 

อิทธิพลท่ีไดรั้บจากผลงานศิลปกรรมในอดีต เป็นปัจจยัหลกัๆ ต่อการศึกษา ทั้งในดา้น
รูปแบบ เน้ือหา และเทคนิควิธีการ เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลและแนวทางในการประยุกตใ์ชก้บัผลงาน
ของตวัเอง แรกเร่ิมขา้พเจา้มีความสนใจต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จากการชมภาพผลงาน
ศิลปิน และกระตุน้ความสนใจจนเกิดความตอ้งการท่ีจะศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทั้งดา้นรูปแบบ เน้ือหา 
และมุมมองการใช้ชีวิตของศิลปินนั้ นๆ โดยขา้พเจา้จะยกตวัอย่างศิลปิน2 ท่าน ท่านแรกได้แก่ 
David Hockney ฮอคนียจ์ดัเป็นศิลปินชาวองักฤษท่ีเป็นทั้งนกัวาดภาพประกอบ นกัออกแบบละคร
เวที ช่างภาพ ดีไซเนอร์ และอ่ืนๆ อีกมากมาย เขาเป็นหน่ึงในศิลปินคนส าคญัของศิลปะแนวป๊อปยคุ 
60’s และยงัเป็นหน่ึงในศิลปินองักฤษท่ีทรงอิทธิพลสูงสุดของศตวรรษท่ี 20 อีกดว้ย 

 ภาพวาดในยุคแรกๆ ของฮอคนียเ์ป็นการทดลองแนวนามธรรมเป่ียมสีสัน ต่อมาในช่วง
ปลายยคุ 1960’s เขาก็ยา้ยไปพ านกัในรัฐแคลิฟอร์เนีย และหันมาวาดภาพพอร์ตเทรตของเพื่อน คน
รัก ครอบครัว และเหล่าญาติในอิริยาบถแสนผอ่นคลาย และมีไลฟ์สไตลชิ์ลๆ โดยสีสันท่ีเขาใชจ้ะ
สดใสในสไตล์ป๊อปอาร์ต และเป็นรูปแบบท่ีผสมผสานระหว่างความเหมือนจริงกับลักษณะ
คล่ีคลายแบบภาพวาดแนวการ์ตูน ซ่ึงรับแรงบนัดาลใจจากงานโฆษณาและส่ือในวฒันธรรมบริโภค
นิยม ผลงานในช่วงน้ีน่ีเองท่ีผลกัดนัให้เขาไปยืนโดดเด่นอยู่ในล าดบัหน้าของศิลปะกระแสป๊อป
ของอเมริกนั 

นอกจากจะเป็นจิตรกรชั้นเยี่ยมแลว้ ฮอคนียย์งัเป็นนักวาดภาพประกอบชั้นยอด และเป็น
นักท าภาพพิมพช์ั้นครู เขาวาดภาพประกอบให้กบัเร่ืองสั้น บทกวี และนิทานหลายต่อหลายเร่ือง 
นอกจากนั้นเขายงัเป็นนกัออกแบบฉากและนกัออกแบบเส้ือผา้ให้กบัละครเวที และยงัเป็นช่างภาพ
ท่ีมีฝีมือโดดเด่นและมีความคิดท่ีล ้าหนา้ท่ีสุดคนหน่ึงในวงการ 

ในช่วงยุค 80’s ฮอคนียห์ันเหจากการท างานจิตรกรรมมาท างานภาพถ่าย ซ่ึงเขาปฏิวติั
รูปแบบศิลปะการถ่ายภาพอนัเป็นเอกลกัษณ์ข้ึนมาใหม่ โดยตั้งช่ือว่า “Joiners” ซ่ึงเป็นการใชก้ลอ้ง
ถ่ายภาพธรรมดา หรือกลอ้งโพลารอยด ์ถ่ายภาพวตัถุ บุคคล หรือสถานท่ีแห่งหน่ึงหลายๆ คร้ัง และ
น ามนัมาปะติดปะต่อจนกลายเป็นภาพภาพเดียว และเน่ืองจากภาพเหล่านั้นถูกถ่ายมาจากหลาย
มุมมอง หลายองศา หลายเวลา บางคร้ังส่ิงท่ีถูกถ่ายจึงดูเคล่ือนไหวจากมุมมองเดิม บางคร้ังแสง
เปล่ียน บางคร้ังเขาก็เคล่ือนกลอ้งไปรอบ ๆ ส่ิงท่ีถ่าย มนัจึงแสดงให้เห็นมิติ มุมมอง และความรู้สึก
ท่ีแตกต่างหลากหลายกนัในภาพภาพเดียว ซ่ึงมีความเช่ือมโยงและคลา้ยคลึงกบัแนวคิดของศิลปะ
แนวคิวบิสม ์(Cubism) อนัโด่งดงั2 

                                                            
2 ภาณุ บุญพิพฒันาพงศ ์เขา้ถึงจาก https://www.vogue.co.th/themoststylishartistever 
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ภำพที ่3 ภาพผลงานของ David Hockney, A diver, paper pool 17 (1978) 
ท่ีมา : https://artsearch.nga.gov.au/detail.cfm?irn=62448 

 

 

 

 
 

ภำพที ่4 ภาพผลงานของ David Hockney, Large Interior, Los Angeles (1988) 
ท่ีมา : http://www.greenwichdecorativearts.org/programs-page/2018/2/5/david-hockney-

retrospective-at-the-metropolitan-museum 
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ในช่วงปี 1980 Hockney เร่ิมแยกช้ินส่วนงานศิลปะของเขา ในขณะท่ีเขายงัคงใชสี้ท่ีสดใส
เหมือนเดิมเขาก็ทดลองใชศิ้ลปะการบิดเบือนโดยการวาดภาพหรือถ่ายภาพฉากหน่ึงในหลาย ๆ 
ส่วน วิธีการดงักล่าวชวนให้นึกถึง "มุมมองแบบเหล่ียมท่ีสะทอ้นความสนใจของเขาทั้งสองใน
ผลงานของ Pablo Picasso และการทดลองของเขาเองกบัการถ่ายภาพ Polaroid" ไดด้ าเนินต่อไป 

ประเด็นท่ีขา้พเจา้สนใจในผลงานของศิลปินท่านน้ีคือ ศิลปินไม่ได้ให้ความส าคญักับ
มุมมองท่ีถูกต้องตามหลัก perspective แต่มีการน าเสนอมุมมองท่ีหลายหลาย รวมทั้ งการ
ปะติดปะต่อภาพท่ีเกิดจากหลากหลายมุมมองเขา้ด้วยกัน อันช่วยสร้างให้เกิดจินตนาการและ
ความรู้สึกท่ีแปลกใหม่ อีกทั้งการใชสี้ท่ีสดจดั และทีแปรงท่ีป้ายอยา่งฉบัพลนัไม่ไดผ้า่นการป้ันแต่ง
ในบางจุด จึงเกิดความรู้สึกท่ีสนุกและตรงไปตรงมา 

ศิลปินท่านท่ีสองท่ีขา้พเจา้จะยกตวัอยา่ง ไดแ้ก่ Joan Miro ขา้พเจา้สนใจในเร่ืองการใชคู่้สี 
และรูปทรง ผลงานของศิลปิน Joan Miro นั้นเป็นเพียงเส้น สี และรูปทรงง่ายๆ ดูไม่มีความซบัซอ้น 
และกลบัรู้สึกไดถึ้งความเคล่ือนไหว รูปทรงท่ีมีความอิสระและการไม่เน้นท่ีระยะของภาพ คือ
รูปแบบท่ีสร้างจินตนาการและความน่าสนใจไดดี้  ผลงานจิตรกรรมของ Miro สร้างข้ึนหลงัคริสต์
ทศวรรษ 1920 เขาตดัทอนรูปทรงเหมือนจริงออกไป เหลือเพียงรูปสัญลกัษณ์ท่ีอาจแทนค่าดว้ย
รูปทรงเรขาคณิตหรือสีท่ีเรียบ ๆ โดยน ามาจัดวางเป็นองค์ประกอบอย่างง่าย ๆ ดังนั้ นผลงาน
จิตรกรรมของ Miro จึงมีลกัษณะเฉพาะตนท่ีต่างไปจากจิตรกรลทัธิเหนือจริงคนอ่ืน ๆ ท่ียงัอาศยั
รูปทรงของธรรมชาติเป็นส่ือ3 

 
 
 
 

                                                            
3 . ชอูนั มีโร อี เฟร์รา. เข้าถงึได้จาก http://arichaifirst.blogspot.com/2016/08/blog-post.html 
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ภำพที ่5 ภาพผลงานของ Joan Miro, L’Air, (1937) 
ท่ีมา : http://pinterestapplications.com/product/joan-miro-lair-air/ 

 

 

ภำพที ่6 ภาพผลงานของ Joan Miro, Woman in Front of the Sun, (1950) 
ท่ีมา : https://www.wikiart.org/en/joan-miro/woman-in-front-of-the-sun 

 

http://pinterestapplications.com/product/joan-miro-lair-air/
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หน่ึงในงานจิตรกรรมท่ีเป็นแรงบนัดาลใจต่อการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ คือภาพ 
Woman in Front of the Sun ผลงานซ่ึงประกอบไปดว้ยภาพคนสีด าท่ีมีรูปทรงประหลาดกบัวงกลม
สีแดง และลายเส้นท่ีคลา้ยแสงระยบิระยบัของอะไรบางอยา่ง บนพื้นหลงัสีน ้ าเงินสด แมข้า้พเจา้ไม่
อาจเขา้ใจนัยยะท่ีศิลปินตอ้งการส่ือสารไดอ้ยา่งเขา้ใจทั้งหมด แต่ผลงานช้ินน้ีมีอิทธิพลต่อขา้พเจา้
ในเร่ืองของการแสดงออกท่ีตรงไปตรงมา คล้ายกับภาพวาดของเด็ก อาจมองดูว่าเป็นการ
สร้างสรรคท่ี์ง่าย แต่ทว่าผา่นการใชก้ระบวนคิดท่ีแปลกใหม่ มีการแสดงออกท่ีเรียบง่าย ไม่ปรุงแต่ง
จนเกินธรรมชาติ ท าใหข้า้พเจา้นึกถึงภาพวาดของเดก็ ในลกัษณะของรูปทรง สี และองคป์ระกอบ ท่ี
ออกมาอยา่งจริงใจ ปราศจากการอา้งอิง หรือปรัชญาใดๆ แต่ในขณะเดียวกนักอ็าจจะมีกระบวนการ
คิดในรูปแบบของเด็ก และการควบคุมกลา้มเน้ือในส่วนต่างๆ จะเห็นไดว้่าภาพวาดของเด็กนั้น มี
รูปทรงท่ีบิดเบ้ียว ทิศทางท่ีไม่แน่นอน สีท่ีไม่มีการผสมอย่างซับซ้อน กล่าวคือ ไม่มีส่วนใดท่ี
ใกลเ้คียงความเป็นจริงเลย แต่ทวา่กย็งัสามารถเขา้ใจไดว้า่รูปทรงท่ีบิดเบ้ียวนั้น คือรูปทรงของอะไร 

 

 

ภำพที ่7 ภาพผลงานของเดก็อาย ุ2 ปี 
ท่ีมา : https://www.pbs.org/parents/thrive/raising-the-next-frida-kahlo-or-pablo-picasso-

milestones-toward-drawing 
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 ท่ีขา้พเจา้ยกตวัอย่างภาพวาดในขา้งตน้นั้ น เพราะเห็นว่ามีส่วนท่ีคลา้ยกันบางอย่างกับ
ผลงานของ Miro กล่าวอีกอยา่งคือผลงานของ Miro นั้นมีความคลา้ยบางอย่างกบัภาพวาดของเด็ก 
อยา่งแรกคือรูปแบบของผลงานท่ีมีความเป็นนามธรรม และความเหนือจริง การใชสี้ท่ีสดใส ท าให้
ภาพดูมีความสนุกสนานและให้ความรู้สึกท่ีไปในทางสุขนิยม รวมไปถึงเทคนิควิธีการท่ีธรรมดา
อยา่งการระบาย การจุด การลากเส้น อนัเป็นจุดเร่ิมตน้พื้นฐานในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปกรรม 
อยา่งท่ีสองคือดา้นการแสดงออกท่ีมีความฉับพลนั ท าให้เกิดรูปทรงท่ีดูแลว้ชดัเจน ตรงไปตรงมา 
ไม่ยดัเยยีดเร่ืองราวท่ีหนกัจนเกินไป เนน้การจินตนาเป็นหลกั 

 

 

ภำพที ่8 ภาพผลงานของ Joan Miro, Lapidari, (1981) 
ท่ีมา : https://galeriemiro.cz/artist/joan-miro/?lang=en 

 

ในส่วนของความต่างกนันั้น คือเร่ืองของกระบวนการคิด ผลงานในลกัษณะเช่นเดียวกบั 
Miro คือการแสดงออกโดยผา่นขั้นตอนการคิด และการศึกษาขอ้มูลเอาไวก่้อนแลว้ โดยอาจจะเป็น
การเลียนแบบการแสดงออกอย่างเดียวกบัเด็ก ท่ีออกมาไดอ้ย่างจริงใจ และบริสุทธ์ิ แมว้่ารูปแบบ
ผลงานท่ีออกมาจะมีลักษณะของรูปทรง สี และองค์ประกอบคล้ายกับผลงานของเด็ก แต่ว่า
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กระบวนการทางความคิดนั้นไม่ไดต้รงไปตรงมาเท่ากบัวิธีคิดของเด็ก ต่างกบักระบวนการท่ีเด็ก
แสดงออกดว้ยวิธีการท่ีปราศจากแนวความคิด 
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บทที่ 3 

ขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน 

 

               กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ เกิดข้ึนจากการทดลองเทคนิค และวิธีการใน
หลายรูปแบบ บวกกับการถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกับความไม่สมบูรณ์ของร่างกายมนุษย ์โดย
ส่วนประกอบทั้งสองอยา่งน้ีเช่ือมโยงกนัเพื่อน าไปสู่แนวความคิดในเร่ืองของการมองเห็นความงาม
ในชีวิต ขา้พเจ้ามีกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานโดยแบ่งออกเป็นสองส่วน คือกระบวนการ
ทางดา้นความคิด และขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงาน ดงัต่อไปน้ี 

กระบวนกำรทำงควำมคดิ 

1. ขา้พเจา้เร่ิมต้นโดยการก าหนดรูปแบบของผลงานและแนวความคิด โดยรูปแบบท่ี
ขา้พเจา้ก าหนดคือ ศิลปะแบบแสดงอารมณ์ (expressionism) และศิลปะเหนือจริง (surrealism) โดย
ใชรู้ปแบบของexpressionism ในการข้ึนรูป สี พื้นผวิ และองคป์ระกอบหลกัในงาน การเร่ิมตน้ดว้ย
วิธีท่ีปราศจากการคิดและป้ันแต่งนั้นเป็นการช่วยเพิ่มจินตนาการใหก้บักระบวนการต่อไปของการ
สร้างสรรค ์ส่วนรูปแบบ surrealism ใชใ้นส่วนของภาพคน หุ่นน่ิง และทิวทศัน์ ในบางจุด การสร้าง
เร่ืองราวในภาพท่ีไม่อา้งอิงจากหลกัความจริงนั้นช่วยส่งเสริมแนวความคิด และจินตนาการให้กบั
ผลงาน  
  2. ก าหนดการวางองคป์ระกอบคร่าวๆ เช่นสัดส่วนของภาพ สี พื้นผิว และเทคนิค เพราะ
การข้ึนรูปดว้ยวิธีการแบบexpressionism นั้น ค่อนขา้งก าหนดขอบเขตและทิศทางไดย้าก ขา้พเจา้จึง
ก าหนดโครงสร้างหลกัของภาพเป็นพื้นท่ีใหญ่ๆ อาจเป็นแค่พื้นผิวเรียบๆ หรือมีลกัษณะเป็นภาพ
ทิวทศัน์ รวมไปถึงก าหนดขนาดและจ านวนของช้ินงานในแต่ละชุด 

3. ก าหนดมุมมอง และอิริยาบถ ของคนภายในภาพ รวมถึงส่วนประกอบอ่ืนๆในภาพ ท่ี
เป็นส่วนส าคญัในการส่ือแนวความคิด โดยไม่อา้งอิงจากขอ้เทจ็จริงทั้งหมด และไม่ไดมี้รูปแบบท่ี
แสดงออกถึงความงามตามอุดมคติ 
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ขั้นตอนในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน 

1. เม่ือก าหนดแนวความคิดและขอ้มูลโดยรวมแลว้ เร่ิมตน้ดว้ยการก าหนดโครงสีหลกัใน
ภาพ เพื่อสร้างทิวทศัน์และบรรยากาศของภาพไวก่้อน 

2. สร้างพื้นผิว และบรรยากาศ โดยใช้ทีแปรงและ เทคนิคอ่ืนๆ เช่นกาวน ้ า สีโป้ว และ
ร่องรอยจากการขดูขีด แบบอิสระไม่ก าหนดทิศทางแบบตายตวั 

3. เม่ือไดพ้ื้นผวิในชั้นแรกแลว้ จึงน าภาพท่ีไดม้าจินตนาการเป็นรูปทรงคร่าวๆ 
4. หลกัจากไดรู้ปทรงคร่าวๆ จึงลงสีอะคริลิครวมๆโดดยไม่เก็บรายละเอียด แลว้ใส่พื้นผิว 

และเทคนิคไปพร้อมๆกนั เพื่อใหผ้ลงานมีความหลากหลายทางความรู้สึก และจินตนาการ 
5. เม่ือไดภ้าพรวมของผลงานท่ีพอใจแลว้ ขา้พเจา้จะใชพู้่กนัเก็บรายละเอียดในบางจุด และ

ใชเ้ทคนิคอ่ืนๆ เช่น สีอะคริลิคผสมกาว ในการท าพื้นผวิท่ีนูน หรือการสร้างเสน้จากการน าสีใส่ขวด
แลว้บีบผา่นรูขนาดเลก็ เป็นตน้ 

6. หลงัจากรายละเอียดและโครงสร้างเสร็จสมบูรณ์ ขา้พเจา้จะเคลือบผลงานในบางจุดท่ี
ตอ้งการใหมี้ความเงา ดว้ยกาวน ้ าใส หรือสีท่ีผสมน ้ าจนใสแลว้เคลือบใหมี้ลกัษณะของสีบางๆ โดย
ไม่กลบทบัลวดลายดา้นหลงั  

7. เม่ือดูผลงานภาพรวม ถา้เกิดความลงตวัและความพอใจในผลงาน ก็ถือว่าส าเร็จตาม
กระบวนการสร้างงานจิตรกรรม 
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ภำพที ่9 ภาพร่างดว้ยดินสอสี 
 

 

ภำพที ่10 ภาพการสร้างพื้นผวิในชั้นแรก 
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ภำพที ่11 ภาพการสร้างพื้นผวิดว้ยการใชไ้มบ้รรทดัขดู 
 

 

ภำพที ่12 ภาพร่างโครงสร้างรวมภายในผลงานและเร่ิมลงสี 
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ภำพที ่13 ภาพขั้นตอนการลงสี 

 

 

ภำพที ่14 ภาพรายละเอียดของผลงาน 
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ภำพที ่15 ภาพรวมของผลงานก่อนเสร็จสมบูรณ์ 

 

ภำพที ่16 ภาพผลงานแบบเสร็จสมบูรณ์ 
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บทที่ 4 

กำรสร้ำงสรรค์และกำรวเิครำะห์ผลงำน 

 

               ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ีของข้าพเจ้า เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมภายใต้
แนวความคิดเดียวกนัอย่างต่อเน่ือง มีการพฒันามาจากปัญหาและขอ้บกพร่องต่างๆ จากผลงานใน
หลายชุด โดยขา้พเจา้จ าแนกไวเ้ป็นสามช่วงใหญ่ๆ ดงัน้ี 

 

ผลงำนก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 

                ผลงานในช่วงน้ีของขา้พเจา้ เร่ิมตน้จากแนวความคิดเก่ียวกบัความบกพร่องทางร่างกาย
ของมนุษยเ์ท่านั้น โดยยงัมีรูปแบบและทิศทางการส่ือสารท่ีไม่ชดัเจนมากนกั เป็นเพียงการทดลอง
ในดา้นเทคนิค และวิธีการคร่าวๆท่ีไม่ไดแ้สดงออกทางดา้นอารมณ์ ความรู้สึก แต่ผลงานชุดน้ีมีการ
เร่ิมตน้ท่ีดีในเร่ืองของโครงสร้างรวมๆของชุดสี มีความน่าสนใจของเทคนิค แต่ขอ้เสียคือ การ
ส่ือสารแนวความคิดไม่ชดัเจน อาจท าใหผ้ดิจุดประสงคท่ี์ขา้พเจา้ตั้งใจส่ือสาร 

               ผลงานในชุดน้ีมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกบัช่วงศิลปนิพนธ์ ในดา้นของสีและ
องคป์ระกอบท่ีไปในทิศทางเดียวกนั แต่อาจไม่แสดงออกถึงความหลากหลายทางเทคนิคเหมือนกบั
ช่วงศิลปนิพนธ์ การน าเสนอภาพร่างกายท่ีไม่สมบูรณ์นั้ นมีความสอดคล้องกัน แต่ไม่มี
สภาพแวดลอ้มหรือบริบทอ่ืนๆในภาพมากนัก เม่ือวิเคราะห์ดูผลงานในชุดน้ี มีความน่าสนใจใน
บางจุดท่ีเกิดจากการทดลองของเทคนิคท่ีเกิดข้ึนอยา่งไม่ตั้งใจ เช่น เทคนิค พื้นผวิ ต่างๆ ท่ีเป็นความ
บงัเอิญนั้น กลบัเป็นขอ้ดีของช้ินงาน และแสดงออกถึงความรู้สึกได้ เป็นผลให้เทคนิคเหล่านั้น
สามารถน ามาพฒันาต่อเป็นผลงานในชุดศิลปนิพนธ์ 
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ภำพที ่17  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 1 
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ภำพที ่18 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 2 
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ภำพที ่19 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะ 1 ช้ินท่ี 3 
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ผลงำนก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 

               ผลงานในระยะน้ี ขา้พเจา้พยายามลดทอนความเหมือนจริงให้นอ้ยลง และให้ความส าคญั
ในเร่ืองของจินตนาการมากข้ึน ขา้พเจา้น าเอาเทคนิค วิธีการบางอยา่งของผลงานในระยะแรกมาใช ้
และปรับเปล่ียนในเร่ืององคป์ระกอบของภาพและเพิ่มรายละเอียดมากข้ึน จะสังเกตไดว้่าผลงานใน
ระยะแรกนั้น เป็นภาพท่ีไม่มีความต้ืน ลึก และมุมมองท่ีน่าสนใจ ขา้พเจา้จึงใชส้ภาพแวดลอ้มมา
ประกอบในผลงานมากข้ึน และใช้สีท่ีมีทั้ งความทึบ ความโปร่ง ให้มีความหลากหลายมากข้ึน 
รวมถึงรูปทรงท่ีมีความอิสระและผ่อนคลาย จึงท าให้ผลงานในระยะน้ีมีความลงตวัในภาพและ
เร่ืองราวท่ีชดัเจนข้ึนไปดว้ย 

 

      

 

ภำพที ่20 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 1 
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ภำพที ่21 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 2 
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ภำพที ่22 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

ผลงำนศิลปนิพนธ์ 

                ผลงานช่วงศิลปนิพนธ์ คือผลงานท่ีขา้พเจา้พฒันามาอยา่งต่อเน่ืองจากงานในระยะท่ี 2 ท า
ให้การท างานในชุดน้ีมีความอิสระ และมีการวางแผนท่ีดีข้ึน และเขา้ใจปัญหาของการสร้างสรรค์
ผลงานมากข้ึน เทคนิคต่างๆของผลงานในชุดน้ีมีความต่อเน่ืองจนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะ ท่ี
สอดคลอ้งกบัแนวความคิดไดอ้ย่างลงตวั โดยผลงานท่ีขา้พเจา้สร้างสรรคใ์นชุดศิลปนิพนธ์ยงัคง
มุ่งเน้นท่ีจะสร้างความรู้สึกในเชิงบวกและจินตนาการให้กบัผูช้ม ผลงานชุดน้ีจึงถือไดว้่ามีความ
พอดีทั้งในดา้นความคิดและการแสดงออกของขา้พเจา้ ภายใตห้วัขอ้ “ชีวิตคือความงาม” 

ปัญหำในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปนิพนธ์  

ตลอดระยะเวลาในการสร้างสรรคผ์ลงานจนกระทัง่เขา้สู่ผลงานศิลปนิพนธ์ ลว้นมีอุปสรรค
และข้อผิดพลาดมากมาย จนท าให้เกิดเป็นผลงานท่ีดีท่ีสุด ข้อผิดพลาดบางประการอาจเป็น
จุดเร่ิมตน้ของการทดลองใหม่ๆ หรือแมก้ระทัง่ปัญหาท่ีท าให้ขา้พเจา้ไดห้าวิธีแกไ้ขพร้อมกบัการ
พฒันามนัในรูปแบบท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของขา้พเจา้เอง อาจกล่าวได้ว่าปัญหาและอุปสรรคในการ
ท างาน คือแรงผลกัดนัให้เกิดพฒันาการในการสร้างสรรคข้ึ์น ขา้พเจา้วิเคราะห์และประมวลผลเป็น
ขอ้ดงัต่อไปน้ี   

1.ปัญหาดา้นรูปแบบ เกิดจากวิธีการท่ีก าหนดขอบเขตไดย้าก อยา่งเช่นรูปแบบexpressionism ท่ีเป็น
การแสดงออกแบบฉบัพลนัไร้ซ่ึงการป้ันแต่ง จึงท าให้การท างานในบางคร้ังผิดไปจากการวางแผน
ในตอนตน้ อีกทั้งยงัมีปัญหาเร่ืองการวางองคป์ระกอบท่ีค่อนขา้งซบัซอ้นกบัสายตาในบางคร้ัง ท า
ใหย้ากต่อกระบวนการท างาน 

2. ปัญหาดา้นแนวความคิด ปัญหาท่ีขา้พเจา้พบบ่อยคือการส่ือสารท่ีไม่ชดัเจนของผลงาน เน่ืองจาก
เทคนิคและวิธีการซ่ึงเป็นตวัน า และควบคุมไดย้ากนั้น ขา้พเจา้จึงใชว้ิธีสร้างสรรคโ์ดยปล่อยให้
ความบงัเอิญเป็นตวัน า และสัญลกัษณ์ภายในผลงานท่ีเป็นตวัส่ือความหมายนั้นอาจจะไม่ถูกให้
ความส าคญัเท่ากบัเร่ืองของเทคนิควิธีการ 

          สรุปผล ขา้พเจา้ค่อนขา้งมีความพึงพอใจในผลงานช่วงศิลปนิพนธ์เพราะผลงานสามารถให้
ความรู้สึกไปในเชิงบวกและสร้างจินตนาการไดใ้นหลายทิศทาง ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้เทคนิคใหม่ๆจาก
ผลงานในชุดน้ีท่ีมีความเฉพาะตวั และยงัช่วยบ าบดัความรู้สึกของขา้พเจา้ท่ีมีต่อการประสบปัญหา
ในดา้นสุขภาพ ผลงานในชุดน้ีเปรียบเสมือนพื้นท่ีซ่ึงขา้พเจา้สร้างข้ึนเป็นโลกจินตนาการ ของความ
งามของชีวิตในรูปแบบของขา้พเจา้เอง 
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ภำพที ่23 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
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ภำพที ่24 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
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ภำพที ่25 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
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ภำพที ่26 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
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บทที่ 5 

บทสรุป 

การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ภายใตห้ัวขอ้ ชีวิตคือความงาม  (Life Is Beautiful) เป็น
การสร้างข้ึนเพื่อตอ้งการแสดงออกถึงแนวความคิดท่ีตอ้งการสนับสนุนให้มนุษยมี์มุมมองในแง่
บวก และสร้างสีสันให้กบัชีวิตของเราไม่ว่าจะพบกบัปัญหามากมายหรือความเจ็บปวดใดๆก็ตาม 
โดยใชส่ื้อทางผลงานจิตรกรรมสองมิติเป็นตวัหลกั การคิดผสมผสานกนัทั้งเร่ืองของแรงบนัดาลใจ 
แนวความคิดและเทคนิควิธีการให้เกิดการสอดคลอ้งกนั ตลอดจนการแสดงออกผา่นงานจิตรกรรม
เพื่อมุ่งหวงัให้ผูช้มมีส่วนร่วม คือการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกไปกับผูส้ร้างงาน ขา้พเจา้ตอ้งการ
ถ่ายทอดความรู้สึกท่ีขา้พเจา้มีต่อการใชชี้วิต ในเร่ืองของการแปรสภาพความทุกขท์างกาย ให้เป็น
ความสุขทางใจ รวมทั้งการส่งเสริมจินตนาการท่ีผูช้มสามารถมีอิสระทางความคิดและความรู้สึก 
ตรงตามความคาดหวงัของขา้พเจา้ใหไ้ดอ้ยา่งมากท่ีสุด 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตคือความงาม” จึงเป็นการสร้างสรรค์ผลงานใน
รูปแบบจิตรกรรม ท่ีขา้พเจา้คิดว่ายงัมีผลการสร้างสรรค์ไม่ตรงตามจุดประสงค์ไดอ้ย่างสมบูรณ์
ท่ีสุด ยงัมีปัญหาและขอ้บกพร่องในเร่ืองรูปแบบ องคป์ระกอบ และรายละเอียดของผลงานท่ียงัไม่
เหมาะสมและลงตวั อาจเพราะการขาดประสบการณ์ท่ีมากพอ ท่ีจะแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก
ไดอ้ยา่งเหมาะสมลงตวั แต่อยา่งไรกต็ามผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ีหวงัอยา่งยิง่ท่ีจะสร้างประสบการณ์
ในเชิงบวกใหผู้ช้ม และสามารถพฒันาเป็นศิลปะท่ีมีคุณภาพ และมีคุณค่าต่อสงัคม 
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รำยช่ือผลงำนศิลปนิพนธ์ 

 
ผลงำนก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 
“ไม่มีช่ือ”   80 x 120 ซม.   สีอะคริลิคบนผา้ใบ 
“ไม่มีช่ือ”   80 x 120 ซม.   สีอะคริลิคบนผา้ใบ 
“ไม่มีช่ือ”   80 x 120 ซม.   สีอะคริลิคบนผา้ใบ 
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“ไม่มีช่ือ”   80 x 120 ซม.   สีอะคริลิคบนผา้ใบ 
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 ผลงำนศิลปนิพนธ์ 
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