
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

นัยยะ, ภาพ, มนุษย ์
 
 

 
 
 

โดย 
นายสุภัทรพร กลุ่มทอง 

 
 
 

 
 

 
 

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศลิปบัณฑติ 
สาขาวิชาทัศนศิลป ์ (จิตรกรรม) 

ภาควิชาจิตรกรรม 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2561 
 

 



 

 

 

 

นัยยะ, ภาพ, มนุษย ์

 

 

 

โดย 

นายสุภัทรพร กลุ่มทอง 

 

 

 

 

 
ศิลปนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศลิปบณัฑิต 

สาขาวิชาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2561 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

MEANING, IMAGE, HUMAN 

 

 

 

By 
Mr.SUPHATTARAPHON KLUMTHONG 

 

 

 

 

 
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 

Bachelor of Fine Arts (B.F.A.), Program in Visual Arts 
Department of Painting 

Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts 
Silpakorn University 
Academic Year 2018 

 
 
 
 



คณะจิตรกรรม  ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรอนุมัติให้ ศิลปนิพนธ์ 
เรื่อง  “นัยยะ, ภาพ, มนุษย์”  เสนอโดย นาย สุภัทรพร กลุ่มทอง  เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม 

 
.................................................................. 
(ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กญุแจทอง) 

คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 ………...……/…………....………./………....…… 

ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์     
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุฒิ โตอุรวงศ์ 
 
คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์     …………………………………………………………   ประธานกรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณฤษภ์ ทิพย์วาร)ี 
………...……/…………....………./………....…… 

 
……………………………………………………….    กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน) 

………...……/…………....………./………....... 
 
……………………………………………………….    กรรมการ 

(อาจารย์ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร) 
………...……/…………....………./………....… 

 
…………………………………………………………    กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุฒ ิโตอุรวงศ์) 
………...……/…………....………./………....…… 
 
…………………………………………………………    กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย์พรรษา พุทธรักษา) 
………...……/…………....………./………....…. 



ง 
 

หัวข้อศิลปนิพนธ ์ นัยยะ, ภาพ, มนุษย ์

ชื่อนักศึกษา  นายสุภัทรพร กลุ่มทอง 

สาชาวิชา  ทัศนศิลป ์

ภาควิชา   จิตรกรรม 

ปีการศึกษา  2561 

 

บทคัดย่อ 

ภาพถ่ายมักใช้บันทึกเรื่องราวในอดีตที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวระดับโลก ระดับชาติ หรือ

ที่ดูใกล้ชิดกับเราที่สุดก็คือครอบครัว ภาพถ่ายที่เห็นตามบ้านเรือนมักเป็นภาพถ่ายที่แสนอบอุ่น 

ภาพถ่ายวันแต่งงาน ภาพถ่ายครอบครัว เมื่อใดที่ได้มองดูภาพเก่าๆเรามักจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของ

สังคม วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมา เห็นการเติบโตของทุกสิ่งอย่าง แน่นอนว่าภาพถ่ายนั้นบันทึกแต่สิ่งที่

เป็นจริงเสมอ เหตุการณ์ที่อยู่ในภาพล้วนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แต่บางครั้งภาพถ่ายอาจไม่ได้

มอบความจริงทั้งหมดให้เราก็เป็นได้ โดยเฉพาะการแฝงเร้นไว้ซึ่งอารมณ์ความรู้สึก อันเป็นเรื่อง

ละเอียดอ่อนและซับซ้อน ซึ่งอารมณ์เหล่านี้อาจแสดงออกเล็ก ๆในบางมุมของภาพถ่าย และท าให้เกิด

ข้อสงสัยว่า ความรักความอบอุ่นนั้นสวยงามดั่งในภาพจริงหรือไม่ ข้อสงสัยนี้น ามาซึ่งการสร้างสรรค์

ศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “นัยยะ, ภาพ,มนุษย์” ผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้าซึ่งแสดงความรู้สึกของ

มนุษย์ที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อน นัยยะบางอย่างที่แฝงเร้นในภาพถ่ายถูกแสดงออกผ่านเทคนิคทาง

จิตรกรรมที่ลดทอนการเขียนเลียนแบบธรรมชาติสู่การแสดงออกทางจิตรกรรมที่เน้นถ่ายทอด

ความรู้สึกของมนุษย์ซึ่งซับซ้อนออกมาให้มากที่สุด ซึ่งเป็นสภาพนามธรรมภายในที่มนุษย์มีอยู ่
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Abstract 

Photographs are often used to record important events whether their 

significance will be far from us as world-class or national until close to us as family 

stories. Most photos in the house are generally look so warm such as photo of family 

or wedding day. Whenever we look at the old pictures, we often see the differentiate 

of the old social and cultures, including the development of everything. Of course, 

photos are always recorded the actual events but sometimes the they may not give 

us all the truth. Especially, the hidden emotions that are delicate and complex which 

may show in some angle of the photo and causing doubt that Love, warmth is beautiful 

as in the picture? This doubt led to the creation of this art thesis under the heading 

"Meaning, Image, Humans." My work exhibits complex and delicate of human feelings. 

Some implications that are concealed in the photographs are expressed through 

painting techniques that diminish imitating nature painting to the expression of painting 

that emphasizes the complex human feelings  as much as possible which is an abstract 

condition within humans. 
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กิตติกรรมประกาศ 

      ศิลปนิพนธ์ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์และได้รับความช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา ข้าพเจ้า

ขอน้อมร าลึกถึงพระคุณบิดามารดาผู้ให้ก าเนิด อบรม สั่งสอนเลี้ยงดู จนข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษา 

ขอบพระคุณคณะอาจารย์ ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ทุกท่าน ที่

ได้ให้ความเมตตาคอยชี้แนะและคอยให้ค าปรึกษาในการสร้างสรรค์ผลงานเสมอมา ตลอดจนอาจารย์

ทุกท่านที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ คอยชี้แนวทาง จนกระทั่งศิลปนิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงไป

ด้วยด ี

      ขอบพระคุณบุคคลต่างๆในทุกช่วงเวลาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทั้งดีและร้ายที่ท าให้ข้าพเจ้าได้รับ

ประสบการณ์ชีวิตที่มีค่าตลอดมา   

      ข้าพเจ้าหวังว่าผลงานศิลปะและเอกสารศิลปนิพนธ์ชุดนี้ คงเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาหา

ความรู้ทางด้านศิลปะตามสมควรต่อไป 
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ค าน า 

        เอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นเอกสารในการเขียนบรรยายบทความเพื่อประกอบศิลป

นิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม ปีการศึกษา 2561 คณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ์ มหาลัยศิลปากร หัวข้อเรื่อง “นัยยะ, ภาพ, มนุษย์” เพื่อสรุปผลการศึกษา ค้นคว้า 

วิเคราะห์ และแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าในระบบหลักสูตร

การศึกษา ในขั้นปริญญาศิลปบัณฑิต โดยน าเสนอ แนวความคิด แรงบันดาลใจ กระบวนการ

สร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การเริ่มต้นค้นหา แนวทางในการสร้างสรรค์ 

จนถึงผลงานศิลปนิพนธ์ที่มีรูปแบบเฉพาะตัว 

        ซึ่งข้าเจ้าคาดหวังว่า ผลงานดังกล่าวจะเป็นผลงานศิลปะอีกหนึ่งผลงาน ที่สามารถสื่อแสดงออก 

ถึงความคิดความรู้สึกส่วนตน และมุมมองใหม่ๆของการสร้างงานศิลปะ หากเอกสารฉบับนี้มี

ข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยไว้ ณ ที่นี้ 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 ทุกความรู้สึกทุกความทรงจ าหากมีการบันทึกไว้ได้น่าจะเป็นเรื่องที่ดี ความรู้สึกที่วิ่งผ่านตัว

เราไป ความสุขสมหวัง ความเศร้าหมอง ความผิดหวัง หรือแม้กระทั่งการสูญเสีย ทั้งหมดทั้งมวลล้วน

ส่งผลต่อความทรงจ า ความทรงจ าเหล่าน้ีมักอยู่ในสมองของเราไม่ว่าเรื่องนั้นจะผ่านไปนานแค่ไหน  

 การถ่ายภาพเป็นหนึ่งในวิธีการบันทึกความทรงจ า เมื่อมนุษย์เรามีช่วงเวลาดีๆที่น่าจดจ าก็

อยากจะเก็บความทรงจ านั้นไว้ วิธีการง่ายๆก็คือหยิบกล้องหรือโทรศัพท์มือถือมาถ่ายภาพ การ

ถ่ายภาพพัฒนามาจากการวาดภาพในสมัยโบราณ เพื่อบันทึกความทรงจ าและภาพแห่งความ

ประทับใจเอาไว้ ปัจจุบันเราเห็นภาพถ่ายมากมายหลายประเภทรายล้อมอยู่รอบตัวเรา ภาพถ่าย

บุคคล ภาพถ่ายทิวทัศน์ ภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ นั่นคือการบันทึกช่วงเวลาต่างๆของสังคมมนุษย์ 

แม้เราจะเห็นภาพถ่ายต่างๆจนชินตา แต่ภาพถ่ายที่มีคุณค่าลึกซึ้งกว่าภาพถ่ายใบไหนๆ ก็คือภาพถ่าย

ของเราเอง ถึงภาพจะไม่ได้สวยเหมือนภาพของใคร แต่มันมีคุณค่าทางจิตใจ มีเรื่องราวต่างๆซ่อนอยู่

ชวนให้คิดถึงอยู่ตลอดเวลาวันใดที่คิดถึงวันเก่าอยากจะย้อนเวลากลับไปตอนนั้นเพียงแค่หยิบภาพถ่าย

มามองก็อาจจะท าให้นึกถึงวันเก่าๆเหล่านั้นได้ และแน่นอนว่าภาพถ่ายมักจะมีความชัดเจนมากกว่า

ความทรงจ าในสมอง แม้วันนึงภาพความจ าในอดีตจะค่อยๆเลือนไป แต่ภาพถ่ายก็ยังคงเป็นสิ่งที่คอย

ย้ าเตือนเราว่าครั้งนึงเคยผ่านสุขและทุกข์มามากเพียงใด 

 ภาพถ่ายไม่เคยเปลี่ยนไป สิ่งส าคัญที่ภาพถ่ายได้มอบให้ผู้ชมก็คือความไม่เปลี่ยนแปลง คุณค่า

ของภาพถ่ายไม่ใช่เพียงแค่การบันทึกความจริงหรือเหตุการณ์ต่างๆ แต่มันเป็นการถ่ายทอดความรู้สึก 

ความทรงจ าที่จริงเเท้ ภาพถ่ายที่มีความส าคัญมักถูกติดตั้งอยู่บนผนังของบ้าน ภาพที่เห็นมักเป็น

ภาพถ่ายครอบครัวที่มีพร้อมหน้า ภาพถ่ายวันส าคัญต่างๆ วันแต่งงาน งานบวช หรือแม้กระทั่งวัน

พักผ่อนธรรมดาๆ ภาพเหล่านี้ล้วนมีคุณค่ากับครอบครัวนั้นๆซึ่งก็แตกต่างกันไป และความแตกต่างนี้

เองที่เป็นเสน่ห์ของภาพบันทึกความทรงจ าด้วยภาพถ่าย  
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ที่มำและควำมส ำคญัในกำรสร้ำงสรรค์ 

ภาพถ่ายมักใช้บันทึกเรื่องราวในอดีตที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวระดับโลก ระดับชาติ หรือ

ที่ดูใกล้ชิดกับเราที่สุดก็คือครอบครัว ภาพถ่ายที่เราเห็นตามบ้านเรือนมักเป็นภาพที่แสนอบอุ่น 

ภาพถ่ายวันแต่งงาน รูปถ่ายครอบครัว เวลาได้นั่งมองดูภาพเก่าๆเรามักจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของ

สังคม วัฒนธรรมต่างๆที่ผ่านมา เห็นการเติบโตของทุกสิ่งอย่าง บรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความคิดถึง

มันช่างมีเสน่ห์เหลือเกินแน่นอนว่าภาพถ่ายนั้นบันทึกแต่สิ่งที่เป็นจริงเสมอ เหตุการณ์ที่อยู่ในภาพล้วน

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  

ด้ำนควำมทุกข์ที่ซ่อนอยู ่

ในทางความรู้สึก ภาพถ่ายอาจไม่ได้มอบความจริงให้เราก็เป็นได้ ภาพชีวิตครอบครัวที่ดู

อบอุ่นที่แสดงบนภาพถ่ายนั้นมีนัยยะอะไรเก็บซ่อนไว้บ้าง ความรักความอบอุ่นสวยงามดั่งในภาพ ชีวิต

คู่ที่แสนสุขรอยยิ้มหวานๆนั้น เป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่า ข้าพเจ้าได้มีโอกาสพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับ

ความรู้สึกต่างๆของคนในภาพถ่ายครอบครัวข้าพเจ้า ภาพแต่งงานบ้าง งานเลี้ยงงานบุญบ้าง หรือ

แม้กระทั่งรูปพ่อกับแม่ที่ยืนคู่กัน มันอบอุ่นแบบนั้นจริงหรือ ค าตอบจากครอบครัวข้าพเจ้าก็คือไม่

เสมอไป เพราะกว่าจะเป็นคู่รักครอบครัวได้ ผ่านอะไรมาเยอะเหลือเกิน ทั้งความอดทนอดกลั้น ความ

ผิดหวังต่างๆนาๆที่เจอมาด้วยกัน พอได้รับฟังท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าจริงๆแล้วความสวยงามของภาพนั้น

ก็แลกมาด้วยความรู้สึกบางอย่างเช่นกัน และท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าภาพถ่ายไม่ได้มีความหมายเพียงด้าน

เดียว ข้าพเจ้าไล่ดูรูปแทบทุกรูปที่ครอบครัวข้าพเจ้ามี  

ด้ำนควำมสุข 

รูปภาพเก่าแก่สมัยยังเป็นภาพขาวด า สภาพบ้านเรือนที่ไม่มีความเจริญนัก บุกลิคท่าทางของ

คนยุคนั้นช่างมีเสน่ห์ต่อตัวข้าพเจ้าเหลือเกิน ข้าพเจ้าสนใจชุดภาพเก่าที่ครอบครัวข้าพเจ้ามีเป็นอย่าง

มาก มันได้เห็นอะไรหลายๆอย่าง การใช้ชีวิตแบบธรรมดาๆ การท าไร่ไถนา งานบุญ หรือแม่กระทั่ง

งานศพ ภาพต่างๆเหล่านี้ท าให้ข้าพเจ้าอยากรู้ว่าขณะที่พวกเขาถ่ายรูปอยู่นั้นมีความรู้สึกยังไงบ้าง 

และค าบอกค าแรกที่ข้าพเจ้ามักจะได้ยินก็คือ “คิดถึงตอนนั้นจังเลย” นั่นเป็นค าพูดที่ท าให้ข้าพเจ้า

รู้สึกว่า สิ่งที่อบอวลในภาพถ่ายไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องราวธรรมดาๆ แต่ภาพถ่ายเป็นสิ่งกระตุ้นความ

คิดถึงอดีต ซึ่งนั่นท าให้ข้าพเจ้าพอเข้าใจว่าท าไมคนเรา มักจะโหยหาอดีต คนเรามักคิดว่าอดีตนั้น

สวยงาม ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะความทรงจ ามันเลือนลาง มนุษย์มักเลือกจ าแต่ส่วนดีๆ  
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เพราะเหตุนี้จึงไม่แปลกใจเลยว่าท าไมมนุษย์เรามักคิดถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้ว เพราะมันมี

แต่ความทรงจ าในด้านดีๆ แต่ความจริงแล้วอดีตก็ไม่ได้สวยงามเสมอไป ความทุกข์ ผิดหวังมีอยู่ในทุก

ยุคสมัย ที่ผ่านมานั้นชีวิตคนเรามักหลบเข้าสู่อดีตที่แสนงดงามที่แต่ละคนอยากสัมผัสหรือเข้าไป จน

ลืมคิดไปว่า ณ ปัจจุบัน อาจเป็นช่วงเวลาที่งดงามที่สุดก็เป็นได้ ข้าพเจ้าเช่ือว่าความทรงจ าไม่ได้มีเพียง

ด้านเดียว รูปถ่ายไม่ได้บันทึกแค่ความสุข อดีตไม่ใช่ช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบ ไม่มีช่วงเวลาไหนที่

สมบูรณ์แบบ และภาพถ่ายก็ไม่ได้บันทึกเพียงความเศร้า ความทรงจ าที่นึกถึงเมื่อใดก็เจ็บปวด หรือ

ความทรงจ าที่นึกถึงเมื่อใดก็หัวเราะและยิ้มได้ ข้าพเจ้าตั้งต้นจากความรู้สึกที่มองภาพถ่ายแล้วคิด

อะไรบ้าง นึกถึงอะไรบ้าง บางภาพเห็นการสูญเสียเศร้าหมองเจ็บปวดแทบขาดใจ บางภาพสุขล้นเต็ม

เปี่ยมไปด้วยความรัก บางภาพแสดงชีวิตธรรมดาของมนุษย์ที่ต้องด าเนินต่อไป มีความทรงจ าส่วนไหน

ที่อยากจะถ่ายทอด ข้าพเจ้ากลั่นกรองและตีความรู้สึกที่ข้าพเจ้ามีและถ่ายทอดไปยังผืนผ้าใบ 

 

วัตถุประสงค์ของกำรสร้ำงสรรค ์

- ถ่ายทอดความทรงจ าของมนุษย์ที่ถูกบันทึกไว้โดยมีต้นแบบจากภาพถ่าย 

-มุ่งถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกหลายๆด้าน เช่น ความสุข เศร้า เหงา  กดดัน ความรัก ความ

อบอุ่น ความคิดถึง พยายามแสดงความรู้สึกที่ข้าพเจ้าได้ตีความจากภาพถ่าย เพราะนั่นคือความไม่

แน่นอนและไม่สมบูรณ์แบบของอารมณ์ความรู้สึกในภาพถ่าย 

-ใช้งานจิตรกรรมให้เป็นดั่งการบันทึกความรู้สึกความทรงจ าเช่นเดียวกับภาพถ่าย แต่จะมุ่งใช้

วิธีการทางจิตรกรรมที่สามารถต่อเติมปรับลดภาพด้วยการส าแดงความรู้สึก 

-มุ่งถ่ายทอดความรู้สึกผ่านกระบวนการทางจิตรกรรมที่มีแนวทางเฉพาะตัวโดยการลดทอน

และเพิ่มเติมบางส่วนเพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา 
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ขอบเขตของกำรสร้ำงสรรค ์

- ด้านเนื้อหา เน้นการตีความภาพถ่ายของครอบครัวแสดงให้เห็นถึงนัยยะที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง

ของภาพถ่าย  

- ด้านรูปแบบ การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วยการส าแดงอารมณ์ความรู้สึก 

- ด้านเทคนิค จิตรกรรมเทคนิคสีน้ ามัน สีอะคริลิค บนผ้าใบ 

ขั้นตอนและวิธีกำรสร้ำงสรรค ์

- เลือกภาพถ่ายต้นแบบที่ต้องการแสดงนัยยะบางอย่าง เช่น ภาพถ่ายที่มีอารมหม่นหมอง 

ภาพถ่ายที่ชวนให้เกิดความคิดถึง ภาพถ่ายทีแ่สดงถึงแง่มุมต่างๆ 

- หากเป็นภาพบุคคล แล้วบุคคลในภาพยังมีชีวิตอยู่ ก็จะมีการพูดคุยสอบถามความรู้สึกของ

บุคคลต่อภาพถ่ายใบนั้นหรืออารมณ์ความรู้สึกในตอนนั้น 

-เมื่อได้ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับภาพต้นแบบพอสมควรแล้วจึงตีความภาพถ่ายนั้นด้วย

แนวคความคิดส่วนตัวลงไปอีกชั้นหนึ่ง แสดงนัยยะหรือมุมมองของตัวเองที่มีต่อภาพถ่ายฝบนั้นลงไป

ในผลงานด้วย 

- ค้นหาลักษณะการใช้สีและทีแปรง เพื่อ เลือกใช้สร้างงานจิตรกรรมที่ แสดงถึงอารมณ์ต่างๆ

อย่างเหมาะสม  

-  จัดการรูปแบบคร่าวๆ ทั้งชุดสี แสงเงาของภาพผ่านทางโปรแกรม photoshop 

-  สร้างผลงานที่ใช้เทคนิคทั้งสีน้ ามัน และสีอะคริลิค โดยส่วนที่ใช้เทคนิคสีน้ ามันนั้นใช้แสดง

ความรู้สึกที่ลึกลับ น่าค้นหา ความรู้สึกที่เป็นจริง และใช้สีน้ ามันเขียนในส่วนของเงาทั้งหมด สีอะคริลิค

ใช้เขียนในส่วนของ บรรยากาศและวัตถุที่มีสีสัน โดยข้าพเจ้าคิดว่ามีอะคริลิคให้ความปลอมและแสดง

ถึงสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นได้ดีกว่า 

- ติดต้ังผลงานให้คล้ายคลึงกับลักษณะของการแขวนภาพครอบครัวบนผนังบ้าน 
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บทที่ 2 

อิทธิพลที่ได้รบัในการสร้างสรรค ์

ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว 

สาระส าคัญของศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า คือ แรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นจริงใน

ครอบครัวของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพบเห็นความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งมีทั้งอบอุ่นหอมหวาน ดูแลเอาใจ

ใส่กัน และการกระทบกระทั่งทางวาจาปะปนกันไปในชีวิตจริง ข้าพเจ้ารู้สึกถึงแง่มุมบางอย่าในการใช้

ชีวิต ตั้งแต่สมัยเด็กจวบจนปัจจุบัน ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ เป็นปกติของชีวิตครอบครัว สิ่งเหล่านี้เป็นแรง

บันดาลใจส าคัญในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ จากการได้สังเกตและสัมผัสวิถีชีวิตครอบครัวของ

ข้าพเจ้า 

จากการสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ในชีวิตประจ าวัน ข้าพเจ้าเริ่มหาแง่มุมมาสร้าง

ประเด็นในงานศิลปะ ข้าพเจ้าสังเกตผู้คนอื่นๆที่รู้จักและติดต่อกับคนในครอบครัวข้าพเจ้าว่าพวกเขา

มองครอบครัวของข้าพเจ้าแบบไหน และสิ่งที่ได้รับจากการสังเกตนี้คือ ผู้คนส่วนใหญ่มองครอบครัว

ข้าพเจ้าเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างเป็นไปในทางสมบูรณ์แบบ อาจด้วยเพราะหน้าที่การงานของพ่อและ

แม่ของตัวข้าพเจ้าเอง แม่ของข้าพเจ้ามีอาชีพเป็นครู จึงเป็นที่รักของบรรดาเด็กๆที่อยู่ในละแวกนั้น 

ดังนั้นภาพที่ผู้ปกครองของเด็กๆเหล่านั้นมองมาก็คือ ครอบครัวข้าพเจ้าคงจะเป็นครอบครัวที่มี

ความสุขมากทีเดียว แต่ข้าพเจ้าเริ่มคิดต่อไปว่า ท่ามกลางบรรยากาศของความรักนี้ จากความเคยชิน

และภาพจ าของผู้คนหมู่มาก จะยังมีผู้คนที่รู้สึกและสัมผัสและสังเกตเห็นถึงความหม่อนหมอง

บางอย่างกับครอบครัวของข้าพเจ้าได้บ้างหรือไม ่

ความรู้สึกดีๆที่ถูกบันทึกไว้ส่วนใหญ่ที่ข้าพเข้าพบเห็นคือรูปถ่ายเก่าของครอบครัวข้าพเจ้า ซึ่ง

ข้าพเจ้าเองค่อนข้างมั่นใจว่า หากผู้คนอื่นๆได้เห็นภาพถ่ายชุดนี้อาจจะสัมผัสนัยยะบางอย่างได้ เพราะ

บางภาพก็แสดงความหม่อนหมอง ความเหนื่อยล้าออกมาได้ชัดเจนทีเดียว ข้าพเจ้ าจึงมุ่งหมายให้

ภาพถ่ายเหล่านี้กลับมาเป็นเครื่องมือบันทึกความทรงจ าของครอบครัวข้าพเจ้าอีกครั้งในบทบาทของ

งานศิลปะ 
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ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าน าความรู้สึกที่อยากจะถ่ายทอดมาค่อยๆเรียบเรียงผ่านกระบวนการ

สร้างสรรค์ที่ค่อนข้างเป็นนามธรรม เพื่อสะท้อนความรู้สึกและนัยยะบางอย่างที่ถูกซ่อนไว้ในภาพถ่าย

ของครอบครัวข้าพเจ้าซึ่งอาจจะไม่ได้พบเจอแง่มุมเหล่านี้ในชีวิตประจ าวันที่ต้องแสดงออกแก่ผู้คน

ทั่วไป  

ภาพถ่ายครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายครอบครัวภาพที่ 1 

ภาพนี้เป็นภาพคุณตาและคุณยายในอิริยาบถที่ดูสบายๆผ่อนคลาย ซึ่งเป็นภาพที่ข้าพเจ้า

อยากถ่ายทอดออกมาด้วยความรู้สึกที่ดี เพราะข้าพเจ้าสามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกผูกพันธ์ใน

ความสัมพันธ์วัยผู้ใหญ่ อีกทั้งได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณยายจึงสัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นที่อบอวล

อยู่ เพราะในภาพถ่ายอาจไม่ได้แสดงความรู้สึกด้านนี้ออกมาเท่าไร ข้าพเจ้าจึงอยากน าเสนอความ

ละเอียดอ่อนน้ีในรูปแบบของงานจิตรกรรม 
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 ภาพที่ 2 ภาพถ่ายครอบครัวภาพที่ 2 

 ภาพนี้เป็นภาพคุณพ่อและคุณแม่ถ่ายรูปร่วมกัน โดยช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ใหม่ 

ส าหรับชีวิตคู่  ในช่วงแรกๆคุณแม่เล่าว่าในตอนขณะนั้นมีเรื่องให้ทะเลาะกันค่อนข้างบ่อย มีหลาย

ปัญหาที่เข้ามา จึงท าให้ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่ส าหรับชีวิตคู่ ข้าพเจ้าอยาก

น าเสนอความไม่สมบูรณ์แบบของความรัก ณ ขณะนั้นผ่านรูปแบบทางจิตรกรรม  
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อารมณ์ความรู้สึก 

ข้าพเจ้าสังเกตงานศิลปะที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ขึ้นและพบว่า ในส่วนของอารมณ์ความรู้สึกที่

แสดงออกมานั้น โดยมากเป็นเรื่องที่เศร้าหมอง และข้าพเจ้าเองก็รับรู้ถึงความเศร้าหมองนี้ได้มากกว่า

อารมณ์และความรู้สึกอื่นๆข้าพเจ้าลองค้นคว้าหาข้อมูลว่าเป็นเพราะเหตุใด และพบว่ าเรื่องนี้ก็มี

ทฤษฏีรองรับ 

“ท าไมคุณถึงรู้สึกเศร้าได้นานกว่าเกือบ 240 เท่าจากอารมณ์อื่นๆ อย่างเช่น เขินอาย ต่ืนเต้น 

เบื่อหน่าย หรือสุขสมหวัง ก็เพราะความโศกเศร้านั้นมาพร้อมกับความสูญเสียจากเหตุการณ์โดยตรง 

เมื่อบุคคลที่เรารักถึงคราวต้องจากไป อย่าอายที่คุณต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นเพื่อรวบรวมเศษเสี้ยว

อารมณ์ให้พร้อมเดินหน้าต่อ มีงานวิจัยเชิงจิตวิทยาของ Philippe Verduyn และ Saskia Lavrijsen 

จากมหาวิทยาลัย Leuven ในเบลเยียม พวกเขาพยายามท าความเข้าใจว่า ท าไมบางอารมณ์ถึงผูกติด

กับเราได้เนิ่นนานกว่าอารมณ์อื่นๆ พวกเขาจึงเฝ้าติดตามพฤติกรรม และการแสดงออกทางอารมณ์

ของนักเรียนในโรงเรียนเบลเยียมราว 233 ราย เป็นเวลาหลายเดือน แล้วมานั่งจับเข่าคุยกันจริงๆ จังๆ 

ว่า นักเรียนเหล่านั้นหาทางจัดการกับความรู้สึกอย่างไร โดยนักวิจัยเจาะจงไปที่อารมณ์ 27 ชุด 

ผลปรากฏว่า ทุกคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า ความเศร้า (Sadness) จัดการยากที่สุด ใช้เวลานาน

ที่สุด ในขณะที่ความอับอาย กลัว ตื่นเต้น หรือรังเกียจ มักผ่านเข้ามาเพียงชั่วครู่ชั่วยาม (โดยเฉพาะ 

‘ความเบ่ือหน่าย’ ที่มาเร็วไปเร็วที่สุด เพราะเมื่อคุณเบ่ือก็เพียงไปหาอะไรใหม่ๆ ท า)  

ความรู้สึกที่ผูกพันกบัเรานาน ล้วนเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ ที่ท าให้เราเผลอคิดถงึผลกระทบ

แบบย้อนกลับทุกๆ ครั้ง และแน่นอนมันเจบ็ปวด” 1 

 

 

 

 

 

                                                            
1 เนื้อหาบางส่วนจากบทความ  หากความ ‘โศกเศร้า’ คือพลังอันงดงาม : หนทางในการดูแลหัวใจ  

THANET RATANAKUL 
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีด้านความคิดและการรับรู้ (Cognitive Theory) ทฤษฎีนี้อธิบายว่า ภาวะซึมเศร้าเกิด

จากมีแนวความคิด และการรับรู้ในทางลบเกี่ยวกับตนเอง โลก และอนาคต แนวความคิดนี้และ 

ทัศนคติเกี่ยวกับตนเองและสังคมจะได้รับการพัฒนามาตั้งแต่วัยเด็ก โดยเขาชี้ให้เห็นแนวความคิด 

เกี่ยวกับตนเองทางลบ เช่น ความรู้สึกมี 

ปมด้อย รู้สึกไร้ค่า ไม่มั่นคง และจะตีความเรื่องต่างๆ ใน ลักษณะของความพ่ายแพ้ น่าอายอยู่

ตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีแนวโน้มที่จะตีความสถานการณ์ ดังกล่าวเป็นความเจ็บปวดและคับข้องใจ

เท่านั้น แต่บุคคลเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะตีความสถานการณ์ ดังกล่าวว่าเป็นความพ่ายแพ้ รู้สึกเกลียด

ตัวเอง รู้สึกผิดและไร้ค่า2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 : ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า  

http://journal.hcu.ac.th/pdffile/jn1938/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%
B9%88%209.pdf 
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อิทธิพลทางดา้นศลิปกรรม 

 ในการสร้างสรรค์ครั้งนี้นอกจากอิทธิพลที่ได้รับจากชีวิตประจ าวันแล้วยังมีอิทธิทางด้าน

ศิลปกรรม ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้ารูปแบบและการแสดงออกจากศิลปะประเภทต่างๆ 

ข้าพเจ้ามีความสนใจในผลงานที่มีความร่วมสมัย (contemporary art) แต่ก็มีรูปแบบการ

แสดงออกที่เรียบง่าย ตรงไปตรงมา ง่ายต่อการสื่อสารและรับรู้ และข้าพเจ้าเลือกที่จะสร้างสรรค์

ผลงานในรูปแบสองมิติ เพราะข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบนี้ง่ายต่อการรับรู้และสอดคล้องกับต้นแบบที่เป็น

ภาพถ่ายได้เป็นอย่างดี   

ข้าพเจ้ามีความสนใจในศิลปะแบบโรแมนตกิ (Romanticism) เกิดขึ้นต้ังแต่ปลาย

คริสต์ศตวรรษที่ 18 ซึ่งเป็นรูปแบบของศิลปะที่เน้นอารมณ์ความรู้สึกสะเทือนใจ และศลิปินผู้สร้าง

งานแบบโรแมนติกส่วนใหญ่ยังมีความเช่ือว่า คุณค่าของศิลปะนั้นเกิดขึ้นจากอารมณ์ของผู้ชม และ

ข้าพเจ้ายังสนใจในศิลปะร่วมสมัย (Contemporary art)เป็นศิลปะที่มีศิลปะหลายรูปแบบและหลาก

สไตล์และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในสังคมยุคใหม่  ข้าพเจ้าเลือกที่จะผสมผสานหาความกลมกลืนให้กับ

ศิลปะของข้าพเจ้า โดยมุ่งเน้นไปที่งานแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีความ

ร่วมสมัยอยู่ในผลงาน 
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ภาพที่ 3 ผลงานของศิลปิน Contemporary Art ภาพที่ 1 

  ผลงานของ Schalk Van Der Merwe  

  “Blind Faith’’ – 150cm x 150cm – Mixed media on canvas 

ที่มา : 

https://www.instagram.com/p/BwbZ0LFHVzk/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=11

yi3s1z9ythk&fbclid=IwAR0mtDLDHsT3EB4OJodGvZxmLTxskG5lYrUMgJTFWi9Ab3OOTw

VqTWUmx2I 

 ผลงานของ Schalk Van Der Merwe มีความอิทธิพลในการท างานของข้าพเจ้าในด้านของ

การลดทอนความเหมือนจริง และถ่ายทอดความรู้สึกตรงไปตรงมาแบบฉับพลันและเรียบง่าย อีกทั้งยัง

มีอิทธิพลไปถึงการจับคู่ของสีที่มาใช้ในงาน 
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ภาพที่ 4 ผลงานของศิลปิน Contemporary Art ภาพที่ 2 

  ผลงานของ Schalk Van Der Merwe 

  Extinct – Mixed media on canvas panel 

ที่มา :  

https://www.instagram.com/p/BpPdNyun_sV/?utm_source=ig_web_button_sh

are_sheet 

ในภาพนี้ข้าพเจ้าศึกษาการใช้เส้นและร่องรอยการขึ้นรูปที่ยังคงเหลือไว้จนกระทั่งจบ

กระบวนการ ซึ่งผลงานของ Schalk Van Der Merwe มีการใช้เส้นและทิ้งการร่างไว้ได้อย่างสวยงาม

ลงตัว 
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ภาพที่ 5  ผลงานของศิลปิน Romanticism 

  ผลงานของ Joseph M.William Turner  

ชื่อภาพ The Burning of the Houses of Lords and Commons 

ที่มา :  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Joseph_Mallord_Willia

m_Turner%2C_English_-

_The_Burning_of_the_Houses_of_Lords_and_Commons%2C_October_16%2C_1834_-

_Google_Art_Project.jpg/1200px-Joseph_Mallord_William_Turner%2C_English_-

_The_Burning_of_the_Houses_of_Lords_and_Commons%2C_October_16%2C_1834_-

_Google_Art_Project.jpg 

 

 ภาพ The Burning of the Houses of Lords and Commons มีอิทธิพลต่อข้าพเจ้าใน

เรื่องของการใช้ฝีแปรงที่ฉับพลัน เพราะการแสดงออกแบบรวดเร็วและทิ้งร่องรอยสามารถสื่อสาร

อามณ์และความรู้สึกได้ดีกว่าการเขียนภาพแบบเหมือนจรงิตามธรรมชาติ 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Joseph_Mallord_William_Turner%2C_English_-_The_Burning_of_the_Houses_of_Lords_and_Commons%2C_October_16%2C_1834_-_Google_Art_Project.jpg/1200px-Joseph_Mallord_William_Turner%2C_English_-_The_Burning_of_the_Houses_of_Lords_and_Commons%2C_October_16%2C_1834_-_Google_Art_Project.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Joseph_Mallord_William_Turner%2C_English_-_The_Burning_of_the_Houses_of_Lords_and_Commons%2C_October_16%2C_1834_-_Google_Art_Project.jpg/1200px-Joseph_Mallord_William_Turner%2C_English_-_The_Burning_of_the_Houses_of_Lords_and_Commons%2C_October_16%2C_1834_-_Google_Art_Project.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Joseph_Mallord_William_Turner%2C_English_-_The_Burning_of_the_Houses_of_Lords_and_Commons%2C_October_16%2C_1834_-_Google_Art_Project.jpg/1200px-Joseph_Mallord_William_Turner%2C_English_-_The_Burning_of_the_Houses_of_Lords_and_Commons%2C_October_16%2C_1834_-_Google_Art_Project.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Joseph_Mallord_William_Turner%2C_English_-_The_Burning_of_the_Houses_of_Lords_and_Commons%2C_October_16%2C_1834_-_Google_Art_Project.jpg/1200px-Joseph_Mallord_William_Turner%2C_English_-_The_Burning_of_the_Houses_of_Lords_and_Commons%2C_October_16%2C_1834_-_Google_Art_Project.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Joseph_Mallord_William_Turner%2C_English_-_The_Burning_of_the_Houses_of_Lords_and_Commons%2C_October_16%2C_1834_-_Google_Art_Project.jpg/1200px-Joseph_Mallord_William_Turner%2C_English_-_The_Burning_of_the_Houses_of_Lords_and_Commons%2C_October_16%2C_1834_-_Google_Art_Project.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Joseph_Mallord_William_Turner%2C_English_-_The_Burning_of_the_Houses_of_Lords_and_Commons%2C_October_16%2C_1834_-_Google_Art_Project.jpg/1200px-Joseph_Mallord_William_Turner%2C_English_-_The_Burning_of_the_Houses_of_Lords_and_Commons%2C_October_16%2C_1834_-_Google_Art_Project.jpg
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บทที่ 3  

วิธีด ำเนินกำร 

 รูปแบบในการน าเสนองานศิลปะของข้าพเจ้าเป็นแบบสองมิติ ในลักษณะรูปธรรมที่เน้นการ

แสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึกตรงไปตรงมา เป็นการแสดงออกถึงนัยยะบางอย่างที่แฝงเร้นอยู่

ในภาพถ่ายครอบครัว โดยมีขั้นตอนในการสร้างสรรค์คือ  

1. ขั้นตอนการศึกษาจากข้อมูล 

2. ขั้นตอนการตีความจากข้อมูลที่ได้รับ เพื่อก าหนดลักษณะงานจิตรกรรม 

3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม 

ขั้นตอนกำรศกึษำจำกข้อมูล 

 ข้าพเจ้าใช้ต้นแบบงานจิตรกรรมมาจากภาพถ่ายของบุคคลในครอบครัวเป็นหลัก ซึ่งหาก

บุคคลในภาพยังมีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าจะเข้าไปสนทนาพูดคุย ถามไถ่ถึงความเป็นมาของภาพ อารมณ์

ความรู้สึกขณะนั้น 

และปัจจุบัน ความรู้สึกเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง และเป็นไปในทางไหนบ้าง  สิ่งส าคญัที่

ข้าพเจ้าต้องการทราบก็คืออารมณ์ความรู้สึกขณะน้ันว่าแท้จริงแล้วเป็นอย่างไร 

ในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลของการท างานนั้นข้าพเจ้าเริ่มต้นจากข้อมูลที่ ได้จาก

ประสบการณ์ในแต่ละวันในชีวิตของข้าพเจ้า โดยประสบการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ

มันเป็นประสบการณ์ตรงที่มีข้อมูลใหม่อยู่เสมอหลังจากที่ได้แนวคิดหลักจากประสบการณ์ในชีวิตที่

สนใจแล้ว ข้าพเจ้าจึงได้ส ารวจความรู้สึกของตนเอง สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเจออยู่เสมอคือความรู้สึกที่เหงา

ปนเศร้าและเคว้งคว้าง ข้าพเจ้าเริ่มค้นคว้าหาข้อมูลสนับสนุนแนวความคิดดังกล่าวทั้งหนังสือ 

บทความ เพลงรัก เพลงเศร้าภาพยนต์รวมถึงงานศิลปกรรมต่างๆ นอกจากข้อมูลเหล่านั้นแล้วการ

พิจารณาถึงความหมายของสัญลักษณ์หรือสีที่ข้าพเจ้ามักใช้ในการน าเสนอเพื่อแสดงออกผ่านงาน

จิตรกรรมถือเป็นสิ่งที่ส าคัญในการสื่อสารทางศิลปะแก่ผู้ชมซึ่งถ้าหากสื่อสารพลาดหรือยากเกินไปสิ่ง

เหล่านี้อาจมีผลต่อการตีความหมายโดยรวมในผลงานท าให้ความหมายผิดเพี้ยน จากแนวความคิด

ดั้งเดิมของผู้สร้างสรรค์ได ้
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ขั้นตอนกำรตคีวำมจำกข้อมูลที่ได้รับ เพือ่ก ำหนดลักษณะงำนจิตรกรรม 

 เมื่อได้ข้อมูลที่เป็นภาพถ่ายและข้อมูลจากการพูดคุยถึงบุคคลในภาพ ข้าพเจ้าเลือกที่จะ

พิจารณาเป็นรายภาพ เช่นภาพนี้เป็นภาพที่แสดงถึงความอบอุ่นแต่แฝงไว้ด้วยความเหงา หรือภาพนี้

เป็นภาพของคู่รักแต่แฝงเร้นไว้ความความพยาบาท สิ่งเหล่านี้น ามาสร้างประเด็นได้มากมายในงาน

จิตรกรรมของข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าต้องเลือกวิธีการแสดงออกที่เหมาะสม ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละภาพนั้น 

ย่อมมีรูปแบบและวิธีการที่ต่างกันออกไป  

ซึ่งขั้นตอนนี้ข้าพเจ้าเองมองว่าเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน หากต้นแบบงานมีความ

อบอวลไปด้วยความเหงาหรือการหวนคิดถึง ลักษณะของฝีแปรงที่แสดงออกจะเลือกใช้ฝีแปรงที่มี

ความฟุ้ง ไม่มีความชัดเจนมากนัก ภาพที่ได้จะมีความเบลอ ไม่มีขอบคมมากนัก แต่หากต้นแบบ

มุ่งเน้นไปที่อารมณ์ขึงขังน่ากลัว ฝีแปรงที่ข้าพเจ้าเลือกใช้มักจะมีลักษณะที่รุนแรง ฉับไว ไม่เรียบร้อย 

แสดงความก้าวร้าวแบบตรงไปตรงมา  

แต่ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ไหนงานจิตรกรรมของข้าพเจ้ามักจะมีชุดสีที่แตกต่างไปจากภาพถ่าย

ในยุคเก่าเป็นการเลือกใช้สีที่สอดคล้องไปกับความสนใจ ณ ช่วงเวลาปัจจุบันของข้าพเจ้า การ

ผสมผสานเช่นนี้จึงมีความเป็น Contemporary Art อยู่ในตัว เพื่อสะท้อนความเป็นปัจจุบันของ

ความรู้สึกในภาพ บ่งบอกว่าไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจบัน คุณค่าของภาพถ่ายครอบครัวก็ยังมีคุณค่าใน

ตัวเองเสมอ และอารมณ์ความรู้สึกจะเป็นตัวเปิดเผยความงามของภาพถ่ายน้ัน เสมอมา 
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ขั้นตอนกำรท ำต้นแบบจำกภำพถ่ำย 

 การท าต้นแบบจากภาพถ่ายข้าพเจ้าเลือกใช้วิธีการปรับแต่งด้วยโปรแกรม Photoshop โดย

พิจารณาจากองค์ประกอบของภาพ หากภาพต้นแบบที่น ามามีความพอดีในเรื่องขององค์ประกอบ

โดยรวมข้าพเจ้าจะขับเน้นไปที่การปรับโทนสีของภาพเป็นหลัก แต่หากตอ้งการลดทอนหรือเพ่ิมเติม

บางอย่างก็จะใช้วิธีการ Paint ด้วยโปรแกรม Photoshop เพื่อเป็นการก าหนดโทนสีและ

องค์ประกอบของภาพเบื้องต้น ก่อนจะน าไปสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการทางจิตรกรรมต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 6 ภาพต้นแบบที่ใช้การปรับโทนสีตกแต่งภาพ ภาพที่ 1 

 ภาพถ่ายภาพนี้เป็นภาพคุณยายของผมนอนพักอยู่ในบ้านโดยมีข้าวของเครื่องใช้ธรรมดาๆอยู่

รายรอบ ซึ่งบ่งบอกถึงชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์เพื่ออ านวยความสะดวกสบายและสวยงาม 

แต่ก็สามารถสร้างความสบายใจได้ คุณยายเป็นคนหนึ่งที่ข้าพเจ้ารักและผูกพันธ์มากที่สุดในชีวิต 

ข้าพเจ้าเลือกที่จะเขียนคุณยายด้วยความรู้สึกอบอุ่นและคิดถึง เพราะข้าพเจ้ารู้ดีว่าคุณยายเป็นคน

เรียบง่ายใช้ชีวิตไม่หวือหวามาตั้งแต่สมัยคุณยายยังเป็นวัยรุ่น ข้าพเจ้าต้องการสร้างจิตรกรรมจากภาพ

ต้นแบบภาพน้ีให้อบอวลไปด้วยความรักของคุณยาย และความคิดถึงของตัวข้าพเจ้าที่มีต่อคุณยาย ชุด

สีที่เลือกใช้จะเน้นให้มีความสดใสกว่าภาพต้นฉบับ แต่ยังคงเลือกใช้ฝีแปรงและการแสดงออกอย่าง

ตรงไปตรงมา 
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ภำพที่ 7  ภาพต้นแบบที่ใช้การปรับโทนสีตกแต่งภาพ ภาพที่ 2 

 ภาพคุณแม่ที่ก าลังตั้งครรภ์สะท้อนความรู้สึกออกมาได้ค่อนข้างมาก เพราะเป็นที่รู้ดีอยู่แล้ว

ว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์จะต้องมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ต้องดูแลตัวเองมากขึ้น คอยระวังไม่ให้ตัวเอง

เจ็บป่วย เริ่มมีกิจกรรมในชีวิตประจ าวันน้อยลง ข้าพเจ้าตีความว่าการตั้งครรภ์เป็นเรื่องล าบากอีก

เรื่องในชีวิต ข้าพเจ้าจึงจงใจแสดงออกด้วยโทนสีที่ขุ่นมัว แสดงความไม่แน่นอนเพราะความวิตกกังวล

ผ่านการใช้ฝีแปรงที่ฉับพลัน แสดงความอึดอัดบางอย่างที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ได้รับ 
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ภำพที่ 8 ภาพต้นแบบที่ใช้การ Paint ด้วยโปรแกรม Photoshop เพื่อก าหนดโครงส ี

 ภาพถ่ายพ่อและแม่ของข้าพเจ้าคล้ายกับเป็นภาพถ่ายทั่วไปแต่นัยยะแฝงเร้นน้ันมีอยู่มาก

ทีเดียว 

เช่น การกระทบกระทั่งกันของชีวิตคู่ ความเหนื่อยล้าจากการท างานหาเลี้ยงชีพ การทะเลาะเบาะแว้ง

และความไม่ค่อยเข้ากันของนิสัยส่วนตัว แต่ในจณะเดียวกันพวกเขาทั้งคู่ก็เลือกที่จะเข้าใจกัน ไม่ยอม

ทิ้งกันไปไหนแม้วันที่มีปัญหารุมเร้า พอข้าพเจ้าได้รู้เบื้องลึกของความรู้สึกเหล่านี้จึงเกิดแรงบันดาลใจ

ที่จะสร้างผลงานจิตรกรรมที่เปิดเผยสภาวะของชีวิต เพราะอารมณ์ความรู้สึกความรักในชีวิตคู่เมื่อเรา

มองภาพถ่าย กระบวนการนี้คือเป็นการใช้ประสบการณ์ ร่วมของข้าพเจ้าที่เคยได้รับรู้เรื่องราวของ

บุคคลภาพ และค าบอกเล่าต่างๆไปรว่มตีความภาพเพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมต่อไป 
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ขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์งำนจิตรกรรม 

 ข้าพเจ้าใช้วิธีการสร้างสรรค์จิตรกรรมสองมิติที่มุ่งสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกจริงในแง่มุมต่างๆ

ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีต ผลงานจึงน าเสนอความเรียบง่ายเพื่อเปิดเผยสภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่มีความ

สลับซับซ้อนให้แสดงตัวออกมาได้อย่างเด่นชัด การสร้างงานจิตรกรรมของข้าพเจ้าจะเป็นการส าแดง

อารมณ์ความรู้สึกเป็นหลัก ขั้นตอนการเขียนภาพจึงมีลักษณะของการเขียนแบบฉับไวแบบ Direct 

Painting ขั้นตอนต่างๆในการสร้างงานจิตรกรรมสรุปได้เป็นขั้นตอนดังนี ้

 1.การร่างภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 9 ภาพแสดงขั้นตอนของการร่างภาพ ภาพที่ 1 

ข้าพเจ้าเลือกใช้วิธีการร่างภาพโดยการดราฟท์จากเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เพื่อลดความ

ผิดพลาดและให้องค์ประกอบใกล้เคียงภาพต้นแบบมากที่สุด  
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ภำพที่ 10 ภาพแสดงขั้นตอนของการร่างภาพ ภาพที่ 2 

 ผลลัพท์ที่ได้จากการร่างภาพด้วยวิธีการดราฟท์จากเครื่องฉายโปรเจคเตอร ์ 

 

 2. การขึ้นน้ าหนักและวางโครงส ี

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 11 ภาพแสดงขั้นตอนการขึ้นน้ าหนักและวางโครงส ี

ข้าพเจ้าเลือกใช้สีน้ ามันในการขึ้นน้ าหนักเงาและส่วนที่เป็นพื้นที่กว้างๆจะเลือกใช้สีอะคริลิค

เพราะสามารถควบคุมให้เกิดร่องรอยของแปรง และสร้างพื้นผิวสีให้มีความเนียนได้ดี 
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 3.การเก็บรายละเอียด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 12 ภาพแสดงขั้นตอนการเก็บรายละเอียด 

เกิดจากการส ารวจการขึ้นรูป ชั้นสีที่มีการวางน้ าหนักและชุดสีไว้ หากส่วนใดภาพในภาพที่

ต้องการให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจะท าการเน้นเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย และส่วนใดภายในภาพที่มีความพอดีใน

การแสดงออกของฝีแปรง สี น้ าหนักและถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้เป็นที่พอใจแล้ว ก็จะปล่อยให้

การแสดงออกเหล่าน้ันเป็นผลลัพท์ของผลงาน 
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บทที่ 4 

การพัฒนาและการสร้างสรรค์ผลงาน 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้าได้ท าการค้นคว้าทดลองล จนเกิดความชัดเจนใน

ด้านเทคนิค รูปแบบ และวิธกีารในการสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยผลงานของข้าพเจ้าแบ่ง

ได้เป็นสองระยะดังนี้ 

การสร้างสรรค์ผลงานในระยะก่อนศลิปนพินธ ์

ในช่วงแรกข้าพเจ้าเริ่มจากการเขียนคนใหดู้สวยงามสดใส โดยอิงจากความเหมือนจริงเป็น

หลักอันเกิดจากสนใจส่วนตัวที่มีต่องานในแนวเหมือนจริง ณ ช่วงเวลานั้น ส่วนเรื่องของเนื้อหาและ

แนวคิด ข้าพเจ้ามองในเรื่องความงามจากทัศนคติของตนเองเป็นหลักซะส่วนมาก ตอ่มาจึงได้พัฒนา

แนวคิดจากตัวเองไปสู่เพื่อน และจากเพื่อนสู่สังคมเป็นล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 ภาพผลงานในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1 

  ชื่อผลงาน “เคว้ง” 

  เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

  ขนาด  80 x 120 เซนติเมตร 
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ผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่า “เคว้ง” โดยช่วงแรกๆนั้นข้าพเข้ามุ่งเน้นไปที่เรื่องของการเขียน

ภาพเหมือนบุคคลที่ต้องใช้ทักษะทาง Academic เป็นหลัก ซึ่งข้าพเจ้าได้เน้นเพียงการน าเสนอความ

เหมือนจริงแต่ยังมิได้ขับเน้นการแสดงออกที่สามารถบ่งบอกได้ถึงบุคลิค ลักษณะเฉพาะ หรือรสนิยม

ของตัวข้าพเจ้าได้เท่าที่ควร แต่ก็พยายามน าภาพให้เข้าสู่ความารู้สึกที่เคว้งตามช่ือผลงาน 

จากการศึกษาทดลองแนวงานมาเรื่อยๆ ทั้งด้านแนวคิดและประสบการณ์ การพัฒนาในช่วงนี้

เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตัวเทคนิค ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของงานจิตรกรรมมากขึ้น มีการใช้สีและที

แปรงที่ฉับไว และลดทอนความเหมือนจริงออกไป โดยมุ่งเน้นไปที่ด้านของอารมณ์มากกว่างาน

ช่วงแรกๆ  ปรับเปลี่ยนมุมมองจากทัศนะที่ว่างานจิตรกรรมที่ดีคือต้องเหมือนจริง เป็นงานที่มุ่งเน้นไป

ในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกแทน 
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ภาพที่ 14 ภาพผลงานในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2 

ชื่อผลงาน “David” 

  เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

  ขนาด  80 x 120 เซนติเมตร 

 ภาพ David ที่สง่างามและทรงคุณค่าถูกเปลี่ยนแปลงและลดทอนบางอย่าง ในโครงสร้างของ

ความงามที่สมบูรณ์แบบ ตั้งค าถามความงามสมบูรณ์แบบที่ทั่วโลกให้การยกย่อง หากอยู่บนเทคนิคที่

ฉับไวและมีร่องรอยบางอย่าง ภาพ David ที่สวยงามสมบูรณ์แบบยังคงสวยงามแบบนั้นอยู่หรือไม่ 
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ภาพที่ 15 ภาพผลงานในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3 

  ชื่อผลงาน “ตัวตลก” 

  เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

  ขนาด  80 x 120 เซนติเมตร 

 

ผลงานชิ้นนี้มุ่งเน้นไปที่การแสดงออกทางด้านอารมณ์และความรู้สึกมากขึ้น โดยเริ่มมีการ

ลดทอนการเขียนภาพแบบเหมือจริงและการขับเน้นความสดใสด้วยคู่สี ผลงานเริ่มมีอารมณ์อีกด้าน

แทรกเข้ามา ท าให้แสดงนัยยะหรือแม้กระทั่งความไม่สมบูรณ์แบบบางอย่างออกมาได้ ภาพมีอารมณ์

ลึกลับมากขึ้น สลับซับซ้อนมากขึ้น และในส่วนของกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ผลงานชิ้นนี้ได้

ปล่อยให้บางมุมของภาพทิ้งร่องรอยของการร่างภาพเอาไว้บ้าง เพราะอารมณ์ความรู้สึกที่ซับซ้อนได้

ถูกถ่ายทอดมาจากตรงนั้น 

 

 



26 
 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ ์

 จากการค้นคว้าและทดลองที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้น าเอาแนวคิดและเทคนิควิธีการในการ

สร้างสรรค์งานจิตรกรรมช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ที่มีความต่อเนื่องและสม่ าเสมอมาพัฒนาต่อยอด จนถึง

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ด้านเนื้อหา 

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์นี้จากที่เคยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความชอบส่วนบุคคล

ทั่วไป ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนัก และค่อนข้างไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคม จนกระทั่งมาถึงการ

สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้าเลือกเนื้อหาที่ชัดเจนนั่นก็คือครอบครัว ซึ่งเป็นเรื่องราวของจิต

ใต้ส านึกของข้าพเจ้าที่อึดอัดและอยากแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกแฝงไว้ภาพใต้ภาพถ่าย 

อยากแสดงความรู้สึกเหล่านั้นให้ผู้ชมได้รับรู้  

ด้านรูปแบบและเทคนิควธิีการ 

ข้าพเจ้าใช้การแสดงออกทางจิตรกรรมด้วยเทคนิคสีน้ ามันและสีอะคริลิค จากการสร้างสรรค์

ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์จะเห็นได้ว่ารูปแบบและเนื้อหาค่อนข้างเปลี่ยนไปอย่างมาก เริ่มมีการ

ลดทอนเข้ามาเกี่ยวข้อง จากที่ใช้วิธีการเขียนแบบเหมือนจริงตรมธรรมชาติก็ใช้วิธีการแสดงออกทาง

อารมณ์ความรู้สึกที่ชัดเจนแทน ผลงานที่ถูกสร้างขึ้นจึงมีความนามธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องค่อยข้างเยอะ 

เพราะอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์นั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และซับซ้อน 
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ผลงานศลิปนพินธ ์

 แม้ว่าผลงานในช่วงศิลปะนิพนธ์จะต้องการสื่อสารถึงอารมณ์ความรู้สึกเป็นหลัก แต่

รายละเอียดของผลงานแต่ละช่วงย่อยก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่บ้างโดยมีรายละเอียดดังนี ้

ผลงานที่ขับเน้นการใชส้ีทีห่ลากหลาย 

การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะแสดงความซับซ้อนของอารมณ์แห่ง

ความทุกข์และความสุข ซึ่งทั้งสองอารมณ์อยู่ร่วมกันในภาพถ่ายภาพเดียวกัน โดยต้นแบบของ

ภาพถ่ายชุดนี้จะมีความคล้ายกัน โดยภาพถ่ายที่เป็นต้นแบบของผลงานที่เน้นการใช้สีมักจะมีเรื่องของ

ความสมัพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วย เพราะเป็นเรื่องที่มีความรู้สึกที่สวยงามอยู่ในนั้น ข้าพเจ้าต้องการ

ใช้สีสันที่สดใสแสดงความงามของบรรยากาศแห่งความรัก แต่ในขณะเดียวกันก็แฝงไวด้วยความ

หม่นหมอง เพราะเรื่องของความสัมพันธ์นั้นไม่ได้ราบรื่นเสมอไป 
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ภาพที่ 16 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1 

  ชื่อผลงาน “Grandma” 

  เทคนิค  สีน้ ามันและสีอะคริลิคบนผ้าใบ 

  ขนาด  80 x 140 เซนติเมตร 

 ที่มาของภาพน้ีเกิดจากความคิดถึงของตัวข้าพเจ้าเองต่อคุณยาย ข้าพเจ้าคิดถึงชีวิตวัยเด็กที่

สนุกและร่าเริง ขณะเดียวกันก็มีมุมที่โหดร้ายอยู่บ้าง ชีวิตสมัยเด็กนั้นเรียบง่าย แต่ละวันนั้นมีเรื่องให้

จดจ าและชวนให้คิดถึงมากมาย ภาพคุณยายที่เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาจึงเหมาะที่จะน ามาเป็นต้นแบบใน

การสร้างสรรค์ผลงานที่อบอวลไปด้วยความคิดถึง 
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ภาพที่ 17 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2 

ชื่อผลงาน “Sibling” 

  เทคนิค  สีน้ ามันและสีอะคริลิคบนผ้าใบ 

  ขนาด  80 x 60 เซนตเิมตร 

 

 ภาพความสัมพันธ์ของพี่น้องที่พบเห็นได้ในครอบครัวทั่วไปนั้น แท้จริงแล้วเป็นแบบไหนกัน

แน่ เป็นพี่น้องที่แบ่งกันกัน หรือพี่น้องที่ชวนทะเลาะกันอยู่เสมอๆ แน่นอนว่าความสัมพันธ์ของพี่น้องก็

ละเอียดอ่อนไม่แพ้กับความสัมพันธ์แบบอื่น มีทั้งมุมที่คอยดูแลกัน ช่วยเหลือกัน ท าเรื่องสนุกๆด้วยกัน 

แต่ก็ยังมีมุมที่ไม่ค่อยดีนัก ทะเลาะกัน เถียงกัน ภาพพี่น้องจึงเป็นหนึ่งในภาพต้นแบบที่สื่อสารอารมณ์

ละเอียดอ่อนออกมาได้ดีทีเดียว 
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ภาพที่ 18 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3 

  ชื่อผลงาน “Couple” 

  เทคนิค  สีน้ ามันและสีอะคริลิคบนผ้าใบ 

  ขนาด  80 x 60 เซนตเิมตร 

 ภาพคู่รักมีความหมายหลายดา้นตามแต่ผู้ชมจะตีความ ข้าพเจ้าพยายามน าเสนอมุมมองที่ไม่

ค่อยพบเจอนักในภาพคู่รักทั่วไป ภาพคู่รักที่แสนจะหม่นหมองและไร้ชีวิตชีวาถูกแทรกด้วยคู่สีที่สดใส

เพื่อแสดงอารมณ์บางอย่างว่า ความรักยังคงมีมุมที่สดใสและสวยงามเสมอ 
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 ผลงานที่ขับเน้นอารมณ์ความรู้สึกด้วยสีกึง่เอกรงค ์

 ผลงานชุดนี้ข้าพเจ้ามีความต้องการที่จะแสดงความหม่นหมองที่มีในภาพอย่างเต็มที่ โดย

เลือกที่จะไม่ใช้สีสันมากนัก เพราะอารมณ์ที่แฝงไว้นั้น แสดงออกได้ดีผ่านเส้นสีและฝีแปรงที่ฉับไวและ

รุนแรง ดังนั้นการลดใช้สีและขับเน้นไปที่การแสดงออกด้วยน้ าหนักน่าจะเป็นกระบวนการที่เหมาะสม

ที่สุดในการสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 4 

ชื่อผลงาน “รูปมหมู”่ 

  เทคนิค  สีน้ ามันและสีอะคริลิคบนผ้าใบ 

  ขนาด  80 x 120 เซนติเมตร 

  ครั้งแรกที่มองภาพต้นแบบของภาพนี้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความลึกลับบางอย่าง จึงท าให้อยาก

สร้างสรรค์ผลงานที่ขับเน้นความลึกลับน่ากลัว อาจจะเป็นเพราะยุคสมัยนั้นและความเก่าช ารุดของ

ภาพเข้ามาประกอบท าให้ภาพนี้ดูขลัง และลึกลับน่าค้นหา โดยผลงานชิ้นนี้จะขับเน้นไปที่การตอบโต้

และแสดงความรู้สึกแบบตรงไปตรงมา 
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ภาพที่ 20 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 5 

  ชื่อผลงาน “อาชีพ” 

  เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

  ขนาด  80 x 120 เซนติเมตร 

 ผลงานช้ินนี้ข้าพเจ้าต้องการแสดงความยากล าบากในการประกอบอาชีพของผู้คนใน

สมัยก่อน เพราะสมัยก่อนนั้นไม่มีเครื่องมืออ านวยความสะดวกหลายๆอย่าง และต้องการแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตคนกับสัตว์ที่อยู่ร่วมกัน 
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ภาพที่ 21 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 6 

  ชื่อผลงาน “Mum” 

  เทคนิค  สีน้ ามันและสีอะคริลิคบนผ้าใบ 

  ขนาด  80 x 60 เซนตเิมตร 

 ภาพคุณแม่ตั้งครรภ์เป็นอีกหนึ่งภาพที่ข้าพเจ้าหยิบยกมาสร้างสรรค์ผลงาน เพราะความ

ล าบากในการตั้งครรภ์จึงท าให้การใช้ชีวิตนั้นติดขัดในหลายเรื่องๆ ความไม่สะดวกสบายนี้แสดงออก

ผ่านรูปทรงและร่องรอยต่างๆที่ปรากฏบนผลงาน 
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บทที่ 5 

บทสรปุ 

  

จากการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมชุดนี้เป็นเหมือนบทเรียนบทใหญ่ ที่ปรับเปลี่ยนความคิด 

และมุมมองต่องานจิตรกรรมที่เคยคิดว่าคุณค่าของงานจิตรกรรมอยู่ที่ความสวยงามเหมือนจริง ซึ่ง

จริงๆแล้วอามณ์ความรู้สึกในงานจิตรกรรมก็เป็นหนึ่งในคุณค่าของงานจิตรกรรมเช่นกัน และมุมมอง

ใหม่ๆที่มองบุคคลในครอบครัว จากที่คิดว่าครอบครัวของข้าพเจ้านั้นสมบูรณ์แบบ ข้าพเจ้าน ามุมมอง

ที่พบเจออยู่ในชีวิตประจ าวันทั้งจากตนเอง และเพื่อนๆ มาปรับใช้เป็นแนวคิดของงาน โดยเนื้อหาที่

มุ่งเน้นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมันเป็นเรื่องปกติที่ในช่วงแรกเริ่มของการท างานการสื่อ

อารมณ์ความรู้สึกผ่านงานจิตรกรรมจะมีการติดขัดไม่ลื่นไหลอยู่บ้าง ข้าพเจ้าพยายามค้นคว้าทดลอง

และสามารถปรับแก้ไขให้ผลงานสามารถเชื่อมโยงเข้ากับแนวคิดและอารมณ์ของข้าพเจ้าเองได้

จนกระทั่งสามารถพบเจอแนวทางที่เหมาะสมกับเนื้อหาของงานและเล็งเห็นทิศทางการสร้าง

ลักษณะเฉพาะในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมของข้าพเจ้าได้ในที่สุด 

จากประสบการณ์ของการท างานศิลปะในช่วงเวลาดังกล่าว ท าให้ข้าพเจ้าได้รับ ความรู้ ความ

เข้าใจ และได้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 

ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ดังกล่าวมีค่าสูงยิ่ง 

    ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาสาระของศิลปนิพนธ์นี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่มี

ความสนใจ และจะช่วยให้เข้าใจ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้า 
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