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บทคัดย่อ 

 อารมณ์ความรู้สึก เป็นหนึ่งในพ้ืนฐานส าคัญของความเป็นมนุษย์ เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า
ในหนึ่งวันเราไม่มีอารมณ์และความรู้สึกใด ๆ ในทางกลับกัน อารมณ์ความรู้สึกยังเป็นส่วนส าคัญที่ช่วย
ให้ขับเคลื่อนการกระท าต่าง ๆ ของเราในชีวิตประจ าวัน อารมณ์ความรู้สึกนั้นเป็นเคมีทางรางกายของ
มนุษย์อย่างหนึ่งที่ท าให้เราทั้งมีความสุข ความเจ็บปวด และความเสียใจ อารมณ์ ความรู้สึกยังเป็นสิ่ง
ที่สร้างแรงผลักดันให้มนุษย์สร้างงานศิลปะให้เราได้เห็นกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ และกลายเป็นสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ ศิลปะสามารถโน้มน้าวกล่อมเกลาจิตใจผู้คนได้ จากผู้สร้างสรรค์สู่
ผู้ชม เมื่อสายตาของเราปะทะกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าระบบภายในร่างกายเราจะส่งต่อสารที่ได้รับไปยัง
สมองแปรเปลี่ยนเป็นคลื่นความรู้สึกต่างๆ ที่มีต่อสิ่งนั้น นี่คือที่มาของค าว่าทัศนคติ และเมื่อแต่ละคนมี
ความคิดที่ต่างกันจึงเป็นที่มาของค าว่าทัศนคติส่วนบุคคล ศิลปินจึงเกิดความสนใจที่จะสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะชุด “มโนทัศน์จากภาพอดีต” ขึ้นโดยมีเนื้อหาหยอกล้อและสอดคล้องกับธรรมชาติทาง
อารมณ์ ความรู้สึกของมนุษย์ โดยศิลปินเลือกหยิบยืมภาพผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงในอดีต โดย
พิจารณาทั้งความงาม เรื่องราว และความหมายที่สัมพันธ์กับตัวของศิลปินเอง น ามาสังเคราะห์ 
กลั่นกรอง และเรียบเรียงใหม่ โดยอาศัยหลักศิลปะการหยิบยืม รวมกับหลักทัศนธาตุทางศิลปะเป็น
ตัวกลางในกระบวนการสร้างสรรค์ให้สามารถส่งต่อประสบการณ์ในอีกรูปแบบหนึ่งจากตัวศิลปิน 
เพ่ือให้เกิดการพินิจพิเคราะห์และจินตภาพใหม่ อันจะน าไปสู่คุณค่าในเชิงประสบการณ์ที่แตกต่าง
ภายใต้เงื่อนไขของช่วงเวลาที่มนุษย์เราใช้ร่วมกัน 
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Abstract 

Emotions are one of significant fundamentals of being a human. We cannot 
deny the fact that we all have feelings. However, emotions are an important part 
that evokes the actions in our daily life. Emotions are physical chemistry of the 
human body that makes us happy, sad, and painful. Moreover, emotions motivate 
human to create the work of art that we see nowadays and it becomes an influence 
towards human lifestyle. Art, which comes from a creator, is able to convince the 
mind of an audience. When the eyes meet with par-ticular things, the system of 
human body will pass on the particular matter to our brain. Then, the brain will 
transform it into various emotions that we have towards that particular matter.  
This is the source of an attitude. When people have different attitudes, we call it 
individual attitude. Therefore, I became interested in creating the work of art, 
“Imagination from Nostalgia”, which its contents play and accord with emotional 
nature of human feelings. I decide to use the works of famous artists in the past. The 
works are considered in terms of the beauty, the story, and the meaning that 
connects with me. I synthesize, refine and rewrite the works by using the principle of 
appropriation art and visual art’s elements as an intermediate in the process of the 
creation. This will evoke the consideration and new imagery, which will lead to the 
value in different experiences under the conditions of the time that humans share. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 ข้าพเจ้าขอน้อมร าลึกขอบคุณบิดา มารดา ผู้ให้ก าเนิด สั่งสอนและอบรมเลี้ยงดูข้าพเจ้ามา 
รวมถึงเป็นครูศิลปะคนแรก ผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันศิลปะ การเรียน การท างาน จนกระทั้งจบ
หลักสูตรทัศนศิลป์ 5 ปี ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอขอบพระคุณผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วราวุฒิ โตอุรวงศ์ ผู้เป็นอาจารย์ควบคุมศิลปนิพนธ์ คอยให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษา
ตลอดการท างาน ขอบคุณร้านขายเครื่องเขียนชัยวัฒนาทั้งเจ้าของร้านและพนักงาน ส าหรับความใจดี
และค าแนะน าในการเลือกซื้ออุปกรณ์ท างานศิลปะ ขอบพระคุณอาจารย์อติยศ สรรคบุรานุรักษ์ 
อาจารย์บัญชา สุพรรณาลัย อาจารย์ไกรสิงห์ สุดสงวน คุณแม่ของอาจารย์ไกรสิงห์  และพ่ีเกมส์จาก
สถาบันสอนศิลปะค่ายศิลป์ ผู้ให้การสนับสนุนและให้ความรู้ด้านศิลปะอย่างดี ขอขอบคุณพ่ีนะ หรือพ่ี
ปุณณภพ บุญเกตุ ผู้ให้ค าปรึกษาด้านการใช้ชีวิตบนเส้นทางศิลปะ และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้มี
พระคุณอีกหลายท่านซึ่งอาจไม่ได้กล่าวถึง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
  

ฉ 



 

ค าน า 

    เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารประกอบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม ปการศึกษา 2561 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย- 
ศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดท าเพ่ือเรียบเรียงกระบวนการท างานจิตรกรรม เริ่มตั้งแต่
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล การวิเคราะห์ และสังเคราะห์จากความคิด น าเสนอผ่านผลงานจิตรกรรมของ 
ข้าพเจา ภายใต้หัวข้อศิลปนิพนธ์ “มโนทัศน์จากภาพอดีต” โดยใช้ศิลปะการหยิบยืมภาพของศิลปินที่
มีชื่อเสียงในอดีตมากลั่นกรองผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และน าเสนอรูปแบบใหม่จากมุมมองของ
ข้าพเจ้า เพ่ือให้ผู้ชมเกิดการพินิจพิเคราะห์และจินตภาพใหม่ ข้าพเจ้าจึงใช้การปฏิบัติงานศิลปะเป็น
สื่อในการส่งต่ออารมณ์ความรู้สึก จากภาพเดิมของศิลปินสู่ข้าพเจ้า จากข้าพเจ้าสู่ผลงานใหม่ จาก
ผลงานใหม่สู่ผู้ชม และเนื่องจากมนุษย์ทุกคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ผลงานของข้าพเจ้าจึงน ามา
ซึ่งสุนทรียะที่ต่างกันเมื่อได้รับชมผลงาน ซึ่งกระบวนการคิด วิเคราะห์ และปฏิบัติผลงานนั้น ข้าพเจ้า
ไดเรียบเรียงอธิบายไว้เป็นขั้นตอนในเอกสารศิลปนิพนธ์เล่มนี้ 
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บทที่ 1 

บทน า 

อารมณ์ความรู้สึก เป็นหนึ่งในพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ ทุกการกระท าเกิดจากความรู้สึก
ต่าง ๆ มนุษย์จึงต้องตอบสนองหรือจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอ มนุษย์ทุกคนล้วนเคยผ่านช่วงเวลาที่
อารมณ์ความรู้สึกมีอ านาจต่อจิตใจและมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต ซึ่งมีเวลาเป็นปัจจัยเสริมที่ช่วย
ให้มนุษย์สามารถผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้ ความรู้สึกที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตนั้นอาจมีทั้งรูปแบบของ 
ความเจ็บปวด ความสุข หรือความเสียใจ ความรู้สึกผิด มนุษย์เราสามารถหยุดความเจ็บปวดทาง
อารมณไ์ด้ แต่มันจะถูกเก็บไว้ใต้ความทรงจ าแทน ภาวะทางอารมณ์ที่ถูกเก็บไว้นี้ก็จะเปลี่ยนค่าและถูก
ซ่อนไว้ในจิตใต้ส านึก เมื่อจิตส านึกท างานน้อยลงจะส่งผลให้ภาวะทางอารมณ์ที่ ถูกเก็บไว้ได้แสดงตัว
ออกมาในหลายรูปแบบ ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้จะท างานเมื่อพบกับสิ่งเร้าต่าง ๆ อาทิ เสียงดนตรี หรือ
งานศิลปะ 

ที่มาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ 

 ค าว่าศิลปะ งานศิลป์ หรืองานอาร์ต (Art) ฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวของคนทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับศิลปะโดยตรง แต่ในความเป็นจริงศิลปะแทรกซึมอยู่รอบตัวเราในชีวิตประจ าวันไม่ว่าจะเป็นการที่
เรามีความพึงพอใจกับความสวย ความงาม หรือรังเกียจบางสิ่งบางอย่าง หรื อการที่เราชื่นชอบ
รับประทานอาหารที่มีรสชาติถูกปาก และหน้าตาที่ชวนรับประทาน หรืออย่างการเลือกซื้อจาน
เซรามิคซักชิ้นหนึ่ง นอกเหนือจากการเลือกว่าจานใบนี้แข็งแรง ขนาดพอดีกับที่เราต้องการหรือไม่ เรา
ก็เลือกจากความพึงพอใจด้วยว่าสวยถูกใจเราเพียงใด ก่อนหยิบมันไปจ่ายเงินและน ากลับบ้าน แต่ก็
ไม่ใช่ทุกคนในบ้านที่จะเห็นด้วยกับเราว่าจานใบนี้สวย ขี้เหร่ หรือเฉย ๆ นั้นเพราะความงามนั้นถูก
ตัดสินด้วยเกณฑ์ของแต่ละคนที่ต่างกันออกไป ไม่ว่าจะต่างกันด้วยประสบการณ์ เพศ อายุ หรือ
รสนิยม แน่นอนว่างานศิลปะทุกชิ้นไม่มีทางเหมือนกัน หากเปลี่ยนสี มุมมองเพียงเล็กน้อยก็เท่ากับ
เปลี่ยนความรู้สึกของคนดูเช่นกัน 

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศิลปะได้ท าหน้าที่กระตุ้นให้มนุษย์เกิดความคิด ความรู้สึกต่อภาพที่
ได้เห็น เช่น ภาพภายในโบสถ์กระตุ้นให้เกิดความศรัทธาในศาสนา หรืองานบางชิ้นอาจกระตุ้นให้เกิด
การต่อต้านต่อการกระท าบางสิ่ง เพราะด้วยศิลปะได้ไปกระตุ้นประสบการณ์ จิตนาการ และความคิด 
ความรู้สึกของมนุษย์จนเกิดการประมวลผลภายในสมองของมนุษย์เกิดความคิดใหม่ หรือเกิดภาพจ า
นึกถึงสิ่งที่เคยประสบมา ท าให้มนุษย์เราได้กลับมาทบทวนตนเองอีกครั้ง แต่อย่างไรเสียก็ขึ้นอยู่กับ
ทัศนคติส่วนบุคคล งานชิ้นหนึ่งไม่สามารถก าหนดให้ทุกคนมีทัศนะท่ีเหมือนกันได้ จากที่กล่าวมาท าให้
เราเห็นว่า ค าว่า “ศิลปะ” มีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์อย่างไร  
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 ข้าพเจ้าเกิดความสงสัยในพลังของงานศิลปะ/จิตรกรรม ที่สามารถท าให้เรามีความคิดฝันที่
ไหลลื่นไปได้ไม่รู้จบ จึงมีความมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้นมาใหม่โดยอาศัยทัศนธาตุทาง
งานศิลปะสร้างภาพข้ึนใหม่ และเป็นตัวด าเนินเนื้อหาของผลงาน ข้าพเจ้าเลือกที่จะใช้เรื่องภาพจ าโดย
หยิบยืมภาพผลงานของศิลปินดังในอดีตมาพินิจ วิเคราะห์เพ่ือคิดต่อยอดไปสู่การสร้างผลงานชิ้นใหม่ 
เพราะผลงานเหล่านี้เป็นงานที่ทุกคนมักรู้จัก หรือรู้สึกคุ้นตากัน สาระจากกระบวนการท างานทาง
ศิลปะชุดนี้ท าให้ข้าพเจ้าได้กลับมาทบทวนอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองอีกครั้ง  คล้ายดั่งการค่อย ๆ 
ท าความเข้าใจปฏิกิริยาทางความคิด และอารมณ์ความรู้สึกว่ามันมีธรรมชาติเป็นเช่นไร ก่อนจะรวบ
ยอดความคิด กลั่นกรอง และถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานที่น าเสนอเรื่องความงามที่ผ่านแง่มุมความ
งามในอีกรูปแบบหนึ่งของทัศนคติข้าพเจ้า 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

 1. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันในตัวมนุษย์ ซึ่งเป็นที่มาของค าว่า 
“ทัศนคติส่วนบุคคล” และทัศนคติส่วนบุคคลนี้ท าให้เราเข้าใจในสุนทรียภาพระหว่างความงามทาง
ศิลปะ และความงามในแง่ความรู้สึกเฉพาะบุคคลจากการมองและพิจารณาผลงาน 

2. มุ่งน าเสนอกระบวนการสร้างสรรค์จิตรกรรมโดยใช้การหยิบยืม (Appropriation Art) มา
ตีความใหม่ให้สัมพันธ์กับอารมณ์ความรู้สึก และทัศนคติของข้าพเจ้า ลดทอนภาพจากงานเดิมเพ่ือหา
แกนสารในรูปผลงานของศิลปิน เมื่อได้สารทางทัศนธาตุแล้วจึงน ามากลั่นกรอง ดัดแปลง และผสาน
กับทัศนคติส่วนตัว เพ่ือให้ได้มาซึ่งแก่นสารใหม่จากงานเดิม 

3. มุ่งเน้นการใช้ทัศนธาตุทางศิลปะมาประกอบสร้างใหม่ เพ่ือให้ก่อเกิดสภาพนามธรรมอัน
เป็นแนวทางในการเข้าถึงธรรมชาติของจิตใจ 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

 ผลงานของข้าพเจ้าพูดถึงความงามที่แต่ละคนสามารถสัมผัสได้ต่างกัน ตามประสบการณ์ที่
ได้รับมาไม่เหมือนกัน โดยผลงานของข้าพเจ้าอ้างอิงจากงานศิลปะในประวัติศาสตร์ศิลป์ที่ทุกคนคุ้นตา
กันดี ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการประเมินคุณค่าจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง วันหนึ่งเมื่อกาลเวลา
ผ่านไปค่านิยมความงามเปลี่ยน ทัศนคติในการมองสิ่งต่าง ๆ ย่อมเปลี่ยนไป ข้าพเจ้าจึงน างานในอดีต
เหล่านั้นมาพิจารนา สังเคราะห์ และน าเสนอใหม่ เป็นความงามที่มีรูปแบบต่างจากภาพจ าเดิม โดย
ผ่านกระบวนการคิดและตีความในลักษณะของการตัดทอนเหลือไว้เพียงทัศนธาตุทางศิลปะ ผลงานจึง
มีความเรียบง่าย เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกและจิตนาการใหม่ที่ผสมผสานกับสุนทรียภาพจากอดีต 

  



3 
 

 

ขอบเขตในการสร้างสรรค์ 

 1. ข้าพเจ้าเลือกใช้เนื้อหาเกี่ยวกับสภาวะทางความรู้สึกของจิตใต้ส านึก อาทิ ระนาบ เส้น 
และสีในเชิงจิตวิทยาจากงานศิลปิน และจากกระบวนการคิดวิเคราะห์ของตนเอง 

2. รูปแบบของผลงานที่สร้างสรรค์เป็นศิลปะนามธรรมโดยมีเรื่องระนาบ เส้น สี และพ้ืนผิว
เป็นหลักเพ่ือใช้ในการสื่อสารกับผู้ชม 

3. ข้าพเจ้าเลือกใช้เทคนิคการระบาย และการขีดเขียนทางจิตรกรรมต่าง ๆ จาก  สีชอล์ค 
สีไม ้สีอะคริลิก และสีน้ ามัน ลงบนเฟรมผ้าใบ 

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ 

 1. ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลภาพผลงานศิลปกรรมจากหนังสือ และอินเตอร์เน็ต 

2. วิเคราะห์ภาพต้นแบบที่คัดเลือกแล้วน ามาวาดเป็นแบบร่าง 

 3. เลือกวัสดุที่เหมาะสมกับแบบร่าง และทดลองเทคนิควิธีการที่มีความเหมาะสมที่สุดลงบน
สมุดภาพร่าง 

4. จัดเตรียมขึงผ้าใบกับโครงไม้ให้เรียบร้อย และเริ่มสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นขั้นตอนตาม
แบบร่างที่ได้เตรียมเอาไว้ พร้อมกับผสมสีเพ่ือเทียบกับภาพต้นแบบโดยทดลองสีลงบนเศษผ้าใบ  
เสมอ ๆ ในขณะที่ปฏิบัติงาน 

5. ตรวจสอบความเรียบร้อยของผลงาน อาทิ พ้ืนผิว และสี ที่ถูกต้องตามแบบที่วางไว้ ส่วน
ไหนของภาพที่ทัศนธาตุไม่แสดงผลจึงท าการแก้ไข รวมถึงจดบันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลการท างาน
เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ของผลงาน 

6. น าเสนอติดตั้งผลงาน 

7. สรุปผลการสร้างสรรค์ และเสนอรายงานสรุปผลงานด าเนินงานในรูปแบบเอกสาร 
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แหล่งข้อมูล 

 - หนังสือ และข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวของกับศิลปะการหยิบยืม (Appropriation Art), 
ศิลปะยุคศตวรรษท่ี 18 - 19 และทัศนธาตุทางศิลปะ 

 - สถานที่ที่มีการแสดงผลงานศิลปะ อาทิ หอศิลป์ หองปฏิบัติงาน ฯ 

 - พ้ืนผิว หรือสีของ สิ่งของ หรือสิ่งก่อสร้างที่พบเห็นได้ตามสถานที่สาธารณะ 

อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ 

- สีหลากหลายประเภท  
- สมุดร่างภาพ 
- ดินสอ และปากกา 
- ยางลบ 
- เฟรม และผ้าใบ 
- พู่กัน และแปรงทาสี 
- ทิชชู่ และผ้าเช็ดสี 
- หนังสือข้อมูลภาพ 
- กล้องดิจิตอล 
- โน๊ตบุ๊ค 
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บทที่ 2 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 การกระท าของมนุษย์นั้นมีที่มาเสมอ  มนุษย์เราต้องเกิดแรงจูงใจจากบางสิ่งจึงท าให้เกิดการ
กระท าต่าง ๆ ขึ้น แรงจูงใจเกิดจากการที่มนุษย์ได้รับอิทธิพลจากการมองเห็น หรือการรับรู้บางอย่าง
ในแต่ละวันมาตกตะกอนจนเกิดเป็นความคิดและเกิดความต้องการกระท าบางสิ่งในเวลาต่อมา เมื่อ
ใครคนหนึ่งท าให้เราโกรธ เราอาจตอบสนองด้วยการท าร้ายร่างกาย หรือกลับมาเขียนข้อความระบาย
ความในใจบนโลกโซเชี่ยว หรือเราอาจกลับไปหาคนที่ไว้ใจเพ่ือบรรยายความรู้สึก หรือเมื่อเราเห็น
ผู้หญิงสวยเราอยากบอกให้เพ่ือนรับรู้ถึงความงามที่เราได้พบมา 
 ศิลปะคือหนึ่งในเครื่องมือจรรโลงจิตใจมนุษย์ ใช้บอกเล่าเจตนารมณ์ของผู้สรรค์สร้างได้อย่าง
อิสระ ศิลปินมักได้แรงบันดาลใจ แรงกระตุ้น หรือแรงจูงใจจากสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเสมอ ศิลปะมี
ความเชื่อมโยงด้านอารมณ์ความรู้สึกกับมนุษย์    โดยการสื่อ “สาร”  จากการสัมผัสรับรู้ด้วยตาเห็น 
จมูกได้กลิ่น หรือหูได้ยิน ส่งผลให้มนุษย์ต้องแสดงออก หรือถ่ายทอดความคิดความรู้สึกต่าง ๆ เช่น 
ฝนดินสอสีด้วยอารมณ์รุนแรงลงบนกระดาษ  หรือเมื่อเราเห็นผู้หญิงสวยเราอาจเปลี่ยนจากการ
พรรณนาความรู้สึกด้วยปากเปล่าเป็นบรรจงวาดด้วยพู่กันลงบนเฟรมผ้าใบแทน และทุกคนย่อมได้รับ
แรงกระตุ้นที่ต่างกันตามสภาพแวดล้อมรอบตัว 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้เห็นว่าแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจนั้นเป็นปัจจัยอันน าไปสู่การ
สร้างผลงานศิลปะ ตัวอย่างเช่น เราสร้างงานศิลปะเพราะเห็นการทุจริตทางการเมืองทุกวัน หรือการที่
เราสร้างงานศิลปะเพราะต้องการสื่อเรื่องอากาศร้อนจัด ทั้งการทุจริตทางการเมืองและอากาศร้อนนี้
เป็นปัญหาทางสังคมกับสภาพแวดล้อม ซึ่งมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ ดังนั้นอิทธิพลต่าง ๆ 
รอบตัวเราจึงมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน และอิทธิพลยังเป็นปัจจัยส าคัญในการสรรค์สร้าง
ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าเช่นกัน จะเห็นได้จากหัวข้อดังต่อไปนี้ 

อิทธิพลจากงานศิลปกรรม Appropriation Art 

 แอ็พโพรพริเอชันอาร์ต (Appropriation Art) หรือศิลปะการหยิบยืม เป็นแนวศิลปะที่พบเจอ
ได้ทั่วไปมาหลายศตวรรษแต่เราอาจนึกไม่ถึงว่างานศิลปะชิ้นหนึ่งมีความสัมพันธ์กับงานศิลปะอีกชิ้น
อย่างไร  อาจสัมพันธ์ด้วยแนวความคิด การจัดวางองค์ประกอบ หรือสี บางงานผู้สร้างสรรค์ตั้งใจยก
ภาพเดิมมาใช้เป็นแรงบันดาลใจหลักโดยต่อยอดเปลี่ยนแปลงแค่บางสิ่งเพ่ือใช้ความหมายเดิมของภาพ
ในการสื่อสารกับผู้ชม เช่น ภาพ The Sleeping Venus โดย Giorgione ค.ศ.1509 กับภาพ Venus 
of Urbino โดย Tition ค.ศ.1538 และภาพ Olypia โดย E’douard Manet ค.ศ.1863 ทั้ง 3 ภาพม ี
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องค์ประกอบที่เหมือนกันแต่แตกต่างกันด้วยแบบวาดและรายละเอียด 3 ภาพนี้พูดถึงความงามแต่ 
เป็นความงามที่ต่างกัน เราสามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ศิลปินแฝงไว้ในงานให้เราได้คิด
วิเคราะห์ควบคู่ไปกับความงามของภาพที่ศิลปินตั้งใจสรรค์สร้างไว้เช่นกัน 

 

ภาพที่ 1 ผลงาน The Sleeping Venus ของ จอร์โจเน(Giorgione) 
ที่มา: WEB GALLERY of ART,GIORGIONE[ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 2562. 

เข้าถึงได้จาก https://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/giorgion/various/venus.html 
 

ภาพที่ 2 ผลงาน Venus of Urbino ของ ทิเชียน(Titian) 
ที่มา: my daily art display, 

Venus of Urbino by Titian and the Sleeping (Dresden) Venus by Giorgione[ออนไลน์], 
เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก 

https://mydailyartdisplay.wordpress.com/2011/02/15/venus-of-urbino-by-titian-and-
the-sleeping-dresden-venus-by-giorgione/  
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ภาพที่ 3 ผลงาน Olympia ของ เอดัวร์ มาเน(Edouard Manet) 
ที่มา: WIDEWALLS,The Controversy Behind Edouard Manet’s Olympia[ออนไลน์], 

เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 2562.  
เข้าถึงได้จาก https://www.widewalls.ch/edouard-manet-olympia 

 
 ในส่วนของข้าพเจ้าก็ได้อาศัยหลักการของศิลปะการหยิบยืมนี้ในการสร้างสรรค์ผลงานชุด
ศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้าเลือกหยิบยืมความหมาย องค์ประกอบ สี หรือฝีแปรงบางส่วนจากผลงานต้นฉบับ
มาต่อยอดตีค่าความงามใหม่ด้วยการใช้วิธีการลดทอน และมุ่งน าเสนอทัศนธาตุพ้ืนฐานทางศิลปะให้
ผู้ชมได้สัมผัสความงามในอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นการผสมผสานภาพจ าผลงานที่ทรงคุณค่าและคุ้นตา 
น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกและมโนภาพใหม่ขึ้นแก่ผู้ดู  ข้าพเจ้าคิดว่าการน าเสนอ
ผลงานศิลปะใหม่โดยใช้หลักศิลปะการหยิบยืมภาพเก่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจสามารถพัฒนาไปได้โดยไม่มี
สิ้นสุดด้วยจิตนาการที่ต่างกันไปของผู้หยิบยืม ในส่วนงานของข้าพเจ้านั้นเป็นการหยิบยืมและ
เปลี่ยนแปลงเป็นความงามในเชิงทัศนธาตุเพ่ือให้เข้าถึงความรู้สึกของผู้ชมได้โดยตรงและง่ายดายยิ่งขึ้น 

อิทธิพลจากจิตรกรรมนามธรรม Abstract Art 

 จิตรกรรมนามธรรม (Abstract Art) เป็นลัทธิศิลปะที่สร้างสรรค์งานโดยการตัดทอน ถอด
รูปทรงให้เหลือแค่ทัศนธาตุทางศิลปะ เช่น เส้น จุด หรือระนาบสี จิตรกรรมนามธรรมเริ่มถูกน ามา
สร้างสรรค์อย่างจริงจังในศตวรรษที่ 19 โดยชื่อศิลปินที่เรามักคุ้นหูกันคือ Jackson Pollock, Willem 
de Kooning, Mark Rothgo, Henri Matisse ช่วงแรกที่ศิลปินกลุ่มนี้เริ่มบุกเบิกศิลปะนามธรรมขึ้น
นั้นไม่เป็นที่นิยมนัก ด้วยนักวิจารณ์คิดว่าเป็นงานศิลปะที่รวดเร็วเกินไปไร้ซึ่งความงาม แต่กลับกัน
ศิลปินยืนยันแนวความคิดของตนว่าศิลปะไม่ใช่เพียงความงามด้วยตาเห็นเท่านั้น งานนามธรรมงาม
ด้วยการผ่านการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อสร้างสุนทรีย์ตัวหลักเดิมของสิ่งที่มีอยู่ 
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ภาพที่ 4 ผลงาน No.5 ของ แจ็กสัน พอลล็อค(Pollock Paintings) 
ที่มา: Jackson Pollock Biography, Paintings, and Quote,Number 5 1948 by Jackson 

Pollock[ออนไลน์], 
เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก https://www.jackson-pollock.org/number-5.jsp 

 

 

ภาพที่ 5 ผลงาน Woman I ของ วิลเลียมเด คูนิง(Willem de Kooning) 
ที่มา: PHAIDON,The strange story behind Willem de Kooning’s Woman I[ออนไลน์], 

เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2562. 
เข้าถึงได้จาก https://uk.phaidon.com/agenda/art/articles/2014/june/19/the-strange-

story-behind-willem-de-kooning-s-woman-i/ 
  

https://www.jackson-pollock.org/number-5.jsp
https://uk.phaidon.com/agenda/art/articles/2014/june/19/the-strange-story-behind-willem-de-kooning-s-woman-i/
https://uk.phaidon.com/agenda/art/articles/2014/june/19/the-strange-story-behind-willem-de-kooning-s-woman-i/
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ภาพที่ 6 ผลงาน Untitled No.3 ของ มาร์ก รอทโก(Mark Rothgo) 

ที่มา: REPRODUCTION GALLERY,Untitled No3 1967[ออนไลน์],เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2562.  
เข้าถึงได้จาก https://www.reproduction-gallery.com/oil-painting/1198019839/untitled-

no-3-1967-by-mark-rothko/ 

ภาพที่ 7 ผลงาน Red Room (Harmony in Red) ของ อ็องรี มาติส(Henri Matisse) 
ที่มา: The state Hermitage Museum, Red Room (Harmony in Red)[ออนไลน์],  

เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2562. 
เข้าถึงได้จาก https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-

collection/01.+Paintings/28389/ 

https://www.reproduction-gallery.com/oil-painting/1198019839/untitled-no-3-1967-by-mark-rothko/
https://www.reproduction-gallery.com/oil-painting/1198019839/untitled-no-3-1967-by-mark-rothko/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/01.+Paintings/28389/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/01.+Paintings/28389/
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 จากแนวทางในการท างานและหลักคิดของศิลปะนามธรรมท าให้เราได้เห็นความจริงอีกชุด
หนึ่ง โดยการวาดภาพอย่างเรียบง่าย สะท้อนความเป็นสามัญของวัตถุ และไม่ปิดกั้นต่อจิตนาการของ
ผู้พบเห็นผลงาน เนื่องจากรูปทรงในงานไม่ เจาะจงและชักจูงความคิดของผู้ชม ข้าพเจ้าจึงสนใจ
หลักการท างานดังนี้และดึงเอาหลักบางส่วนมาใช้ร่วมกับกระบวนการท างานของตน เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
จินตนาการที่เปิดกว้าง เพราะมนุษย์ทุกคนบนโลกมีประสบการณ์ มีหลักในการตีความ และมี
จินตนาการที่ไม่เหมือนกัน การใช้หลักการนามธรรมจึงมีความน่าสนใจและได้สุนทรีย์ที่หลากหลาย
ยิ่งขึ้น 

อิทธิพลจากประวัติศาสตร์ 

 ประวัติศาสตร์คือสิ่งที่เคยมีมาและผ่านไปแล้ว ซึ่งได้รับการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
ประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อมนุษยชาติ เพราะมันคือสิ่งบ่งชี้ว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้เคย
เป็นอย่างไร ท าให้ทุกวันนี้เกิดสิ่งประดิษฐ์และค่านิยมใหม่ ๆ ขึ้น และสิ่งเหล่านี้ยังมีผลต่ออนาคตด้วย 
เช่น จากการบันทึกงานวาดออกแบบสิ่งประดิษฐ์ของเลโอนาร์โด ดา วินชี (leonardo da vinci) 
ศิลปินเอกของโลก ท าให้เกิดแรงบันดาลใจและสร้างเทคโนโลยีใหม่ขึ้นเรื่อย ๆ ตามความทันสมัยและ
สะดวกสบายของยุค ค่านิยมก็เปลี่ยนไปเช่นกัน ดังตัวอย่างค่านิยมทางความงามในผู้หญิงแต่ละยุคที่
เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ แบบไม่มีที่สิ้นสุด เช่น ยุคศตวรรษที่ 1400 - 1700 ผู้ชายนิยมสาวที่ดูอวบอ้วน 
สะโพกใหญ่ เพ่ือเป็นการบ่งบอกถึงสถานะที่ดีของตนด้วย , ยุคทองของฮอลลีวูด 1930 - 1950 นิยม
สาวหุ่นนาฬิกาทราย ตัวอย่างเช่น Marilyn Monroe คือสัดส่วน 36 - 24 - 34, ยุค 1990 หญิงสาว
ต้องมีรูปร่างผอมเห็นไหปลาร้ายื่นออกมา และปัจจุบันผู้หญิงนิยมที่มีสะโพกที่ใหญ่สะดุดตา จะเห็นได้
ว่าค่านิยมของมนุษย์นั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 
ภาพที่ 8 ภาพผู้หญิงในอุดมคติยุคเรอเนซ็องส์ (1400 - 1700) 

ที่มา: MThai, มาดูกันว่าใน 3,000 ปีที่ผ่านมา มาตรฐานความงามของผู้หญิงแต่ละยุค - 
เปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง[ออนไลน์], 

เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก https://women.mthai.com/women-
variety/364523.html  

https://women.mthai.com/women-variety/364523.html
https://women.mthai.com/women-variety/364523.html
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ภาพที่ 9 ภาพผู้หญิงในอุดมคติยุคทองของฮอลลีวูด (1930 - 1950) 

ที่มา: MThai, มาดูกันว่าใน 3,000 ปีที่ผ่านมา มาตรฐานความงามของผู้หญิงแต่ละยุค -  
เปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง[ออนไลน์], 

เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก https://women.mthai.com/women-
variety/364523.html 

 
 ในแวดวงการศิลปะก็มีประวัติศาสตร์ที่ท าให้เราเห็นพัฒนาการที่ยาวนาน และเห็นถึงความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม อันเป็นตัวสะท้อนของคติความเชื่อ  งานศิลปะก็มีผู้ชื่นชอบและนิยมที่
หลากหลายเช่นกัน แต่ละยุคมักเกิดแนวศิลปะใหม่ ๆ ขึ้นเสมอ และศิลปินต้องใช้เวลาอาจทั้งชีวิตใน
การพิสูจน์ความงามแบบที่ตนตั้งใจน าเสนอ ซึ่งข้าพเจ้าจะเลือกแง่มุมมองประวัติศาสตร์ศิลป์ในช่วง 
ศตวรรษที่ 18 - 19 เป็นแหล่งข้อมูลหลักในการตีความใหม่ ศิลปะที่โด่งดังในยุคศตวรรษที่ 18 - 19 ที่
ตนเองน ามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งาน คือ ลัทธิอิมเพรสชั่นนิสม์ (Impressionism) เป็น
ลัทธิที่น าเสนอการแสดงออกทางความรู้สึกที่ฉับไวเพ่ือบันทึกความประทับใจในช่วงเวลานั้น และ  
ลัทธิโพสท์ – อิมเพรสชั่นนิสม์ (Post - Impressionism) ที่ศิลปินนิยมใส่ความรู้สึกส่วนตัวลงไปในงาน 
เช่น สีส่วนตัว เน้นโครงสร้าง หรือตัดทอนรายละเอียดบางส่วนออก 

 ข้าพเจ้าจึงน าเอาหลักการของลัทธิศิลปะดังกล่าวมาผนวกกับการท างานของตนเอง โดยตัด
ทอน ใส่การตีความ ความรู้สึกส่วนตัวลงในงาน และน าเสนอแง่มุมความงามใหม่ของตน เพ่ือกระตุ้น
จิตนาการของผู้ชมผลงาน 
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ภาพที่ 10 ตัวอย่างภาพผลงานลัทธิอิมเพรสชั่นนิสม์ ของ โกลด โมเน(Claude Monet) 

ที่มา: WIKIPEDIA, Water Lilies (1919) [ออนไลน์], 
เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Water_Lilies_(1919) 

 
ภาพที่ 11 ตัวอย่างภาพผลงานลัทธิโพสท์-อิมเพรสชั่นนิสม์ ของ วินเซนต์ แวน โกะห์ 

(Vincent Van Gogh) 
ที่มา: WIKIPEDIA, The Starry Night[ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2562. 

เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/The_Starry_Night 
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อิทธิพลจากศิลปะที่มีต่อจิตวิทยา 

 ศิลปะเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่สามารถสื่อสารกับผู้ดูได้ ไม่ว่าจะเป็นการรับสารด้วยการเห็น การได้
ยิน ได้กลิ่น หรือสัมผัส ท าให้เราทราบได้ว่าศิลปะมีอิทธิพลต่อมนุษย์ สังเกตได้จากงานศิลปะในพ้ืนที่
สาธารณะต่าง ๆ จะมีผู้คนให้ความสนใจดูงานเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพราะสัมผัสที่เราได้รับนั้นมีคุณค่า
ทางจิตใจต่อมนุษย์ เสียงบางชนิดเมื่อได้ยินอาจรู้สึกเศร้า หรือบางคนอาจรู้สึกเคลิบเคลิ้มต่างกันตาม
ประสบการณ์ชีวิตที่ได้รับมาไม่เหมือนกัน ในที่นี้ข้าพเจ้าจะพูดถึงอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปะประเภท
จิตรกรรม หรือ “ภาษาทัศนศิลป์”1 
หากภาษาของดนตรีคือเสียงเพลง ภาษาของทัศนศิลป์ก็คือภาพวาดที่สื่อ “สาร” ด้วยทัศนธาตุทาง
ศิลปะ คือ จุด เส้น สี พ้ืนผิว พื้นที่ว่าง น้ าหนัก และรูปทรง 
 ทัศนธาตุแต่ละตัวมีศักยภาพที่ต่างกัน เช่น สีเหลืองให้ความรู้สึกถึงความรัก ความอบอุ่น 
ความสนุกสนานสดใส สีขาวให้ความรู้สึก สะอาด หมดจด บริสุทธิ์ เส้นตรงแนวตั้งให้ความรู้สึกคงทน
แข็งแรง และเส้นตรงแนวนอนให้ความรู้สึกนิ่ง ราบเรียบ การด าเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด ดั่งเช่นศิลปิน 
วินเซนต์ แวน โกะห์  (Vincent Ven Gogh) ที่ใช้ฝีแปรงอย่างเป็นเอกลักษณ์ ฝีแปรงจะมีทิศทางแลดู
เคลื่อนไหว ซึ่งอาจแสดงถึงสภาวะจิตใจของ แวน โกะห์ ที่อ่อนไหว ปั่นป่วน และเจ็บปวดอยู่ตลอด
ชีวิตของเขา จากท่ีได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าทัศนธาตุในงานศิลปะมีอิทธิพลต่อผู้ดูเสมอ ตามแต่ศักยภาพ
ของมัน ข้าพเจ้าจึงเลือกศึกษาค้นคว้าข้อมูลทัศนธาตุทางศิลปะจากหนังสือทฤษฎีศิลป์ และจาก
ผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ 

 
ภาพที่ 12 ผลงาน Wheatfield with Crows ของ วินเซนต์ แวน โกะห์(Vincent Van Gogh) 
ที่มา: K@POOK, 10 ผลงานชิ้นเด่นของแวน โก๊ะ ศิลปินเอกของโลกผู้มีประวัติแสนโศกเศร้า

[ออนไลน์],เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2562.  
เข้าถึงได้จาก https://hilight.kapook.com/view/173318  

                                                                 
 

1 อิทธิพล ตั้งโฉลก, แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมขั้นสงู, พิมพ์ครั้งท่ี 1 (กรุงเทพฯ: อัมรนิทร์
พริ้นติ้ง-แอนด์พับลิชช่ิง, 2550), 43. 

https://hilight.kapook.com/view/173318
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ภาพที่ 13 ภาพผลงานของ แอนเซล็ม คีเฟอร์(Anselm kiefer)  

ศิลปินผู้ใช้เส้นเป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ที่มา: PICTIFY, Anselm Kiefer Ways of Worldly Wisdom: Arminius's Battle 1978[ออนไลน์], 
เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก https://www.moma.org/collection/works/84183 
 

 
ภาพที่ 14 ภาพผลงานของ บาร์เนต นิวแมน(Barnett newman)  

ศิลปินผู้ใช้สีเป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ที่มา: IDEELART, Clarity of Tone and Form in Barnett Newman Paintings [ออนไลน์], 

เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2562.  
เข้าถึงได้จาก https://www.ideelart.com/magazine/barnett-newman  

https://www.moma.org/collection/works/84183
https://www.ideelart.com/magazine/barnett-newman
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บทที่ 3 

ขั้นตอนและกระบวกการสร้างสรรค์ผลงาน 

 ศิลปนิพนธ์ชุดมโนทัศน์จากภาพอดีตผลงานทั้งหมดมี 14 ภาพ ซึ่งแต่ละภาพผ่าน
กระบวนการท างานหลายขั้นตอน งานของข้าพเจ้าเริ่มต้นด้วยการสนใจภาพจิตรกรรมในอดีตช่วงยุค
ศตวรรษที่ 18 จนถึงศตวรรษที่ 19 ข้าพเจ้าเกิดความสนใจค่านิยมความงามที่เปลี่ยนไปตามการ
วิวัฒนาการของมนุษย์ จากครั้งหนึ่งที่ความงามถูกตัดสินและยอมรับจากความเหมือนจริงเท่านั้นเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลง เรื่อยมาจนความงามทางศิลปะที่ถูกปรุงแต่งจากจิตนาการและอารมณ์ความรู้สึกของ
ศิลปินได้รับการยอมรับมากขึ้น ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมและเริ่มตั้งค าถามถึงความงามที่ศิลปินสื่อในงาน
ศิลปะ ว่าหากกาลเวลาและทัศนคติของมนุษย์เปลี่ยนไปจะท าให้ผู้คนคิดอย่างไร หรือมองเห็นอะไรใน
งานศิลปะชิ้นต้นแบบที่เคยถูกสร้างขึ้นด้วยเงื่อนไขของช่วงเวลาอีกแบบหนึ่งและถูกน าเสนอใหม่ด้วย
มุมมองของข้าพเจ้าในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยผ่านหลักการหยิบยืมทางศิลปะ ผ่านการตีความผสมกับ
ศิลปะนามธรรม เส้น สี ระนาบ เพ่ือเปิดกว้างให้กับจิตนาการของผู้ชม 

 งานศิลปะย่อมต้องผ่านการคิดวางแผน และกระบวนการท างานเสมอไม่ว่าเป็นงานศิลปะ
ประเภทใด หากวาดภาพเหมือน ศิลปินต้องวางแผนในการลงชั้นสีต่าง ๆ หากวาดภาพนามธรรม
ศิลปินต้องมีการวางแผนเช่นกัน จะเขียนส่วนใดก่อน หรือต้องการให้ขั้นตอนการท างานมีความหมาย
ต่อการน าเสนองานเพียงใด ผลงานชุดมโนทัศน์จากภาพอดีตของข้าพเจ้ามีการวางแผน วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และทดลองเทคนิควิธีการอยู่เสมอ ๆ เพ่ือให้ผลส าเร็จของงานออกมาตรงตามเป้าหมายให้
มากที่สุด มีความน่าสนใจ และมีความหมายตามที่ข้าพเจ้าต้องการ กระบวนการท างานและขั้นตอน
ต่าง ๆ ของข้าพเจ้าม ีดังนี้ 

 1. ส ารวจสภาวะอารมณ์ความรู้สึก และเหตุการณ์ในชีวิตปัจจุบันของตนเอง เพ่ือหาแรง
บันดาลใจในการค้นคว้าข้อมูลภาพของศิลปินในอดีตที่ตนสนใจ และมีความเชื่อมโยงกับเรื่องราวชีวิต
ของตัวเอง โดยหาข้อมูลภาพผลงาน ประวัติความเป็นมาของศิลปินจากหนังสือและอินเตอร์เน็ต 
เทียบเคียงความน่าเชื่อถือของข้อมูลต่าง ๆ เช่น เฉดสี รายละเอียดของภาพ ทุกภาพที่ข้าพเจ้าน ามา
ศึกษาสร้างสรรค์ข้าพเจ้าต้องการให้มีที่มาความหมาย อาทิ ภาพนั้น ๆ มีประวัติความเป็นมา
เช่นเดียวกับเรื่องราวในชีวิตของข้าพเจ้า หรือศิลปินเจ้าของผลงานนั้นมีแนวความคิดที่เชื่ อมโยงกับ
ข้าพเจ้า การศึกษาข้อมูลส่วนนี้จึงเป็นส่วนเล็ก ๆ ที่มีความพิเศษส าหรับผลงานข้าพเจ้า 

 2. เมื่อได้ภาพที่ต้องการแล้วจึงน ามาวิเคราะห์ และแปลงสารใหม่ด้วยดินสอสี สีชอล์ก ลงใน
สมุดร่างภาพเพ่ือคาดการณ์ในการหาอุปกรณ ์ และชนิดของสีให้เหมาะสมกับการขยายผลงาน  ใน- 
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กระบวนการสังเคราะห์ใหม่นั้นจะใช้การลดทอนบางส่วนของภาพต้นแบบให้เหลือเฉพาะสิ่งที่ข้าพเจ้า
สนใจ ที่มักสามารถโต้ตอบกับความคิด และอารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้าได้เป็นหลักสัญลักษณ์
บางส่วน สี หรือจุดเด่นของภาพมาถอดแปรเป็นทัศนธาตุทางศิลปะทั้ง 7 ได้แก่ จุด เส้น สี พ้ืนผิว 
รูปทรง พ้ืนที่ว่าง น้ าหนัก (Elements) 

 3. เมื่อน าภาพมาร่างใหม่ข้าพเจ้าเปลี่ยนจากภาพเดิมที่เรียบเป็นรอยแต้มของพู่กัน เพ่ือให้
พ้ืนผิวเหล่านี้เปลี่ยนหน้าที่ของตัวมันเอง ให้ผู้ชมได้รับความรู้สึกใหม่หรือเกิดการตั้งค าถามกับสิ่งที่ได้
เห็น โดยมากของการสร้างสรรค์งานชุดนี้มักถูกลดทอนศิลปะต้นแบบเหลือเป็นภาพนามธรรม เพราะ
ข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ผลงานอธิบายนัยความหมายชัดเจนจนเกินไป เพ่ือง่ายต่อการกระตุ้นอารมณ์
ความรู้สึกและความนึกคิดของผู้ชมได้อย่างอิสระมากขึ้น 

 4. จากนั้นจึงเขียนเรียงขั้นตอนการท างานเป็นข้อ ๆ เพ่ือป้องกันการผิดพลาดหรือสับสนใน
การท างาน และสั่งโครงเฟรมไม้จ านวน 2 - 3 ชิ้น ตามแต่ภาพร่างที่ก าหนดไว้ โดยให้มีขนาดความ
กว้างยาวตามข้อมูลจริงของภาพที่น ามาศึกษาวิเคราะห์  เนื่องจากขนาดของผลงานเป็นส่วนหนึ่ง ใน
เป้าหมายทางความคิดของการถ่ายทอดข้อมูลจากภาพเก่าในอดีตสู่ภาพใหม่ในปัจจุบันด้วยอัตราส่วน
ของผลงานที่มีความสัมพันธ์กับผลงานศิลปะท่ีน ามาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ใหม่ 

 5. ค านวณความกว้างและความยาวเพ่ือเตรียมผ้าใบ เมื่อได้ผ้าใบตามขนาดที่ต้องการเหมาะ
ส าหรับโครงเฟรมแล้วจึงท าการขึงเฟรมให้เรียบร้อย และตามด้วยขั้นตอนเตรียมพ้ืนโดยการทาสีพ้ืน
ของภาพด้วยสีอะคริลิค BURNT SIENNA บาง ๆ จนถึงขอบ ขณะรอสีแห้งจึงทดลองสีและพ้ืนผิวของ
ภาพด้วยสีน้ ามันบนเศษผ้าใบที่เหลือจากการขึงเฟรม เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการผิดพลาดเมื่อปฏิบัติงาน
จริง เนื่องจากภาพร่างจากดินสอสีและสีชอล์กไม่ชัดเจนพอส าหรับการท างานจริงในขั้นตอนต่อไป 

 6. ร่างภาพด้วยสีชอล์กบนพ้ืนสีที่แห้งแล้ว จากนั้นใช้เกียงในการผสมสีจ านวนมาก และ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่เรียบเรียงไว้ เนื่องจากบางขั้นตอนต้องอาศัยช่วงเวลานานในการรอสีแห้ง
สนิท แล้วจึงสามารถระบายสีทับชั้นต่อไป ในการท างานแบบเป็นขั้นเป็นตอนนี้จึงสามารถสร้างผลงาน 
2 – 3 ชิ้น ไปพร้อม ๆ กันได้ 

 7. ขณะปฏิบัติงานข้าพเจ้าจดข้อมูลบางส่วนที่ได้จากการท างานลงสมุดร่างภาพ เพ่ือ
วิเคราะห์งานชิ้นแรกว่าเกิดปัญหาและแนวทางแก้ไขอย่างไร ตลอดจนความน่าสนใจทางเทคนิควิธีการ 
เพ่ือน าไปพัฒนาต่อในชิ้นถัดไป 

 8. เก็บรายละเอียดและตรวจสอบความสมบูรณ์ของภาพ หากส่วนใดผิดพลาดจึงท าการแก้ไข
ในขั้นตอนนี้ จากนั้นจึงน าภาพที่ส าเร็จจากการสร้างสรรค์มาวางเรียงกัน เพ่ือตรวจสอบเนื้อหาและ
ความเชื่อมโยงระหว่างภาพเป็นครั้งสุดท้าย 

 9. เมื่อผลงานเสร็จสิ้นจึงท าการติดตั้ง โดยจัดวางผลงานตามที่ได้ก าหนดไว้ก่อนหน้า เพ่ือให้
ผู้ชมสังเกตเห็นถึงการคลีคลายภาพจ าเดิมของผลงานที่เป็นแรงบันดาลใจไปสู่ภาพลักษณะใหม่  
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ภาพที่ 15 ภาพร่าง และขั้นตอนการท างานที่เขียนเตรียมไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง 

 

 
ภาพที่ 16 ภาพร่าง และขั้นตอนการท างานที่เขียนเตรียมไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง 
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ภาพที่ 17 ภาพร่าง และขั้นตอนการท างานที่เขียนเตรียมไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง 
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ภาพที่ 18 ภาพร่าง และขั้นตอนการท างานที่เขียนเตรียมไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง 
 

 
ภาพที่ 19 ภาพร่าง และขั้นตอนการท างานที่เขียนเตรียมไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง 
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ภาพที่ 20 ภาพขั้นตอนการทาสีพื้นเฟรมผ้าใบด้วยสีอะคริลิค BURNT SIENNA 

 

 
ภาพที่ 21 ภาพอุปกรณ ์และหนังสือที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน  
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ภาพที่ 22 ภาพขั้นตอนการผสมสีจ านวนมากด้วยเกรียง 

 

 
ภาพที่ 23 ภาพบรรยากาศขณะสร้างสรรค์ผลงาน 
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ภาพที่ 24 ภาพการทดลองสีบนเศษผ้าใบ เทียบกับภาพต้นแบบ 

 

 
 

ภาพที่ 25 ภาพการทดลองสีบนเศษผ้าใบ เทียบกับภาพต้นแบบ 
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ภาพที่ 26 ภาพขั้นตอนการร่างภาพด้วยสีชอล์ค และแต้มสี 

 

 
 

ภาพที่ 27 ขั้นตอนการลงสีชั้นที่ 2 และปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่เรียบเรียง 
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ภาพที่ 28 ภาพการจดข้อมูลที่พบขณะปฏิบัติงาน 
 

 
ภาพที่ 29 ภาพรายละเอียดจากการใช้พู่กันแต้มสีชั้นที่ 2 
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ภาพที่ 30 ภาพรายละเอียดของพ้ืนผิวที่แตกต่างกัน ด้วยวิธีการเขียนพู่กันที่ต่างกัน 
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ภาพที่ 31 ภาพการตรวจสอบเนื้อหาและความเชื่อมโยงระหว่างภาพ 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 32 ภาพเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งผลงาน  
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บทที่ 4 

การด าเนินงานสร้างสรรคศ์ิลปนิพนธ์ 

 ความคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการท างานต่าง ๆ เรื่อยมาจนกลายเป็นผลงานศิลปนิพนธ์
ชุด มโนทัศน์จากภาพอดีตนั้น ส าหรับข้าพเจ้าถือเป็นการทดลองและเรียนรู้อย่างหนึ่งในด้านการ
ท างานศิลปะ กว่าจะมาเป็นผลงานชุดดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจาก
แรงบันดาลใจเล็ก ๆ ได้จุดประกายให้ข้าพเจ้าสนใจศึกษาศิลปะที่เกี่ยวข้องกับสภาวะด้านอารมณ์มา
ตลอด จนกระทั่งค้นพบเป็นแนวความคิดในการสรรค์สร้างผลงาน ข้าพเจ้าจึงมีจุดมุ่งหมายในการ
ท างานที่ชัดเจนมากขึ้น ว่าตนเองสนใจเรื่องของสภาวะอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ เราทุกคนมี
ความรู้สึกนึกคิดที่ต่างกัน เมื่อต่างดินแดน ต่างศาสนา ต่างยุคสมัย จึงท าให้เห็นความแตกต่างอย่าง
ชัดเจน แต่กลับกันก็มีบางสิ่งที่ท าให้มนุษย์เรารู้สึกร่วมกัน เช่น ความรู้สึกสงสาร ความสุข หรือความ
เจ็บปวด เมื่อแรงบันดาลใจของข้าพเจ้ามีความเก่ียวเนื่องกับประวัติศาสตร์ จึงท าให้เกิดการสร้างสรรค์
ผลงานที่ต้องพัฒนาปรับเปลี่ยนเรื่อยมา เพ่ือเจาะจงเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ผลงานของข้าพเจ้าจึงแบ่งการพัฒนาออกเป็นช่วงเวลาใหญ่ ๆ ได้ 3 ระยะของการท างาน คือ 

   1. ทดลองและค้นคว้า 
   2. เจาะจิตใจตนเอง 
   3. ค้นอดีตเพ่ือหาปัจจุบัน 

ทดลองและค้นคว้า 

 โดยพื้นฐานความสนใจของข้าพเจ้านั้น จะให้ความสนใจกับอารมณ์ และความรู้สึกนึกคิดของ
มนุษย์อยู่แล้วเป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้ว การกระท าต่าง ๆ ของมนุษย์ล้วนเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกที่
กระตุ้นให้เกิดความคิดอยากกระท าบางสิ่งเพ่ือตอบสนองความต้องการ เช่น เมื่อเราโกรธ เราอยาก
ท าลายข้าวของ เพื่อระบายความรู้สึกนั้น หรือเมื่อเราเหนื่อย เราอยากพักผ่อน นั่งดูหนัง ฟังเพลง หรือ
อยากออกไปเดินรับอากาศบริสุทธิ์ สิ่งกระตุ้นการกระท าเหล่านี้จึงเป็นแรงจูงใจให้ข้าพเจ้าสนใจที่จะ
ศึกษา และท างานศิลปะในด้านอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์นี้ควบคู่กันไป เพ่ือตอบสนองต่อความ
สงสัยและความต้องการซึ่งเป็นพ้ืนฐานของสภาวะอารมณ์ของมนุษย์ และตัวข้าพเจ้าเอง 
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ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 1 

 เมื่อทราบว่าตนเองสนใจด้านสภาวะอารมณ์ของมนุษย์ ข้าพเจ้าจึงได้ตั้งโจทย์ “สัตว์เลี้ยงใน
ความทรงจ า” ขึ้น เพื่อส ารวจสภาวะอารมณ์ที่แตกต่างกันของมนุษย์ และเป็นหัวข้อในการสร้างสรรค์
งานในครั้งนี้ โดยข้าพเจ้าให้ผู้คนเขียนเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อสัตว์เลี้ยงของตน จากนั้นจึงน าเอา
สิ่งที่เขียนมาตีความร่วมกับอารมณ์ของผู้ที่เขียนเล่า ณ ตอนที่ข้าพเจ้าได้พูดคุยด้วย และร่วมกับการ
ตีความผ่านความคิดของข้าพเจ้าเอง มากลั่นกรองและสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงาน  
 จากข้ันตอนการท างานดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้าตั้งใจให้เป็นการตีความผ่านมุมมองของคนหนึ่งสู่อีก
คนหนึ่งเพ่ือแสดงทัศนคติที่มีร่วมกันแต่มีรายละเอียดที่ต่างกัน สัตว์เลี้ยงจากมุมมองของเจ้าของสัตว์ 
ผ่านมุมมองการน าเสนอของข้าพเจ้าที่มีต่อผู้เลี้ยงสัตว์ และผ่านสู่สายตากับการวิเคราะห์ของผู้ชม
ผลงานอีกทอดหนึ่ง เพ่ือให้เหล่าผู้ชมได้เป็นหนึ่งในผู้สังเคราะห์สุนทรียภาพร่วมกับข้าพเจ้า 

 
ภาพที่ 33 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 1 

ชื่อผลงาน สัตว์เลี้ยงในความทรงจ า 
เทคนิค  สีน้ าบนกระดาษ 
ขนาด  ผันแปรตามพ้ืนที่ 

 
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 2 

 จากงานครั้งแรก ข้าพเจ้ายังมีความสนใจเรื่องสภาวะอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์รอบข้าง
เช่นเดิม จึงเกิดเป็นผลงานชิ้นที่ 2 ขึ้น คือ “ความใฝ่ฝัน” งานครั้งนี้ข้าพเจ้าท าร่วมกับบุคคลอ่ืนทั้งที่
รู้จักกันอยู่แล้ว และท าความรู้จักใหม่ โดยข้าพเจ้ามีอุปกรณ์ท างานศิลปะ 2 มิติที่หลากหลายชนิดขึ้น 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้เลือกอุปกรณ์ที่แสดงความเป็นตัวของตัวเอง การท างานครั้งนี้ข้าพเจ้าเลือก
ผู้เข้าร่วมหลายช่วงอายุตั้งแต่ 3 ขวบ จนถึงอายุ 76 ปี จากนั้นน าผลงานทั้งหมดที่ได้มาน าเสนอใน
แง่มุมของข้าพเจ้าเองเป็นขั้นตอนสุดท้าย  
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 เนื่องจากการท างานครั้งนี้มีเด็กอายุ 3 - 11 ขวบท างานร่วมด้วยราว 6 คน จึงเป็นการท างาน
ที่ไม่ง่ายนัก แต่ได้งานที่หลากหลายและน่าสนใจ เนื่องจากท าให้เราได้เห็นถึงความปรารถนาที่ไม่
เหมือนกันตามอายุที่ต่างกันไป เมื่อได้งานทั้งหมดมาจนครบท าให้ข้าพเจ้าตระหนักว่า ความฝันของทุก
คนนั้นมีความสวยงามอยู่แล้ว ข้าพเจ้าจึงเพียงเชื่อมโยงงานของทุก ๆ คนเข้าหากันเท่านั้น และ
น าเสนอผลงานโดยเรียงจากอายุน้อยไปหามาก และจัดเรียงให้ดูคล้ายเส้นกราฟชีวิต หรือชีพจรเมื่อ 
หวัใจเต้น โดยมีโครงสร้างเรื่องความใฝ่ฝันเป็นตัวเชื่อมความเป็นมนุษย์ของทุกช่วงอายุ และเป็นดั่งสื่อ
ที่เชื่อมถึงผู้ชมผลงาน เพราะมนุษย์ทุกคนมีความฝัน เรื่องความใฝ่ฝันจึงเป็นเรื่องที่ง่ายที่จะเข้าใจ และ
เป็นเรื่องที่น่าสนใจส าหรับทุกคนเสมอ 

 
ภาพที่ 34 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 2 

ชื่อผลงาน ความใฝ่ฝัน 
เทคนิค  จิตรกรรมสื่อผสม 
ขนาด  ผันแปรตามพ้ืนที่ 

 
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1  ชิ้นที่ 3 

 การสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ ข้าพเจ้าเปลี่ยนเป้าหมายจากการส ารวจอารมณ์ความรู้สึกของคน
รอบตัวเป็นการส ารวจอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง เนื่องจากเป็นการมุ่งเจาะลึกในการศึกษาท าความ
เข้าใจสภาวะภายในที่มีความซับซ้อน งานครั้งนี้ข้าพเจ้าท าเรื่องการบันทึกอารมณ์ความรู้สึกของทุก ๆ 
ช่วงเวลาภายในหนึ่งอาทิตย์โดยใช้สี และเส้นในการจดบันทึก ทัศนธาตุส่วนใหญ่ที่ใช้ในผลงาน คือ 
เส้น สี พ้ืนผิว หรือพ้ืนที่ว่าง ข้าพเจ้าน าข้อมูลเรื่องทัศนธาตุเหล่านี้มาจากการศึกษาเรื่องทฤษฎีของ
ทัศนธาตุทางศิลปะ ซึ่งสามารถเข้าถึงจิตใจของผู้คนส่วนใหญ่ได้ และมีบางส่วนในงานที่ข้าพเจ้าอิงจาก
ความรู้สึกทีพิ่เศษเกี่ยวกับทัศนธาตุนั้น ๆ 
 การท างานครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการท างานด้านความรู้สึกส่วนตัวให้กลมกลืนไปกับ 
ทัศนธาตุทางศิลปะ เมื่อผู้ชมเห็นภาพวาดเล็ก ๆ หลากหลายภาพที่เต็มไปด้วยพ้ืนผิวและสีสันซึ่งไร้
รูปทรงใด ๆ นั้น คุณสมบัติของภาพเหล่านี้สามารถท าให้ผู้ชมรู้สึกสนใจและมีอารมณ์ร่วมไปกับผลงาน
ได้ เพราะมีเพียงสีและเส้นเพ่ือชักจูงความรู้สึกของผู้ชมให้คล้อยตามไปกับภาพ ท าให้เกิดความรู้สึก
ใหม ่ๆ และไม่ปิดก้ันจิตนาการของผู้ชม  
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ภาพที่ 35 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 3 

ชื่อผลงาน ความรู้สึกของสัปดาห์นี้ 
เทคนิค  จิตรกรรมสื่อผสม 
ขนาด  ผันแปรตามพ้ืนที่ 

 
เจาะจิตใจตนเอง 

 จากการท างาน ส ารวจ และวิเคราะห์ตัวเอง จึงท าให้ทราบว่าภายในจิตใจของตนเองนั้นยัง 
ฝั่งใจกับความรู้สึกเจ็บปวดจากเรื่องราวในอดีตอยู่เสมอ จึงท าให้การท างานในระยะนี้เป็นการปฏิบัติ
ผลงานโดยใช้ความรู้สึก และความทรงจ าจากความเจ็บปวดในอดีตเป็นเรื่องหลักในการด าเนินงาน 
ข้าพเจ้าน าเอาเรื่องความเจ็บปวดมาแยกวิเคราะห์เป็นเรื่อง ๆ หารูปทรง สี และทีแปรงที่สามารถ
อธิบายสิ่งที่ตนเองรู้สึก และน ามาสร้างสรรค์เป็นภาพผลงาน เพ่ือทบทวนตัวเองและบอกเล่าความรู้สึก
ของตนเองด้วยทัศนธาตุทางศิลปะ 
 
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 1 

 เนื่องจากตนเองเป็นคนฝันบ่อยเมื่อเทียบกับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะฝันร้าย และฝันร้ายนี้
บางครั้งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของข้าพเจ้า ซึ่งจากการศึกษาเรื่องสภาวะจิตใต้ส านึก
ของมนุษย์นั้น ความฝันของคนเรามีความเก่ียวพันกับจิตใต้ส านึกที่จะแสดงตัวออกมาเมื่อเราไม่ตั้งใจที่
จะควบคุมมัน และจิตใต้ส านึกก็มีความเกี่ยวพันกับอารมณ์ความรู้สึกในชีวิตประจ าวันของทุกคน 
ข้าพเจ้าจึงสังเกตความฝันของตนเองในแต่ละวันเรื่อยมาจนกลายเป็นแรงบันดาลใจสร้างสรรค์งานจาก
ฝันร้าย โดยใช้ภาพจากความฝันที่ฝังใจที่สุดครั้งหนึ่งมาสร้างผลงาน 
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 ข้าพเจ้าน าเส้นโครงสร้างจากภาพในความฝันมาวาด ใช้สีเพียงไม่กี่สีเพ่ือสื่อถึงอารมณ์ที่อึดอัด
จากความฝัน ผ่านฝีแปรงพู่กันที่รวดเร็วและรุนแรง ผลงานชุดนี้มีด้วยกัน 3 ชิ้น ในขั้นตอนสุดท้ายของ
ทุกชิ้น ข้าพเจ้าใช้ทัศนธาตุ จุด และเส้นปะ ในการท าพ้ืนผิวที่แตกต่างกัน เพ่ือเน้นย้ าถึงการคิด การ
ทบทวนตนเอง และการมีสมาธิในทุก ๆ เรื่องมีตนก าลังกระท า 

 
ภาพที่ 36 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 1 

ชื่อผลงาน บันทึกฝันร้าย 
เทคนิค  จิตรกรรมสื่อผสม 
ขนาด  45 x 45, 55  x 70, 45 x 80 ซม. 

 
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 2 

 ความรัก ความโกรธเกลียด และความเจ็บปวด เป็นความรู้สึกที่มีพลังพลานุภาพสูง ความรู้สึก
เหล่านี้สามารถผลักดันให้คนเราท าสิ่งที่เกินความคาดหมายเสมอ ข้าพเจ้าจึงน าความอึดอัดใจเรื่อง
ความสัมพันธ์กับคน ๆ หนึ่ง มาสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้กลุ่มสีและพ้ืนผิวจากการท าซ้ า เป็น
กระบวนการในการแสดงออกทางความรู้สึก ผลงานชิ้นนี้จึงอาจเป็นดังพ้ืนที่ในการระบายความรู้สึก
ของข้าพเจ้า 
 ข้าพเจ้าเลือกใช้กระดาษแทนผ้าใบ (canvas) ในการสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดความรู้สึก     
บอบบางและการซึมซับ กลุ่มเฉดสีที่น ามาท างานจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสีกลุ่มแรกจะ
แสดงถึงความสุขคละปนกับความก ากวม และอีกกลุ่มหนึ่งแสดงถึงความทุกข์ ความเจ็บปวด โดยใช้ฝี
แปรงที่ฉับไวและรวดเร็วในการระบาย ส่วนพื้นที่บนกระดาษท่ีเว้นว่างสลับกับการทาสี ข้าพเจ้าใช้การ 
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ท าพ้ืนผิวที่เรียบง่ายแต่ดูรุนแรง เพ่ือสื่อถึงความรู้สึกเจ็บปวดที่อยู่คู่กับตนเองในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
จนความรู้สึกเหล่านั้นเริ่มจางหายไป และกลายสภาพเป็นความทรงจ า 

 
ภาพที่ 37 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 2 

ชื่อผลงาน กรกฎา58 - กันยา59 
เทคนิค  จิตรกรรมสื่อผสมบนกระดาษสา 
ขนาด  120 x 80 ซม. 

 
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 3 

 มาถึงผลงานชิ้นสุดท้ายของการสร้างสรรค์ในระยะท่ี 2 ซึ่งเก่ียวข้องกับความรู้สึกเจ็บปวดและ
อึดอัดใจ ช่วงระยะเวลานี้ข้าพเจ้ามีภาวะความเครียดสูง จึงน าแรงบันดาลใจนี้มาสร้างสรรค์งาน
ดังกล่าว ผลงานครั้งนี้มีขนาดใหญ่กว่างานที่ผ่านมา ข้าพเจ้าใช้เทคนิคการปูกระดาษสาซ้อนกันเป็น
แผ่นกว้าง ระบายด้วยสีแดงทั่วทั้งแผ่น โดยประยุกต์เอาวัสดุรอบตัวให้เป็นแปรงขนาดใหญ่ ในการ
ระบายจะใช้ฝีแปรงที่ดุดันและรวดเร็ว และในส่วนของกลางภาพข้าพเจ้าใช้เทคนิคการท าพ้ืนผิวที่ 
เรียบง่ายแต่ดูรุนแรง 
 การที่ข้าพเจ้าใช้กระดาษแทนผ้าใบ เนื่องจากต้องการให้พ้ืนผิวสัมผัสของกระดาษที่มีเส้นใย
ได้แสดงความหมายของตัวมันเอง คือ ความบอบบางของเยื่อกระดาษ และการดูดซึม ซึ่งแทน
ความหมายของสภาพจิตใจและความรู้สึกของมนุษย์ คือ ไม่ว่าเมื่อใดที่มีการเติมสีลงบนกระดาษ เรา
จะไม่มีวันเช็ดสิ่งนั้นออกหมด เนื่องจากสีได้แทรกซึมเข้าไปอยู่ในเยื่อกระดาษแล้ว การระบายสีและ
การท าพ้ืนผิว ที่ไม่ว่าจะเบามือ หรือรุนแรง ร่องรอยของการกระท านั้นจะอยู่บนเนื้อกระดาษตลอดไป 
คุณลักษณะของวัสดุ และเทคนิควิธีการในผลงานชิ้นนี้อาจเปรียบได้กับการบันทึกสภาวะจิตใจในแต่
ละช่วงเวลาของชีวิต  
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ภาพที่ 38 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 3 
ชื่อผลงาน เดือนแห่งความวิตก 
เทคนิค  จิตรกรรมสื่อผสมบนกระดาษสา 
ขนาด  150 x 150 ซม. 

 
ค้นอดีตเพื่อหาปัจจุบัน 

 การสร้างสรรค์ผลงานในระยะสุดท้ายนี้ ข้าพเจ้ายังคงให้ความสนใจเรื่องสภาวะอารมณ์
ความรู้สึกของมนุษย์เช่นเดิม แต่เป็นสภาวะอารมณ์จากความประทับใจในการรับความงามมา
พิจารณาใหม่ ซึ่งเป็นความงามของผลงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นมานานแล้วในอดีต น ามาผ่านมุมมอง
ของข้าพเจ้าอีกทอดหนึ่ง ข้าพเจ้าสนใจเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่องานศิลปะในอดีต โดยน างาน
เหล่านั้นมาตีความ สังเคราะห์ และดัดแปลงค่าความงามใหม่จากทัศนคติของข้าพเจ้า ก่อนจะน าเสนอ
ให้ผู้คนได้ชมผลงาน เพ่ือให้ผู้ชมได้ลิ้มรสทัศนคติใหม่ และเกิดการตั้งค าถามกับงานที่ได้ชม ข้าพเจ้าจึง
ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลศิลปะในเชิงประวัติศาสตร์ เ พ่ือน ามาเป็นฐานข้อมูลในการท างาน ผลงาน-  
ศิลปนิพนธ์ในระยะนี้จึงมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของภาพผลงานเดิม ประวัติของศิลปินผู้สรรค์สร้าง
ผลงาน และประวัติของลัทธิศิลปะบางยุคสมัยที่ใช้ประกอบในการสร้างสรรค์  
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ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 1 

 จากจุดมุ่งหมายที่กล่าวมาข้างต้น ข้าพเจ้าจึงเริ่มค้นหาภาพที่มีประวัติ และผ่านกาลเวลาจาก
การสร้างสรรค์มาในระดับหนึ่ง จึงได้ผลงาน “คนนั่ง” ของศิลปิน จักรพันธุ์ โปษยกฤต สร้างเมื่อสมัย
ท่านยังเป็นนักศึกษา ข้าพเจ้าน าผลงานชิ้นนี้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ใหม่ จากนั้นจึงน ามาสร้างเป็น
ผลงานชุดใหม่ขึ้น โดยใช้เพียงเส้น สี พ้ืนผิว พ้ืนที่ว่าง และองค์ประกอบบางส่วนของภาพในการ
สื่อสารกับผู้ชม 
 ข้าพเจ้าตั้งใจใช้ทัศนธาตุที่เรียบง่าย แต่มีความหมายทางความรู้สึกเช่นเดียวกับภาพเดิม อาทิ 
รูปทรงกล่องสี่เหลี่ยมตรงกลางภาพ ข้าพเจ้าวาดเพียงแค่เส้นตรงมิได้น าเสนอภาพกล่องให้เห็นเป็น
ปริมาตรดังภาพต้นแบบ ซึ่งเส้นตรงแสดงถึงความแข็งแกร่ง คงทน แสดงถึงอาณาเขตที่ชัดเจน แต่
กล่องนี้จะดูทะลุไร้ความหนา เส้นสีเนื้อที่อยู่กลางกล่องข้าพเจ้าวาดด้วยเส้นหยักขดต่อกันไปมา ท าให้
ได้ปริมาตรจนมองเป็นรูปทรงที่มีการเคลื่อนไหว ตัดกับพ้ืนที่ว่างพื้นหลังสีเขียวอมน้ าเงินที่เรียบนิ่ง 
 

 
ภาพที่ 39 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 1 (1) 

ชื่อผลงาน field 
เทคนิค  จิตรกรรมสื่อผสมบนผ้าใบ 
ขนาด  80 x 90 ซม. 
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ภาพที่ 40 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 1 (2) 

ชื่อผลงาน field 
เทคนิค  จิตรกรรมสื่อผสมบนผ้าใบ 
ขนาด  80 x 80 ซม. 

 
ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 ช้ินที่ 2 
 ผลงาน “กลุ่ม” ถือเป็นงานชิ้นต้น ๆ ที่มีชื่อเสียงของอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ถูกสร้างขึ้น
เมื่อ พ.ศ.2512 หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาจิตรกรรมจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเพียง 1 ปี อาจารย์จักรพันธุ์เขียนภาพนี้โดยอธิบายว่า “ใช้
เรื่องราวจากภาพบุคคลที่ผูกพันธ์เกี่ยวข้อง เขียนในลักษณะภาพเหมือน แสดงอารมณ์ความรู้สึกตาม
ลักษณะบุคลิกของบุคคลนั้น”2 และแทนที่จะวาดผิวของมนุษย์ด้วยสีเนื้อ อาจารย์จักพันธุ์วาดด้วยสี
ของอารมณต์ามบุคลิกเฉพาะตัวของบุคคลผู้เป็นแบบวาด ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจและน าภาพต้นแบบ
นี้มาต่อยอด 
 จากเดิมที่บรรยากาศทั้งภาพนั้นดูเคร่งขรึม นิ่งเรียบ ข้าพเจ้าเปลี่ยนพ้ืนหลังของภาพให้ดูมี
การเคลื่อนไหวด้วยการแต้มฝีแปรงอย่างเป็นระเบียบ และเลือกน าเสนอเฉพาะบุคคลที่มีบุคลิก     

                                                                 

 
2
 วิโชค มุกดามณ,ี ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 9, พิมพ์ครั้งท่ี 1 (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้ง-แอนด์พับ

ลิชช่ิง, 2540), 125. 
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โดดเด่น เปลี่ยนจากรูปทรงคนเป็นลายเส้นและระนาบสี โดยใช้ความหมายของทัศนธาตุแสดงความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบุคคลนั้น ภาพนี้จึงดูเรียบง่ายแต่มีชีวิตด้วยค่าความหมายของเส้น สี และ
พ้ืนผิวที่มีศักยภาพและมีอิทธิพลต่อผู้ชมที่ต่างกันอย่างหลากหลาย 
 

 
ภาพที่ 41 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 2 

ชื่อผลงาน people 
เทคนิค  จิตรกรรมสื่อผสมบนผ้าใบ 
ขนาด  160 x 200 ซม. 

 
ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 ช้ินที่ 3 
 “สาร” เมื่อมีการรับ-ส่งต่อกันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงคลาดเคลื่อนเป็นธรรมดา ดังประวัติ
ที่มาของภาพ “น้ าเงิน-เขียว” ผลงานของอาจารย์เฟ้ือ หริพิทักษ์ จากการศึกษาช่วงเวลาของการ
สร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าจึงเลือกงานชิ้นนี้เป็นภาพต้นแบบส าหรับการสร้างสรรค์ ภาพน้ าเงิน-เขียวมี
ประวัติความเป็นมาที่เป็นสากล ภาพนี้เป็นศิลปะกึ่งนามธรรมรูปผู้หญิงนั่งอยู่บนเก้าอ้ี ถูกสร้างขึ้น 
พ.ศ. 2489 หากเปลี่ยนเป็นคริสตศักราช คือ ค.ศ. 1946 ซึ่งเป็นสมัยที่ประเทศฝั่งตะวันตกเริ่มนิยม 
ศิลปะนามธรรม (Abstract Art) แต่วงการศิลปะของประเทศไทยเพ่ิงเริ่มรับวัฒนธรรม            
ศิลปะนามธรรมเข้ามา อาจารย์เฟ้ือจึงเป็นศิลปินคนต้น ๆ ของประเทศไทยที่ริเริ่มการวาดภาพเชิง
นามธรรม ซึ่งต่อมาเริ่มเป็นที่นิยม ศิลปินท่านอ่ืนจึงเริ่มสร้างสรรค์ผลงานเชิงศิลปะนามธรรม นานวัน
แบบอย่างที่รับมาจากตะวันตกจึงเกิดการผสมผสานกับวัฒนธรรมของไทยและกลมกลืนอย่างลงตัว ใน
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สังคมปัจจุบันเองก็มีการรับและส่งต่อวัฒนธรรมใหม่ ๆ เรื่อยมา แต่สุดท้ายวัฒนธรรมที่รับมานั้นจะถูก
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกลุ่มคนกลุ่มใหม่ และสภาพแวดล้อมใหม่ ตามกาลเวลาที่เหมาะสมเสมอ 
 ข้าพเจ้าจึงสร้างสรรค์ผลงานจากงานน้ าเงิน-เขียวจ านวน 2 ภาพ ภาพแรกข้าพเจ้าวาดโดยไม่
ใช้สีน้ าเงิน และสีเขียว เนื่องจากจงใจให้งานมีความหยอกล้อกับชื่อของงานต้นแบบ แต่ยังคงเหลือ
องค์ประกอบ โครงสร้าง และสีอ่ืน ๆ ไว้ และเน้นความเป็นทัศนธาตุของงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ส่วนที่
โดนตัดออกนั้นข้าพเจ้าใช้สีขาวอมฟ้า แต้มอย่างบรรจงเป็นรอยฝีแปรง ให้เป็นพ้ืนสีขาวที่มีพ้ืนผิว 
เนื่องจากต้องการให้พื้นสีขาวนี้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับผลงาน 

ภาพที่สองข้าพเจ้าตั้งใจให้ค่าของน้ าหนักแสงเงามีความหนักแน่นชัดเจนกว่าภาพต้นแบบ 
และลดทอนรายละเอียดอ่ืน ๆ ลงเพ่ือเน้นย้ า “แสง - เงา” ซึ่งเป็นพ้ืนฐานหลักของการศึกษาและ
เรียนรู้ด้านศิลปะ รายละเอียดบางส่วนข้าพเจ้ายังคงเหลือไว้อย่างไม่เด่นชัดนัก เช่น ขาเก้าอ้ีที่อยู่ในเงา
ข้าพเจ้าเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นแค่เส้นร่าง เป็นเส้นที่มีความนูนและสามารถมองเห็นได้ เมื่อถูกกระทบ
ด้วยแสง ส่วนที่เป็นด้านแสงสว่างของภาพนั้นข้าพเจ้าใช้สีซึ่งเป็นสีแสงของภาพต้นฉบับ วาดในรูปแบบ
ทัศนธาตุชนิดต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชม 
 

 
 

ภาพที่ 42 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 3 (1) 
ชื่อผลงาน Green and Blue 
เทคนิค  จิตรกรรมสื่อผสมบนผ้าใบ 
ขนาด  85 x 67 ซม. 
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ภาพที่ 43 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 3 (2) 

ชื่อผลงาน Green and Blue 
เทคนิค  จิตรกรรมสื่อผสมบนผ้าใบ 
ขนาด  85 x 67 ซม. 

 
ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 4 

 ต่อมาข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจาก “The Scream” หนึ่งในภาพที่โด่งดังของ          
Edvard Munch มาประยุกต์ในการสร้างสรรค์ ประวัติความเป็นมาของภาพ The Scream คือ     
ครั้งหนึ่งเมื่อ Munch ก าลังข้ามสะพาน เขารู้สึกตกใจและหวาดกลัวจากเหตุการณ์บางอย่าง ท้องฟ้า
เปลี่ยนเป็นสีส้มอมแดง เขาจึงจ าความรู้สึกตกใจ และหวาดกลัวนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์งาน ซึ่งขณะนั้นมีเหตุการณ์บางอย่างผ่านเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้า ท าให้ข้าพเจ้ามี
ความรู้สึกสับสน หวั่นใจ และหวาดกลัวเช่นกัน จึงได้สนใจและหยิบผลงาน The Scream มา
วิเคราะห์ พิจารณาสร้างเป็นผลงาน 
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 ข้าพเจ้าจึงหยิบยกเรื่องสี และทิศทางของเส้นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของงาน The Scream มา
ท างาน โดยลดและตัดทอนเหลือไว้เพียงทัศนธาตุเท่านั้น ลดการสื่อถึงความรู้สึกหวาดกลัวอย่าง
ตรงไปตรงมาจากงานเดิมลง แต่ให้คงไว้ซึ่งความน่าสนใจดั่งภาพเดิม และตัดภาพคนกลางภาพซึ่งเป็น
จุดเด่นตรงออกเพ่ือให้ผู้ชมสามารมรับความรู้สึกของทั้งภาพได้อย่างเท่า ๆ กัน โดยไม่สนใจจุดใดจุด
หนึ่งของภาพเป็นพิเศษ ผลงานของข้าพเจ้าชุดนี้มีอยู่ด้วยกัน 3 ชิ้น ในการท าผลงานตั้งแต่ผลงานชิ้นที่ 
1 ถึงชิ้นที่ 3 ข้าพเจ้าจะลดหลั่นความรู้สึกที่เป็นส่วนตัวของ Munch จากภาพเดิมลง และค่อย ๆ 
แปลงเป็นทัศนคติที่มีความเป็นกลาง และแปลงเป็นทัศนคติส่วนตัวของข้าพเจ้าเอง โดยอ้างอิงจาก
ความรู้สึกเฉพาะตัวเมื่อข้าพเจ้ามองผลงาน The Scream ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน 
 

 
 

ภาพที่ 44 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 4 
ชื่อผลงาน New Expression from The Scream 
เทคนิค  จิตรกรรมสื่อผสมบนผ้าใบ 

    ขนาด  91 x 73.5 ซม. 
 
ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 ช้ินที่ 5 

 ผลงานของศิลปินวินเซนต์ แวน โกะห์ (Vincent Van Gogh) มักถูกน าเสนอด้วยความรู้สึก
เจ็บปวด และความผิดหวังของชีวิตแวน โกะห์ แต่จากการที่ข้าพเจ้าได้ศึกษานั้นพบภาพหนึ่งของ
ศิลปินผู้นี้ที่แสดงถึงความปิติยินดี และมีฝีแปรงที่นุ่มนวลกว่าผลงานส่วนใหญ่ของเขา คือภาพ   
“กิ่งอัลมอนด์ผลิบาน (Braches of Almond Tree in Bloom)” ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลของ     
นักประวัติศาสตร์ศิลปะเข้าใจว่าภาพนี้เป็นของขวัญที่แวน โกะห์ตั้งใจวาดให้หลานชาย ซึ่งเป็นลูกของ
น้องชายที่รักยิ่งของเขา ด้วยความประทบัใจและต้องการน าเสนอผลงานที่วาดจากความสุขของศิลปิน
ผู้ขึ้นชื่อเรื่องความทุกข์ ข้าพเจ้าจึงเลือกผลงานชิ้นนี้มาสร้างสรรค์ใหม่ 

ครั้งนี้ผลงานทั้งหมดมีจ านวน 3 ชิ้น ภาพแรกข้าพเจ้าเลือกน าเสนอเพียงดอกอัลมอนด์สีขาว 
มิได้วาดกิ่งก้านและรายละเอียดของกลีบดอก เพราะต้องการขับเน้นความขาวนวลของดอกอัลมอนด์ 
พ้ืนหลังของภาพใช้วิธีการแต้มฝีแปรงอย่างเป็นระเบียบมีทิศทาง เพ่ือสร้างความเคลื่อนไหวให้ ผู้ชม
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สามารถจิตนาการ มิได้บังคับการรับรู้ว่าพ้ืนหลังของภาพคือท้องฟ้า สุดท้ายเติมเกสรลักษณะจุด ลอย
ออกจากดอกไม้ เพ่ือช่วยเสริมให้รู้สึกถึงลมที่ก าลังพัดผ่าน รู้สึกถึงความสบายใจ ความหวัง ความฝัน 
ที่แวน โกะห์ตั้งใจสื่อ ให้ออกมาในรูปแบบของข้าพเจ้า 

ภาพที่ 2 ข้าพเจ้าใช้สีน้ าซึ่งให้ความรู้สึกที่เบาบางกว่าสีน้ ามันวาดลงกระดาษสาที่เตรียมพ้ืนไว้
บนเฟรมผ้าใบ แต้มฝีแปรงสีฟ้าเป็นพ้ืนหลังโดยยังให้รู้สึกถึงอากาศของภาพต้นแบบ ภาพนี้ข้าพเจ้า 
ตัดทอนรายละเอียดบางส่วนของภาพต้นแบบออก และควบคุมน้ าหนักสีให้รู้สึกถึงความผ่อนคลาย 
เบา สบายตา และสบายใจเมื่อชมผลงาน 

ภาพที่ 3 ข้าพเจ้าเว้นขอบงานให้เห็นสีน้ าตาลอมส้มที่เตรียมพ้ืนไว้ ตรงกลางงานข้าพเจ้ายังคง
สร้างบรรยากาศด้วยการแต้มฝีแปรงอย่างมีทิศทางเช่นเดียวกับ 2 ชิ้นแรก แต่เพ่ิมความสดใสให้กับสี
ท้องฟ้าเพ่ือให้ใกล้เคียงกับภาพต้นแบบ และมีความหมายตรงตามท่ีแวน โกะห์สื่อยิ่งขึ้น 

 

 
ภาพที่ 45 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 5 (1) 

ชื่อผลงาน New Expression from Braches of Almond Tree in Bloom 
เทคนิค  จิตรกรรมสื่อผสมบนผ้าใบ 
ขนาด  73.5 x 92 ซม. 

  



41 
 

 

 
ภาพที่ 46 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 5 (2) 

ชื่อผลงาน New Expression from Braches of Almond Tree in Bloom 
เทคนิค  จิตรกรรมสื่อผสมบนผ้าใบ 
ขนาด  73.5 x 92 ซม. 
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ภาพที่ 47 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 5 (3) 
ชื่อผลงาน New Expression from Braches of Almond Tree in Bloom 
เทคนิค  จิตรกรรมสื่อผสมบนผ้าใบ 
ขนาด  73.5 x 92 ซม. 

 
ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 6 

 เมื่อใกล้จบการศึกษา ข้าพเจ้าจึงมีความรู้สึกนึกถึงบ้านเกิดมากกว่าภาคการศึกษาที่ผ่านมา 
ท าให้ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะสร้างสรรค์ผลงานซึ่งมีความเกี่ยวพันกับบ้าน หรือครอบครัวของ
ตนเอง ดั่งที่กล่าวมานี้ ภาพ “Water Lilies” ของจิตรกร Claude Monet จึงเป็นแรงบันดาลใจให้
ข้าพเจ้าสร้างงานชิ้นใหม่ขึ้น เนื่องจากทฤษฎีการวาดภาพของ Monet คือ การบันทึกความประทับใจ
ในบรรยากาศ แสง และสี  ที่ ได้ เห็นในขณะนั้น ลงบนผืนผ้าใบ อีกทั้ ง Monet ยังนิยมวาด
สภาพแวดล้อมธรรมชาติภายในบ้านตนเอง ท าให้ข้าพเจ้าสนใจแนวความคิดของ Monet และเลือก
ภาพ Water Lilies มาสังเคราะห์ใหม่ร่วมกับภาพของสภาพแวดล้อมที่มีธรรมชาติของบ้านข้าพเจ้าเอง 
 ข้าพเจ้าดึงเรื่องการใช้ความประทับใจในการเขียนบึงน้ าหลังบ้านจาก Monet มาเชื่อมกับ
การใช้ความประทับใจเขียนรูปบึงน้ าของบ้านตนเอง จากนั้นน าข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ และทดลอง
ถอดภาพของ Monet ออกมาเหลือไว้แค่ทัศนธาตุ แล้วจึงน ามาสังเคราะห์ใหม่เป็นผลงานของตนเอง 
เพียงแต่ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงออกด้วยสีและฝีแปรงอย่าง Monet แต่ลดและตัดทอนภาพบางส่วน แล้ว
น าเสนอใหม่ด้วยทัศนธาตุทางศิลปะ คือ เส้น สี ฝีแปรง และพ้ืนผิว โทนสีส่วนใหญ่ที่ใช้ในงานคือ    
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ฟ้า ขาว โดยอิงจากสีของภาพถ่ายบึงน้ าของบ้านตนเอง  เพ่ือให้นึกถึงบรรยากาศ ณ เวลานั้น และ
เพ่ือให้รู้สึกสงบ ผ่อนคลาย และเย็นสบายเหมือนดั่งความรู้สึกเมื่อยามที่ข้าพเจ้ากลับบ้าน ผลงานชิ้นนี้
จึงเป็นเหมือนการน าเสนอภาพแห่งความรู้สึกที่ซ้อนทับ และสัมพันธ์กันระหว่างความประทับใจใน
ภาพผลงาน Water Lilies กับภาพในความทรงจ าที่มีต่อบ้านของข้าพเจ้า 

 

ภาพที่ 48 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 6 
ชื่อผลงาน New Expression from (my)Water Lilies 
เทคนิค  จิตรกรรมสื่อผสมบนผ้าใบ 
ขนาด  101 x 200 ซม. 

ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 7 

 ปอล โกแก็ง (Paul Gauguin ) จิตรกรรมผู้มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งของสมัยลัทธิโพสท์ – อิม
เพรสชั่นนิสม์ (Post - Impressionism) ที่มิได้ยึดหลักของแสงสีวิทยาศาสตร์ และมิได้วาดภาพตาม
แสงสีของธรรมชาติ เขาเริ่มตัดทอนรูปทรงให้ภาพดูแบนมีความเป็นสองมิติมากขึ้น มักตัดเส้นขอบของ
รูปทรงด้วยเส้นสีน้ าเงิน หรือสีด า ซึ่งต่อมาวิธีการวาดภาพของโกแก็งนั้นมีอิทธิพลซึ่งท าให้เกิดลัทธิ
ศิลปะนามธรรมขึ้นในเวลาต่อมา ในช่วงปลายชีวิตของโกแก็งนั้นเขาไปใช้ชีวิตที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่ง
ห่างไกลจากความวุ่นวายในเมือง และวาดภาพวิถีชีวิตของผู้หญิงผิวสีชาวเฮติบนเกาะแห่งนั้น ผลงาน
ในช่วงเวลานี้จึงถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ส าหรับวงการศิลปะในยุคสมัยนั้น และเนื่องจากข้าพเจ้ามี
ความสนใจ และมีแนวความคิดที่เชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตของโกแก็ง จึงท าให้ข้าพเจ้าสนใจและเลือก
ภาพ “คุณจะแต่งงานเมื่อไหร่ (Nafea Faa Ipoipo?)” มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างเป็นผลงาน
ชิ้นท้ายสุดของชุดผลงานมโนทัศน์จากภาพอดีต 
 ข้าพเจ้าสร้างสรรค์งาน Nafea Faa Ipoipo? ใหม่โดยยังคงความเป็นสองมิติของภาพต้นแบบ
ไว้  ใช้วิธีการลงสีที่แบนแต่เน้นการสร้างพ้ืนผิวที่เด่นชัด และสามารถมองเห็นพ้ืนผิวเหล่านั้นได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้นหากภาพเกิดการกระทบจากแสง เราจะสังเกตเห็นเรื่องราวของพ้ืนผิวแต่ละจุดที่มีการแสดงออก
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ต่างกัน ข้าพเจ้าลดทอนรูปทรงของบุคคลภายในภาพให้อยู่ในรูปแบบของทัศนธาตุ เช่น ลายเส้นที่คด
โค้ง หรือระนาบของสี เพ่ือให้ผู้ชมได้สัมผัสกับความงามโดยรวมเท่ากันทั้งภาพ และเพ่ือให้ผู้ชมได้ใช้
จินตนาการต่อยอดจากสิ่งที่ได้เห็น ในรูปแบบความงามของตนเอง 
 

 
ภาพที่ 49 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 7 (1) 

ชื่อผลงาน New Expression from Nafea Faa Ipoipo? 
เทคนิค  จิตรกรรมสื่อผสมบนผ้าใบ 
ขนาด  101 x 77 ซม. 
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ภาพที่ 50 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 7 (2) 

ชื่อผลงาน New Expression from Nafea Faa Ipoipo? 
เทคนิค  จิตรกรรมสื่อผสมบนผ้าใบ 
ขนาด  101 x 77 ซม. 

  



46 
 

 

 การด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ คือขั้นตอนที่ส าคัญยิ่งในการท างาน เมื่อเราริเริ่ม
สร้างสรรค์ผลงานในหนึ่งครั้งจึงมีการใคร่ควร ไตร่ตรองก่อน - หลังจากเสร็จสิ้นการท างานเสมอ การ
สังเคราะห์การท างานในทุกขั้นตอนจึงท าให้เราเข้าใจปัญหา และวิธีแก้ไขได้อย่างตรงจุด จนสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการท างานครั้งต่อไปได้อย่างอย่างราบรื่นขึ้น ด้วยงานของข้าพเจ้านั้นมีการอ้างอิง
จากหลักของสุนทรียภาพศิลปะการหยิบยืม ประวัติศาสตร์ และทัศนธาตุทางศิลปะ จึงต้องมี
การศึกษาความเป็นมาของภาพที่น ามาสังเคราะห์ และศึกษาความหมายของจุด เส้น สี และพ้ืนที่ว่าง
ต่าง ๆ ซึ่งหากทัศนธาตุเหล่านี้มีการเปลี่ยนหรือดัดแปลงไม่มากก็น้อย คุณค่าทางการรับรู้ส่วนบุคคล
ของแต่ละท่านย่อมต่างกัน อีกทั้งข้าพเจ้ายังจดบันทึกขั้นตอนและการทดลองการวาดเส้น สี ที่ ได้
ผลลัพธ์ต่างกัน ตลอดจนใคร่ควรกระบวนการท างานอยู่เสมอ ท าให้ข้าพเจ้าเห็นผลลับจากการ
ด าเนินงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน สิ่งที่ผู้ชมได้รับจากการพิจารณาผลงานข้าพเจ้าคือ การเกิดอารมณ์
ความรู้สึกส่วนบุคคลจากประสบการณ์ร่วม หรือต่างกัน โดยความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากค่า
ความหมายของทัศนธาตุในผลงาน ซึ่งทัศนธาตุแต่ละชนิดมีศักยภาพในการสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกที่
แตกต่าง และเมื่อทุกคนมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกัน จุด เส้น สี เหล่านี้จึงมีความงาม  และมี
ความหมายที่ต่างกันตามทัศนคติส่วนตัวของผู้ชมผู้นั้น การท างานศิลปนิพนธ์ชุดนี้จึงเป็นหนึ่งบทเรียน
ที่มคีุณค่า และเป็นแนวทางให้ข้าพเจ้าท างานได้อย่างมีชั้นเชิงยิ่งขึ้น 
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บทที่ 5 

บทสรุป 

 อารมณ์ และความรู้สึก เป็นสภาวะธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ ทุกการกระท าเกิดจาก
ความรู้สึกต่าง ๆ มนุษย์จึงต้องตอบสนองหรือจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอ อารมณ์ความรู้สึกเป็นเรื่อง
พ้ืนฐานที่เกิดขึ้นกับเราทุกคน เช่น ความรัก ความเจ็บปวด ความสุข และความเศร้าเสียใจ ทุก
ความรู้สึกนั้นมีความเชื่อมโยงกับจิตใต้ส านึก ซึ่งเป็นส่วนที่บรรจุความคิด ความทรงจ า และความรู้สึก
ของเรา รวมไปถึงส่วนที่เราลืมเลือนไปแล้ว แต่จิตใต้ส านึกของเรายังจดจ าได้ ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจ
เรื่องอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ และมีความประสงค์ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือน ามาสร้างงานศิลปะ 
เนื่องจากงานศิลปะสามารถกระตุ้นประสบการณ์ จิตนาการ ความคิด ความรู้สึก หรือภาพจ าต่าง ๆ 
ศิลปะจึงมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ ด้วยคุณค่าความหมายของทัศนธาตุทางศิลปะท าให้ผู้ที่พบเห็นผลงาน
มีความรู้สึกคล้อยตามไปกับศิลปิน เช่น เส้นตรงให้ความรู้สึกคงทนแข็งแรง สีแดงให้ความรู้สึกเร้าร้อน
รุนแรง ทั้งเส้นและสีที่กล่าวมาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของทัศนธาตุทางศิลปะคือ จุด เส้น สี พ้ืนผิว 
พ้ืนที่ว่าง น้ าหนัก รูปทรง ความสนใจนี้จึงท าให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานชุด “มโนทัศน์จากภาพ
อดีต”  
 ผลงานของข้าพเจ้าจึงพูดถึงความงามที่แต่ละคนสามารถสัมผัสได้ต่างกัน ตามประสบการณ์ที่
ได้รับมาไม่เหมือนกัน โดยน าเสนอใหม่ผ่านการน างานของศิลปินในอดีตมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ใน
แง่มุมความงามของข้าพเจ้า และตัดทอนให้อยู่ในรูปแบบของทัศนธาตุ เพ่ือให้ผู้ชมได้พิจารนาความ
งามในแบบของตนได้โดยไม่ปิดกั้นจิตนาการใด ๆ การสร้างสรรค์งานชิ้นนี้จึงเกิดขึ้นเพ่ือให้ตนเองได้ท า
ความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันในตัวมนุษย์ ซึ่งเป็นที่มาของค าว่า “ทัศนคติส่วนบุคคล” 
อันสามารถสัมผัสความงามได้ต่างกัน และเพ่ือน าเสนอกระบวนการสร้างสรรค์จิตรกรรมโดยใช้
หลักการหยิบยืมมาตีความใหม่ให้สัมพันธ์กับอารมณ์ความรู้สึก และทัศนคติของตนเอง ให้ ได้มาซึ่ง
แก่นสารใหม่จากงานเดิม 
 กว่าจะมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ชุด “มโนทัศน์จากภาพอดีต” ข้าพเจ้าได้ท าการศึกษาค่า
ความหมายของทัศนธาตุต่าง ๆ บนงานศิลปะ และหาภาพผลงานของศิลปินในอดีตที่มีอิทธิพลทาง
อารมณ์ความรู้สึกต่อผู้ชม มาเรียบเรียงและแปลค่าภาษาทางศิลปะใหม่ เพ่ือตั้งค าถามต่อผู้ชมว่าจ า
ภาพตั้งต้นเดิมได้หรือไม่ หากตัวข้าพเจ้าน าผลงานมาแปลค่าความหมายในแบบของตนเอง แล้วผู้ชม
รู้สึกอย่างไร เห็นด้วย หรือผู้ชมมีมุมมองต่อภาพนี้ในแบบของตนเองอย่างไร ข้าพเจ้าตั้งใจให้ผู้คนที่
เห็นผลงานเกิดความเข้าใจในสุนทรียะระหว่างความงามบนงานศิลปะ และความงามในแง่ความรู้สึก
ส่วนบุคคลของผู้ชมจากการมองและพิจารณาผลงาน หากมนุษย์ได้รับสารใดแล้ว เมื่อเวลาผ่านไป
ทัศนคติต่อสิ่งเร้านั้นย่อมเปลี่ยนไป ผลงานของข้าพเจ้าจึงท าให้ได้ฉุกคิด ถึงความเป็นไปของอารมณ์
ความรู้สึกท่ีผ่านการกลั่นกรองจากเวลา และผ่านการกลั่นกรองจากการด าเนินชีวิตของมนุษย์เราต่อสิ่ง
เร้าที่เคยได้รับมาในอดีต 
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