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บทคัดย่อ 

 

พันธนาการมีนัยยะความหมายในลักษณะของการยึดติดบางสิ่ง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งใน

ด้านความคิดความรู้สึกส่งผลไปจนถึงการแสดงออกทางพฤติกรรมต่าง  ๆ ซึ่งในทุกสังคมย่อมมี

ข้อจ ากัดและค่านิยมและมีกฎเกณฑ์ที่คอยควบคุม ด้วยข้อจ ากัดเหล่านั้นมนุษย์ต้องแสดงตัวตนตาม

สภาพที่สังคมยอมรับเนื่องด้วยสถานการณ์และความเหมาะสม แต่จะเห็นได้ชัดว่าจิตใจของมนุษย์มี

ความซับซ้อนผ่านการสั่งสมประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อมที่ใช้ชีวิตอยู่  บางความคิดในแง่ลบหรือ

ความคิดที่ไม่ใช่แบบแผนที่ควรจะเป็น ส่งผลให้บางครั้งการแสดงออกในด้านที่เราพึงพอใจหรือไม่นั้น 

อาจจะไม่เป็นไปตามธรรมชาติที่แท้จริงในบางสถานการณ์ ข้าพเจ้าจึงต้องการจะสร้าง “พื้นที่” ที่

สามารถแสดงถึงอิริยาบถอะไรก็ได้โดยปราศจากค าว่า กาลเทศะ ซึ่งในผลงานจะน าเสนอรูปทรงของ

มนุษย์ สภาพแวดล้อมและสัญลักษณ์ที่ดูแล้วรู้สึกแปลกปลอม โดยเกิดจากการให้ความหลากหลาย

ทางด้านมุมมอง และการผสมผสานในหลาย ๆ เทคนิคทางจิตรกรรม โดยยึดทั้งรูปแบบของความ

เหมือนจริง, จินตนาการ, การตัดทอนหรือลดทอนจนท าให้เกิดความพึงพอใจในพื้นที่ที่ข้าพเจ้าได้สร้าง

ขึ้น  
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Abstract 

 

          Bondage is implication which is adhering inescapably something.  Both of 
thoughts and feelings result to various behavioral expressions in which every society 
has limitations, values and rules which are for control.  Because of various limitations 
human has to express themselves in form which is admitted in that society in any 
situations and suitability.  It is obvious that the human’s mind is complex through the 
accumulation of experiences from their living environment. Some thoughts is negative. 
Some is not form which is true.  It results in expressing sometimes, whether it is 
something that we are satisfied with or we are not is affected.  I would like to create 
“ zone”  which is human can express any posture without this word “ circumstance” . 
This work will present human shape, various environments and symbols which human 
see them then they feel it is fake. It caused by giving various viewpoints and combining 
many painting techniques.  It adheres to the principle of style of realism, imagination 
and reducing to create satisfaction in the area that I have created. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และพี่สาวของข้าพเจ้าที่ส่งเสียเลี้ยงดูและสนับสนุนมา

โดยตลอด รวมถึงคอยให้ค าปรึกษาแนะน า เป็นก าลังใจที่ดีให้ข้าพเจ้าเสมอ รวมไปถึงญาติทุกท่านที่ท า

ให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความเป็นครอบครัวใหญ่ คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทุกด้าน และขอบพระคุณผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ วราวุฒิ โตอุรวงศ์ ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ ที่ช่วยให้ผลงานของข้าพเจ้าพัฒนาไปในทิศทาง

ที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งคณาจารย์ในภาควิชาจิตรกรรมทุก ๆ ท่าน ที่คอยให้ข้อคิดที่ดีทั้งในด้านศิลปะและการ

ใช้ชีวิต ขอขอบคุณเพื่อนและบุคคลที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ประสบการณ์และความทรงจ าต่าง ๆ เป็นหนึ่ง

ในแรงบันดาลใจของการสร้างสรรค์ ขอขอบคุณการเดินทางที่ท าให้ข้าพเจ้าพบเจอกับผู้คนด้วยความ

บังเอิญ การเรียนรู้ถึงความแตกต่างช่วยท าให้ข้าพเจ้ามองโลกได้กว้างมากขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพเจ้า

เอ่ยถึงช่วยเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและการท างานเพ่ือมุ่งไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น  
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ค าน า 

 

เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึง

ขึ้นตอน ความเป็นมาและกระบวนการอย่างต่อเนื่อง น าเสนอผ่านผลงานจิตรกรรมสองมิติ ภายใต้

หัวข้อ “พันธนาการและอิริยาบถของมนุษย์” ซึ่งได้อธิบายไว้อย่างละเอียดภายในเอกสาร  ศิลปนิพนธ์

ฉบับนี้เปรียบเสมือนเป็นการบันทึกประสบการณ์ในการท างานของข้าพเจ้า หวังว่าจะเป็นประโยชน์

กับผู้อื่นไม่มากก็น้อย หากผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทที่ 1 

บทน า 

หากกล่าวถึงค าว่าชีวิตประจ าวันเราจะนึกถึงอะไร? บางคนอาจพอใจในสิ่งเดิม ๆ และอดทน

ท ามันเพื่ออนาคต บางคนอาจใช้เวลาไปกับการท าสิ่งต่าง ๆ ในปัจจุบันให้มีความสุขแล้วค่อยคิดถึง

อนาคตที่ตามมาทีหลัง แต่เมื่อข้าพเจ้าได้ลองมองชีวิตประจ าวันของตนเองและคนรอบข้างกลับพบว่า

มันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายซ้ าไปซ้ ามา เราใช้เวลาในแต่ละวันไปกับเรื่องเดิม  ๆ เราถูกวางแผน

ชีวิตประจ าวันให้เป็นไปตามรูปแบบของสังคม บางครั้งเกิดความคิดจะเปลี่ยนแปลงแต่ด้วยกฎเกณฑ์

หลาย ๆ อย่างท าให้เราย่ าอยู่ในวังวันเดิม ความเหนื่อยล้าต่างที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอก 

การได้เห็นภาวะเหล่านี้บ่อย ๆ ทั้งกับตนเองและคนรอบข้าง กลับสร้างความรู้สึกและภาพจ าบางอย่าง

ในหัวของข้าพเจ้า ที่ต้องการจะถ่ายทอดเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงถึงมุมมองที่ข้าพเจ้ามีต่อสภาพแวดล้อม

เหล่านั้นออกมาผ่านผลงานศิลปะ มนุษย์ทุกคนมีสองด้าน ครั้นเมื่อลงจากเวทีเราอาจจะเป็นคนอีกคน

ที่สังคมไม่รู้จัก จึงดูเหมือนว่ามนุษย์นั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพื้นที่ส่วนตัว พื้นที่ส่วนตัวจึงมี

หน้าที่และอนุญาตให้เราสามารถปลดปล่อยแสดงออกทางอารมณ์และปราศจากความผิดชอบชั่ วดี 

ต่าง ๆ ที่สังคมก าหนด ได้อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยในการผ่อนคลายความรู้สึกในโลกแห่งความเป็นจริง ที่

เต็มไปด้วยเง่ือนไขและข้อจ ากัด 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจคือ การที่ข้าพเจ้ามองเห็นความงามในร่างกายของมนุษย์ไม่ว่าจะ

เป็นท่วงท่า จังหวะ การเคลื่อนไหว มุมมองมิติความลึกของภาพ (Perspective) หรือผิวหนังและ

รายละเอียดต่าง ๆ ของร่างกาย อีกทั้งยังเล็งเห็นถึงความงามจากพื้นที่ส่วนตัว เปรียบได้กับคนที่ชอบ

ถ่ายภาพแต่ละคนจะมองเห็นความงามในมุมที่ต่างกัน การท างานศิลปะก็เช่นกัน ข้าพเจ้าต้องการท า

สิ่งที่เป็นรูปธรรมให้เกิดเป็นมุมมองแปลกใหม่ และออกมาในลักษณะกึ่งนามธรรม อีกทั้งยังเห็นว่า
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ความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่น่าค้นหา ไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกที่เห็นแต่การแสดงออกของมนุษย์ 

ท่าทาง อิริยาบถต่าง ๆ ภายใต้พื้นที่ของตนเอง ยังสามารถบ่งบอกได้ถึงชีวิตประจ าวันและความ

เป็นอัตลักษณ์ของบุคคลนั้น ๆ ได้อีกด้วย จึงเป็นต้นเหตุของแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 

ข้าพเจ้าพยายามที่จะถ่ายทอดความน่าเบื่อที่จ าเป็นในยุคปัจจุบันของมนุษย์ โดยสังเกตจาก

คนรอบข้างและการใช้ชีวิตของตนเอง พันธนาการต่าง ๆ ทางสังคมที่คอยควบคุมมนุษย์ ส่งผลท าให้

มนุษย์ต้องมีอิริยาบถที่จ าเจ ความน่าเบื่อที่จ าเป็นคือการที่หลายคนใช้ชีวิตในแบบฉบับเดียวกัน เกิด

เป็นกรอบส าหรับคนที่ยอมรับในระบบรวมถึงตัวของข้าพเจ้าเองด้วย ยกตัวอย่างเช่น การตื่นมาแล้ว

เล่นโทรศัพท์ต่อทั้งที่มีหลายอย่างที่ต้องท า การติดซีรี่ส์มากจนปล่อยให้ตัวเองนอนหลับไปพร้อมกับ

หน้าจอ หรือการกลับมาจากที่ท างานแล้วทิ้งตัวลงด้วยท่าทางที่เหน็ดเหนื่อยในทุก ๆ วัน ทุกสิ่งที่กล่าว

มาล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้างทั้งสิ้น เราก าลังปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความ

เป็นอยู่ของชีวิตมากเกินไป แต่อย่างไรก็ดีสถานการณ์เหล่านี้สุดท้ายล้วนเป็นสิ่งที่เราเลือกเอง เราเลือก

ที่จะเหนื่อย เลือกที่จะหมกมุ่นจนกลายเป็นปกติวิสัย จนถอนตัวออกมาได้ยาก และกลายเป็นความ

จ าเป็นในท้ายที่สุด ซึ่งในพฤติกรรมบางอย่างจะถูกปลดปล่อยออกมาได้อย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อได้อยู่ใน

พื้นที่ส่วนตัวที่ตัวเองสร้างขึ้นมา และข้าพเจ้าเชื่อว่ามนุษย์แต่จะคนจะมีพื้นที่ตรงนั้นที่ซึ่งเป็นเหมือน

พื้นที่ ที่ปล่อยให้เราแสดงออกได้อย่างผ่อนคลาย ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจที่จะใช้สถานการณ์ในพื้นที่

ส่วนตัวของเราอันมีอิริยาบถเหล่านั้น จึงอยากน าอิริยาบถเหล่านั้นมาท าให้เกิดเป็นความน่าสนใจและ

เลือกที่จะน าเสนอผลงานในลักษณะของการผ่อนคลาย การผ่อนคลาย ค านี้ฟังดูแล้วอาจท าให้คิดถึง

ความสบาย แต่ในขณะเดียวกันการผ่อนคลายอาจเกิดมาจากความอึดอัด ความเหนื่อยล้าจนต้อง

แสดงออกมาภายใต้พื้นที่ของตนเอง บางครั้งเรารู้สึกมีความสุขกับมันเหมือนการได้พักผ่อน แต่การ

พักผ่อนแบบนี้คือการที่เราสบายใจหรือแค่เหนื่อยหน่ายจากความเป็นจริง บางอิริยาบถของมนุษย์ไม่

สามารถถ่ายทอดออกมาในพื้นที่สาธารณะได้ ด้วยข้อจ ากัดบางอย่างของสังคม การที่มนุษย์จะได้

ปลดปล่อยและเป็นตัวเองมากที่สุด ก็ต่อเมื่อได้อยู่ในพื้นที่ที่รู้สึกว่าตัวเองปลอดภัย ข้าพเจ้าจึงต้องการ

ถ่ายทอดพื้นที่เหล่านั้นทั้งเรื่องบรรยากาศและท่าทางของมนุษย์ออกมาในแบบฉบับของตนเอง และ

แสดงออกผ่านผลงานจิตรกรรมสองมิติ 
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วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์  

- มุ่งถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ ภายใต้เง่ือนไขของการใช้ชีวิตประจ าวันอันซ้ าซากของ

มนุษย์ 

- มุ่งใช้การดัดแปลงรูปทรงของมนุษย์ การเพ่ิม ลดขนาดสัดส่วนและมุมมองต่อภาพ  เพื่อสื่อถึง

ความผิดปรกติในจิตใจของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน 

- มุ่งสร้างงานจิตรกรรมให้เป็นดั่งพื้นที่ส่วนตัว โดยการก าหนดท่าทางของและใช้กรรมวิธีทาง

จิตรกรรมสร้างบรรยากาศขึ้นมาใหม่ 

 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

สะท้อนสภาพชีวิตประจ าวันของมนุษย์ที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และข้อจ ากัดทางสังคม ที่มนุษย์

คนหนึ่งสามารถแสดงออกได้ในพื้นที่ที่จ ากัด ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และพฤติกรรมที่คุ้นเคย ท าให้เกิด

ความไม่สมจริง เพื่อสร้างมุมมองภาพวิถีชีวิตกับพื้นที่ในรูปแบบใหม่ อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความ

ผิดปรกติโดยการแสดงออกผ่านทางกายภาพของบุคคลกับสภาพแวดล้อม และข้าพเจ้ามีความคิดเห็น

ว่าความผิดปรกติเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนเป็นความงามและสื่อถึงเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกได้มาก

ยิ่งขึ้นในเชิงผลงานจิตรกรรม 

 

ขอบเขตของโครงการ                                                           

- ก าหนดเทคนิคให้อยู่ในรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ ในลักษณะกึ่งเหมือนจริง 

- น าเสนอประเด็นเกี่ยวกับภาพการใช้ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ 

- ศึกษาเรื่องมุมมองในร่างกายของมนุษย์ 
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วิธีการศึกษา 

- สังเกตความรู้สึกของตนเองที่มีต่อสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันเพื่อหาแรงบันดาลใจและ

แนวคิด น าข้อมูลจากประสบการณ์มาตีความ สรุปผลและต่อยอดเป็นแนวความคิดที่ชัดเจน 

- ก าหนดรูปแบบ และเทคนิควิธีการคร่าว ๆ  

- ศึกษาหาข้อมูลจากหนังสือและศิลปินคนอื่นเพื่อสนับสนุนแนวความคิดของตนเองในการ

แสดงออก 

- รวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิคถ่ายภาพ 

- สเกตภาพโดยน าทั้งภาพถ่ายและจินตนาการมาประยุกต์ให้เกิดความสัมพันธ์ให้มากที่สุด 

ก่อนจะสร้างสรรค์ผลงานจริง 

- สร้างสรรค์ผลงาน 

- วิเคราะห์และตีความผลงาน เพื่อปรับปรุงและแก้ไขในชิ้นต่อไป  

 

 แหล่งข้อมูล 

- รวบรวมข้อมูลจากภาพถ่ายในชีวิตประจ าวัน 

- หนังสือศิลปะและปรัชญาที่เกี่ยวข้อง 

- ข้อมูลที่ได้จากสื่อ เพลง ภาพยนตร์ สื่อออนไลน์ 

- วัตถุและสิ่งของในชีวิตประจ าวัน 

- ศึกษางานจากหอศิลป ์
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าศิลปนิพนธ ์

- ผ้าใบส าเร็จรูป 

- โครงไม้ส าหรับขึง 

- สีน้ ามัน  

- แปรงแบน, พู่กันกลม, พู่กันแบน 

- ดินสอ, ยางลบ 

- จานส ี

- ที่ใส่น้ าล้างพู่กนั 

- ผ้าส าหรับเช็ดพู่กัน 
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บทที่ 2 

พื้นฐานความคิดและข้อมูลเก่ียวกับการสรา้งสรรค์ 

      การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าเริ่มจากการสังเกตอารมณ์ภายในของตนเอง และลักษณะ

อิริยาบถแปลก ๆ ที่ตัวข้าพเจ้าเองและมนุษย์ทุกคนต่างแสดงออกมา ซึ่งอ้างอิงมาจากประสบการณ์

ส่วนตัว และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในบางครั้งเราเห็นภาพคนที่แสดงออกในท่าทางบางอย่างที่ผิดแปลกแต่

ในฐานะผู้สร้างสรรค์ศิลปะ กลับเกิดเป็นความรู้สึกที่น่าสนใจ จนเกิดเป็นภาพจ าภายในความคิด และ

ภาพจ าเหล่านั้นได้กลายเป็นตัวช่วยในการสร้างสรรค์ผลงาน นอกจากความสนใจในอิริยาบถของ

มนุษย์แล้ว เรื่องของ บริบทสภาพแวดล้อม ก็เป็นองค์ประกอบส าคัญในการสร้างสรรค์งานควบคู่ไป

ด้วย  ความแปรปรวน ความไม่หยุดนิ่งของสภาพแวดล้อม สิ่งต่างที่เกิดขึ้นภายใต้สภาพแบบนี้มัก

ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของบุคคลนั้น ๆ เปลี่ยนไป  เมื่อมีเรื่องที่สังเกตอยู่ในใจแล้วเรามักจะกังวลและตั้ง

ค าถามเกี่ยวกับอารมณ์เหล่านั้นถึงแม้บางทีอาจจะไม่ได้ค าตอบก็ตาม ดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานจึงมี

ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าทฤษฎีและและองค์ความรู้ที่หลากหลายมาเป็นตัวช่วย ที่สามารถจะ

น าไปใช้เป็นข้อมูลและศึกษาเพ่ือสนับสนุนท าให้เกิดเป็นผลงานได้ 

 

อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมของตนเอง 

การที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกมา ต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติ ทั้งธรรมชาติภายนอก

และธรรมชาติภายในตนเอง น าความเข้าใจเหล่านั้นมาเป็นพื้นฐาน ท าให้เกิดความคิดและแรงบันดาล

ใจต่าง ๆ  สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวหรือประสบการณ์ตรงจะเป็นบ่อเกิดที่ท าให้เกิดการสร้างสรรค์ได้    

ข้าพเจ้าเชื่อว่าเมื่อมนุษย์ได้อยู่ในที่ที่รู้สึกว่าตนเองปลอดภัย หรือพื้นที่ส่วนตัวที่สร้างขึ้นมา 

มนุษย์จะสามารถปลดปล่อยทางด้านความคิดและกายภาพได้อย่างเต็มที่ เมื่อหลุดพ้นจากสิ่งที่สังคม

สร้าง เราทุกคนล้วนแต่มีมุมมองของตนเองที่ไม่สามารถเปิดเผยและกระท าในพื้นที่สาธารณะได้ 

ยกตัวอย่างเช่น คนที่นั่งถ่างขาแล้วก าลังเล่นโทรศัพท์ หรือคนที่ก าลังมีความต้องการทางเพศ ท่าทาง

ในการแสดงออกเหล่านั้น เป็นที่ทราบกันดีว่าการท าในที่สาธารณะอาจไม่ใช่ความคิดที่ดีสักเท่าไหร่
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ด้วยสามัญส านึกและกฎระเบียบทางสังคม เราทุกคนล้วนแล้วแต่อยู่ในข้อก าหนด สถานการณ์เช่นนี้

อาจไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายแต่อย่างใด แต่ความน่าสนใจคงอยู่ที่ว่าความพอดีอยู่ในระดับใด ซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่

แย่ถ้าอยู่ในความพอดี จะมีใครปฏิเสธไหมว่าทุกวันนี้ที่คนเราก าลังด าเนินชีวิตกันอยู่ ทุกคนสามารถ

แสดงออกทางความคิดและการกระท าได้อย่างเต็มที่ โดยที่ไม่มีใครแบกหน้าเข้าหากัน ข้าพเจ้ามองว่า

มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างมีกฎเกณฑ์และข้อบังคับของมันอยู่เสมอ และเราอยู่ใต้ข้อบังคับ

เหล่านั้นเราอาจต้องเดินตาม และบางทีก็จะเกิดเป็นความอึดอัด กดดัน และเป็นเหตุผลหลักที่ข้าพเจ้า

สร้างสรรค์ผลงานในลักษณะที่มุ่งเน้นในการเปิดเผยเป็นภาพอิริยาบถมนุษย์ในพื้นที่ส่วนตัว เพื่อ

แสดงออกถึงการปลดปล่อย จากความคิดไปสู่ผลงาน 

 

อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมของสังคม 

ผลงานที่ผ่านมาของข้าพเจ้า มีหนึ่งแรงบันดาลใจที่ท าให้ตัดสินใจท าเรื่องอิริยาบถของมนุษย์ 

หนึ่งในประเด็นนั้นคือ ตลอดการสร้างสรรค์ผลงานทางจิตรกรรม ข้าพเจ้ามีความสนใจหลัก  ๆ อยู่

ประเด็นหนึ่งคือการที่ข้าพเจ้ามองเห็นคนในครอบครัวมีชีวิตประจ าวันที่คล้ายคลึงกัน พ่อแม่ที่รอวัน

เกษียณ พ่ีที่กลับมาจากที่ท างานทุกวัน แล้วต้องล้มตัวลงนอนบนโซฟาตรงประตูหน้าบ้านด้วยท่าทาง

ที่เหน็ดเหนื่อยซึ่งมีหลายครั้งที่คนเหล่านี้รวมถึงข้าพเจ้า พยายามที่จะปฏิเสธกฎเกณฑ์ที่สังคมได้สร้าง

ขึ้น ค าถามต่อมาคือ แล้วชีวิตความเป็นอยู่ต่อไปจะเป็นอย่างไรในเมื่อมันคือสิ่งที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิต 

ต่อให้ต้องแลกมาด้วยความน่าเบื่อก็ตาม  

ข้าพเจ้าจะลองยกตัวอย่างบทบัญญัติที่แตกต่างจากความคิดของคนทั่วไป 

“จงเลือกงานที่เงินเดือนน้อย  จงเลือกงานที่ต้องการฉัน  อย่าเลือกงานที่ฉันต้องการ  จงเลือกงานที่ไม่

มีโอกาสก้าวหน้า  จงหลีกเลี่ยงงานที่มีทุกอย่างสมบูรณ์พร้อม  แต่จงเลือกงานที่ต้องท าทุกอย่างจาก

จุดเริ่มต้น จงอย่าไปในที่ซึ่ งทุกคนอยากไปถึง  แต่จงไปในที่ซึ่ ง ไม่มี ใครเคยไปถึงมาก่อน                                                

จงไปในที่ซึ่งทุกคนบอกว่าไม่มีอนาคต  จงไปในที่ซึ่งไม่ได้รับการยกย่องจากสังคม  
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 จงอยู่ริมขอบ  จงอย่าอยู่ในจุดศูนย์กลาง  จงอย่าลังเลที่จะไปในที่ซึ่งพ่อแม่ ภรรยา และ คู่หมั้น

คัดค้าน จงไปในที่ซึ่งรอการประหาร  จงอย่าไปในที่ซึ่งได้สวมมงกุฎ”1 

ประโยคเหล่านี้คือ บทบัญญัติสิบประการของโรงเรียนมัธยมปลายในประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นที่

กล่าวถึงกันอย่างกว้างขวาง ถึงขนาดปรากฏในเว็บไซต์สืบค้นทั่วไป เรามาลองทบทวนกันว่า ถ้าเป็นตัว

เราเองเราจะกล้าให้ค าแนะน าที่ท้าทายและทรงคุณค่าเทียบได้กับ 1 ใน 10 ของบทบัญญัติที่ว่านี้

หรือไม่ ต่อให้เราจะปฏิเสธรูปแบบของสังคมมากแค่ไหน และคนเราสามารถตัดใจจากสิ่งเร้าที่ทรง

อิทธิพลจากภายนอกได้จริงหรือไม่ 

“อย่างน้อย ๆ ในโลกใบนี้มนุษย์ก็มีเวทีที่ต้องแสดง ดังค ากล่าวที่ว่า โลกนี้คือละคร (Theatrum 

Mundi)  ครั้นเมื่อลงจากเวทีก็มีอีกโลกหนึ่งที่ต้องแสดงท านองเดียวกับการแสดงทางการเมืองใน

รัฐสภาของนักการเมืองและสายสัมพันธ์ของนักการเมืองเมื่ออยู่นอกสภา ภาพสองภาพที่คนนอกเห็น

ไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน”2 

อีกหนึ่งแนวความคิดที่ทรงอิทธิพลต่อโลกซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือ และข้าพเจ้าได้หยิบยกมา

ในบทความข้างต้น เพราะเห็นถึงความสอดคล้องระหว่างแนวความคิดนี้กับแนวความคิดทางผลงาน

ของข้าพเจ้าที่ว่าด้วยเรื่องการแสดงออกผ่านพ้ืนที่สาธารณะกับพ้ืนที่ส่วนตัว 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 คิมรันโด, เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด, แปลโดย วิทิยา จันทร์พันธ์ (กรุงเทพฯ: springbooks, 2560), 8 
2 ธเนศ วงศ์ยานนาวา, เพศ: จากธรรมชาติ สู่จริยธรรม จนถึงสุนทรียะ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์สมมติ, 

2559), 15 
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อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม 

อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปกรรมถือเป็นปัจจัยส าคัญหลัก ๆ เพราะเรามีความจ าเป็นต้อง

ศึกษาผลงานที่มีมาก่อนในอดีตเพื่อเรียนรู้และปรับใช้ ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา เทคนิควิ ธีการ

สร้างสรรค์ และน ามาเป็นข้อมูลหรือน ามาประยุกต์ใช้กับงานตัวเอง การเรียนหรือการท างานศิลปะ

ส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าเกิดขึ้นจากค าว่า แรงบันดาลใจ ซึ่งแรงบันดาลใจเหล่านั้นล้วนมาจากภาพจ าใน

งานศิลปะที่เมื่อดูแล้วเกิดความรู้สึกสนใจ จนได้ศึกษาเนื้อหาและมุมมองของศิลปินเหล่านั้น โดยได้

ยกตัวอย่างศิลปินมา 2 ท่าน ท่านแรกคือ “Pierre Bonnard” เป็นจิตรกรชาวฝรั่ งเศสของ

คริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 ผู้มีความเชี่ยวชาญทางการเขียนจิตรกรรม และสร้างศิลปะการพิมพ์     

“ลักษณะที่เด่นของงานของ Bonnard คือการใช้สีจัดโดยเฉพาะบริเวณที่ใช้ฝีแปรงที่สั้นและจุดที่ใกล้ 

การวางองค์ประกอบของภาพก็มักจะซับซ้อนและมักจะเป็นภายในห้องที่มีแสงอาทิตย์สาดสว่างเข้ามา 

Bonnard ไม่ได้วาดจากแบบจริง แต่จะร่างสิ่งที่ต้องการเขียนจากจินตนาการหรือจากภาพถ่าย โดย

จดรายละเอียดเรื่องสี แล้วกลับไปเขียนจากบันทึกภายในห้องเขียนภาพ”3  ในหลาย ๆ ผลงานของ 

Bonnard ข้าพเจ้าสังเกตเห็นถึงบรรยากาศแต่ละช่วงเวลาในการใช้ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ที่ถูก

แสดงออกมาในลักษณะกึ่งเหมือนจริง ซึ่งสิ่งที่ท าให้ดูพิเศษคือสี แสง และการมองเห็นที่แตกต่าง

ออกไปจากข้อเท็จจริงที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้ ข้าพเจ้าจึงน าความพิเศษในรูปแบบของศิลปินท่าน

นี้มาประยุกต์ใช้กับผลงานและรวมถึงผลงานในกลุ่มของ Impressionism4  อีกด้วย  

 

 

 

 

                                                            
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bonnard, เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
4 ยุค Impressionism ความมุ่งหมายของศิลปินกลุ่มนี้คือ ต้องการแปลความงามของธรรมชาติด้วยการใช้

สี แสง โดยแสดงบรรยากาศ (Atmosphere) เป็นส าคัญ เช่นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแสงเงา และการเป็น
ประกายแวววาวของแสงจากธรรมชาติ ด้วยการไปเขียนในที่แจ้งแบบสีสดใส 
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ภาพที่ 1 ภาพผลงานของ Pierre Bonnard, Dining Room in the Country (1913) 
ที่มา : https://m.theartstory.org/artist-bonnard-pierre-artworks.htm, เข้าถึงเมื่อ
วันที่ 25 ธันวาคม 2561  

 

 

ภาพที่ 2 ภาพผลงานของ Pierre Bonnard, View from the Artist's Studio,               
Le Cannet (1945) 
ที่มา : https://www.wikiart.org/en/pierre-bonnard, เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
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ศิลปินอีกท่านที่จะกล่าวถึงคือ Jenny Saville  ศิลปินหญิงที่จัดอยู่ใน Contemporary 

Painters โดดเด่นในการวาดภาพเปลือยของร่างกายมนุษย์แบบเหมือนจริง โดยใช้รอยแปรงตวัดปัด

ป้ายหยาบ ๆ เน้นที่โทนสีเนื้อที่ดูทึมเทาและหม่นหมอง กลายเป็นที่รู้จักในแวดวงของศิลปินส าหรับ

ภาพวาดผู้หญงิที่ไม่ใช่ผู้หญิงในแบบอุดมคติ ซึ่งท าให้เกิดความครอบง าภาพเปลือยในประวัติศาสตร์

ศิลปะที่เคยเหน็มา งานส่วนใหญ่ของศิลปินจะเน้นเนื้อหนังของผู้หญิง บวกกับร่างกายที่มองแล้วเป็น

ความสวยงาม ในความบกพร่อง เช่น ผิวหนังที่หนาเกินความพอดีหรือผิวหนังที่เคยผ่านการศัลยกรรม

มาก่อน อีกทั้งยังมีมุมมองที่แปลกประหลาดและน่าสนใจในงาน ถึงแม้งานของ Jenny Saville จะ

เป็นภาพเปลือยผู้หญิง แต่กลับให้ความรู้สึกถึงเรื่องสังขารที่แท้จริงของมนุษย์ มากกว่าเรื่องทางเพศ 

และยังบ่งบอกได้ถึงความแตกต่างของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัยได้อีกด้วย 

Jenny Saville : “I used to be anti-beauty”5  ประเด็นที่ข้าพเจ้าสนใจในผลงานของ

ศิลปินท่านนี้คือ ศิลปินไม่ได้ให้ความส าคัญกับความงามของมนุษย์ตามแบบฉบับที่ควรเป็น เราไม่

จ าเป็นต้องถ่ายทอดความงามของมนุษย์ในแบบอุดมคติ แต่เราสามารถสร้างความงามขึ้นมาใหม่จาก

ภาพจ าและประสบการณ์ในแบบที่เรามองเห็นได้  

 

 

ภาพที่ 3 ภาพผลงานของ Jenny Saville, Propped, 1192, Oil on canvas 
ที่มา : https://gagosian.com/artists/jenny-saville/, เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 

                                                            
5 Interview Jenny Saville เมื่อปี 2016 

ที่มา : https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/apr/25/jenny-saville-painter-artist-
gagosian-gallery-london-interview-charles-saatchi-yba, เข้าถึงเมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 
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ภาพที่ 4 ภาพผลงานของ Jenny Saville, 3  Fulcrum, 1999, Oil on canvas 
ที่มา : http://www.saatchigallery.com/artists/jenny_saville.htm, เข้าถึงเมื่อวันที่  
26 ธันวาคม 2561 

 

 

อิทธิพลจากศลิปะภาพถ่าย 

การท างานศิลปะของข้าพเจ้าเริ่มจากการมองเห็นและถ่ายภาพก่อนน ามาท าเป็นผลงานจริง 

ข้าพเจ้าจึงได้รับอิทธิพลจากผลงานของ Ren Hang ศิลปินภาพถ่ายชาวจีน ที่หลงใหลในเลือนร่างของ

มนุษย์ ผลงานของเขาแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ มนุษย์เกิดมามีเพีย งร่างกาย อัน

หมายถึงรากเหง้าที่แท้จริงของมนุษย์ เขาสามารถสัมผัสได้ถึงตัวตนของผู้นั้นผ่านร่างกายอันเปลือย

เปล่า  ผลงานของเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่รูปถ่ายแต่กลับให้ความรู้สึกต่อคนดูเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่อง

ของความสวยงามและความแปลกประหลาดเกิดขึ้นในคราวเดียวกัน 

ข้าพเจ้าให้ความสนใจผลงานของศิลปินท่านนี้เพราะ การใช้ภาพถ่ายเลือนร่างของมนุษย์

ทั่วไป แล้วน ามาบิดเบือน เปลี่ยนแปลงมุมมอง สร้างรูปทรงขึ้นมาใหม่เพียงเล็กน้อย แต่กระบวนการ

ดังกล่าวกลับส่งผลให้ผลงานของ Ren Hang สามารถน าเสนอสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ใน

โลกแห่งความเป็นจริง จึงส่งผลให้เราเกิดความรู้สึกถึงสภาวะที่แปลกใหม่ได้  

ความเชื่อมโยงระหว่างผลงานคือ การค านึงถึงลักษณะเรือนร่างของมนุษย์เป็นหลักในผลงาน 

การแสดงออกถึงสภาวะที่ไม่สมบูรณ์เมื่ออยู่ภายใต้พื้นที่นั้น ๆ สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างผลงานคือ Ren 

Hang จะเน้นร่างกายที่เปลือยเปล่า (Nude) ประกอบกับท่าทางท าให้เกิดความรู้สึกไปถึงเรื่องของ 

เพศ, เพศสภาพเสียมากกว่า เนื่องด้วยความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในผลงานที่มีมากกว่าหนึ่ง ผลงานของ 

Ren Hang ส่วนใหญ่จะมีสีแดงสดอยู่ในภาพ การใช้สี องค์ประกอบภาพและวัตถุแวดล้อมเป็นไปใน
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ทิศทางที่แสดงถึงแง่ลบ แววตาและท่าทางของมนุษย์มีความอึดอัด กดดันและน่ากลัว แต่ใน

ขณะเดียวกันผลงานของข้าพเจ้าจะมีความก้ ากึ่งระหว่างแง่ลบกับแง่บวก เนื่องด้วยการใช้โทนสีที่สดใส 

กับท่าทางของมนุษย์ที่ดูแล้วเกิดความผ่อนคลายบ้าง ท าให้ผลงานไม่เป็นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

มากนกั 

 

 

ภาพที่ 5 Ren Hang, Photograph 
ที่มา :  https://www.bbc.com/news/world-asia-china-39100128, เข้าถึงเมื่อวันที่  
21 เมษายน 2562 
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ภาพที่ 6 Ren Hang, Photograph 
ที่มา : https://www.foam.org/about/press-office/ren-hang, เข้าถึงเมื่อวันที่          
21 เมษายน 2562 
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บทที่ 3 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้ามักเกิดขึ้นมาจากภาพจ าในรูปทรงและสรีระ 

อิริยาบถของมนุษย์บวกกับการสังเกตเรื่องราวในชีวิตประจ าวันของแต่ละบุคคล ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้มีความ

ใกล้เคียงกันและสามารถเชื่อมโยงกันได้ ระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานและแนวความคิด 

ข้าพเจ้าจึงขออธิบายขั้นตอนเป็น 2 ส่วน คือกระบวนการทางความคิดและขั้นตอนในการสร้างสรรค์

ผลงาน ดังต่อไปนี ้

 

กระบวนการทางความคิด 

1. ก าหนดรูปแบบผลงานและแนวความคิด  รูปแบบผลงานที่ข้าพเจ้าใช้หลัก ๆ มีอยู่สอง

รูปแบบคือ ลักษณะเหมือนจริง (Realism) กับลักษณะเหนือจริง (Surrealism) โดยรูปแบบเหมือน

จริงจะใช้กับการเขียน Figure เป็นส่วนใหญ่ เพราะต้องการให้เห็นถึงความละเอียดของผิวหนังมนุษย์ 

และความสมจริงของภาพมนุษย์ ส่วนลักษณะเหนือจริงจะใช้กับการเขียนในส่วนของสภาพแวดล้อม

ของห้อง สถานที่ หรือทิวทัศน์แสงและสีรวมถึงมุมมอง จะไม่อ้างอิงจากความเป็นจริงมากนักแต่จะใส่

จินตนาการและภาพจ าจากอดีตและความคิดฝันเพื่อให้ผลงานมีความสัมพันธ์กับแนวความคิดที่

ก าหนดไว้ให้มากที่สุด 

2.  ก าหนดมุมมองในร่างกายของมนุษย์  สังเกตถึงท่าทางที่มนุษย์แสดงออกมาใน

ชีวิตประจ าวัน ค้นหาท่าทางขึ้นใหม่เพื่อให้เห็นถึงความรู้สึกที่ต้องการจะสื่อสารให้ชัดเจนที่สุด เช่น 

การก าหนดภาพของมนุษย์ที่มีอิริยาบถของการวางขาและแขนไว้บนวัตถุหนึ่ง โดยการทิ้งน้ าหนักและ

เน้นไปที่ส่วนนั้น สื่อให้เห็นถึงความหนักหน่วง หรือ การถ่างแข้งขาแสดงออกถึงความพึงพอใจ ความ

ไม่สนใจโลกภายนอก ข้าพเจ้าได้ก าหนดท่าทางทั้งหลายเหล่านี้ และหามุมมองความเป็นไปได้ก่อนจะ

น าไปเชื่อมโยงกับเรื่องเนื้อหาที่ต้องการจะพูดถึงโดยเฉพาะเรื่องของ พื้นที่  (Place) จึงจ าเป็นต้องมี

เรื่องของสภาพแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้อง 
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3. ก าหนดสถานที่และสภาพแวดล้อม ค้นหาสถานที่ที่อยู่ในชีวิตประจ าวันทั่วไป เช่น มุม 

ของห้องที่คุ้นเคย แสงของพระอาทิตย์ในแต่ละเวลาบ่งบอกได้ถึงการใช้ชีวิตในช่วงเวลานั้นที่ส่งผลต่อ

การสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ เป็นต้น 

 

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. เมื่อก าหนดข้อมูลรวมไปถึงแนวคิดไว้เรียบร้อยแล้ว จะเริ่มด้วยการหาแบบคนและสถานที่  

เพื่อถ่ายภาพเป็นต้นแบบ ค านวณถึงขนาดของรูปทรงคนกับพื้นที่ให้เกิดความสัมพันธ์กัน  

2. ค้นหาลวดลาย (Pattern) เพื่อใช้กับวัตถุที่อยู่ในภาพ 

3. สเกตผลงานลงกระดาษ 

4. เมื่อร่างภาพบนกระดาษเรียบร้อยแล้ว จึงเตรียมเฟรมและใช้ดินสอสีร่างภาพที่สเกตไว้แบบ

คร่าว ๆ ลงบนผ้าใบ ก่อนจะใช้สีน้ ามันร่างเพ่ือเน้นน้ าหนักอีกที 

5. เมื่อแบบร่างเป็นไปตามที่คิดไว้ ข้าพเจ้าจะเริ่มลงสีน้ ามันโดยการลงแบบคร่าว ๆ เฉพาะจุด

ก่อนแล้วจึงเก็บรายเอียดของแต่ละส่วนในภายหลัง โดยลายละเอียดในแต่ละส่วนจะมีความแตกต่าง

กัน เพราะต้องการให้ผลงานเกิดความก้ ากึ่งระหว่างภาพที่มีความลวงตา กับภาพที่เรียบแบน จึงมุ่งใช้

ภาพที่มีลักษณะ Figure and Ground ให้มีความโดดเด่นมากที่สุด 

6. เมื่อเห็นภาพรวมของทุกส่วนแล้ว ข้าพเจ้าจะใช้พู่กันขนาดเล็ก เพื่อเก็บรายละเอียดในส่วน

ของคนให้ได้มากที่สุดเพ่ือต้องการให้เห็นถึงความระเอียดของผิวหนัง และมุมมองที่อยู่ระยะหน้า  

7. เมื่อถอยออกมาดูผลงานภาพรวม ถ้าเกิดความลงตัวและความพอใจในผลงาน ก็ถือว่าส าเร็จ

ตามกระบวนการสร้างงานจิตรกรรมเรียบร้อยแล้ว 
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ภาพที่ 7 ภาพลวดลายที่ใช้กบัวัตถุภายในผลงาน 
ที่มา : http://กระเบื้องโบราณ.com/ราคากระเบื้องโบราณ, เข้าถึงเมื่อวันที่ 29 เมษายน 
2562 
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ภาพที่ 8 ภาพแสงและบรรยากาศ 
ที่มา : Instagram/ somewheremagazine, เข้าถึงเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 

 

 

ภาพที่ 9 ภาพถ่ายแสงและบรรยากาศภายในห้อง 
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ภาพที่ 10 ภาพร่างผลงาน 

 

 

 

ภาพที่ 11 ภาพร่างผลงานเพ่ือหามุมมองความเป็นไปได้ 
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ภาพที่ 12 ภาพร่างผลงาน 

 

 

ภาพที่ 13 ภาพระหว่างการเขียนสีน้ ามัน 



21 
 

 
 

 

 

ภาพที่ 14 ภาพร่างผลงานจริงแบบคร่าว ๆ 

 

 

ภาพที่ 15 ภาพการทดลองหามุมมองในโปรแกรม ก่อนจะลงสีในผลงานจริง 
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ภาพที่ 16 ภาพระหว่างการเขียนสีน้ ามัน โดยเน้นที่ตัวแบบ ก่อนเขียนบรรยากาศภายนอก 

 

 

 

ภาพที่ 17 ภาพขั้นตอนระหว่างเขียนสีน้ ามัน 
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ภาพที่ 18 ภาพรวมของผลงานก่อนเสร็จสมบูรณ ์

 

 

ภาพที่ 19 ภาพผลงานเมื่อเสร็จสมบูรณ ์
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บทที่ 4 

การสร้างสรรค์และการวิเคราะหผ์ลงาน 

ในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมภายใต้แนวความคิด 

เดียวกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแบ่งช่วงเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานไว้สามช่วง  ใหญ่ ๆ ดังนี ้

 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 

ผลงานช่วงนี้ เป็นผลงานที่ข้าพเจ้ามักจะนึกถึงแต่รูปแบบของผลงาน โดยที่ยังไม่มี

แนวความคิดที่แน่ชัด เป็นสุนทรียภาพง่าย ๆ ที่พบเห็นได้ทั่วไป หรือภาพจ าที่เคยผ่านมาในอดีต 

บริบทต่าง ๆ ของมนุษย์ที่ท าให้เกิดความรู้สึกที่ต้องการแสดงออกผ่านศิลปะ ซึ่งข้าพเจ้ามองว่าการ

ท างานในรูปแบบนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ เมื่อไม่ได้นึกถึงเรื่องราวและแนวคิดมากนัก กลับ

แสดงออกทาง เส้น สี หรือเทคนิคทางจิตรกรรมได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องค านึงถึงกรอบทางความคิด 

ข้อเสียคือ การท างานในลักษณะนี้อาจจะยังไม่มีเหตุผลมารองรับที่แน่ชัด อีกทั้งยังมองไม่เห็นถึง

ผลลัพธ์เท่าที่ควร 

ผลงานในชุดนี้เรื่องของการใช้สีและองค์ประกอบของภาพ จะแตกต่างจากช่วงศิลปนิพนธ์

อย่างสิ้นเชิง โดยมุ่งใช้รูปทรงของอิริยาบถมนุษย์เท่านั้น การน าเสนอภาพลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งที่

ข้าพเจ้าท ามาอย่างต่อเนื่อง อย่างที่กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้นึกถึงกรอบทางแนวความคิดที่ชัดเจนมาก

นัก แต่เมื่อย้อนกลับไปวิเคราะห์ผลงานในชุดนี้อีกครั้ง สีและองค์ประกอบต่าง ๆ สามารถบ่งบอกถึง

เนื้อหาความรู้สึกของมนุษย์ ที่มีทั้งอิริยาบถของความอึดอัดได้ ตลอดจนเทคนิคที่ข้าพเจ้าใช้เป็นการลง

สีแบบฉับพลัน ส่งผลให้การแทนค่าผิวหนังของมนุษย์ไม่ได้มุ่งเน้นความสมจริง แต่มุ่งเน้นการ

แสดงออกทางความรู้สึก สีในผลงานจึงมีทั้งสีเรืองแสง สีสดใส ที่ไม่ได้ผ่านการผสม เปรียบเสมือนสี

ของพวกหลอดไฟนีออน สื่อให้เห็นถึงบุคคลในโลกสมัยใหม่กับท่าทางที่ดูแล้วไม่เป็นสุขมากนัก       
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เป็นภาพชุดบุคคลที่ก าลังยืดกล้ามเนื้อ รู้สึกถึงความเกร็ง แข็ง และดูไม่เป็นธรรมชาติ  อีกทั้งการใช้

มุมมองของภาพคนเป็นมุมมองที่มีทัศนมิติผิดเพี้ยนและเกินจริง ส่งผลให้ภาพคนมีสัดส่วนที่แปลก

ประหลาด 

 

 

ภาพที่ 20 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 1 

ชื่อผลงาน         Perspective of Human 

ปีที่สร้าง  2559  

เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด  70×90 cm 

 



26 
 

 
 

 

ภาพที่ 21 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 2 

ชื่อผลงาน         Perspective of Human 2 

ปีที่สร้าง  2559 

เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด  70×90 cm 
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ภาพที่ 22 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะ 1 ชิ้นที่ 3 

ชือ่ผลงาน Perspective of Human 3 

ปีที่สร้าง  2559 

เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด  70×90 cm 
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ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 

เมื่อข้าพเจ้าย้อนกลับไปวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมของตนเองในระยะแรก และท าให้เริ่มเห็น

ถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าสนใจว่าเป็นเรื่องไหนบ้าง ทั้งแนวความคิดและเทคนิคที่น ามาใช้กับตัวงาน ข้อดีข้อเสีย

ต่าง ๆ ข้าพเจ้าจึงพบว่า การสร้างงานในช่วงนั้นเริ่มมีกระบวนการคิดจากภาพจ าในชีวิตประจ าวันที่

ส่งผลกระทบกับความรู้สึกของข้าพเจ้าได้มากที่สุด ผลงานจึงมีลักษณะของการทดลองในหลาย ๆ 

ด้านและหาแนวทางความเป็นไปได้ ทั้งในเรื่องของแนวความคิดและเนื้อหาต้องเกิดความสัมพันธ์กัน 

 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 1-3   

ข้าพเจ้าได้ทดลองใช้ขนาดของเฟรมกับวัตถุในภาพให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้เห็นถึง

แง่มุมบางอย่างได้มากขึ้น จะเห็นได้ว่ารูปร่างของมนุษย์ที่อยู่ในภาพมีความอัดแน่นภายในกรอบของ

เฟรมพอดี เพื่อต้องการให้เห็นถึง ความอึดอัด คับแคบ กรอบเฟรมในที่ น้ียังสามารถสื่อถึงเรื่องของ

พื้นที่การใช้ชีวิตประจ าวันที่มีจ ากัด โดยเกิดขึ้นมาจากภาวะทางจิตใจของมนุษย์และข้อจ ากัดต่าง ๆ 

ขนาดของเฟรมจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการแสดงออกทางความคิดได้        

การหาข้อมูลในการถ่ายภาพจะมุ่งเน้นการใช้แสงและเงาที่มีความจัด ตัดกันอย่างชัดเจน เพื่อ

ต้องการแสดงให้เห็นถึงปริมาตรของวัตถุได้อย่างชัดเจนมากขึ้น มุมมองของภาพเน้นเรื่องของขนาด

แบบ Over scale ช่วยให้สัดส่วนและเลือนร่างมนุษย์มีความหนักหน่วง และมีความสมจริง อีกทั้งการ

จัดท่าทางของ Figure ให้อยู่ในลักษณะของอวัยวะที่มีทั้ง การพาดพิง บิดเกร็ง ซ้อนทับ ก็สามารถบ่ง

บอกถึงเรื่องของ ความผ่อนคลาย, ความเหน่ือยล้าได้ เป็นต้น 

 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2  ชิ้นที่ 4 

ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจมาจากการนอนฟังเพลงในอ่างน้ าที่บ้าน เพียงแค่

ช่วงเวลาหนึ่งที่รู้สึกเหมือนได้อยู่กับตัวเอง ซึ่งมีทั้งความรู้สึก เหงา ผ่อนคลาย แต่ในขณะเดียวกันก็มี

ความสบายใจ ส่งผลให้ข้าพเจ้าเกิดความสนใจที่จะหยิบยกประเด็นเรื่องพื้นที่ส่วนตัว มาสร้างสรรค์

เป็นผลงานจิตรกรรม จึงเริ่มค้นหามุมมองและพฤติกรรมเพื่อมาตอบสนองแนวความคิด ในช่วงแรก
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ของการเริ่มต้นกับผลงานที่ชื่อ “Sinking Sensation”  ข้าพเจ้าประสงค์จะให้ผลงานนี้สื่อในเชิงลบ 

จากการก าหนดรูปแบบที่ถ่ายออกมานั้นมีความย้อนแย้งกับความเป็นจริง ด้วยการจัดวางสภาพของ

มนุษย์ที่อยู่ในท่วงท่าใบหน้าจมน้ า และก าลังนอนฟังเพลงไปพร้อม ๆ กัน เป็นสิ่งที่ไม่สมจริงและดู

ผิดปรกติ แต่เมื่อภายหลังได้ท าการวิเคราะห์ จึงพบว่านอกจากความรู้สึกในด้านลบดังที่กล่าวไปแล้ว 

ภาพผลงานกลับเผยความรู้สึกที่ผ่อนคลายไปพร้อมกัน จากการสร้างบรรยากาศของสีโทนเย็น ค่า

น้ าหนักที่มีความกลมกลืน ฝีแปรงที่ดูแล้วเกิดความสบายตา ท าให้ภาพรวมผลงานออกมาในเชิงบวก

มากกว่า 

 

ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 5  

ผลงานชิ้นนี้ยังคงใช้โครงสร้างทางความคิดเดิม คือการหาความงามในรูปทรงของมนุษย์ สิ่งที่

แตกต่างคือ เมื่อได้ทดลองวิเคราะห์และสังเกต จึงตระหนักได้ว่าผลงานนี้มีเรื่องของเพศเข้ามา

เกี่ยวข้อง เนื่องด้วยการใช้แบบที่เป็นผู้หญิงพร้อมกับท่าทางที่ดู เปิดเผยอย่างชัดเจน ซึ่งดูแล้วขัดแย้ง

กับกาลเทศะทางสังคม อย่างที่ทราบกันดีว่าเพศหญิงค่อนข้างจะต้องอยู่ในกรอบมากกว่าเพศชาย อีก

ทั้งผลงานชิ้นนี้เป็นการน าเสนอบรรยากาศภายในห้องน้ า ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวมากที่สุด 

การแสดงออกต่าง ๆ ภายในห้องน้ า จึงมีนัยยะของอิสรภาพจากเงื่อนไขและค่านิยมทางสังคมที่คอย

ควบคุมเราไว้ ข้าพเจ้าจึงคิดว่าผลงานชิ้นนี้สามารถน าเสนอประเด็นของ พื้นที่ส่วนตัว กับเรื่องของ

สังคมภายนอกได้แตกต่างกว่าชิ้นอ่ืน ๆ ที่ผ่านมา              

ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานระยะนี้คือ การที่ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องของเนื้อหามากจนเกินไป

อาจท าให้การท างานกับผลลัพธ์หลังผลงานเสร็จ ไม่สอดคล้องกันเท่าที่ควร อย่างที่กล่าวไว้ในผลงาน

ชิ้นที่ 4 และการมองเห็นถึงความจริงแบบเป็นรูปธรรม วิธีการเขียนภาพโดยลอกเลียนแบบธรรมชาติ

มากเกินก็เป็นอีกหนึ่งผลเสียที่ท าให้การแสดงออกทางเทคนิคจิตรกรรมลดน้อยลง ถ้าเปรียบเทียบโทน

สีของทั้งสองระยะจะเห็นได้ชัดว่าระยะแรกทั้งเรื่องของการใช้สี และการแสดงออกทางฝีแปรง มีความ

สนุกและมีความกล้ามากกว่า 
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ภาพที่ 23 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 1 

ชื่อผลงาน Don’t disturb 

ปีที่สร้าง  2560 

เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด  70×190 cm 
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ภาพที่ 24 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 2 

ชื่อผลงาน         Human in the Frame 

ปีที่สร้าง  2560 

เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด  70×170 cm 
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ภาพที่ 25 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 3 

ชื่อผลงาน Human in the Frame 2 

ปีที่สร้าง  2560 

เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด  70×150 cm 
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ภาพที่ 26 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 4 

ชื่อผลงาน         Sinking Sensation 

ปีที่สร้าง  2561 

เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด  110×180 cm 
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ภาพที่ 27 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 5 

ชื่อผลงาน         Disclose 

ปีที่สร้าง  2561 

เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด  120×160 cm 
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ผลงานศลิปนพินธ ์

ผลงานช่วงศิลปนิพนธ์ ถือว่าเป็นการเรียนรู้จากสิ่งที่เคยท าที่มีทั้งความน่าสนใจและความ

ผิดพลาดจากผลงานในชุดก่อน ๆ ซึ่งได้ท าอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ท าให้เห็นถึงการ

เรียนรู้ด้านเทคนิควิธีการ การวางโครงสร้าง องค์ประกอบในภาพ และยังเข้าใจถึงปัญหาในแต่ละ

ช่วงเวลาและรู้ความต้องการของตนเอง ในเรื่องของแนวความคิดที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปให้ผล

เช่นไรกับตัวงาน จึงได้น ามาปรับใช้กับผลงานในช่วงหลังให้เกิดความพอดี โดยยังคงต่อยอดความคิดที่

น าเสนอมุมมองของมนุษย์ในพื้นที่ส่วนตัวเช่นเดิม  

มุมมองของมนุษย์กับสถานที่ การให้ความส าคัญกับเรื่องของพื้นที่มากขึ้นโดยข้าพเจ้าเริ่มจง

ใจให้ภาพของสภาพแวดล้อมกับ Figure ไม่สอดคล้องกัน เช่นแสงเงาคนละเวลาแต่อยู่ในภาพเดียวกัน 

หรือเส้นขอบห้องกับพื้นและคน ไม่เกิดความขนานกัน สิ่งเหล่านี้จะเน้นย้ าให้เห็นถึงมุมมองที่แตกต่าง

ไปจากโลกแห่งความเป็นจริง และความผิดปรกติในงานศิลปะก็นับเป็นเสน่ห์อีกรูปแบบหนึ่ง ท าให้เรา

น าเสนอแง่มุมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ชมได้เป็นอย่างดี  ในหลาย ๆ ผลงานช่วงนี้ข้าพเจ้าจะ

มุ่งเน้นไปอิริยาบถของมนุษย์ให้สอดคล้องกับสถานที่เพื่อให้สิ่งเหล่านี้ช่วยสื่อถึงแนวความคิด เช่น การ

เน้นอิริยาบถของคนที่ก าลังวางเท้าที่พาดอยู่บนโต๊ะกินข้าวแล้วมีจานวางไว้อยู่ข้าง ๆ (ตัวอย่างจาก

ผลงาน “Corner of Mine”) ซึ่งสื่อให้เห็นถึงความไม่สนใจโลกภายนอก เพราะเท้าเป็นอวัยวะที่

คนเราแทบไม่ได้ใช้ในการออกสังคมนอกจากการเดิน เพราะเป็นสิ่งที่อยู่ต่ าและคงไม่ดีนักถ้าใช้เท้า

แสดงกิริยาแบบผิดวิถี ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งเหล่านี้สามารถกระตุ้นให้ผู้ชมตีความต่อความหมายว่าบุคคล

ในภาพนั้น มีอารมณ์ความรู้สึกเป็นไปในทิศทางไหน  

สัญลักษณ์ ในผลงานชุดนี้ มีความแตกต่างจากชิ้นก่อน ๆ ที่ผ่านมา จะปรากฏให้เห็นในทุก

ผลงาน ซึ่งนัยยะความหมายก็จะแตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น เสื้อชั้นในของผู้หญิงที่ถอดทิ้งไว้

บนพื้นห้อง สื่อถึงการได้ปลดปล่อยทางเพศสภาพ ผู้หญิงหลาย ๆ คนไม่สามารถท าเช่นนี้ได้ ถ้าอยู่ใน

พื้นที่สารธารณะและสัญลักษณ์ที่แทนความหมายของอารมณ์ความรู้สึก เช่น ต้นไม้ที่งดงามกับต้นไม้

แห้งเฉาสองสิ่งน้ีให้ความรู้สึกทางอารมณ์ที่แตกต่างกัน เป็นต้น  

สีและบรรยากาศ มีความนุ่มนวลมากขึ้นจากผลงานในชุดก่อนเพราะการใช้สีแบบยุค 

Impressionism ที่เน้นไปที่ความประทับใจสีบรรยากาศ โดยเฉพาะการใช้สีของแสงซึ่งแสดงให้เห็นถึง
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ในแต่ละช่วงเวลาในชีวิตประจ าวัน การให้ค่าน้ าหนักแสงเงาจะเน้นไปที่ตัว Figure เป็นหลักโดยใช้

เทคนิคการเพ้นท์แบบเป็นขั้นเป็นตอน เก็บรายละเอียดในระยะหน้าเพื่อให้เห็นถึงเนื้อหนังและ

ปริมาตร ใช้โทนสีเหมือนจริงกับผิวหนังมนุษย์แต่จะแทรกสีของแสงและบรรยากาศที่ใช้ในผลงานเข้า

ไปด้วย 

ลวดลาย (Pattern) เริ่มต้นจากการที่ข้าพเจ้าสนใจที่จะใช้การลดทอนในผลงานระยะหลัง 

คือการใส่ความเป็นกราฟฟิค และตัดทอนบางส่วนของสภาพแวดล้อมให้เป็นรูปทรงแบบหักเหลี่ ยม 

รูปทรงง่าย ๆ ที่เกิดจากเรขาคณิต เพิ่มลวดลายที่อยู่ในตัววัตถุ แต่ใช้สีแบบเป็นเพลนเรียบ เพื่อให้เห็น

ถึงมุมมองที่ไม่ได้บอกระยะในความเป็นจริงมากนัก จะเห็นถึงความแตกต่างระหว่างเทคนิควิธีการลงสี 

Figure กับการลงสีพื้นผิวของวัตถุและบรรยากาศภายในพื้นที่นั้น ๆ 

สรุปผล ข้าพเจ้าค่อนข้างมีความพึงพอใจในผลงานช่วงศิลปนิพนธ์เพราะความต้องการที่

อยากให้รูปร่างของมนุษย์มีความสอดคล้องกันกับพื้นที่ที่แตกต่างไปจากความเป็นจริง อีกทั้งยัง

สามารถแสดงออกถึงประเด็น เช่น ความเป็นส่วนตัว ช่วงเวลาต่าง ๆ ในชีวิต อารมณ์ความรู้สึกที่

แสดงออกผ่านท่าทาง ทุกสิ่งล้วนคิดวิเคราะห์และไตร่ตรองมาแล้ว แต่ก็อาจจะยังมีปัญหาในระหว่าง

การท างานอยู่บางส่วน เนื่องจากภาพมุมมองในผลงานชุดนี้ไม่ได้อ้างอิงตามแบบความเป็นจริงมากนัก 

แต่เป็นมุมมองที่มาจากจินตนาการ และภาพจ า สีและแสงเงาในแต่ละช่วงเวลา น ามาประกอบกันให้

เกิดเป็นภาพใหม่ ๆ จึงท าให้เกิดการแก้ไขปัญหาในระหว่างขั้นตอนการท างานอยู่บ้าง แต่ผลลัพธ์ที่

ออกมาก็เป็นที่พอใจในระดับหน่ึง 
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ภาพที่ 28 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1 

ชื่อผลงาน         Personal Space 

ปีที่สร้าง  2561 

เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด  150×170 cm 

 

 

 

  



38 
 

 
 

 

 

ภาพที่ 29 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2 

ชื่อผลงาน         Room 

ปีที่สร้าง  2562 

เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด  70×90 cm 
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ภาพที่ 30 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3 

ชื่อผลงาน         Room 2 

ปีที่สร้าง  2562 

เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด  50×60 cm 
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ภาพที่ 31 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 4 

ชื่อผลงาน         Inside 

ปีที่สร้าง  2562 

เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด  120×130 cm 
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ภาพที่ 32 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 5 

ชื่อผลงาน         Inside 2 

ปีที่สร้าง  2562 

เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด  110×160 cm 
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ภาพที่ 33 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 6 

ชื่อผลงาน         Corner of Mine 

ปีที่สร้าง  2562 

เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด  110×140 cm 
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บทที่ 5 

บทสรปุ 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ พันธนาการและอิริยาบถของมนุษย์                  

(Zone Save Soul) เป็นการสร้างขึ้นเพื่อต้องการแสดงออกถึงแนวความคิดและความรู้สึกส่วนตัว ที่

ต้องการจะถ่ายทอดออกมาโดยใช้สื่อทางผลงานจิตรกรรมสองมิติเป็นตัวหลัก การคิดผสมผสานกันทั้ง

เรื่องของแรงบันดาลใจ แนวความคิดและเทคนิควิธีการให้เกิดการสอดคล้องกัน ตลอดจนการ

แสดงออกผ่านงานจิตรกรรมเพื่อมุ่งหวังให้ผู้ชมมีส่วนร่วม คือการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกไปกับผู้สร้าง

งาน ข้าพเจ้าต้องการจะถ่ายทอดความรู้สึกส่วนตัว ที่เป็นอารมณ์ที่แปรปรวน ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งเกิดจากสิ่ง

เร้าภายนอก แต่ด้วยข้อจ ากัดบางอย่างท าให้สามารถแสดงออกได้เพียงในพื้นที่ส่วนตัวของเราเท่านั้น 

ซึ่งอารมณ์ทั้งหลายที่ถูกบ่มเพาะมาเหล่านี้ กลับกลายเป็นตัวช่วยที่ท าให้เกิดการสร้างสรรค์ และความ

พยายามที่ท ามาอย่างต่อเนื่อง จากการค้นคว้าหาข้อมูล ทฤษฎแีละการศึกษางานของศิลปิน รวมไปถึง

การสังเกตความคิดภายใน ท าให้ข้าพเจ้ารับรู้ถึงทัศนคติของตนเอง เข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็น

เรื่องที่ดีเมื่อเราท างานศิลปะไปด้วยและได้เรียนรู้ธรรมชาติของตนเองไปด้วย การท างานที่ผ่านมาจึงมี

ขั้นตอนที่ค่อย ๆ เรียนรู้และทดลองสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดเป็นผลงานที่พึงพอใจมากที่สุด อีกทั้งยัง

สามารถน าทั้งแนวความคิดและทัศนคติที่มีต่อผลงานศิลปะ น าไปพัฒนาและใช้ให้เกิดประโยชน์ใน

ภายภาคหน้า  

 

 

 

 

 

 



44 
 

 
 

บรรณานุกรม 

หนังสือภาษาไทย 

คิมรันโด.  เพราะเป็นวัยรุ่นจงึเจ็บปวด.  พิมพ์ครั้งที่ 28, แปลโดย วิทิยา จันทร์พันธ์, กรุงเทพฯ:  
 springbooks อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง, 2560 
ธเนศ วงศ์ยานนาวา.  เพศ: จากธรรมชาต ิสู่จริยธรรม จนถึงสุนทรียะ.  พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ:  

สมมต,ิ 2559 

สื่อออนไลน ์

Pierre Bonnard.ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bonnard, เข้าถึงเมื่อวันที่ 25  
 ธันวาคม 2561 
Interview Jenny Saville. ที่มา: https:// 
 www.theguardian.com/artanddesign/2016/apr/25/jenny-saville-painter-artist- 
 gagosian-gallery-london-interview-charles-saatchi-yba, เข้าถึงเมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม  
 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

 
 

ประวัติผู้สร้างสรรค ์
 
ชื่อ-นามสกลุ  นางสาวฐานิตา ศรีสมพันธ์  

เกิด    9 เมษายน 2539 

ที่อยู ่   59/53 หมู่บ้าน ณัฐกานต์ เพชรเกษม 112  แขวงหนองค้างพลู 
                       เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร  10160 

โทรศัพท ์  090-973-3111 

Instagram  bamrb, thanitaa.s 

Email   bbamrb@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

2561   - สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม 
   และภาพพิมพ ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2555                     - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

2546                     - โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ ์จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ประวัติการแสดงงาน 

2560                     - นทิรรศการ Thai Teen Spirit จัดโดย University Network for Change 
: UNC ณ Bacc หอศิลปว์ัฒนธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร                                                                      

2559                    - นิทรรศการ ร้อยภาพร้อยดวงใจ น้อมร าลกึถึงพระมหากรุณาธิคุณ     
   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
   เวิลด ์

2559                    - นิทรรศการ SEASIDE SHADE ณ Art Space at Venice di Iris 

2555                    - นิทรรศการ สาธิตศิลปกรรมเยาวชนอาเซียนครั้งที่ 6 ณ หอศิลป ์      
สนามจันทร ์


	Cover
	Abstract
	Acknowledgments
	Content
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	References
	Biography

