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บทคัดย่อ 
 

หรือความปรารถนาของมนุษย์นั้ นมีไม่ เ ท่ากัน ก่อให้ เ กิดความสั่นคลอนทาง
ความสัมพนัธ์ หรือแมแ้ต่การกล่าวกบัตนเองว่าทุกอย่างนั้นก าลงัเป็นไปไดด้ว้ยดี เพราะมนุษยไ์ม่
กลา้ยอมรับความจริงท่ีเกิดข้ึน และหากไร้ซ่ึงความสมัพนัธ์ มนุษยก์ค็งหมดหวงัท่ีจะด ารงชีวิตต่อไป 
ความเปราะบางของปัญหาน้ี จึงน ามาสู่การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ชุด ‘สัมพนัธ์เสมือน’ ท่ี
สะทอ้นทศันคติส่วนตวัท่ีมีต่อประเดน็ความสัมพนัธ์ท่ีไม่สมบูรณ์ แสดงออกผา่นจิตรกรรมสีน ้ามนั
เสมือนจริงก่ึงนามธรรม และการผสมผสานจิตวิทยาของสีท่ีท าหนา้ท่ีเป็นแสง ซ่ึงแสดงสภาวะของ
แต่ละบุคคลท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั  และเผยใหเ้ห็นถึงการส ารวจสภาวะภายใตค้วามรู้สึกของมนุษย์
ทุกคนรวมถึงขา้พเจา้เอง ทบทวนในส่ิงท่ีเห็น ส่ิงท่ีเป็น และส่ิงท่ีรู้สึก ว่าทุกอย่างนั้นเป็นจริง หรือ 
แค่เสมือน  
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Abstract 
 
          The desire of human is not equal, right? That causes shaky relationship or even saying oneself 
that everything is alright and going on. That is caused by refusing the truth and if there is not any 
relationship, someone despairs to be alive. The weakness of problems leads to create my art thesis  
‘The Re(a)lationship’  that reflexes personal attitude to the issue of incomplete relations. It 
expresses by using semi - abstract virtual oil painting and combining spirit of color that acts a light 
expressing the condition of each person interacting with each other and revealing the exploration 
of conditions under human feelings including me. This art thesis is created for reconsidering what 
human sees, what it is and what human feels to prove that everything is real or virtual? 
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กติติกรรมประกาศ 
 

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมและร าลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา ท่ีสนับสนุนข้าพเจ้าใน
การศึกษา เล่าเรียนทางดา้นศิลปะใน คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยั
ศิลปากร รวมถึงผูช่้วยศาตราจารยธ์ณฤษภ ์ทิพยว์ารี อาจารยผ์ูค้วบคุมศิลปนิพนธ์ ผูค้อยใหค้  าปรึกษา 
และแนะน าแนวทางของการคิดสร้างสรรคแ์ละปฏิบติัผลงาน และอาจารยป์ระจ าภาควิชาจิตรกรรม
ทุกท่านท่ีคอยช่วยเหลือและดูแลขา้พเจา้ และขา้พเจา้ยงัขอขอบคุณเพื่อนในคณะ และเพื่อนต่างคณะ
ท่ีคอยเป็นแรงสนับสนุนและผลกัดนัทางดา้นต่าง ๆในการท าศิลปนิพนธ์ชุดน้ี สุดทา้ยน้ี ขา้พเจา้
ขอขอบคุณประสบการณ์ทั้ งดีและร้ายท่ีเขา้มาในชีวิตจนก่อให้เกิดทศันคติและแรงบนัดาลใจ
มากมายในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ หวงัว่าผลงานศิลปะของขา้พเจ้าจะเป็นอีกหน่ึง
ทางเลือกดา้นมุมมองและทศันคติ ท่ีผูช้มสามารถไดแ้ง่คิด และเขา้ใจในสภาวะของความสมัพนัธ์ใน
อีกรูปแบบหน่ึงได ้
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ค ำน ำ 
 
            ความสัมพนัธ์ เป็นจุดเร่ิมตน้ของทุกสถานภาพท่ีมนุษยก์ าหนดข้ึนมา และเป็นส่ิงท่ีมนุษยข์าดไม่ได้
ต่อการด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความรู้สึก ไม่ว่าจะทุกข ์สุข หรือใด ๆก็ตาม ซ่ึงตอ้งอาศยัหลากหลายปัจจยั เพื่อ
ประคองไวใ้ห้ดี แต่ทว่ามนุษยน์ั้ นมีหลากหลายความตอ้งการ หลากหลากทศันคติ และบุคลิกนิสัย ซ่ึง
สามารถน ามาสู่ความลม้เหลวทางความสมัพนัธ์ไดใ้นทา้ยท่ีสุดเช่นกนั 
            ศิลปนิพนธ์ชุดน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัสภาวะทางความสมัพนัธ์ ท่ีเกิดจากปัญหาหลากหลายดา้นของ
ความสมัพนัธ์ และไม่สมัพนัธ์กนั โดยขา้พเจา้ไดศึ้กษาผา่นทฤษฎีต่าง ๆ ผลงานจิตรกรรม ภาพยนตร์ เป็นตน้ 
ซ่ึงผลงานชุดน้ีถูกแสดงออกผา่นงานจิตรกรรมสีน ้ ามนัเหมือนจริงก่ึงนามธรรม เพื่อให้ผูช้มให้ตระหนกัถึง
สภาวะทางความสมัพนัธ์ของตนเอง ถึงความจริงแท ้หรือแค่เหมือนจริง 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

            ความสัมพนัธ์ คือ สภาวะของการผกูพนั ท่ีด ารงติดตวัมนุษยทุ์กคนมาตั้งแต่เกิด ไม่ว่าจะเป็น
ความสมัพนัธ์จากมนุษยด์ว้ยกนั จากครอบครัว หรือสตัว ์และวตัถุส่ิงของ เป็นสภาวะของการผกูพนั
กันท่ีมีทั้ งดีและร้าย สั้ นและยาว เป็นเสมือนปัจจยัท่ี 5 ในรูปแบบของนามธรรม ท่ีท าให้มนุษย์
สามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งมีความหวงั ซ่ึงในทุก ๆความสมัพนัธ์ มีส่ิงท่ีปรากฏใหเ้ห็นดว้ยตา และ
ส่ิงท่ีปรากฎอยูภ่ายใตภ้าพท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นนามธรรมและยากท่ีจะบิดเบือนได ้ส่วนความไม่สัมพนัธ์ 
คือ สภาวะการขดัแยง้ทางความเขา้ใจและความรู้สึกของกนัและกนั ซ่ึงเกิดจากหลากปัจจยัทาง
ทศันคติต่าง ๆตามอาย ุเพศ รสนิยม วฒันธรรม เป็นตน้ ในทุก ๆปัจจยันั้นจึงก่อใหเ้กิดความรู้สึกท่ีมี
ต่อกนันั้นไม่เท่ากนั จะมีหน่ึงคนท่ีรู้สึกมากกว่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นรัก โลภ โกรธ หลง ไม่มีทางท่ี
มนุษยจ์ะมีไดเ้ท่ากนั หรือแมแ้ต่ช่วงเวลาท่ีมีความสุขร่วมกนั บางทีความทุกขอ์าจฝังตวัอยู่ภายใต้
การแสดงออกว่ามีความสุข จนสะสมและก่อตวัมากข้ึน มากพอท่ีหน้ากากของความสุขจะปิดบงั
เอาไวไ้ม่อยู ่ดงันั้น เราจะแน่ใจไดอ้ยา่งไรว่า ส่ิงท่ีปรากฏข้ึนอยูต่รงหนา้ กบัส่ิงท่ีอยูเ่บ้ืองลึกภายใน
จิตใจของมนุษย ์มนัขบักล่อมออกมาตรงกนัจริง ๆ หรือแค่ ‘คลา้ย’ ว่าตรงกนั โครงการศิลปนิพนธ์
ชุด ‘สัมพนัธ์เสมือน’ จึงเป็นการแสดงออกด้วยผลงานจิตรกรรมสีน ้ ามนัท่ีน าเสนอสภาวะทาง
ความสมัพนัธ์หลากหลายอารมณ์และสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัไป 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญั 
            ขา้พเจา้เฝ้าสังเกตผูค้นท่ีผ่านเขา้มาและจากไป ในตลอดช่วงชีวิตของตนเอง บา้งก็คงไวซ่ึ้ง
มิตรภาพท่ีดีและยาวนาน บา้งกเ็ขา้มาฝากฝังประสบการณ์ท่ีเลวร้ายแลว้จากไป ท าใหข้า้พเจา้ครุ่นคิด 
เกิดค าถามกบัตนเอง และคนรอบขา้ง ไม่วา่จะเป็น เพื่อน ครอบครัว คนรัก ครูบาอาจารย ์หรือแมแ้ต่
สัตว ์และวตัถุส่ิงของ ถึงปัจจยัใดท่ีลว้นท าใหค้วามสัมพนัธ์นั้นด ารงไปไดอ้ยา่งสวยงาม และเหตุผล
ใดบา้งท่ีหลากหลายคร้ัง  ขา้พเจา้จึงประสบความลม้เหลวในการรักษาความสัมพนัธ์กบัผูค้นไวใ้ห้
ยาวนาน ตวัแปรต่าง ๆท่ีจะเป็นค าตอบของผลลพัธ์ในสองแง่น้ี อาจประกอบไปด้วย ขอบเขต
ทางดา้นเพศ อาย ุภาษา ศาสนา วฒันธรรม อุดมการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และจินตนาการหรือ
ความคิดสร้างสรรค ์เป็นตน้ ท่ีจะสามารถเป็นไดท้ั้งตวัแปรท่ีท าใหม้นุษยส์ร้างปฏิสมัพนัธ์ต่อกนัได้
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อย่างราบร่ืน แต่ในทางกลบักนั ก็สามารถเป็นเสมือนก าแพงท่ีกั้นการมีความสัมพนัธ์ร่วมท่ีดีได้
เช่นกนั รวมไปถึงการตั้งค  าถามถึงความจริงแทข้องแต่ละความสัมพนัธ์นั้น ๆ ว่าด าเนินไปอย่างท่ี  
ตวัเรามองเห็นและรู้สึก หรือทั้งหมดนั้นอาจเป็นเพียงแค่ภาพลวงตา  
 
ควำมมุ่งหมำยและวตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
            การสร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อท าความเขา้ใจกบัรูปแบบของความสัมพนัธ์
และการปฏิสัมพนัธ์ ท่ีตั้งอยูบ่นเง่ือนไขและอ านาจของความปรารถนา โดยการตอบสนองดว้ยการ
ปลดปล่อยทศันคติและระบายความรู้สึกของขา้พเจา้ และตั้งค  าถามให้กบัผูช้มถึงการด ารงอยู่ของ
ความสัมพนัธ์ในชีวิตประจ าวนั นั้นมีแต่ความจริงแท ้หรือหลอกหลวง ของผูค้นท่ีเราเลือกท่ีจะ
แบ่งปันพื้นท่ีทางความคิดและความรู้สึกดว้ย และมนุษยแ์ต่ละคนจะสามารถประคองความสัมพนัธ์
ในปัจจุบนัของพวกเขานั้นใหค้งอยูไ่วไ้ดน้านเพียงใด 
 
แนวควำมคดิในกำรสร้ำงสรรค์ 
            มนุษย ์ด ารงอยู ่และขบัเคล่ือนไปดว้ยหลายส่ิงหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นกายภาพ 
หรือจิตใจ แต่ทว่า ‘ความสัมพนัธ์’ เป็นส่ิงท่ีทุกคนพึงมี กบัผูค้นรอบกาย เช่น บิดามารดา เพื่อน     
ครูบาอาจารย ์สามีภรรยา ลูกหลาน รวมไปถึงสัตว ์ส่ิงของ ดว้ยเช่นเดียวกนั ลว้นเป็นบ่อเกิดให้
มนุษยรู้์สึก ‘มีค่า’ หรือมีความหมายท่ีจะมีชีวิตอยู่ต่อ หากแต่ว่าความสัมพนัธ์นั้นช่างเป็นเร่ือง
ละเอียดอ่อน ซับซ้อน และนามธรรมยิ่งนัก ซ่ึงเกิดข้ึนไดห้ลากระดบัตามความสนิทชิดเช้ือ ท่ีจะ
สามารถน าพาไปสู่ความสุนทรียท์างใจ และในขณะเดียวกนั ก็น าพาไปสู่ความทุกขท่ี์ยากจะบรรเทา
ไดเ้ช่นกนั 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 
            เน้ือหาของโครงการน้ี มุ่งเน้นไปทางเร่ืองของความสัมพันธ์ ท่ีมีหลากหลายอารมณ์
ความรู้สึก ประกอบดว้ย ผูห้ญิง และผูค้นรอบขา้งซ่ึงอาจเป็นไดทุ้กเพศ และวตัถุส่ิงของ 
            รูปแบบของโครงการน้ีมีลกัษณะเป็นจิตรกรรมเหมือนจริงก่ึงนามธรรม เนน้การใชสี้ แสง     
ท่ีใบหน้าและร่างกายของมนุษย์เป็นตัวละครหลักในการส่ือสารเน้ือหากับผูช้ม ซ่ึงสามารถ
แปรเปล่ียนไปไดต้ามอริยาบทและสถานท่ี 
            เทคนิควิธีการ คือ จิตรกรรมแบบ 2 มิติ โดยใชสี้น ้ ามนับนผา้ใบ และสีอะคริลิก แสดงออก
ดว้ยชุดสีและแสงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ควบคู่กบัฝีแปรงแบบฉบัพลนัสไตล ์Painterly 
 



3 
 

วธีิกำรศึกษำ 
              ดา้นเน้ือหา 
                       - ขา้พเจา้สังเกตรูปแบบของความสัมพนัธ์ และการปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัของมนุษยใ์น
รูปแบบต่าง ๆท่ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัทางเพศ วยั วฒันธรรม และสังคมบนฐานของความปรารถนาเฉพาะ
บุคคล 
                       - ขา้พเจา้สังเกตจากพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจริงทางการแสดงออกทางกายภาพของมนุษย์
ท่ีปฏิบติัต่อกนัในความสัมพนัธ์ท่ีสนิทสนม ท่ีมีทั้งการแสดงออกท่ีจริงใจ และเสแสร้งหรือทนฝืนก็
ตาม เช่นการแสดงออกทางสีหนา้ แววตา การเคล่ือนไหวท่าทางของร่างกาย เป็นตน้ 
                 ดา้นรูปแบบ 
                       - ขา้พเจา้ศึกษาองค์ประกอบ ทิศทางของแสงและเงา ความเป็นธรรมชาติของการ
แสดงออกทางสีหน้าท่าทางของมนุษยผ์่านงานจิตรกรรมของศิลปินช่ือดัง เช่น Eric Fischl และ 
Lucian Freud  
 

 
 

ภาพท่ี 1 Eric Fischl, ‘Bathroom Scene#2’, สีน ้ ามนับนผา้ลินิน, 2546, 183 x 274 ซม. 
เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.ericfischl.com/krefeld-project-1/ 
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ภาพท่ี 2       Eric Fischl, ‘The Bed, The Chair, The Sitter’, สีน ้ ามนับนผา้ลินิน, 2542, 198x236 ซม. 
เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.ericfischl.com/the-bed-the-chair-/  

 

 
 

ภาพท่ี 3        Lucian Freud, ‘Triple Portrait’, สีน ้ ามนับนผา้ใบ, 2529-2530, 120 x 100 ซม. 
เขา้ถึงไดจ้าก: https://huntemmalogblog.wordpress.com/2014/09/10/lucian-frueds-dogs 



5 
 

  -  ขา้พเจา้ศึกษาแสง สี และองคป์ระกอบ ผา่นรูปถ่ายแฟชัน่ และภาพยนตร์ 
 

 
 

ภาพท่ี 4          Jurij Treskow, Jennifer Koch จากนิตยสาร Tush Magazine, 2560 
เขา้ถึงไดจ้าก: http://lindenstaub.com/model/jennifer-koch/tush/ 

 

 
 

ภาพท่ี 5         ฉากจากภาพยนตร์ ‘The Neon Demon’ ,2559 ก ากบัโดย Nicolas Winding Refn  
เขา้ถึงไดจ้าก: https://www.youtube.com/watch?v=EfkcF4XoAiA 

https://www.youtube.com/watch?v=EfkcF4XoAiA
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ขั้นตอนกำรศึกษำ 
                    ขั้นตอนการท าแบบร่าง 
                          - สรุปแนวความคิดและเน้ือหาของโครงการศิลปนิพนธ์  
                          - ร่างแบบร่างดว้ยดินสอ หรือ สีน ้ ามนั บนกระดาษและผา้แคนวาสขนาดเลก็ 
                          - เลือกนางแบบ ท่ีมีความเหมาะสมตามรูปลกัษณ์ท่ีตอ้งการ 
                          - เลือกเคร่ืองแต่งกายและสถานท่ี ท่ีตรงตามแนวความคิด 
                          - จดัแสงและสีท่ีตรงกบัท่ีตอ้งการดว้ยหลอดไฟLEDหลากสี 
                          - เร่ิมถ่ายแบบร่างดว้ยกลอ้งดิจิทลั ทั้งแบบภาพน่ิง และวีดีโอ 
                          - เลือกรูปท่ีมีความใกลเ้คียงทางกายภาพกบัท่ีตอ้งการ 
                          - ปรับแต่งสีสนัเพิ่มเติม 
 
                    ขั้นตอนการท างานจริง 
                          - เตรียมโครงไมส้นท่ีขึงผา้แคนวาสท่ีผา่นการลงรองพื้นเรียบร้อย 
                          - เตรียมอุปกรณ์การระบายสี เช่น สีน ้ ามนั พูก่นั ตวัท าละลายชนิดต่าง ๆ 
                          - ร่างรูปดว้ยสีน ้ามนั  
                          - ลงน ้าหนกัแสงเงาตามแบบร่าง 
                          - ลงสีท่ีก่ึงเหมือนแบบร่างและตามอารมณ์ความรู้สึก 
                          - ระบายจนเสร็จตามความพึงพอใจ 
                          - เคลือบรูปภาพดว้ยการทารีทชัช่ิง ( Retouching ) 
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บทที่ 2  
 

ข้อมูลทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 
 
           ความปรารถนาของมนุษย์นั้ นคือจุดเ ร่ิมต ้นของความสัมพันธ์ เ มื่อมีอยู่อย่างไม่

เท่ากัน จึงน าไปสู่สภาวะต่าง ๆเช่น สภาวะความแปลกแยกของมนุษย์ในสังคม สภาวะ

การโดดเ ด่ียว ความล้มเหลวของสถาบันครอบครัวหรือคู่สมรส เป็นต้น ซ่ึงน ามาสู่การ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในโครงการศิลปนิพนธ์  ‘สัมพ ันธ์เสมือน ’ ที่น า เสนอเ น้ือหา

เชิงสัญญะผ่านสองสภาวะ คือ  สภาวะที่ปรากฎ (appearance)  หรือมายาภาพ ซ่ึง เ ป็น

รูปธรรม สามารถสัมผ ัสและรับ รู้ทางกายภาพได้ และสภาวะความเป็นจริง  ( reality) 

หรือสัจจะภาวะ สภาวะท่ีอยู่ภายใต้ส่ิงท่ีปรากฏ ซ่ึงไม่อาจบิดเบือนได้ทางกายภาพ  

 

อทิธิพลทีไ่ด้รับทางด้านรูปแบบ 
 

             ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว์ 
             นักจิตวิทยามนุษยนิยม อบัราฮมั มาสโลว ์(Abraham Maslow) มีทฤษฎีท่ีมีพื้นฐานอยู่บน
ความคิดท่ีว่า การตอบสนองแรงขบัเป็นหลกัการเพียงอนัเดียวท่ีมีความส าคญัท่ีสุดซ่ึงมีเบ้ืองหลงั
พฤติกรรมของมนุษย ์มาสโลวมี์หลกัการท่ีส าคญัเก่ียวกบัแรงจูงใจ โดยเนน้ในเร่ืองล าดบัขั้นความ
ตอ้งการ เขามีความเช่ือว่า มนุษยมี์แนวโนม้ท่ีจะมีความตอ้งการอนัใหม่ท่ีสูงข้ึนเม่ือความตอ้งการ
พื้นฐานไดรั้บการตอบสนอง เช่น ความมัน่คงความปลอดภยั เม่ือสบายร่างกายสบายจิตใจ ความ
ตอ้งการอ่ืนจะเขา้มาทดแทน เป็นพลงัซ่ึงจูงใจใหท้ าพฤติกรรม เช่น อาจเป็นความส าเร็จในชีวิต เป็น
ตน้ แรงจูงใจของคนเรามาจากความตอ้งการพฤติกรรมของคนเรามุ่งไปสู่การตอบสนอง ความ
พอใจ มาสโลว ์แบ่งความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยเ์ป็น 5 ระดบั ดว้ยกนั ไดแ้ก่ ความตอ้งการทาง
สรีระ ความตอ้งการความมัน่คงความปลอดภยั ความตอ้งการความรักและเป็นส่วนหน่ึงของหมู่
คณะ ความตอ้งการท่ีจะรู้สึกวา่ตนเองมีค่า และความตอ้งการท่ีจะรู้จกัตนเองตามสภาพท่ีแทจ้ริงและ
พฒันาศกัยภาพของตน  
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หากมองย้อนกลับไปตั้ งแต่ระดับแรกจนถึงระดับท่ี 5 จะสังเกตได้ว่า ทุกข้อล้วนส่งผลต่อ
ความสัมพนัธ์หรือการมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัของมนุษย ์เร่ิมจากความตอ้งการทางสรีระ ท่ีเร่ิมจาก
พื้นฐานของการมีชีวิตโดยการอาศยัปัจจยั 4 ซ่ึงเม่ือมีครบถว้น ก็จะน าพาไปสู่กิเลสตณัหา ท่ีตอ้งการ
จะมีสรีระท่ีสมบูรณ์แบบ เพื่อดึงดูดทางเพศ หรือเพื่อการยอมรับในสังคม ความตอ้งการทางความ
มัน่คงปลอดภยั อธิบายได้อย่างเขา้ใจง่ายคือ ความสบายใจ ท่ีหากมองในเชิงความสัมพนัธ์ คือ     
การไวเ้น้ือเช่ือใจกนั  การเขา้ใจกนัและกนัและซ่ือสัตยต่์อกนั การตดัสินใจร่วมกนัทางสถานะ เช่น
การสมรสหรือการใชชี้วิตคู่ เป็นตน้ ท่ีผา่นกระบวนการของขอ้ท่ีสาม คือ ความตอ้งการทางความรัก
และการเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ เราทุกคนลว้นเกิดมาเพื่อตอ้งการการใส่ใจ จากบุคคลหรือ
ส่ิงแวดลอ้มรอบขา้ง เราจึงตอ้งการความรักความเอาใจใส่ และการยอมรับ เพื่อใหเ้รามีความหวงัใน
การด ารงชีวิตอยู่ต่อไปได ้ดงันั้น ความตอ้งการในขอ้น้ีจึงจะเป็นประเด็นท่ีส าคญัมากในการท า
โครงการศิลปนิพนธ์ชุดน้ี เพราะความปรารถนาทางความรัก สามารถน าไปสู่ทั้งสภาวะความส าเร็จ
ทางความสัมพนัธ์ และสภาวะความลม้เหลวทางความสัมพนัธ์ไดเ้ช่นกนั จึงก่อให้เกิดการท างาน
ศิลปะท่ีทบทวนและตั้งค  าถามระหวา่งพฤติกรรมของมนุษยใ์นสภาวะท่ีปรากฎเป็นรูปธรรม สภาวะ
ความเป็นจริงท่ีอยู่เบ้ืองลึกภายในจิตใจมนุษยไ์ด ้ ขอ้ท่ีส่ี ความตอ้งการท่ีจะรู้สึกว่าตนเองนั้นมีค่า 
อาจเกิดข้ึนไดท้ั้งก่อนเร่ิมมีความสัมพนัธ์ และหลงัจากจบความสัมพนัธ์ มนุษยทุ์กคนตอ้งเรียนรู้ท่ี
จะรักตนเองมากกว่าท่ีจะรักคนอ่ืนเสมอ และเม่ือถึงจุดหน่ึงของช่วงชีวิตและความสัมพนัธ์ มนุษย์
จกัตอ้งทบทวนความตอ้งการท่ีจะรู้จกัตนเองตามสภาพท่ีแทจ้ริงและพฒันาตนเองได ้
  
ทฤษฎีสามเหลีย่มแห่งความรัก (Triangular theory of love) 

 

            ทฤษฎีสามเหล่ียมแห่งความรัก (Triangular theory of love) คือ ทฤษฎีท่ีว่าด้วยการศึกษา
ความรักในเชิงจิตวิทยาของนกัจิตวิทยา โรเบิร์ต สเติร์นเบิร์ก (Robert Sternberg) โดยเขาไดก้ล่าววา่
ความรักจะประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ในบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกนัของความสัมพนัธ์ในรักระหว่างบุคคล 
ซ่ึงทั้ง 3 ส่วนนั้นมีดงัต่อไปน้ี 

                 1. ความลุ่มหลง (Passion) คือส่วนประกอบดา้นแรงกระตุน้ในรัก เป็นเช้ือเพลิงท่ีก่อเกิด
ความสัมพนัธ ์
                 2. ความผูกพนั (Intimacy) คือส่วนประกอบดา้นอารมณ์ความรู้สึกในรัก กล่าวคือการ
รู้สึกถึงตวัเองท่ีผูกพนักบัคนคนหน่ึง รู้สึกอบอุ่นเม่ืออยู่ใกล ้การแบ่งเบาความทุกข์สุขกนั ความ
เขา้ใจกนัอยา่งลึกซ้ึง 
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                 3. ขอ้ผูกมดั (Commitment) คือส่วนประกอบดา้นความรู้คิดของความรัก หมายถึงการ
ตัดสินใจว่าจะรักใครอย่างมีสติ และคิดจะรักษาความสัมพนัธ์ให้ยืนยาว แม้ว่าจะมีอุปสรรค       
ขวากหนามใด ๆรออยูเ่บ้ืองหนา้กต็าม 
            ตวัอย่างของทฤษฎีสามเหล่ียมแห่งความรัก เช่น ความรักท่ีแทจ้ริง (Romantic love) จะ
ประกอบไปดว้ย ความหลงใหลและความผกูผนัหรือความเขา้ใจกนัอยา่งลึกซ้ึง ปัจจยัทั้ง 3 ขอ้ ตาม
หลกัทฤษฎีสามเหล่ียมแห่งความรักน้ีลว้นเป็นปัจจยัมีอิทธิพลต่อศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้ เม่ือเกิด
ความสัมพนัธ์แลว้ ความลุ่มหลง เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนอนัดบัแรกๆและยากต่อการควบคุม เม่ือความลุ่ม
หลงนั้นเกิดข้ึนอยา่งไม่จ ากดัและไม่อาจต่อตา้นได ้สามารถน าพาไปสู่ความสัมพนัธ์ท่ีสนิทสนมได้
เร็วไว แต่ในขณะเดียวกนั ก็สามารถเป็นภาพลวงตาไดเ้ช่นกนั เราจะแน่ใจไดอ้ย่างไรว่าพลงัของ
ความหลงใหลน้ี จะยงัคงความเป็นบุคลิกนิสยัเร่ิมตน้ของเรา จะไม่บดบงัสติท่ีมีอยูก่่อนหนา้น้ีได ้ 
            ความผูกพัน เป็นส่ิงท่ีเสริมสร้างความสนิทสนมและภาพความทรงจ าร่วมระหว่าง              
กนัและกนั ซ่ึงปริมาณของความผกูพนัสามารถเสริมสร้างความสัมพนัธ์และท าลายความสมัพนัธ์ได้
เช่นกนั เม่ือใดท่ีรอยร้าวของความสมัพนัธ์เร่ิมชดัข้ึนเร่ือย ๆ ความผกูพนัจึงมกัเป็นเสมือนตวัประกนั
ท่ียื้อสถานภาพ หรือขอ้ผูกมดัท่ีเป็นปัจจยัสุดทา้ยไวไ้ม่ให้จบลง ยิ่งระยะเวลาความสัมพนัธ์นั้นมี
ความยาวนาน ภาพจ าก็ยิ่งมากมายจนสามารถกลบปัญหาท่ีสั่นคลอน ณ ปัจจุบนั ท าให้ยากต่อการ
ตดัสินใจให้เด็ดขาด จึงเป็นท่ีมาของการทบทวนในสภาวะท่ีเกิดข้ึนอยู่ตรงหน้าและมองหาการ
ยอมรับความจริงในจุดท่ีลม้เหลวแลว้ 
 
             ภาพยนตร์เร่ือง 500 days of summer 
             ‘I just woke up one day and I knew, what I was never sure when I’m with you’. ประโยคท่ี
เป็นเคร่ืองเตือนใจในการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูค้นของขา้พเจา้ตลอดมา ภาพยนตร์เร่ืองน้ีเป็น
ภาพยนตร์ท่ีเร่ิมตน้ดว้ยเร่ืองของความสัมพนัธ์ของมนุษยคู่์รักคู่หน่ึง ทอม แฮนเซ็น (Tom Hansen) 
และ ซัมเมอร์ ฟินน์ (Summer Finn) ท่ีเดินทางมาถึงจุดท่ีซัมเมอร์ ไม่มีความสุขอีกต่อไป และ
ตดัสินใจบอกลาความสัมพนัธ์ แต่ประเด็นท่ีเช่ือมโยงกบังานขา้พเจา้ คือเน้ือหาของภาพยนตร์ท่ีเล่า
ไปถึงความสุข และความทุกข ์ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างภาพความทรงจ า ระหว่างท่ีเลิกรากนัไปแลว้ 
จุดเร่ิมตน้ของปัญหาท่ีก่อใหเ้กิดความทุกข ์คือ ระยะเวลาในการท าความรู้จกักนั การปรับเขา้หากนั
ไม่ได ้การไม่ยอมรับตวัตนของอีกฝ่าย และการสั่งสมและแบกรับปัญหาเล็ก ๆ นอ้ย ๆหลากหลาย
จุดเป็นระยะเวลานานภายใตก้ารใชค้วามเงียบงนั ท่ีเสมือนว่าทุกอย่างด าเนินมาไดด้ว้ยดี แต่แลว้
ระเบิดเวลาของความสัมพนัธ์ก็ปะทุออกมาในตอนทา้ย ท าให้เกิดการทบทวนถึงความสุขท่ีผา่นมา 
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ว่าน่ีคือความสุขท่ีเกิดข้ึนจริงร่วมกนัระหว่างคนสองคนหรือเป็นเพียงแค่ความรู้สึกสุขใจของคน
เพียงฝ่ายเดียว 
 

 
 

ภาพท่ี 6          500 days of summer, Marc Webb, 2552 
เขา้ถึงไดจ้าก: http://dhynhanarun.blogspot.com/2010/07/500-days-of-summer.html 
 

 
 

ภาพท่ี 7          500 days of summer, Marc Webb, 2552 
เขา้ถึงไดจ้าก:  http://dhynhanarun.blogspot.com/2010/07/500-days-of-summer.html 

 
            
ทฤษฎีของสีและแสง            
            ทฤษฎีของสีท่ีจะน ามากล่าวถึง คือ ปฏิกิริยาของสีทางดา้นศิลปะ สี มีผลอยา่งสูงสุดทางการ
มองเห็น รับรู้ และรู้สึก ซ่ึงในศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้ เลือกใชโ้ครงสีท่ีใหค้วามรู้สึกในหลายทิศทาง
ของแต่ละผลงาน เช่น โทนของภาพเป็นสีน ้ าเงิน แลว้จึงแทรกสีใกลเ้คียงไปในพื้นท่ีสีน ้ าเงิน 
ประกอบกบัฝีแปรงท่ีฉับพลนั เพื่อส าแดงอารมณ์ทางความรู้สึกท่ีมีต่อแบบ ซ่ึงสีน ้ าเงินในแต่ละ
ผลงาน ให้ความรู้สึกแตกต่างกนัไป บา้งเป็นความรู้สึกเศร้า บา้งเป็นความรู้สึกเหงา โดดเด่ียว ตาม

http://dhynhanarun.blogspot.com/2010/07/500-days-of-summer.html


11 
 

 

ปริมาณและต าแหน่งการใช้ ซ่ึงการใช้สีในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ี ขา้พเจ้าได้แปรสภาพสีให้
กลายเป็นแสง เพื่อตรงกบัแนวความคิดหลกัในเร่ืองการของสภาวะ 
            แสงท่ีใชใ้นงานของขา้พเจา้ แบ่งออกเป็น แสงธรรมชาติ จากดวงอาทิตย ์และแสงประดิษฐ์    
แสงธรรมชาติหรือแสงท่ีเกิดข้ึนเองจากแสงอาทิตยท่ี์ขา้พเจา้ใชใ้นผลงาน เป็นสัญลกัษณ์ท่ีช้ีน าให้
เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะภายใตค้วามรู้สึกนึกคิดของมนุษยท่ี์ตรงกนัขา้มกบัสภาวะท่ี
ปรากฎ ซ่ึงในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ีน าเสนอเร่ืองความสัมพนัธ์ผ่านสีและแสง แสงประดิษฐ์เกิด
จากแสงท่ีมาจากวตัถุ เช่น หลอดไฟ โคมไฟ เป็นตน้ ซ่ึงประกอบกบัความรู้สึกทางอารมณ์อยูด่ว้ย 
ซ่ึงบางผลงานในชุด เป็นแสงประดิษฐแ์ละแสงประดิษฐอ์ยูร่่วมกนั บางผลงานเป็นแสงประดิษฐอ์ยู่
ร่วมกับแสงธรรมชาติ เพื่อน าเสนอเร่ืองทางความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างออกไป ด้วยจุดประสงค์ท่ี
ตอ้งการใชผู้ช้มตั้งค  าถามเก่ียวกบัทั้งสองสภาวะ 
             
อทิธิพลทีไ่ด้รับทางด้านรูปแบบ 
          วเิคราะห์ตัวอย่างกรณศึีกษาผลงานจิตรกรรมของ Eric Fischl 
           ผลงานจิตรกรรมสีน ้ ามนัของ Eric Fischl ไดส่้งอิทธิพลต่อผลงานศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้
ทางดา้นรูปแบบ ผลงานของอีริค ฟิช น าเสนอสภาวะชัว่ขณะของมนุษยท่ี์เต็มไปดว้ยความอึดอดั
และไม่สบายใจ ซ่ึงถูกน าเสนอผ่านการเขียนรูปทรงมนุษย ์และทีแปรง ซ่ึงบางรูปมีแสงธรรมชาติ
เขา้มาตกกระทบในรูปภาพ ดงัเช่นภาพดงัต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพท่ี  8       Eric Fischl, The Clemente Family, 2548, สีน ้ ามันบนผ้า ลิ นิน , 175.3 x 218.4 ซม. , 
Smithsonian American Art Museum 
เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.ericfischl.com/the-bed-the-chair-/  

http://www.ericfischl.com/the-bed-the-chair-/
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            ผลงานช้ินน้ีน าเสนอเร่ืองราวของครอบครัวหน่ึง ท่ีให้ความรู้สึกถึงความกระอกักระอวน
ผา่นการจดัองคป์ระกอบ การวางต าแหน่งของรูปทรงมนุษย ์แสง สี มีการใชแ้สงลกัษณะคลา้ยแสง
ของธรรมชาติสาดลงมาท่ีรูปทรงมนุษย ์ช่วงบริเวณ ใบหน้า และล าตวั ซ่ึงจงัหวะการลงของแสง
น ้ าหนกัสว่างจดันั้นพาดไปยงัจุดท่ีศิลปินตอ้งการจะส่ือสารเป็นนยั เช่น ผูห้ญิงสวมชุดสีเทามือกุม
หลงัสีหน้าเคร่งเครียด รับแสงในปริมาณท่ีมากและสว่างจดั อาจหมายถึงการเป็นผูน้ า และแบก
รับภาระบางอยา่ง ในขณะเดียวกนัท่ีชายสองคนดา้นหลงั อยูใ่นส่วนท่ีน ้ าหนกัมืด อาจหมายถึงการ
เป็นผูต้าม (อย่างไม่ไดพ้ึงประสงค)์ ประกอบกบัลกัษณะของอารมณ์ของใบหน้าท่ีแทบจะมองไม่
เห็น ท่ีชักจูงผูช้มงานให้ครุ่นคิดและสงสัยถึงอีกสภาวะหน่ึงของครอบครัวน้ี ดงันั้นแสงจึงเป็น
เสมือนสัญญะหน่ึงในการบอกเล่าเน้ือหาของภาพเช่นเดียวกบังานของขา้พเจา้ การมีสองแสงใน
หน่ึงภาพ ท่ีตกกระทบลงบนมนุษยส์องคนอยา่งต่างกนั เป็นการบอกเล่าสภาวะจุดยนืทางอารมณ์ ท่ี
มนุษยท์ั้งคู่ด ารงอยู ่
 

 
 
ภาพท่ี 9          Eric Fischl,  Bad Boy, 1981, สีน ้ ามนับนผา้ใบ, 168 x 244 ซม. 
เขา้ถึงไดจ้าก:  http://www.ericfischl.com/the-bed-the-chair 
 

            ภาพน้ีมีการใชทิ้ศทางของแสงจากภายนอกเขา้มาสู่ภายในอยา่งชดัเจนและโจ่งแจง้ สอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาท่ีเป็นไปทางเร่ืองเพศ ท่าทางของผูห้ญิงเปลือยท่ีนอนอยูบ่นเตียงนอน เปิดเผยอยา่งทา้ทาย
และไม่เกรงกลวั แสดงให้เห็นถึงสภาวะความตอ้งการบางอย่าง ในขณะเดียวกนัท่ีชายสวมเส้ือ        
สีเหลืองอ่อนหนัหลงัมือลว้งเขา้ไปในกระเป๋าลงัหนัหนา้ไปยงัส่ิงท่ีปรากฎดา้นหนา้ของเขา ซ่ึงเป็น
ขอ้ครุ่นคิดถึงสีหนา้และอารมณ์ท่ีแทจ้ริงของชายหนุ่ม ท่ีอาจเป็นไดท้ั้งความตอ้งการทางเพศ และก็
อาจเป็นไปไดท้ั้งความเบ่ือหน่ายเอือมระอาเช่นเดียวกนั หรือแมแ้ต่ปริมาณของแสงท่ีตกกระทบ
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ระหว่างหญิงสาว กบัชายหนุ่ม ท่ีแตกต่างกนัแสดงให้เห็นถึงสภาวะคนละอารมณ์ความรู้สึก แต่ใน
ภาพน้ียงัมีสัญลกัษณ์เพิ่มเติมก็คือผลไมใ้นชามดา้นหนา้ ซ่ึงคือกลว้ยและแอปเปิลซ่ึงสอดคลอ้งไป
ในทิศทางเดียวกบัเน้ือหาเช่นเดียวกนั 
 
วเิคราะห์ตัวอย่างกรณศึีกษาจากภาพยนตร์โดย หว่อง กาไว (Wong Kar-Wai) 
 
            การใชสี้และการจดัองคป์ระกอบถือเป็นลกัษณะเด่นเฉพาะตวัของผูก้  ากบัภาพยนตร์ช่ือดงั 
‘หว่อง กาไว’(Wong Kar-Wai) การจดัวางต าแหน่งของผูค้นและตวัละครใหส้ัมพนัธ์กนั นั้นมีความ
เหงา เศร้า และหวา้เหว ่เป็นกล่ินอายอยูอ่ยา่งชดัเจน   
            การเลือกใชชุ้ดสี และน ้าหนกั 
            ‘In the mood for love’ เป็นภาพยนตร์ช่ือดงัท่ีถูกจดจ าดว้ยฉากต่าง ๆท่ีไม่ว่าจะถูกจบัเป็น
ภาพน่ิง ก็ยงัมีความสวยงามและส่ือสารทางอารมณ์ไดอ้ยา่งชดัเจน การเลือกใชชุ้ดสี จะมีตั้งแต่ชุดสี
เดียวกนัและใกลเ้คียง (Monotone color) ไปจนถึงชุดสีตรงขา้ม (Complementary color) ซ่ึงจะแฝง
อยูใ่นทุกรายละเอียดของฉาก ไม่วา่จะเป็น สีของเคร่ืองส าอางท่ีอยูบ่นใบหนา้ สีของเคร่ืองแต่งกายท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ และสีของวตัถุตกแต่งและฉากสถานท่ี ท่ีถูกกระจายน ้ าหนกัไปตามอารมณ์รวมของ
ภาพ  แสงและเงาท่ีใช ้จะมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและท่าทางของตวัละคร เป็นแสงท่ีผ่านวตัถุ
ก าบงัแลว้ตกกระทบลงมาเป็นลวดลายหยอกลอ้ไปกบัรายละเอียดของภาพแลว้ก่อให้เกิดอารมณ์
ความรู้สึก 
           การจดัวางองคป์ระกอบและสีหนา้ท่าทางของตวัละคร 
           หว่อง กาไว ไดค้  านึงและวางแผนต าแหน่งของมนุษยแ์ละวตัถุในภาพ เขาไดค้ล่ีคลายโจทย์
ความเศร้า ความเหงา ออกมาเป็นเสน้โครงสร้างโดยรวมของภาพ เช่น การใชเ้สน้ตรงแนวตั้งจ านวน
มาก ท่ีเป็นโครงสร้างของวตัถุไล่ระดบักนั แลว้จึงตดัอารมณ์ดว้ยเส้นแนวนอนของภาพ แสดงถึง
ความโดดเด่ียว เดียวดาย และว่างเปล่าท่ามกลางสภาวะกดดนั หรือแมแ้ต่การเลือกใชว้ตัถุตกแต่งใน
ภาพ เช่นพื้นผิว ลวดลาย ก็ช่วยเสริมสร้างอารมณ์ร่วมไปกบัภาพได ้รวมไปถึงการแสดงออกทางสี
หนา้ท่าทางของตวัละคร ใบหนา้ท่ีเตม็ไปดว้ยอารมณ์เศร้าหมอง รอคอยบางส่ิง และการใชภ้าษาทาง
ร่างกาย ท่ีล่ืนไหลไปกบัส่วนประกอบอ่ืน ๆของภาพ จะช่วยเสริมสร้างและยกระดบัเน้ือหาของ
ภาพยนตร์ได ้
             การเลือกใชมุ้มกลอ้ง 
             จากภาพยนตร์เร่ือง In the Mood for love นั้น จะมีหลายฉากท่ีมีการใส่เสน่ห์ของมุมกลอ้ง       
เพิ่มเขา้ไป เช่น การถ่ายจากขา้งหลงันกัแสดง การถ่ายแบบยอ้นแสง การเลือกถ่ายฉากท่ีมีกระจกอยู่
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ในหอ้ง การถ่ายเสยมุมกลอ้งข้ึน เป็นตน้ ถือเป็นสัญญะอีกหน่ึงอยา่งในการบอกเล่าเน้ือหาของภาพ 
เช่น ฉากท่ีมีกระจกอยู่ในห้อง สะทอ้นให้เห็นใบหนา้ของตวัละครท่ีถูกมองไดห้ลายมุม หรือการ
ถ่ายจากหลงัตวัละครท่ีมองไม่เห็นใบหนา้ ท่ีผูช้มอาจจินตนาการต่อได ้หรือการถ่ายเสยมุมกลอ้งข้ึน 
โดยการวางต าแหน่งใหผู้ห้ญิงอยูด่า้นบนก าลงัเดินลงบนัไดมา ก็อาจเป็นสัญญะของพลงัอ านาจของ
สตรีท่ีอยูเ่หนือผูช้ายกเ็ป็นได ้
 

 
 

ภาพท่ี  10        ภาพยนตร์เร่ือง In the for mood for love, หวอ่ง กาไว, 2000 
เขา้ถึงไดจ้าก :  https://blog.calicocorners.com/blog/2017/8/2/back-to-the-movies 

 

 
 

ภาพท่ี 11         ภาพยนตร์เร่ือง ‘In the for mood for love’, หวอ่ง กาไว, 2000 
เขา้ถึงไดจ้าก:  https://www.revistaad.es/decoracion/diseno/galerias/in-the-mood-for-
love/7127/image/582528   
 

https://blog.calicocorners.com/blog/2017/8/2/back-to-the-movies
https://www.revistaad.es/decoracion/diseno/galerias/in-the-mood-for-love/7127/image/582528
https://www.revistaad.es/decoracion/diseno/galerias/in-the-mood-for-love/7127/image/582528
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ภาพท่ี 12         ภาพยนตร์เร่ือง In the for mood for love, หวอ่ง กาไว, 2000 
เขา้ถึงไดจ้าก:  http://nonsensefunnel.blogspot.com/2012/05/kar-wai-wong.html 
 
 

 
 

ภาพท่ี  13        นิตยสาร Vs Magazine ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากภาพยนตร์ของ Wong Kar-Wai 
เขา้ถึงไดจ้าก:  http://vistelacalle.com/114917/vs-magazine-y-su-homenaje-al-cine-de-kar-wai-
wong/ 

http://nonsensefunnel.blogspot.com/2012/05/kar-wai-wong.html
http://vistelacalle.com/114917/vs-magazine-y-su-homenaje-al-cine-de-kar-wai-wong/
http://vistelacalle.com/114917/vs-magazine-y-su-homenaje-al-cine-de-kar-wai-wong/
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บทที่ 3  
 

กระบวนการสร้างสรรค์ 
 
            ดงัท่ีกล่าวไปยงัเน้ือหาขา้งตน้ ขา้พเจา้จึงสังเกตุและคน้หาภาษาของจิตรกรรม ท่ีสามารถ
ส่ือสารตรงกบัแนวความคิดในศิลปนิพนธ์ ‘สัมพนัธ์เสมือน’ ขา้พเจา้จึงก าหนดให้ลกัษณะของ
ผลงานเป็นจิตรกรรมสีน ้ ามนัเหมือนจริงก่ึงนามธรรม แต่มีความแตกต่างกนัในแต่ละพื้นท่ีภายใน
ผลงาน ดว้ยการใชเ้ทคนิคการระบายสีท่ีแตกต่างกนั 
 
วธีิการสร้างสรรค์ผลงาน 
            เม่ือขา้พเจา้ไดศึ้กษาและหาเหตุผล ของปัญหาในความสัมพนัธ์ของมนุษย ์จนตระหนกัได้
เป็นค าตอบนามธรรมต่าง ๆ(ไม่อาจสมัผสัทางกายได ้แต่รับรู้ทางใจ) จึงน าไปสู่กระบวนการคิดและ
แสดงออกทางทศันศิลป์ เพื่อพดูคุยกบัความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้น ซ่ึงขา้พเจา้จะอธิบายเป็นหวัขอ้
ต่าง ๆดงัน้ี 
 
การก าหนดรูปแบบผ่านจิตรกรรมสองมิติ 
           จิตรกรรมสองมิติเป็นเทคนิคท่ีส่ือสารกันอย่างทัว่ไป และสร้างสรรค์ได้ไม่รู้จบ รวมถึง
เทคนิคสีน ้ ามนัท่ีขา้พเจา้เลือกใช ้นั้นมีวิธีสร้างสรรคไ์ดห้ลากหลายแบบ เช่น การระบายแบบเน้ือสี
บาง ๆ การะบายทบัซอ้น(Layers) การรระบายสีหนาๆ การปาดเน้ือสี การใชร่้องรอยของทีแปรง ท่ี
สามารถเป็นสญัญะในผลงานไดน้อกเหนือจากการใชรู้ปทรงหุ่นน่ิงต่าง  ๆ 
 
การก าหนดแนวเร่ืองและรูปแบบในงานจิตรกรรม 
           ขา้พเจา้เลือกท่ีจะใชส้ถานการณ์จริงท่ีสามารถเกิดข้ึนไดก้บัความสัมพนัธ์ทุกรูปแบบ แสดง
อยูใ่นท่าทางกิริยาและสีหนา้ท่ีชวนคิด และรู้สึก ซ่ึงขา้พเจา้ไดท้  าการตีโจทยข์องความสมัพนัธ์ในแต่
ละแบบ แต่ละสภาวะ เช่น ความสัมพันธ์กับคนรักในสภาวะอึดอัด ความสัมพันธ์กับคนใน
ครอบครัวในสภาวะเบ่ือหน่าย เป็นตน้ แต่อยูใ่นท่ามกลางบรรยากาศของส่ิงของ และสถานท่ีท่ีถูก
ตกแต่งดว้ยลวดลาย ท่ีดูโอ่อ่า เว่อวงัเกินความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้สอดคลอ้งกับประเด็นของ 
‘สัมพนัธ์เสมือน 
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การก าหนดรูปทรงต่าง ๆในการสร้างสรรค์ 
            ขา้พเจา้เลือกใชรู้ปทรงของมนุษย ์เพื่อส่ือสาร ถึงเร่ืองราวความสัมพนัธ์ โดยเลือกท่ีจะใช้
มนุษย ์เพศหญิง เพศผูซ่ึ้งมีลกัษณะบุคลิกท่ีซบัซอ้น รวมถึงการสวมใส่เคร่ืองแต่งกาย ท่ีมีลกัษณะ
หนักแน่นด้วยรายละเอียด แต่ก็มีความบอบบาง ซับซ้อน ในเน้ือผา้แบบชีฟองและมีความเป็น
ทางการมากเกินไป ตรงกนัขา้มกบัสภาวะของสถานท่ี ท่ีส่วนใหญ่มีความเป็นห้องในบา้น และ
ขา้พเจา้เลือกใชว้ตัถุหุ่นน่ิงต่าง ๆท่ีมีความแตกต่างกนัในหลากหลายพื้นผิว หลากความรู้สึก เช่น 
แกว้ เสาเหลก็ กระเบ้ือง เบาะรถ โคมไฟ เป็นตน้ เพื่อมาเสริมสร้างทิศทางของเน้ือหาในผลงาน 
 
การก าหนดสถานทีใ่นงานจิตรกรรม 
          ขา้พเจ้าเลือกสถานท่ี ในงานจิตรกรรม ท่ีมีความคุน้เคยกับมนุษยใ์นชีวิตประจ าวนั เช่น 
ห้องนอน ห้องน ้ า สระว่ายน ้ า รถยนต ์เป็นตน้ ขา้พเจา้เช่ือว่า ทุกคนตอ้งเคยมีประสบการณ์ ทั้งสุข
และทุกข์ ผ่านสถานท่ีต่าง ๆเหล่าน้ี โดยมีการปรุงแต่งลวดลาย สีสัน เพิ่มลงไปให้เหนือจริง 
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสภาวะท่ีปรากฏกบัสภาวะความเป็นจริง 
 
ทศันธาตุทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 
           รูปทรง  

- มนุษย ์เป็นสัญลกัษณ์ของการส่ือสารท่ีชัดเจน มีรายละเอียด ท่ีน่าคน้หาและ
สามารถดัดแปลงได้มากมาย เหมาะสมท่ีจะส่ือสารเน้ือหาท่ีเหมือนจะ
ตรงไปตรงมา แต่กมี็ความไม่เรียบง่ายเกินไปดว้ยรายละเอียดต่าง ๆ  

- ลวดลายดอกไม ้เป็นรูปทรงอิสระท่ีมีรายละเอียดเหมาะแก่การสร้างสรรคไ์ด้
อย่างสนุกสนาน การเลือกรูปทรงของดอกไม ้ท่ีอยู่บนชุดนางแบบ บนพื้นหลงั 
(wallpaper)ของห้อง หรือแมแ้ต่ในแจกนั ลว้นแตกต่างกนัไปทางความหมายท่ี
สามารถจะระบายใหต่้างกนัได ้

- วตัถุส่ิงของ เช่น โซฟา โตะ้ เกา้อ้ี  แกว้น ้ า เป็นตน้ เป็นวตัถุเรียบง่ายท่ีใช้กบั
สภาวะความเป็นจริง ซ่ึงขา้พเจา้จะแฝงลูกเล่นไวต้ามจุดของผลงาน เช่น แกว้ท่ีมี
น ้ าอยูเ่ตม็ วางอยา่งหม่ินเหม่และเส่ียงท่ีจะตกลงมา เพื่อใหต้อบโจทยเ์น้ือหา โดย
นึกถึงค าว่า ‘เกือบ’ ดังนั้ นส่ิงของในงานจึงมีการวางต าแหน่ง และใส่ใจ
รายละเอียดท่ีเป็นไปอยา่งค าวา่ ‘เหมือนวา่จะดี’ 
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            เส้น ขา้พเจา้วิเคราะห์การใชทิ้ศทางของเสน้ ตั้งแต่โครงสร้างของแบบร่างของภาพท่ีจะน ามา
สร้างสรรค์ต่อ เช่น ขา้พเจา้ก าหนดให้ความรู้สึกโดยรวมของภาพน้ี เป็น ความเศร้า เหงา และ
อา้งวา้ง ขา้พเจา้จะเลือกใชโ้ครงสร้างของภาพเป็นทิศทางแนวนอน ต่อมาจึงก าหนดท่าทางของ
นางแบบไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบั แนวของภาพ เช่น การขยบัร่างกายใหเ้ป็นเส้นแนวนอน แนว
โคง้ หรือ เป็นแนวตรงแต่ใชสี้หนา้เป็นการแสดงออกทางอารมณ์ให้ไปตามภาพแทน เม่ือก าหนด
เส้นหลกัๆได ้จึงเพิ่มต่าง ๆท่ีเป็นรายละเอียดยบิยอ่ย เขา้ไปตามจุดของผลงาน โดยใชเ้ส้นของวตัถุท่ี
น ามาใช ้เช่น พรม เกา้อ้ี กระจก ตู ้โซฟา เป็นตน้   
              สี  เน่ืองดว้ย ‘สัมพนัธ์เสมือน’ มีเน้ือหาท่ีค่อนขา้งซับซ้อนทางอารมณ์ ขา้พเจา้จึงตอ้งใช้
จิตวิทยาของสีในแบบต่าง ๆ เช่น  
                   การเลือกใช้โทนสีของสีเขียว ให้เป็นเขียวสด เขียวสะท้อนแสง จะให้ความรู้สึก
แปลกปลอม และเม่ือวางต าแหน่งของสีเขียวอยูเ่คียงขา้งกบัสีแดง ซ่ึงเป็นสีท่ีมีพลงัอ านาจ และชวน
จินตนาการทางด้านกามตัณหาอารมณ์ในตัวมันเอง ท าให้เกิดสภาวะปะทะอย่างรุนแรงและ           
น่าคน้หา 
                   การเลือกใชสี้ม่วงท่ีมีความลึกลบั ซ่อนเร้น เคียงดว้ยสีน ้ าเงินท่ีมีความเงียบงนัและเยอืก
เยน็ จึงเกิดเป็นอารมณ์ความรู้สึกใหม่ท่ีมีทั้งสองสภาวะในตวั 
                   การเลือกใชสี้เหลือง และสีส้ม ท่ีให้ความรู้สึกอบอุ่น ไปอยู่ตามต าแหน่งในงาน ท่ีบาง
จุดจะยงัสามารถคงความรู้สึกน้ีได ้แต่ในขณะเดียวกนั กส็ามารถกลบัค่าความหมายเดิม ใหก้ลายเป็น
สีเหลืองและสม้ท่ีอึดอดัและรุนแรงไดเ้ช่นกนั ตามเน้ือหาผลงาน 
                   การเลือกใชสี้แดง และชมพู ให้ความรู้สึกท่ีดุเดือน พลุ่งพล่าน โดยขา้พเจา้มกัจะใชสี้ท่ี
สดจากหลอด ทั้งสีน ้ ามนัและอะคริลิกปาดลงไปยงัผา้แคนวาส และให้สีผสมกนัเองดว้ยกนัลงซ ้ า
ทบัซ้อนกนั เพื่อตอ้งการความรู้สึกรุ่มร้อนท่ีบริสุทธ์ิและฉับพลนัออกมาจากจิตส านึกในทนัใด สี
แดงและชมพูท่ีขา้พเจ้าเป็นไปได้ทั้ งความโกรธ ขึงขงั อึดอดั และในขณะเดียวกันก็เป็นได้ทั้ ง
ความรู้สึกทางอารมณ์ และกิเลสตณัหาไปไดใ้นตวั ข้ึนอยูก่บัเฉดสีและวิธีการระบายท่ีแตกต่างกนั 
                  ขา้พเจา้เลือกใชโ้ครงสีแบบคู่ตรงขา้ม เช่น ม่วง-เหลือง แดง-เขียว เป็นตน้ และก าหนด
ปริมาณแบบ 70-30 % แลว้จึงแทรกสีท่ีอยู่ในแต่ละโทนเขา้ไปเร่ือย ๆจนพึงพอใจ ซ่ึงแต่ละเน้ือหา
ของภาพ จะมีการใชชุ้ดสีท่ีแตกต่างกนัไป ตามความรู้สึก ซ่ึงสีท่ีขา้พเจา้เลือกใช ้จะเป็นสีท่ีเกิดจาก
ความรู้สึกภายใน จึงจะไม่ใช่สีของวตัถุแต่ละชนิดจริง ๆ แต่จะถูกยอ้มและอาบดว้ยสีแห่งทศันคติ
ของขา้พเจา้ แต่ในชุดสีโดยรวมนั้น จะมีชุดสีของแสง ท่ีเป็นแสงธรรมชาติอยู่ดว้ยในผลงาน มาก
หรือนอ้ย แตกต่างกนัไปตามแนวความคิดในผลงานแต่ละช้ิน ซ่ึงการใชสี้น้ี ยงัรวมไปถึงชนิดของสี 
ท่ีใชท้ั้งสีอะคริลิกและสีน ้ ามนั เพื่อแบ่งแยกและรวบรวมในบางจุด เช่นจุดท่ีตอ้งการส่ือสารถึงความ
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กลวงเป็นพิเศษ จะเลือกใชสี้อะคริลิกท่ีมีเน้ือสีโปร่งแสง แต่อนุภาคความชดัรุนแรง และดึงดูดได ้
ในขณะท่ีจุดท่ีตอ้งการความหนักแน่น จะใช้สีน ้ ามนั ทบัซ้อนกันหนักข้ึนไปเร่ือย ๆตามความ
ตอ้งการ 
               น า้หนัก เน่ืองดว้ยเน้ือหาของผลงานขา้พเจา้นั้นมีสองสภาวะทางความรู้สึก ขา้พเจา้จึงเลือก     
ท่ีจะใชค่้าน ้ าหนกัแบบเฉพาะเจาะจง แสงและเงาชดัเจน แต่ในน ้ าหนกัทั้งมืดและสว่างนั้น ก็ยงัคง
แทนค่าดว้ยสีอยู ่เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของสภาวะท่ีปรากฎและสภาวะความเป็นจริง 
               พืน้ผวิ การเลือกใชพ้ื้นผวิในแต่ละพื้นท่ีของผลงาน มีความแตกต่างกนัไปตามรูปแบบของ
ความสมัพนัธ์ท่ีตอ้งการจะส่ือสาร ดงัต่อไปน้ี 
                      -  การระบายสีแบบบาง ๆ เคลือบซ้อนกนัไปทีละชั้น โดยใช้เน้ือสีในปริมาณน้อย
ท่ีสุด เพื่อบอกกล่าวถึงบุคลิกท่ีซับซ้อนแต่บอบบาง และความรู้สึกสับสน ไม่มัน่ใจ ของมนุษยใ์น
สภาวะความสัมพนัธ์ ณ ตอนนั้น และการทบัซอ้นของสี ซ่ึงจะเกิดข้ึนเป็นสีใหม่ ยงัแสดงใหเ้ห็นถึง
การเปรียบเทียบเชิงเน้ือหาของการสั่งสมและกดทบัความรู้สึกจนค่อยๆเปล่ียนไปของมนุษย ์ คลา้ย
เป็นการสร้างเปลือกทางความรู้สึกใหม่ เพื่อตอ้งการท่ีจะปิดบงัความรู้สึกท่ีแทจ้ริงดา้นในอีกดว้ย 
                      -   การระบายคลา้ยเทคนิคของสีน ้า หรือปล่อยใหสี้ไหลไปธรรมชาติและเห็นพื้นผวิท่ี
เป็นร่องรอยของแคนวาสคลา้ยรอบแตกร้าว เพื่อบ่งบอกอารมณ์ท่ีเช่ืองช้าแต่เต็มไปด้วยความ
เจบ็ปวดขา้งใน 
                      -   การรระบายแบบปาดเน้ือสีหนาทึบๆ ฝีแปรงเป็นจงัหวะแบบเขา้ท่ี เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้สึกท่ีหนักแน่น ชดัเจนของมนุษยค์นนั้น ณ ตอนนั้น ท่ีจะแฝงอยู่ตามส่วนของผลงาน เช่น 
ใบหนา้ ร่างกาย หรือแมแ้ต่การเลือกเทคนิคการระบายวตัถุส่ิงของ ให้เหมือนกบัคน หรือแตกต่าง
กบัคนกเ็ป็นสญัญะท่ีตอ้งการจะส่ือสารถึงสภาวะรอบขา้งท่ีมนุษยอ์าศยัร่วมอยูด่ว้ย 
           
เทคนิควธีิการในการสร้างสรรค์ผลงาน 
             การสร้างสรรคโ์ครงการศิลปพิพนธ์ชุดน้ี มีขั้นตอนอยูห่ลากหลายขั้นตั้งแต่การเร่ิมท าแบบ
ร่างไปจนถึงการท าผลงานจริง โดยผา่นกระบวนการจดัองคป์ระกอบจากบุคคลจริงและสถานท่ีจริง
เป็นหลกั ดงัต่อไปน้ี 
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ขั้นตอนการท าแบบร่าง 
1. การสร้างแบบร่างในกระดาษ 

                    ขา้พเจ้าจะก าหนดและสรุปแนวความคิดของผลงานแต่ละช้ิน ว่าตอ้งการกล่าวถึง
ความสัมพนัธ์ในทิศทางใดและรูปแบบใด เม่ือสรุปได ้จึงวาดแบบร่างออกมาเป็นบุคคลสมมุติ 
ท่าทาง ต าแหน่ง และสถานท่ีท่ีจะถ่ายท า โดยยึดการวางต าแหน่งและท่าทางไปในทิศทางของเส้น
โครงสร้างหลกัในผลงาน เช่น ปริมาณและต าแหน่งของเสน้แนวตั้ง เสน้แนวนอน เสน้โคง้ เป็นตน้ 
            2.    เม่ือไดอ้งคป์ระกอบท่ีตอ้งการ จึงท าการเลือกนางแบบ ท่ีมีใบหนา้และบุคลิกเฉพาะ ท่ีมี
ส่วนตรงกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการ แลว้จึงเลือกการแต่งหน้าและแต่งเคร่ืองแต่งกาย ท่ีมีลกัษณะเป็น
ลวดลายดอกไมแ้ละมีเน้ือผา้ท่ีลกัษณะโปร่งแสงและทบัซอ้นกนัเป็นชั้น เพื่อสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
แลว้จึงเลือกสถานท่ีและมุมมองท่ีจะถ่ายทอด ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นสถานท่ีท่ีอยู่ในความสัมพนัธ์
รูปแบบต่าง ๆท่ีแต่ละคนมกัจะเคยประสบพบเจอ เช่น หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งนัง่เล่น ในรถ เป็นตน้ 
            3. เม่ือนางแบบหรือตวัละครสมมุติ เคร่ืองแต่งกาย และสถานท่ีอยู่ในความพร้อม จึงเป็น
ขั้นตอนของการจดับรรยากาศโดยการจดัแสงไฟนีออน ซ่ึงประกอบไปดว้ยหลากสีสันเช่น แดง 
เขียว ฟ้า เป็นตน้ ซ่ึงจะถูกจดัวางต าแหน่งไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาเช่นกนั เช่น บาง
ผลงานตอ้งการไฟสีม่วงและยอ้นแสงเป็นหลกั เพื่อแสดงถึงความลึกลบั บางผลงานตอ้งการไฟ
หลากสีสนั น ้ าหนกัสวา่ง แสดงถึงความสบัสนวุน่วาย เป็นตน้ ซ่ึงแสงจากหลอดไฟLED หลากสี จะ
ท าหน้าท่ีในการบ่งบอกอารมณ์ของภาพแบบพื้นฐาน ก่อนท่ีจะถูกดดัแปลงและเติมแต่งเม่ือเขา้สู่
กระบวนการสร้างผลงานจริง 
             4. เม่ือการจดัไฟอยูใ่นต าแหน่งท่ีพอดี ขา้พเจา้จะบอกเล่าเร่ืองราวท่ีตอ้งการจะส่ือสาร แลว้
ใหน้างแบบจินตนาการสีหนา้และท่าทางของเขาออกมาเอง โดยการขยบัและเคล่ือนไหวร่างกายไป
ตามอารมณ์ท่ีรู้สึก ดังนั้นขา้พเจา้จะเป็นบุคคลท่ีถ่ายรูปผ่านกลอ้งดิจิทลั เพื่อน าภาพท่ีได้ตามท่ี
ตอ้งการมาเป็นแบบร่าง (sketch) ในการสร้างผลงานจริงต่อไป 
 
ขั้นตอนการท าผลงานจริง 
            1. เ ม่ือได้แบบร่างท่ีผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยีในการถ่ายท าและเลือกสรร
องคป์ระกอบท่ีสมบูรณ์แลว้ ขา้พเจา้จึงเตรียมผา้ใบแคนวาสท่ีขึงกบัโครงไมส้น พู่กนัสีน ้ ามนัและ
อะคริลิกยี่ห้อ Angelo, Renaissance สีน ้ ามันยี่ห้อ Winsor & Newtons, Holbein, Daler Rowney, 
Rembrandt, Louvre และ Silpakorn สีอะคริลิกยี่ห้อ Amsterdam มีเดียมชนิดต่าง ๆของสีน ้ ามนั เช่น 
ตัวท าละลายให้แห้งช้า และ เร็ว ( ลินสีด ลิควิน โซล์เวน้ท์ เป็นต้น) จานสีแบบพลาสติก ถัง
อะลูมิเนียมท่ีใชล้า้ง และผา้เช็ดสี  
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            2. เร่ิมร่างภาพลงบนผา้แคนวาส ด้วยการใช้พู่กันจุ่มสีท่ีผสมด้วยตัวท าละลายแห้งเร็ว      
(โซลเวน้ท)์ ท่ีเป็นไปตามแสงของงาน เช่น เขียว เหลือง ส้ม ร่างทีละส่วนแบบรวดเร็วและฉบัพลนั 
เพื่อให้ไดค้วามรู้สึกเร่ิมแรกท่ีมีต่อผลงาน โดยไม่ตอ้งค านึงถึงรายละเอียดและความถูกผิดมากนกั 
และจะเร่ิมร่างจากจุดส าคญัของงานก่อน เช่นใบหนา้และล าตวัของมนุษย ์และวตัถุส่ิงของท่ีอยูร่ะยะ
หนา้ เช่น โตะ้ เกา้อ้ี เป็นตน้ 
            3. ในระหว่างท่ีการร่างโครงภาพโดยใชสี้นั้นยงัไม่แห้งสนิท ขา้พเจา้จะใชเ้ทคนิค ลด และ 
เพิ่ม ในขณะเดียวกัน เช่น ใช้ผา้เช็ดสี หรือทิชชู ซับและขูดสีบางส่วนออกในขณะท่ียงัไม่แห้ง 
เพื่อให้ไดพ้ื้นผิวท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกต่าง ๆ และเพิ่ม โดยการแทรกสีอ่ืนเขา้ไปเจือในขณะท่ียงัไม่
แหง้ คลา้ยเทคนิคของสีน ้าแบบเปียกบนเปียก (Wet on Wet) เพื่อเพิ่มเสน่ห์ของพื้นผวิในผลงาน 
            4. เม่ือสีในขั้นตอนร่างภาพแห้งสนิท ขา้พเจา้จึงเร่ิมใส่รายละเอียดของผลงาน โดยการเวน้ 
ต าแหน่งท่ีเป็นแสงเอาไว ้ใหเ้ป็นพื้นท่ีของแคนวาสท่ีวา่งเปล่าในเร่ิมแรก แลว้จึงใชสี้อะคริลิกท่ีมีทั้ง
สะทอ้นแสง และธรรมดา ลงไปในจุดท่ีตอ้งการแสดงออกระดบัความแรกของสี และเพื่อให้สี
น ้ ามนัมากลบทบัไดโ้ดยไม่เกิดรอยแตกร้าว หลงัจากนั้นจึงลงน ้าหนกัส่วนท่ีเป็นเงาก่อนดว้ยสีน ้ามนั 
โดยการแทนค่าดว้ยสี ซ่ึงระหว่างท่ีลงขา้พเจา้จะเร่ิมจากการลงแบบบาง ๆ ท่ีทบัซอ้นส่วนท่ีเป็นสี
อะคริลิกบา้ง และสีน ้ ามนัเช่นเดียวกนับา้งแลว้รอให้แห้ง จึงจะทบัซอ้นในชั้นต่อไป ซ ้ า ๆ เร่ือย ๆ 
จนเกิดเป็นสีท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของขา้พเจา้เอง 
            5. เม่ือได้น ้ าหนักของสีโดยรวมของภาพ จึงเร่ิมใส่ละเอียด ใบหน้า ลวดลายดอกไมบ้น
พื้นผิวของวตัถุ ใส่รายละเอียดของส่ิงของในภาพ ให้ชัดเจนข้ึนโดยมีทั้ งฝีแปรงท่ีรวดเร็วและ
เช่ืองชา้ โดยใชลิ้นสีดและลิควินเป็นตวักลาง  (Linseed Oil and Liquin Gel) จึงจะไดท้ั้งลวดลายท่ี
ชดัเจนหนกัแน่น และลวดลายท่ีเบาบาง เพื่อผ่อนและกระจายความรุนแรงของรายละเอียด ไม่ให้
โดดเด่นจนเกินไป ขั้นตอนน้ีจะท าซ ้ าเร่ือย ๆจนกว่า จะรู้สึกวา่พอดี แลว้จึงเกบ็รายละเอียดดว้ยพูก่นั
เบอร์ 2 ในจุดท่ีตอ้งการความประณีตสูง  
           6. เม่ือภาพโดยรวมเสร็จ จึงจะกลบัมาใส่น ้าหนกัและสีท่ีบริเวณของแสง เพราะตอ้งการความ
สะอาดในเน้ือสีบริเวณน้ี จึงจ าเป็นตอ้งเวน้ไวท้  าทีหลงั 
           7. หลังจากการจัดการรายละเอียดทุกอย่างเ รียบร้อย สีแห้งสนิท จึงเ ร่ิมทารีทัชช่ิง 
(Retouching) เคลือบงานในตอนทา้ย ประมาณ 1-2 รอบ เพื่อขบัเน้นสีภายในงานให้ชดัเจนยิ่งข้ึน
เป็นอนัเสร็จสมบูรณ์ 
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ภาพท่ี 14     แบบร่างของศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 1 ก่อนผา่นกระบวนการถ่ายรูปในสถานท่ีจริง 
 

 
 

ภาพท่ี 15     การแต่งหนา้และเลือกเคร่ืองแต่งกายใหน้างแบบหรือตวัละครสมมุติ 
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ภาพท่ี 16    การแต่งหนา้และเลือกเคร่ืองแต่งกายใหน้างแบบหรือตวัละครสมมุติ 
 

 
 

ภาพท่ี 17    การแต่งหนา้และเลือกเคร่ืองแต่งกายใหน้างแบบหรือตวัละครสมมุติ 
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ภาพท่ี 18    การร่างโครงสร้างของรูปทรงโดยใชสี้แต่ละสีใหต้รงตามพื้นท่ีของผลงาน 
 

 

 
 

ภาพท่ี 19      การเร่ิมใส่น ้าหนกัของภาพใหเ้ติมเตม็พื้นท่ีวา่งมากข้ึนแต่ยงัคงเวน้พื้นท่ีของแสงไว ้
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ภาพท่ี 20     การร่างโครงสร้างของรูปทรงโดยใชสี้แต่ละสีใหต้รงตามพื้นท่ีของผลงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 21    การสร้างรายละเอียดลองลวดลายดอกไมพ้ื้นหลงัโดยใชเ้ทคนิคแบบเปียกบนเปียก  
(Wet on Wet) หรือการลงสีทบัซ ้าในขณะท่ีสีชั้นแรกยงัไม่แหง้ 
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ภาพท่ี 22    เม่ือสีชั้นแรกแหง้สนิท จึงค่อยๆทบัสีซ ้ า และเกบ็รายละเอียดลวดลาย โดยยงัเวน้พื้นท่ี
ของแสงไวล้งน ้าหนกัและสีทีหลงั 

 

 
 

ภาพท่ี 23    ท ากระบวนการเติมสีและรายละเอียดซ ้าไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่ลงน ้าหนกัพื้นท่ีแสงเสร็จ 
และระบายรีทชัช่ิงเพื่อเคลือบงานเป็นอนัเสร็จสมบูรณ์ 
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            จากกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ แสดงใหเ้ห็นว่าขา้พเจา้จะตอ้งรอบคอบและ    
ใส่ใจรายละเอียดให้ดีตั้ งแต่กระบวนการถ่ายรูปเพื่อให้ได้แบบร่าง เช่น การจัดวางต าแหน่ง
องคป์ระกอบของภาพ และการจดัวางสีหนา้ท่าทางของตวัละครสมมุติ รวมไปถึงทิศทางของแสง
และเงา เพื่อใหข้า้พเจา้สามารถท างานในช้ินผลงานจริงไดส้ะดวกมากข้ึน  
            การสร้างผลงานจริงโดยเทคนิคจิตรกรรมสีน ้ ามนัของขา้พเจา้นั้น ตอ้งอาศยัความรวดเร็ว
และแม่นย  าในการร่างภาพและลงสี เพราะตอ้งการไดฝี้แปรงท่ีรวดเร็ว และบริสุทธ์ิออกมาจาก
ความรู้สึกภายใน และเพื่อป้องกนัการเกิดสีหม่นหมอง จากการลงสีซ ้ า ๆท่ีบ่อยเกินไป ขา้พเจา้จึง
ตอ้งวางแผนการด าเนินงานและค านวนเวลาใหช้ดัเจนและรวดเร็ว  
            แต่ทวา่ดว้ยขั้นตอนท่ีละเอียดถ่ีถว้นตั้งแต่กระบวนการดิจิทลัในการถ่ายรูป อาจท าใหข้า้พเจา้    
ยดึมัน่ในความเป็นภาพถ่ายมากเกินไป เม่ือตอ้งเขา้สู่กระบวนการระบายสี ซ่ึงจะท าใหผ้ลงานไม่ต่าง
อะไรจากรูปถ่าย ขา้พเจา้จึงจะตอ้งแบ่งแยก และคดัเลือกเฉพาะเพียงแก่นสารส าคญั ในการน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการระบายสี เพื่อใหง้านจิตรกรรมยงัมีอารมณ์และความรู้สึกดว้ยฝีแปรงและเน้ือสี ท่ี
ขา้พเจา้ตอ้งการจะส่ือสารและแสดงออกถึงความเป็นเอกลกัษณ์ในผลงาน 
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บทที่ 4  
 

การสร้างสรรค์และวเิคราะห์ผลงาน 
 

            ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด ‘สัมพนัธ์เสมือน’  เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสีน ้ ามนั    
เหมือนจริงก่ึงนามธรรมอย่างต่อเน่ืองจ านวน 12 ช้ิน โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างผลงานเพื่อตั้ง
ค  าถามและทบทวนถึงสถานการณ์ความสัมพนัธ์ของมนุษยทุ์กคน โดยส่ือสารผา่นการใชแ้สงและสี 
และร่างกายมนุษยเ์ป็นสญัญะในผลงาน ซ่ึงสมัพนัธ์เสมือน ไดสื้บเน่ืองและพฒันามาจากสร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรมสีน ้ ามนัในการศึกษาในชั้นปีท่ี 4 ของขา้พเจา้ ท่ีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร ซ่ึงมีเน้ือหาดงัต่อไปน้ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 
 
                  ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 24    ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 1 
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วเิคราะห์ 
ด้านเน้ือหา  
 ผลงาน ‘Disconnected’ ช้ินน้ี มีเน้ือหาท่ีตอ้งการส่ือสารถึงความสัมพนัธ์ในเชิงอ านาจ 

ขา้พเจา้ไดรั้บผลกระทบจากประสบการณ์ตรงในการท างานกบันายจา้ง และสัมผสัไดถึ้งสภาวะแรง
กดดนั ท่ีบัน่ทอนสภาพจิตใจของขา้พเจา้ท่ีเตม็ไปดว้ยความอึดอดัแต่ไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได ้

ด้านรูปแบบ  
ผลงานช้ินน้ีเป็นจิตรกรรมสีน ้ ามนัเหมือนจริงก่ึงนามธรรม ท่ีมีการจดัวางองค์ประกอบ

แบบสามเหล่ียม ท่ีให้ความรู้สึกเหมือนการแผก่ระจายอ านาจลงมา มีการใชโ้ทนสีคู่ตรงขา้ม ม่วง - 
เหลือง ท่ีให้ความรู้สึกของภาพไปทางความลึกลบัและมีพลงัซ่อนอยู ่และการจดัวางร่างกายและสี
หนา้ของตวัละครสมมุตินั้นสัมพนัธ์กนัในเชิงควบคุมและการถูกกดดนั ซ่ึงจะออกมาในเชิงการใช้
ทศันธาตุเน้นท่ีเส้นโครงสร้างของภาพเป็นหลกั และเพิ่มรายละเอียดชวนจินตนาการดว้ยการใส่
ลวดลายนามธรรมดา้นหลงั ‘Disconnected’ ถูกสร้างสรรคม์าเพื่อให้ผูช้มรับรู้ถึงความรู้สึกของการ
ตกอยูใ่นความสมัพนัธ์ท่ีแบกรับความทุกขข์องขา้พเจา้เอง ท่ีจมอยูก่บัสถานการณ์บีบคั้นสภาพจิตใจ
และร่างกาย ท่ีเสมือนไร้หว้งเวลาและทางออก  

 
 
 
 
 

 
             
 
 
 
                     
 
 
 

 
 



30 
 

  

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 25    ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 2 
 
วเิคราะห์ 

ด้านเน้ือหา 
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินน้ี ช่ือ ‘Please, stay.’ มีเน้ือหาท่ีตอ้งการส่ือสารถึง

ความสัมพนัธ์ในเชิงเพื่อนสนิท หรือเพื่อนร่วมห้องท่ีใชเ้วลาอยู่ร่วมกนั จนเป็นเสมือนบุคคลใน
ครอบครัว ขา้พเจา้ตอ้งการส่ือสารถึงความรักและความไวใ้จท่ีมีต่อเพื่อนสนิทคนหน่ึง ท่ีอยูเ่คียงขา้ง
กบัขา้พเจา้ในทุกสถานการณ์ ทั้งสุขและทุกข ์แต่ตอ้งมาจบความสมัพนัธ์ลงดว้ยปัญหาเลก็ ๆ นอ้ย ๆ
ท่ีสะสมจนกลายเป็นความทุกขร์ะทมในตอนหลงั ขา้พเจา้จึงเลือกใหบุ้คคลสมมุติดา้นล่างใชท่้าทาง
ของการส าเร็จความใคร่ดว้ยตนเอง (Masturbation) 1 เพื่อมาเป็นสัญลกัษณ์ของการปลดปล่อยทาง

                                                 

             1Masturbation หมายถึงการจงใจกระตุน้ให้เกิดความรู้สึกทางเพศในตนเอง ( autoerotism ) ซ่ึงจะเป็น
การกระตุน้บนส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกายก็ได ้ไม่จ าเป็นตอ้งท าท่ีอวยัวะเพศเพียงท่ีเดียว ทั้งน้ีเพื่อหาความสุข
ใหก้บัตนเองดว้ยการกระตุน้ใหเ้กิดอารมณ์ทางเพศ และไม่จ าเป็นตอ้งมีการแขง็ตวัขององคชาติหรือจะตอ้งถึงจุด
สุดยอดทุกคร้ังไป 

เขา้ถึงไดจ้าก : https://health.campus-star.com/sex/635.html 

https://health.campus-star.com/sex/635.html
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ความทุกข์และความตอ้งการทางความสุข แลว้จึงมีท่าทางของบุคคลดา้นบนโอบออ้มไวร้าวดัง่
ความมีเมตตา ท่ามกลางความขดัแยง้ดว้ยบรรยากาศท่ีเจบ็ปวดรวดร้าว 

ด้านรูปแบบ 
ผลงานช้ินน้ียงัคงลกัษณะของการจดัองค์ประกอบแบบสามเหล่ียมไว ้แต่มีการเปล่ียน

มุมมองของภาพ ให้เป็นมุมมองท่ีกดลงมา เพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกท่ีตกอยู่ในจุดตกต ่าและ
ตอ้งการความช่วยเหลือ เสน้ทศันียภาพในแนวตั้งท่ีแฝงอยูต่ามวตัถุ เช่น ผา้ม่าน กระจก เป็นอีกหน่ึง
สัญญะในการส าแดงอารมณ์ท่ีช่างหดหู่ การใชสี้ เป็นไปในโทนร้อนเป็นหลกั สีส้ม เหลือง แดง ท่ี
ใหค้วามรู้สึกดุเดือดพลุ่งพล่าน และเนน้ใหข้ดัแยง้กบัท่าทางของบุคคลดา้นบนท่ีโอบกอด เพื่อสร้าง
สองความรู้สึกทางบุคลิกของตวัละครสมมุติ ท่ีแตกต่างกนั แต่ตอ้งอยูเ่คียงขา้งกนัและช่วยเหลือกนั 
จุดมุ่งหมายของผลงานช้ินน้ีตอ้งการแสดงให้ผูช้มรับรู้ถึงความส าคญัของเพื่อนสนิท ความรักท่ี
ยิ่งใหญ่ไม่แพค้วามสัมพนัธ์รูปแบบอ่ืน และสามารถมีอิทธิพลต่อการสร้างความสุขและความทุกข์
ของมนุษยไ์ดอ้ยา่งประหลาดใจ 

 
การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 
 
                  ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 26    ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี  
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วเิคราะห์ 
ด้านเน้ือหา 
ผลงานช้ินน้ีมีช่ือว่า ‘ 30.01 mins’ ท่ียงัคงกล่าวถึงความสัมพนัธ์กบัเพื่อน แต่เป็นในเชิงท่ี

ขา้พเจา้เป็นฝ่ายอึดอดัเอง และเบ่ือหน่ายกบัการทนอยู่ร่วมกบัใคร เป็นความสัมพนัธ์ท่ีตอ้งการใช้
เวลาอยูต่วัคนเดียวซกัระยะหน่ึงเพื่อความสบายใจ 

ด้านรูปแบบ  
การจัดวางองค์ประกอบของผลงานช้ินน้ี จะเน้นไปท่ีจุดเด่นและจุดรอง โดยมีการใช้

เส้นแนวตั้งตรงเป็นตวัเสริมทางความรู้สึก สีท่ีใชเ้ป็นคู่สีตรงขา้ม ม่วง-เหลือง แต่เนน้จงัหวะของฝี
แปรงมากข้ึน ท่ีมีทั้งหนกั บาง และหนกัแน่น ในบางจุด เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมกบังานเพิ่มข้ึน เช่น 
การเน้นการปาด   เน้ือสีท่ีบริเวณใบหน้า ในขณะท่ีปล่อยวางตนเองในการระบายสีให้บาง ใน
บริเวณพื้น ปล่อยให้มนัไหลไปธรรมชาติแต่ยงัคงไวด้ว้ยความอดทนอดกลั้น หรือบริเวณใบหนา้
และล าตวัของบุคคลดา้นหลงั ท่ีสลายความถูกตอ้งของใบหนา้และล าตวัไปและเติมเตม็ดว้ยฝีแปรง
ท่ีรวดเร็วและฉบัพลนั เพื่อแสดงถึงการไม่เขา้ใจและไม่รับรู้ในส่ิงท่ีบุคคลสมมุติน้ีพดูอีกต่อไป หรือ
การเน้นเส้นแนวตั้งท่ีผา้ม่านและประตูดา้นหลงัอย่างหนกัแน่นและดุเดือด เพื่อตอกย  ้าความหมด
หนทางของด ารงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์น้ี ผลงานช้ินน้ีสร้างสรรค์มาเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ทาง
ความรู้สึกท่ีมีต่อสถานการณ์ความสัมพนัธ์อนัลม้เหลวของขา้พเจา้เอง และตอ้งการให้เห็นถึงมุม
ดา้นลึกภายในท่ีขา้พเจา้อยากจะแสดงออกทางอาการสีหนา้ท่าทางต่อคนท่ีพูดหรือมีสัมพนัธ์ดว้ย 
แต่ไม่อาจท าไดใ้นชีวิตจริง 
    จากการท าผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะท่ี 1 และ ระยะท่ี 2 ชุดน้ี ส่งอิทธิพลค่อนขา้ง
สูงต่อโครงการศิลปนิพนธ์ ‘ สัมพนัธ์เสมือน’ ในเน้ือหาของความสัมพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ          
การเลือกใชชุ้ดสีท่ีมีผลต่อความรู้สึก การจดัวางท่าทางและสีหน้าในการแสดงออกของตวัละคร
สมมุติ และการเลือกใชฝี้แปรงในแต่ละจุด และเม่ือวิเคราะห์ดูถึงส่ิงท่ีขาดหายไป คือเร่ืองราวของ
ลวดลาย เคร่ืองแต่งกาย วตัถุส่ิงของประกอบฉาก และสถานท่ี ท่ีสามารถเติมแต่งให้น่าดึงดูดและ
ชวนจินตนาการถึงเน้ือหาเพิ่มเติมไดม้ากข้ึน รวมไปถึงการจดัองคป์ระกอบของภาพ ท่ีอาจมีบาง
ผลงาน ท่ีเผยใหเ้ห็นเร่ืองราวท่ีชดัเจนมากเกินไป ซ่ึงสามารถตดับางส่วนของภาพออกไปโดยท่ียงัจะ
สามารถส่ือสารอยา่งเป็นนยัยะไดส้มบูรณ์กว่า ศิลปนิพนธ์ชุด สัมพนัธ์เสมือน จึงมีขอ้เหมือนหรือ
แตกต่างออกไปดงัต่อไปน้ี 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่1  
 

 
 

ภาพท่ี  27       ภาพศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 1 
                       ช่ือผลงาน ‘ 10.01 a.m.’ 
                       เทคนิค       สีน ้ ามนับนผา้ใบ 
                       ขนาด         100 x 150 ซม. 
                       ปีท่ีสร้าง     2561  
 
วเิคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่1 

ด้านเน้ือหา  
บรรยากาศในรถยนต์ คือสถานท่ีท่ีข้าพเจ้ากลับนึกถึงเป็นอันดับแรกๆในเร่ืองของ

ความสัมพนัธ์มากกว่า เตียงนอน ห้องน ้ า อาจเพราะขา้พเจา้มีประสบการณ์ตรงท่ีค่อนขา้งยากท่ีจะ
ลืมเลือน ระหว่างการนั่งรถยนต์ ขา้พเจ้ามกัจะตอ้งรับฟังส่ิงต่าง ๆมากมายจากคนรอบขา้งใน
บรรยากาศอนัคบัแคบ เช่น การฟังเสียงบิดามารดาทะเลาะกนั การตะโกนและด่าทอใส่กนัของ
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ขา้พเจา้และพี่ชาย การทะเลาะกนัระหว่างขา้พเจา้และเพื่อน ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีอึดอดัเพราะขา้พเจา้
ไม่สามารถหนีออกไปไดใ้นทนัที ขา้พเจา้จึงน าบรรยากาศระหว่างนั่งอยู่ในรถยนต ์มาบอกกล่าว
ความสมัพนัธ์ท่ีช่างทรมานผา่นการแนบอิงชิดกายกนัของตวัละครสมมุติคู่หน่ึง ท่ีร่างกายใกลชิ้ดกนั 
แต่เตม็ไปดว้ยสีหนา้ท่ีชวนคิดตาม ของทั้งสองคนท่ีไม่สมัพนัธ์กนัเหมือนร่างกายท่ีแนบเอนกนั 
  
ด้านรูปแบบ  

 ผลงาน ‘10.01 a.m.’ ช้ินน้ีมีการพฒันาจากผลงานชุดก่อนศิลปนิพนธ์อย่างเห็นไดช้ดัใน
เร่ืองของแสงเงา และลวดลายภายในงาน ขา้พเจา้ไดก้ าหนดโครงสี และจงัหวะของแสงเงาอย่าง
ชัดเจน ของภาพน้ี รวมถึงสีหน้าและท่าทางของตวัละครท่ีเป็นไปตามองค์ประกอบท่ีขา้พเจ้า
ตอ้งการ โดยให้มีเส้นโครงสร้างในงานด าเนินไปแบบมีทศันียภาพในบรรยากาศท่ีคบัแคบให้มี
ความพอดีและลงตวั และยงัมี การก าหนดให้มีสองสภาวะของแสง ท่ีแสดงให้เห็นถึงสภาวะใน
เน้ือหาผลงานของขา้พเจา้ ระหว่างสภาวะท่ีปรากฏและสภาวะความเป็นจริง ท่ีถูกแทนค่าดว้ยแสงสี
เหลืองและสม้เหมือนกนั แต่มีท่ีมาจากคนละท่ีกนั (แสงสีเหลืองอนัแรกมาจากนอกหนา้ต่างรถ แสง
สีเหลืองอีกอนัมาจากใตเ้บาะในรถ) รวมถึงจงัหวะของสายตาของคนท่ีเอนนอนอยู ่ท่ีมองตรงมายงั
ผูช้ม อยา่งไม่เกรงกลวัและชวนสงสัยในขณะท่ีสายตาคนหลงัมองออกไปนอกหนา้ต่างอยา่งราวกบั
ว่ารอคอยบางส่ิงอยู่ สัญลกัษณ์ทางการแสดงออกเหล่าน้ีถูกคิดมาเพื่อตอกย  ้าและตั้ งค  าถามถึง
ความสมัพนัธ์ท่ีคิดวา่แน่นอน นั้นอาจไม่ใช่อยา่งท่ีเรามองเห็นไดด้ว้ยตา 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่2  
 

 
 

ภาพท่ี   28      ภาพศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 2 
                       ช่ือผลงาน     ‘Happy Anniversary.’ 
                       เทคนิค          สีน ้ ามนับนผา้ใบ 
                       ขนาด            140 x 170 ซม. 
                       ปีท่ีสร้าง        2561  
 
วเิคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่2 

ด้านเน้ือหา  
‘สุขสันตว์นัครบรอบ’ หรือ ‘Happy Anniversary’ ประโยคท่ีคุน้หูส าหรับคู่รักหรือคู่สมรส

แทบจะทุกคู่ แต่เม่ือประโยคคลา้ยประโยคบอกรักน้ี กลบัเป็นประโยคท่ีว่างเปล่าและอา้งวา้งข้ึนมา
ในวนัหน่ึง ความสมัพนัธ์นั้นเกิดความสัน่คลอนข้ึนจนยากจะเยยีวยา ขา้พเจา้จึงจ าลองเหตุการณ์การ
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สังสรรคแ์ละทานอาหารกนัของคู่รักคลา้ยวนัออกเดทกนัใหม่ๆ ใหก้ลายเป็นวนัฉลองท่ีหดหู่และไร้
ซ่ึงความหวานท่ีเคยมี และตอบสนองต่อความสงสัยท่ีมีต่อค าพูดท่ีบอกรักกนั นั้นเกิดจากการพูด
ออกมาจากความรู้สึกดา้นในจริง ๆ หรือเป็นแค่เพียงการโกหกเพื่อให้อีกฝ่ายนั้นรู้สึกสบายใจดว้ย
ความสงสาร 

ด้านรูปแบบ 
              ผลงานช้ินน้ีมีการจดัองคป์ระกอบท่ีแตกต่างไปจากผลงานช้ิน ‘10.01 a.m.’ ดว้ยลกัษณะ
ของการเลือกตดับางส่วนออกไป ให้ไดอ้งค์ประกอบใหม่ โดยยงัคงเน้นเส้นแนวตั้งลงมา และ
ขดัแยง้ดว้ยเส้นแนวนอนของร่างกายมนุษยเ์ป็นเอกลกัษณ์ประจ าของขา้พเจา้ และดว้ยสีหนา้ของ
นางแบบในรูป จะให้ความรู้สึกอา้งวา้งและเดียวดายในชีวิตคู่ โดยมีเส้นของแสงไฟ แบ่งกั้นพื้นท่ี
ระหว่างการใชชี้วิตร่วมกนัท่ีถูกมือเอ้ือมล ้ าเส้นนั้นไป และยงัเป็นเส้นกั้นท่ีแบ่งสองสภาวะของ
ความสัมพนัธ์อีกดว้ย การใส่รายละเอียดลวดลายของดอกไมพ้ื้นหลงั ดอกไมใ้นแจกนั และดอกไม้
ท่ีเป็นลวดลายบนชุดของนางแบบ จะมีความแตกต่างกนั เป็นเสมือนการหยอกลอ้ส่ิงท่ีจริงและไม่
จริงไปในตวั ดว้ยเทคนิควิธีการระบายท่ีมีทั้งบางในดอกไมใ้นพื้นหลงั และอดัแน่นดว้ยเน้ือสีใน
บริเวณดอกไมใ้นแจกนั เป็นตน้ การก าหนดทิศทางของแสงให้แสงนั้นมาจากดา้นหลงั กระทบลง
บนใบหน้าท่ีมองตรงมายงัผูช้ม ช่วยเพิ่มอรรถรสแห่งความเศร้าท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจได้อย่าง   
กระอกักระอวน 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่3 
 

                             
 
ภาพท่ี  29            ภาพศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 3 
                            ช่ือผลงาน     ‘Unforgettable show’ 
                            เทคนิค          สีน ้ ามนับนผา้ใบ 
                            ขนาด            130 x 180 ซม. 
                            ปีท่ีสร้าง        2561  
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วเิคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่3 
ด้านเน้ือหา  

              ผลงานช้ินน้ีกล่าวถึงความสัมพนัธ์แบบคู่รักดว้ยเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั คือ
การใชเ้วลาร่วมกนัในการดูโทรทศัน์ แต่เป็นความสัมพนัธ์ท่ีสะสมความเบ่ือหน่ายต่อกนัมากข้ึน
เร่ือย ๆทุกวนั แต่ตอ้งทนอยูร่่วมกนัไป 

ด้านรูปแบบ 
ผลงานช้ินน้ีเป็นการด่ืมด ่ารสชาติของแสงและสีมากข้ึนในผลงาน จะเห็นไดว้่าขา้พเจา้มี

การใช้สีท่ีหลากหลายมากข้ึนอยู่ในพื้นท่ีเดียว ซ่ึงจะให้ความรู้สึกท่ีสับสนวุ่นวายและชวน
จินตนาการมากข้ึน ท าใหภ้าพมีความเหนือจริงมากข้ึน แต่กย็งัคงไวด้ว้ยการจดัองคป์ระกอบแบบไล่
ระดบั สูง-ต ่า การแสดงถึงอ านาจท่ีอยูเ่หนือกว่า  และเร่ืองเพศสัมพนัธ์ในชีวิตคู่ท่ีแฝงสัญลกัษณ์ไว้
ตามจุดต่าง ๆ เช่นการวางต าแหน่งเป้ากระโปรงไวอ้ยู่ระดบัสายตา การวางต าแหน่งรอยยบัของผา้
ให้ซับซ้อนสอดคลอ้งไปกบัลวดลายท่ีวกวน เพื่อให้เขา้กบัสีสันท่ีมากมากท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงท่ี
หลากหลายของคนท่ียากแทห้ย ัง่ถึง 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่4 
 

 
 

ภาพท่ี  30            ภาพศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 4 
                            ช่ือผลงาน     ‘Silent waves’ 
                            เทคนิค          สีน ้ ามนับนผา้ใบ 
                            ขนาด            125 x 180 ซม. 
                            ปีท่ีสร้าง        2561  
 
วเิคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที่ 4 

ด้านเน้ือหา  
‘Silent waves’ ยงัคงด าเนินต่อไปในความสัมพนัธ์แบบคู่รัก ท่ีตกอยู่ในบรรยากาศของ

ความเหงาและเงียบงัน ท่ามกลางการเลือกสถานท่ีท่ีทา้ทายมากข้ึนตั้ งแต่ไปถ่ายท าแบบร่างท่ี
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สถานท่ีจริง อย่าง สระว่ายน ้ า ซ่ึงขา้พเจา้ได้สัมผสับรรยากาศท่ีเย็นยะเยือกและเดียวดายตั้ งแต่
ระหวา่งถ่ายรูป จึงตอ้งการใหเ้น้ือหาของความสมัพนัธ์น้ีเป็นไปดว้ยความหดหู่และส้ินหวงั  

‘ความเงียบ’ เป็นอีกหน่ึงภยัอนัตรายหลกัๆท่ีท าลายความสัมพนัธ์ไดอ้ย่างรุนแรง การไม่
ส่ือสารกนัออกมาตรง ๆ ท าให้เกิดรอยร้าวท่ีค่อยๆส่งเสียงดงัข้ึนเร่ือย ๆเพียงแต่เราไม่อาจไดย้ิน 
คล่ืนความทุกข์กระทบอยู่รอบจิตใจจนท าให้ขา้พเจา้อยากจะปลดปล่อยออกมาให้เห็นถึงความ
เจบ็ปวดและอึดอดัผา่นการแสดงออกทางงานจิตรกรรมช้ินน้ี  

ด้านรูปแบบ 
              การใชเ้ส้นทศันียภาพ (perspective) กลบัเขา้มามีบทบาทอีกคร้ังในงานของขา้พเจา้ โดย
ผลงานช้ินน้ีไดใ้ชเ้ส้นน าสายตาไปดา้นหลงัของภาพท่ีให้ความรู้สึกลึกดว้ยน ้ าหนกัของสระว่ายน ้ า 
ท าใหช้วนนึกคิด ประกอบกบักระเบ้ืองท่ีมีสีสันท่ีต่างจากความเป็นจริง เสมือนพาหลุดไปยงัอีกมิติ 
แต่ยงัคงเอกลกัษณ์ไวด้ว้ยสีหนา้ท่าทางของนางแบบ ท่ีมีองคป์ระกอบแบบสามเหล่ียม โดยมีเส้น
โครงสร้างร่างกายไปในทางแนวนอน ท่ีใหค้วามรู้สึกเฉ่ือยชาและหมดหวงั การใชสี้ในผลงานช้ินน้ี
ยงัคงเป็นการเล่นกบัโทนร้อน-เยน็ ทางขั้วความรู้สึก แต่ส่ิงท่ีขาดไปในงาน เป็นเร่ืองของทิศทาง
ของแสงท่ียงัไม่ชัดเจนมากนักและการเก็บรายละเอียดท่ียงัไม่ประณีตพอ หรือเห็นลวดลายได้
ชดัเจนมากพอในส่วนของผูห้ญิงท่ีช่วงตวัอยู่ในน ้ าดา้นล่าง หรือความเป็นพื้นผิวของผา้ ท่ียงัไม่
กระจ่างชดัและเขา้ใจไดม้ากพอ 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่5 
  

 
 
ภาพท่ี  31            ภาพศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 5 
                            ช่ือผลงาน    ‘The Last suffer’ 
                            เทคนิค          สีน ้ ามนับนผา้ใบ 
                            ขนาด            150 x 195 ซม. 
                            ปีท่ีสร้าง        2561 
 
วเิคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่5 

ด้านเน้ือหา  
              ‘The Last suffer’ เ ป็นช่ือผลงานท่ีได้แรงบันดาลใจมาจากงานจิตรกรรมช่ือดังใน
ประวติัศาสตร์ท่ีเรียกกันว่า อาหารม้ือสุดทา้ย  หรือ ‘The Last Supper’ ของศิลปิน Leonardo Da 
Vinci ซ่ึงขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรคผ์ลงานออกมาให้ The Last suffer เป็นความทุกขม้ื์อสุดทา้ยท่ีจะทน
ไหว ข้าพเจ้าเล็งเห็นปัญหาความสัมพันธ์ท่ีมักเกิดข้ึนได้กับทุกครอบครัวหรือทุกสังคม คือ
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ความสัมพนัธ์เม่ือรับประทานอาหารร่วมกนั ส าหรับบางคน อาจเป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีจะไดแ้บ่งปัน
เร่ืองราวท่ีพบเจอมาแต่ในละวนั แต่ส าหรับบางคนกอ็าจเป็นช่วงเวลาท่ีทรมานท่ีสุด เพราะหลายคน
ทะเลาะกนั หรือเกิดบทสนทนาท่ีย  า่แยใ่นม้ืออาหารได ้และเม่ือการเปิดปัญหาซ ้ า ๆในสถานท่ีน้ีเป็น
สถานท่ีท่ีอยู่ในส่วนส าคญัของชีวิตประจ าวนั จึงสามารถส่งอิทธิพลต่อการบัน่ทอนและท าลาย
ความสมัพนัธ์ไดอ้ยา่งไม่เหลือเยือ่ใยได ้

ด้านรูปแบบ 
              การใชสี้สันท่ีหลากหลายยงัคงความต่อเน่ืองมาถึงผลงานช้ินน้ี แต่แทรกความเป็นลวดลาย
ดอกไมแ้ละลวดลายส่ิงของต่าง ๆเพิ่มมากข้ึน ขา้พเจา้ตอ้งการให้ความประทบัใจแรกในผลงานนั้น
คือความเพียบพร้อมทางกายภาพ ด้วยการใส่รายละเอียดลงไปจ านวนมาก ให้ผูช้มรู้สึกว่า 
ความสัมพนัธ์น้ีมีความครบในรูปธรรม แต่กลบัเป็นผูค้นในความสัมพนัธ์ ท่ีกลบัรู้สึกว่ามีอะไรขาด
หายไป การอดัฝีแปรงแน่นๆท่ีท าใหดู้อึดอดัก็ช่วยให้ภาพดูกระอกักระอวนมากข้ึน การใส่ลวดลาย
ในพื้นหลงันั้นขา้พเจา้จงใจใหเ้ป็นลายท่ีวกวนไป เสมือนติดอยูใ่นหว้งความปวดร้าวท่ีไม่มีทางออก 
แต่ทว่าผลงานช้ินน้ียงัคงมีขอ้บกพร่องในเร่ืองของทิศทางของแสงและเงาท่ีขาดความชดัเจน และ
ระยะของภาพเกิดความตนัและอึดอดัสายตา ท าใหก้ารรับชมภาพอาจไม่ล่ืนไหลสกัเท่าไหร่ 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่6 
 

 
 
ภาพท่ี  32            ภาพศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 6 
                            ช่ือผลงาน     ‘Waterfall’ 
                            เทคนิค          สีน ้ ามนับนผา้ใบ 
                            ขนาด            120 x 190 ซม. 
                            ปีท่ีสร้าง        2561 
 
วเิคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่6 

ด้านเน้ือหา  
                 ‘Waterfall’ เป็นผลงานท่ียงัคงไวซ่ึ้งความประทบัใจแรกดว้ยลวดลายและสีสันมากมาย 
เพื่อบอกสภาวะท่ีเพียบพร้อมทางกายภาพของความสัมพนัธ์ แต่กลบักลายเป็นความรู้สึกของคู่
สัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมห้องท่ีเฉยชาและส้ินหวงั ห้องน ้ า คือสถานท่ีมนุษยเ์ราใชเ้พื่อปลดทุกข ์แต่
กลายเป็นว่าสถานท่ีท่ีควรจะได้ปลดปล่อยนั้น กลบัเป็นสถานท่ีท่ีถูกรุกล ้ าและไร้ซ่ึงความเป็น
ส่วนตวั  
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 ด้านรูปแบบ 
               ดว้ยจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการจะแสดงให้เห็นถึงความอึดอดัและกระอกักระอวน ขา้พเจา้จึง
เลือกใช้ลวดลายดอกไมท่ี้มากด้วยรายละเอียดและสีสันมาสร้างบรรยากาศ ชุดสียงัคงเป็นการ
ควบคุมของสีโทนร้อนและเยน็ แต่เพิ่มเสน่ห์ดว้ยการเลือกใชมุ้มกลอ้ง ท่ีท าให้เห็นมุมมองมากข้ึน 
จากมุมมองท่ีตวัละครมองตนเองในกระจก และสีหนา้และท่าทางท่ีมุมมองในกระจกมองกลบัมา 
รวมถึงมุมมองของผูช้มท่ีจอ้งมองไปท่ีภาพทั้งหมดอีกที ซ่ึงขา้พเจา้ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของ
ประเดน็การเสแสร้งของ  สีหนา้และท่าทางเพื่อรักษาความสมัพนัธ์ จึงไดน้ ารายละเอียดน้ีมาใช ้รวม
ไปถึงการแบ่งพื้นท่ีในงาน  ให้เสมือนเป็นสองพื้นท่ีในพื้นท่ีใหญ่พื้นท่ีเดียวโดยใชเ้ส้นแนวตั้งมา
ขดัแยง้ลวดลายท่ีพล้ิวไหว เพื่อสร้างความรู้สึกท่ีท่ิมแทงภายใตก้ารปล่อยปะละเลยของความทุกขใ์ห้
ด าเนินต่อไปเร่ือย ๆอยา่งไม่ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งจริงจงั 
                   แต่ทว่าปัญหาหลกัของผลงานช้ินน้ี คือขนาดของรูปทรงมนุษยท่ี์แตกต่างกนัเกินไปอยา่ง
ชดัเจน  ทั้งท่ีในความเป็นจริง ระยะห่างเพียงแค่นั้นไม่อาจท าใหม้นุษยด์า้นหลงัมีขนาดเลก็ผดิปกติ
ได ้รวมไปถึงการไม่ปล่อยวางของฝีแปรง ท่ีขา้พเจา้สามารถปล่อยวางไดใ้นบางต าแหน่งของผลงาน 
เช่น เงาสะทอ้นของคนในกระจก ท่ีสามารถปรุงแต่งใหล่ื้นไหลไดม้ากกว่าน้ี หรือว่าจะเป็นปริมาณ
ของสีโทนร้อนในชุดของผูห้ญิงตรงหนา้ท่ีมีมากไป จนท าให้กลืนไปกบัพื้นหลงัท่ีมีลวดลายและสี
ท่ีคลา้ยกนัได ้ 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่7 
 

 
 
ภาพท่ี  33             ภาพศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 7 
                            ช่ือผลงาน     ‘1,092 times’ 
                            เทคนิค          สีน ้ ามนับนผา้ใบ 
                            ขนาด            120 x 180 ซม. 
                            ปีท่ีสร้าง        2561 
 
วเิคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่7 

ด้านเน้ือหา  
         ‘1,092 times’ หรือ 1,092 คร้ัง นั้นมาจากการค านึงถึงอีกหน่ึงปัจจยัความสมัพนัธ์ของชีวิตคู่ 

ซ่ึงก็คือ ‘เซ็กส์’ สภาวะความตอ้งการทางธรรมชาติท่ีไม่อาจปิดกั้นได้ ส่งผลดีและผลเสียทาง
ความสัมพนัธ์ไดม้ากมาย ตวัเลขปริศนาในช่ือผลงานนั้น บ่งบอกความรู้สึกอดทนต่อการกระท า
ซ ้ าๆท่ีเกิดข้ึนทุกวนัจนไม่สามารถแยกออกไดร้ะหว่างความรัก และความใคร่ และกิเลสตณัหาทาง
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กามอารมณ์ ท่ีชีวิตคู่นั้นมีไม่เท่ากนั จนสามารถก่อใหเ้กิดการฝืนใจหรืออดทนไปเพื่อประคองไวซ่ึ้ง
ความสัมพนัธ ์
               ด้านรูปแบบ 
               สงัเกตุไดว้า่ผลงานช้ินน้ี ใหค้วามรู้สึกท่ีค่อนขา้งสบาย ในทางกายภาพ เน่ืองจากขา้พเจา้ได้
ปลดปล่อยฝีแปรงไปตามอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีทั้งจงัหวะข้ึนและลง และปล่อยให้สีผสมผสานกนั
อย่างล่ืนไหล และการก าหนดแสงธรรมชาติท่ีมาจากดา้นนอกให้เห็นอย่างชดัเจน เพื่อเป็นสัญญะ
ของอีกสภาวะหน่ึงท่ีถูกก าหนดทิศทางและปริมาณให้อยูใ่นต าแหน่งท่ีบอกใบเ้น้ือหา เช่น บริเวณ
ใบหนา้ของคน แขนของคน รอยของการทบัซอ้นกนัของผา้ เป็นตน้ รวมไปถึงการแทรกสญัญะดว้ย
ท่าทางของมือท่ีอุดและหยดุน ้ าจากก๊อกน ้ าไม่ให้ไหล เสมือนการหยุดย ั้งความตอ้งการทางเพศท่ีมี
อยา่งรุนแรงและไม่อาจควบคุมได ้และการใชสี้ ยงัเป็นไปในทิศทางของคู่ตรงขา้มขา้งเคียงเป็นหลกั 
เขียว - ส้ม แต่ใชก้ารแทรกสีกลาง เช่ือมไปท่ีลวดลายและรายละเอียดยิบยอ่ย เช่น สีม่วง ชมพู และ
ฟ้า เพื่อใหภ้าพยงัดูล่ืนไหลและไม่หนกัหน่วงไปในทางใดทางหน่ึง  
                แต่ทว่าการทบัซอ้นกนัของสีโดยนั้นไม่มีมวลปริมาตรท่ีมากพอ ซ่ึงอาจเกิดจากการใชสี้ท่ี
โปร่งแสงและไม่ผสมขาวมากพอ ท าให้เม่ือลงสีเหล่านั้นทบักนัไป ผลงานจึงเกิดความไม่เป็นมวล
เท่าท่ีควร และสีเกิดความหม่นหมองในบางส่วน เช่นบริเวณใบหนา้ จากการลงซ ้ ามากเกินไป และ
การเติมค่าน ้ าหนกัของสีเพียงค่าน ้ าหนกัเดียว กระจายไปทั้งทัว่ผลงาน เช่นความสดของสีฟ้า ท่ีไม่
ถูกดรอปลงในระยะหลงั ซ่ึงสามารถส่งผลใหผ้ลงานมีระยะความลึกในงานไม่เพียงพอ 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที่ 8 
 

 
 

ภาพท่ี  34            ภาพศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 8 
                            ช่ือผลงาน     ‘Cold the sunlight’ 
                            เทคนิค          สีน ้ ามนับนผา้ใบ 
                            ขนาด            130 x 190 ซม. 
                            ปีท่ีสร้าง        2561 
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วเิคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่8 
ด้านเน้ือหา  

              แสงแดดท่ีอบอุ่นท่ามกลางบรรยากาศท่ีเยือกเยน็ สายตาท่ีจอ้งมองไปยงัแสงอาทิตยด์า้น
นอกราวกบัการรอคอยอะไรบางส่ิงบางอยา่ง คือส่ิงท่ีอาจสัมผสัไดจ้ากผลงานช้ินน้ี ขา้พเจา้ยงัคงใช้
สถานท่ีส าหรับปลดปล่อยความทุกขอ์ย่างห้องน ้ า แต่เป็นมุมมองของอ่างอาบน ้ าท่ีมีคู่รักคู่หน่ึงใช้
เวลาร่วมกนัอยา่งเป็นส่วนตวั ซ่ึงท าให้รู้สึกอึดอดัได ้ขา้พเจา้ตอ้งการเผยให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ท่ี
รุกล ้าเขตความเป็นส่วนตวัมากเกินไป จนกลายเป็นความสัมพนัธ์ท่ีฉุดร้ังกนัไวม้ากกว่าท่ีจะเดินไป
ขา้งหนา้ดว้ยกนั 
              ด้านรูปแบบ 
              ‘Cold the sunlight’ มีการใชชุ้ดสีคู่ตรงขา้ม ม่วง-เหลือง และมีการจดัวางต าแหน่งทิศทาง
ของแสง และรูปทรงของวสัดุตกแต่งอยา่งสายคลอ้งคอสีสันท่ีท าจากกระดาษฟอยลใ์หไ้ปในทิศทาง
เส้นแขยงมุมท่ีขนานกันเฉียงลงมา เพื่อให้ความรู้สึกท่ีเศร้าและกดดัน ประกอบกับการเน้น
รายละเอียดของสีหนา้ของผูห้ญิงท่ีมองออกไปใหค้มชดัและหนกัแน่น เพื่อเป็นนยัยะส าคญัของการ
ส่ือสารถึงความระทมทุกขด์า้นใน และการจงใจวางแสงตกกระทบบนใบหนา้เฉพาะผูห้ญิงท่ีมอง
ออกไป เพื่อส่ือสารถึงสองสภาวะท่ีเขามีในตวัเขาเอง 
              จุดบกพร่องของผลงานช้ินน้ี คือเสน่ห์ท่ีหายไปของสีสันบนใบหนา้ ท่ีม่ีเพียงแค่คู่ตรงขา้ม 
และการคดัเนน้รายละเอียดท่ีมากเกินไป จึงท าใหดู้แขง็ และไม่เป็นธรรมชาติ ปริมาตรยงัขาดความ
เป็นมวล เช่น หวัไหล่และแขนของผูห้ญิง  ขาของผูห้ญิง ดอกไมใ้นกระถาง ลูกบอลอะลูมิเนียมบน
ขอบอ่าง เป็นตน้ อาจจึงตอ้งพิถีพิถนัในการมองค่าน ้าหนกัของสีใหแ้ม่นย  ามากกวา่น้ี 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่9 
 

 
 

ภาพท่ี  35            ภาพศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 9 
                            ช่ือผลงาน     ‘ 0.01 a.m.’ 
                            เทคนิค          สีน ้ ามนับนผา้ใบ 
                            ขนาด            130 x 190 ซม. 
                            ปีท่ีสร้าง        2561 
วเิคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่9  

ด้านเน้ือหา  
              ‘0.01 a.m.’ เป็นการบอกเล่าความสัมพนัธ์ของการอยูร่่วมกนัแบบสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคม
แบบครอบครัว แบบเพื่อน หรือท่ีท างาน โดยผา่นการจ าลองสถานการณ์ของการสังสรรค ์เฉลิมเฉ
ลองในคืนสุดทา้ยของปี ท่ีควรจะเป็นวนัท่ีทุกคนควรจะมีความสุขกบัชีวิตในปีท่ีผา่นมาใหเ้ตม็ท่ี แต่
ขา้พเจา้กลบัมองวา่เป็นคืนแห่งความสนัโดษ ท่ามกลางผูค้น เน่ืองจากขา้พเจา้เคยพบเจอกบัรู้สึกหวา้
เหว่และว่างเปล่าอยู่หลากหลายคร้ัง ท่ามกลางผูค้นท่ีสนิทหรือผูค้นมากมายรอบกาย แต่กลบัรู้สึก
เหมือนไม่มีใครเขา้ใจหรือใส่ใจเราจริง ๆ  
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               ด้านรูปแบบ 
               มุมมอง เป็นส่ิงท่ีขา้พเจา้เลือกท่ีให้เป็นตวัแปรในการด าเนินเร่ืองราว ขา้พเจา้เลือกการใช้
มุมมองแบบกดต ่าลงมา เสมือนว่าผูช้มก าลงัจอ้งมองบุคคลทั้งสามน้ีอีกที ขา้พเจา้วางต าแหน่งตาม
เส้นโครงสร้างของทศันียภาพ และวาดผูค้นใหมี้ขนาดไปตามมุมมองท่ีเห็น ทิศทางของแสงในภาพ
นั้นมาจากหลายทิศทาง ทั้งดา้นนอกหนา้ต่าง ดา้นหนา้ และดา้นใตใ้บหนา้ของคน เพื่อแสดงใหเ้ห็น
ถึงหลากหลายสภาวะท่ีต่างคนต่างรู้สึกในการอยู่ร่วมกนัในความสัมพนัธ์น้ี รวมถึงวิธีและฝีแปรง
การระบาย ท่ีปล่อยวางมากข้ึน เพื่อเผยให้รู้สึกถึงความฉาบฉวยของและความไม่จริงใจของ
ความสัมพนัธ์  
               เน่ืองจากการสร้างผลงานให้มีมุมมองของทศันียภาพแบบมองต ่าลงมานั้นตอ้งมีความ
ละเอียดในความถูกตอ้งของเส้นทศันียภาพ ซ่ึงขา้พเจา้ยงัมีขอ้บกพร่องของขนาด และสัดส่วนของ
รูปทรงมนุษย ์ในความเป็นจริงในระยะห่างเพียงแค่นั้น  รวมไปถึงการใส่ใจในรายละเอียดบางส่วน
ท่ีสามารถใส่ใจไดม้ากกวา่น้ี เช่น น้ิวมือ ใบหนา้ของผูห้ญิงดา้นหลงั เป็นตน้  
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ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่10 
 

 
 

ภาพท่ี  36           ภาพศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 10 
                            ช่ือผลงาน     ‘Falling’ 
                            เทคนิค          สีน ้ ามนับนผา้ใบ 
                            ขนาด            170 x 235 ซม. 
                            ปีท่ีสร้าง        2561 
 
วเิคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่10  

ด้านเน้ือหา  
             ‘Falling’ เป็นผลงานช้ินต่อเน่ืองจาก ‘0.01 a.m.’ ท่ียงัคงไวซ่ึ้งเน้ือหาของความสัมพนัธ์เชิง
สังคม ผ่านการแสดงออกของมนุษย์สามคน ซ่ึงขา้พเจ้ายงัคงขบัเน้นในเร่ืองของมุมมองและ
รายละเอียด โดยรูปน้ีจะเป็นมุมมองจากหัวบนัได ท่ีสามารถมองเขา้ไปทั้งดา้นตรงหนา้ โดยท่ียงัมี
ประตูสีเขียวด้านขวา เป็นสัญลักษณ์ของอีกหน่ึงทางเลือกท่ีสามารถเลือกเดินไปได้ เน้ือหา
ความสัมพนัธ์ในภาพน้ี เป็นสภาวะสั่นคลอนและเปราะบาง ทั้งสัญญะท่ีใช ้ไม่ว่าจะเป็นลูกบอลท่ี
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เม่ือกล้ิงไปโดนแกว้ท่ีเตม็ไปดว้ยน ้ าลน้เอ่อและวางอยูอ่ยา่งหม่ินเหม่บนขอบหวับนัได ก็พร้อมท่ีจะ
ตกแตกได้ตลอดเวลา หรือแสงธรรมชาติจากฝ่ังซ้ายท่ีตกกระทบคนทั้ งสองคน ในขณะท่ีคน
ดา้นหลงักไ็ดรั้บแสงท่ีโทนสีเดียวกนั แต่มาจากคนละทิศทาง แสดงใหเ้ห็นถึงสองสภาวะการเป็นอยู ่
หรือแมแ้ต่ระหว่างเงาของดอกไมใ้นแจกนัท่ีสะทอ้นในกระจกกบัดอกไมท่ี้วางอยู่บนโต๊ะ ก็เป็น
สองอารมณ์ความรู้สึก โดยผา่นการใกลชิ้ดของมนุษยท่ี์ต่างกนั จุดมุ่งหมายของการสร้างผลงานช้ิน
น้ี คือการเตือนใจผูช้มใหต้ระหนกัและทบทวนถึงความสัมพนัธ์ท่ีเปราะบาง ซ่ึงบางคร้ังมนุษยเ์รามี
ทางเลือกมากกวา่หน่ึงทางเสมอ อยูท่ี่วา่เราจะมองเห็น และเช่ือในทางเลือกอ่ืนนั้นหรือไม่ 
            ด้านรูปแบบ 
            การใชท้ศันธาตุของเส้น ยงัคงเอกลกัษณ์ไวด้ว้ยการใชเ้ส้นแนวตั้งสลบักบัแนวนอน เพื่อ
ตอกย  ้าความรู้สึกอึดอดัและกดดนั การใชโ้ทนสีคู่ตรงขา้มม่วงเขียว ประกอบกบัระยะของงานท่ีดูลึก 
จะช่วยใหน่้าคน้หามากข้ึน  และการใชฝี้แปรงนั้น เป็นไปในลกัษณะของทั้งแบบบาง ทบัซอ้น และ
แบบหนา กระจายไปตามพื้นท่ีท่ีตอ้งการจะส่ือสาร  
             เน่ืองจากท่ีมาของแสงธรรมชาตินั้นอาจไม่ไดบ่้งบอกเป็นรูปธรรม เช่น ทิศทางท่ีมาจาก
หนา้ต่าง จึงท าให้การแยกแยะระหว่างสองสภาวะ สภาวะท่ีปรากฎกบัสภาวะความเป็นจริงนั้นยาก
ข้ึน ผลลพัธ์ยงัออกมาดูคลา้ยเป็นเพียงแสงสีเหลืองตดักบัสีม่วงเฉยๆ สีโดยรวมของภาพ มีการลด
ระดบัความสดลงไป การใชสี้ท่ีหลากสีสันและชวนจินตนาการ ไดล้ดหายไป และรวมไปถึงพื้นผวิ
ของวตัถุท่ีอาจยงัไม่ชดัเจนมากนกั เช่นความเป็นผวิเหลก็ของหวับนัได ยงัไม่มนัวาวมากพอ ผวิของ
โคมไฟแนวตั้ง ยงัไม่สามารถอ่านออกไดว้่าเป็นพื้นผิวของวสัดุอะไร เป็นตน้ น ้ าหนกัในเงามืดเช่น
บริเวณใบหน้าของผูห้ญิงคนซ้าย ก็สามารถท าให้ชัดเจนกว่าน้ีได้ แล้วภาพน้ีอาจจะมีความ
สมเหตุสมผลและเป็นเอกภาพมากข้ึน  
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ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่11 
 

 
 
ภาพท่ี  37            ภาพศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 11 
                            ช่ือผลงาน     ‘Hidden Time-bomb’ 
                            เทคนิค          สีน ้ ามนับนผา้ใบ 
                            ขนาด            190 x 255 ซม. 
                            ปีท่ีสร้าง        2561 
 
วเิคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่11 

ด้านเน้ือหา  
‘ระเบิดเวลาท่ีซ่อนอยู’่ หรือ ‘Hidden Time-bomb’ เป็นผลงานจิตรกรรมสีน ้ามนัขนาดใหญ่      

ท่ีดึงดูดสายตาดว้ยสีท่ีสดและจดัจา้น ความรุนแรงของสีในงานนั้นกล่าวถึงปัญหาความสัมพนัธ์เชิง
สังคมในการอยูร่่วมกนั และแน่นอนว่าพอไดย้ินช่ือผลงาน ผูช้มจะพยายามหาระเบิดเวลาอนันั้นท่ี
ซ่อนอยูใ่นผลงาน แต่ในระหว่างการคน้หา พวกเขาอาจไดค้น้พบสัญญะต่าง ๆท่ีแฝงอยู ่เช่น ผูห้ญิง
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ดา้นซา้ยนัง่อยูบ่นหมอนท่ีวางบนโซฟาอีกที ดว้ยสายตาท่ีมัน่ใจและเดด็ขาดนั้น เขากลบัถือแกว้ดว้ย
ปลายน้ิวเพียงสองน้ิวอยา่งหม่ืนเหม่ หรือผูห้ญิงดา้นล่างท่ีมีแววตาจอ้งมองมาอยา่งผูช้มอยา่งขมึงตึง 
กลบัอยู่ในท่าทางท่ีพร้อมจะหมดก าลงัและเอนลงบนกระเป๋าเดินทางไดทุ้กเม่ือ หรือแมแ้ต่ผูห้ญิง
ดา้นขวาสีหนา้วิตกกงัวล มองมายงัแกว้ท่ีก าลงัจะตกแตก กลบัอยู่ในท่าทางพยายามนัง่อยูบ่นเบาะ
เกา้อ้ีอย่างเกรงกลวัพื้นท่ีส่วนรวมดา้นล่าง หรือว่าความสัมพนัธ์น้ีไร้ซ่ึงความแน่นอนอยู่เลย? และ
หรือว่าระเบิดเวลาท่ีซ่อนอยู่ในผลงาน อาจไม่ใช่นาฬิกาท่ีอาจหลบซ่อนอยู่ใตโ้ซฟา แต่มนัอาจจะ
เป็นนาฬิกาความสมัพนัธ์ท่ีอยูใ่นทุกรายละเอียดเลก็ ๆ นอ้ย ๆท่ีรวมกนัภายในงาน เสมือนการสั่งสม
และปล่อยปะละการท าความเขา้ใจกนัในการอยูร่่วมกนักเ็ป็นได ้
            ด้านรูปแบบ 
             ขา้พเจา้ก าหนดโครงสร้างของภาพดว้ยเอกลกัษณ์การขดัแยง้ของทิศทางของเสน้เหมือนเดิม 
แต่เน้นจงัหวะของฝีแปรงให้ชดัเจนข้ึน เช่น การระบายแบบเปียกบนเปียก การระบายแบบแห้งๆ
เนน้เน้ือสี การระบายแบบทบัซอ้นกนัของสี หรือแมแ้ต่ทิศทางของฝีแปรงท่ีสอดคลอ้งกบัต าแหน่ง 
และเน้ือหา เช่น ฝีแปรงการระบายของสีหนา้ของผูห้ญิงบนโซฟา ให้ดูมัน่ใจและแน่น่ิง ในขณะท่ี   
ฝีแปรงบริเวณแขนของผูห้ญิงไปจนถึงมือท่ีจบัแกว้ จะมีความฉบัพลนั สั่น และเคล่ือนไหว เพื่อให้
แยกแยะได้ถึงความแตกต่างระหว่างการท าให้ทุกอย่างเหมือนจะดีด้วยการสร้างเปลือกทาง
ความรู้สึกดว้ยสีหนา้แห่งความมัน่ใจ แต่ก็ไม่อาจหลบซ่อนความลงัเลของการกระท าไดอ้ยา่งมิดชิด 
หรืออยา่งเช่นการระบายสีท่ีท าหนา้ท่ีเป็นแสงธรรมชาติจากนอกหนา้ต่าง ท่ีมีความบางและล่ืนไหล
อย่างธรรมชาติ ซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งการให้ขดัแยง้กบัสภาวะความสัมพนัธ์ดา้นในท่ีสั่นคลอน หรือการ
วางต าแหน่งแสงและสีของผูค้นเพื่อส่ือสารเน้ือหา เช่น การวางต าแหน่งใหผู้ห้ญิงบนโซฟาเป็นคน
เดียวท่ีโดนแสงธรรมชาติตกกระทบ และผูห้ญิงดา้นขวาบนเกา้อ้ีแกว้ก็ถูกกระทบดว้ยแสงสีโทน
เดียวกนัแต่หาไดม้าจากท่ีมาเดียวกนั ดว้ยการอดัแน่นดว้ยกอ้นสี เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความคลา้ยคลึง
ว่ามีทศันคติเดียวกนัหรือเขา้ใจกนั นั้นอาจไม่ใช่อยา่งท่ีคิด และในขณะเดียวกนั บุคลลในภาพจะมี
การระบายทบัซอ้นกบัของสีเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงบุคลิกและความรู้สึกท่ีมีหลากหลายมิติ และจะเห็น
ไดว้า่ ทุกคนนั้นมีจุดสมัพนัธ์กนัดว้ยสีแดงท่ีตกกระทบบนเส้ือผา้  เพื่อเผยใหเ้ห็นท่ีจุดร่วมสมัพนัธ์ท่ี
ทุกคนมีแน่ ๆเหมือนกนั อาจเป็นสีแดงแห่งความรุนแรงทางอารมณ์และจิตใจกเ็ป็นได ้ผลงานช้ินน้ี
ถูกสร้างสรรคม์าเพื่อให้ผูช้มไดท้บทวนถึงและสังเกตุผูค้นท่ีมีสัมพนัธ์ร่วมดว้ยให้ทะลุปรุโปร่งข้ึน 
ก่อนท่ีมิตรภาพทุกอยา่งจะพงัทลายไปจนไม่อาจแกไ้ขอะไรได ้
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ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่12 
 

 
 

ภาพท่ี  38            ภาพศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 12 
                            ช่ือผลงาน     ‘1,093’  
                            เทคนิค          สีน ้ ามนับนผา้ใบ 
                            ขนาด            130 x 165 ซม. 
                            ปีท่ีสร้าง        2561 
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วเิคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่12 
            ด้านเน้ือหา 
            ผลงานช้ินน้ีเป็นผลงานช้ินสุดทา้ยในการท าโครงการศิลปนิพนธ์ ‘สัมพนัธ์เสมือน’ซ่ึงไดรั้บ
แรงบนัดาลใจต่อเน่ืองมาจากผลงานช้ิน ‘1,092 times’ ท่ีมีเน้ือหาของความสัมพนัธ์ในประเด็นของ
เพศสมัพนัธ์ โดยเนน้เร่ืองของเวลาและการรอคอยเป็นแก่นส าคญั 
             ด้านรูปแบบ 
             ผลงานช้ินน้ีมีความแตกต่างดว้ยองคป์ระกอบแบบนอ้ยแต่พอดี โดยเนน้คนและแสงเงาเป็น
หลกั ซ่ึงขา้พเจา้ไดเ้พิ่มเส้นโครงสร้าง จากเส้นแนวตั้ง ให้เป็นสามเหล่ียมคว ่า สังเกตุดว้ยรูปทรง
ผา้ม่านดา้นซ้าย ในขณะเดียวกนัก็ประจบใกลก้นักบัโครงสร้างรวมของคนท่ีเป็นสามเหล่ียม เพื่อ
สร้างสภาวะการรอคอยท่ีดูกดดนั รวมไปถึงการปลดปล่อยการแทรกสีในกนัและกนัให้มีความล่ืน
ไหลข้ึนไปตามน ้ าท่ีปล่อยมาจากก๊อกน ้ าไหลผ่านแอปเปิลท่ีถูกปลอกเปลือกลงสู่อ่างน ้ าท่ีผ่านการ
สะบดัฝีแปรงและสีท่ีดูเป็นวงัวน ขา้พเจา้ยงัสอดแทรกลวดลายต่าง ๆ ไปตามผา้ม่าน เส้ือผา้ และ
กระเบ้ืองดา้นหลงั เผื่อให้ภาพดูมีความรู้สึกเคล่ือนไหวไปตามกาลเวลา สภาวะของการรรอคอย ท่ี
ไม่สามารถออกไปไดน้ั้น เป็นเพราะเราออกไปไม่ไดจ้ริง ๆ หรือไม่กลา้ท่ีจะเดินออกไปยอมรับ
ความจริง น่ีคือค าถามของผลงาน ‘1,093’ ท่ีฝากไวผู้ช้มไดนึ้กคิดและพิจารณาดู    
           การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ี มีทั้งหมด 12 ช้ินผลงานจิตรกรรมสีน ้ ามนัเหมือนจริง
ก่ึงนามธรรม ท่ีมีขอ้ดีและขอ้เสียแตกต่างกนัไปแต่ละผลงาน ซ่ึงทุกคร้ังท่ีขา้พเจา้เร่ิมงานช้ินใหม่ 
ขา้พเจา้จะทบทวนขอ้ผิดพลาดของแต่ละช้ินเสมอเพื่อน ามาพฒันาเป็นช้ินต่อ ๆไป ไม่ว่าจะเป็น 
ทางดา้นเน้ือหาและทางดา้นรูปแบบก็ตาม และระหว่างสร้างสรรคผ์ลงาน ขา้พเจา้ไดมิ้ตรภาพดี ๆ
เพิ่มข้ึนจากการท าแบบร่าง โดยการพูดคุย ส่ือสาร และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูค้นท่ีมา
ช่วยเหลือขา้พเจา้ ท าให้เกิดมุมมองท่ีมีต่อความสัมพนัธ์ สามารถแตกออกมาไดเ้ป็นหลายประเด็น 
ซ่ึงท าให้ข้าพเจ้ามองเห็นปัญหาและหาทางแก้ไขความสัมพนัธ์ในผลงานและในชีวิตจริงได้
ละเอียดอ่อนมากข้ึน 
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บทที่ 5  

 
บทสรุป 

 
 

             โครงการศิลปนิพนธ์ ‘ สัมพนัธ์เสมือน’ ชุดน้ีไดผ้า่นการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางประเดน็ต่าง 
ๆ ไม่ว่าจะเป็นความหมายของความสัมพนัธ์ ไปจนถึงปัญหาของความสัมพนัธ์ เพื่อเสริมสร้างการ
ท าผลงานศิลปะจริงท่ีถูกโยงเขา้ประเด็นความสัมพนัธ์ตั้งแต่เร่ิมวางแผนและกระบวนการตั้งแต่
ระหว่างการท าแบบร่าง ระหว่างการท างานจริง ไปจนถึงผลส าเร็จของงาน ซ่ึงระหว่างสร้างสรรค์
ผลงานแต่ละช้ิน ขา้พเจ้าประสบพบเจออุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ หรือทาง
ความคิดของตวัเอง ท่ีตอ้งใช้ความประณีตในการเขา้ใจปัญหาของความสัมพนัธ์ทั้งหมด ดงันั้น
ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ี จึงเป็นเสมือนเคร่ืองเตือนใจใหผู้ช้มไดร้ะมดัระวงัและดูแลความสมัพนัธ์ไว้
ให้ดี เพราะจิตใจของมนุษย์นั้ นเป็นส่ิงท่ีซับซ้อนและยากแท้หยัง่ถึง ดังนั้ นการส่ือสารอย่าง
ตรงไปตรงมาและปรับเขา้หากนั เป็นเร่ืองท่ีควรใส่ใจอยา่งละเอียดมาก ๆ และการยอมรับความจริง 
รับรู้และเขา้ใจเป็นส่ิงท่ีควรพึงมีในความสัมพนัธ์เป็นอย่างยิ่ง เพราะมนุษยทุ์กคนเกิดมาเพื่อความ
ปรารถนาความรักและความสมัพนัธ์อยูเ่สมอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



58 
 

บรรณานุกรม 
 
ส่ือออนไลน์ 
Eric Fischl, ‘Bathroom Scene#2’, สีน ้ ามนับนผา้ลินิน, 2546, 183 x 274 ซม. 

เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 5  มกราคม 2562  
เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.ericfischl.com/krefeld-project-1/ 

Eric Fischl, ‘The Bed, The Chair, The Sitter’, สีน ้ ามนับนผา้ลินิน, 2542, 198*236 ซม. 
เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 5  มกราคม 2562  
เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.ericfischl.com/the-bed-the-chair-/  

Lucian Freud, ‘Triple Portrait’, สีน ้ ามนับนผา้ใบ, 2529-2530, 120*100 ซม. 
เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 5  มกราคม 2562  
เขา้ถึงไดจ้าก: https://huntemmalogblog.wordpress.com/2014/09/10/lucian-frueds-dogs/ 

Jurij Treskow, Jennifer Koch ในนิตยสาร Tush Magazine, 2560 
เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 7  มกราคม 2562  
เขา้ถึงไดจ้าก: http://lindenstaub.com/model/jennifer-koch/tush/ 

The Neon Demon’ ,2559 ก ากบัโดย Nicolas Winding Refn  
เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 7  มกราคม 2562  
เขา้ถึงไดจ้าก: https://www.youtube.com/watch?v=EfkcF4XoAiA 

ทฤษฎีความตอ้งการตามล าดบัขั้น ของมาสโลว ์
เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2562 
เขา้ถึงไดจ้าก: https://www.krupatom.com/มาสโลว ์ 

ทฤษฎีสามเหล่ียมแห่งความรัก 
เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2562 
เขา้ถึงไดจ้าก: https://storylog.co/story/5b5b875c2332f0be501cdd2c 

500 days of summer, Marc Webb, 2552 
เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 10  มกราคม 2562  
เขา้ถึงไดจ้าก: http://dhynhanarun.blogspot.com/2010/07/500-days-of-summer.html 

 
 

http://www.ericfischl.com/krefeld-project-1/
https://huntemmalogblog.wordpress.com/2014/09/10/lucian-frueds-dogs/
http://lindenstaub.com/model/jennifer-koch/tush/
https://www.youtube.com/watch?v=EfkcF4XoAiA
https://www.krupatom.com/มาสโลว์
https://storylog.co/story/5b5b875c2332f0be501cdd2c
http://dhynhanarun.blogspot.com/2010/07/500-days-of-summer.html


59 
 

Eric Fischl, The Clemente Family, 2548, สีน ้ ามันบนผ้า ลิ นิน , 175.3 x 218.4 ซม. , Smithsonian 
American Art Museum 

เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 11  กมุภาพนัธ์ 2562  
เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.ericfischl.com/the-bed-the-chair-/  

Eric Fischl, Bad Boy, 1981, สีน ้ ามนับนผา้ใบ, 168 x 244 ซม. 
เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 11  กมุภาพนัธ์ 2562  
เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.ericfischl.com/the-bed-the-chair-/  

ภาพยนตร์เร่ือง In the for mood for love, หวอ่ง กาไว, 2000 
เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 14  กมุภาพนัธ์ 2562  
เขา้ถึงไดจ้าก : https://blog.calicocorners.com/blog/2017/8/2/back-to-the-movies 

นิตยสาร Vs Magazine ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากภาพยนตร์ของ Wong Kar-Wai 
เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 14  กมุภาพนัธ์ 2562 
เขา้ถึงไดจ้าก:  http://vistelacalle.com/114917/vs-magazine-y-su-homenaje-al-cine-de-kar-
wai-wong/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://blog.calicocorners.com/blog/2017/8/2/back-to-the-movies
http://vistelacalle.com/114917/vs-magazine-y-su-homenaje-al-cine-de-kar-wai-wong/
http://vistelacalle.com/114917/vs-magazine-y-su-homenaje-al-cine-de-kar-wai-wong/


60 
 

รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 
 

ช้ินที ่
 

ช่ือผลงาน ขนาด เทคนิค ปี 

1 ‘10.01 a.m.’ 100 x 150 ซม. จิตรกรรมสีน ้ามนับนผา้ใบ 2561 
 

2 ‘Happy Anniversary.’ 140 x 170 ซม. จิตรกรรมสีน ้ามนับนผา้ใบ 2561 
 

3 ‘Unforgettable show’ 130 x 180 ซม. จิตรกรรมสีน ้ามนับนผา้ใบ 2561 
 

4 ‘Silent waves’ 125 x 180 ซม. จิตรกรรมสีน ้ามนับนผา้ใบ 2561 
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6 ‘Waterfall’ 120 x 190 ซม. จิตรกรรมสีน ้ามนับนผา้ใบ 2561 
 

7 ‘1,092 times’ 120 x 180 ซม. จิตรกรรมสีน ้ามนับนผา้ใบ 2561 
 

8 ‘Cold the sunlight’ 130 x 190 ซม. จิตรกรรมสีน ้ามนับนผา้ใบ 2561 
 

      9 ‘0.01 a.m.’ 
 

130 x 190 ซม. จิตรกรรมสีน ้ามนับนผา้ใบ 2562 
 

10 ‘Falling’ 
 

170 x 235 ซม. จิตรกรรมสีน ้ามนับนผา้ใบ 2562 
 

11 ‘Hidden Time-bomb’ 190 x 255 ซม. จิตรกรรมสีน ้ามนับนผา้ใบ 2562 
 

12 ‘1,093’ 130 x 165 ซม. จิตรกรรมสีน ้ามนับนผา้ใบ 2562 
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