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บทคัดย่อ 
 

ธรรมชาติ มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่  ดับลง เป็นไปตามกฎของเวลาและการเปลี่ยนแปลง
เช่นเดียวกันกับความรู้สึกของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกแบบใด ไม่ว่าช้าหรือเร็ว ทุกอย่างย่อม
แปรเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งเสมอ ตามกฎเกณฑ์ของเวลา ไม่มีสิ่งใดคงท่ีและถาวร กฎแห่ง
การเปลี่ยนแปลงนี้ได้น าไปสู่แนวความคิดของการค้นหาความเชื่อมโยงในความสัมพันธ์ระหว่าง
ธรรมชาติ ชีวิต และความรู้สึกของมนุษย์ โดยถ่ายทอดออกมาผ่านสัญญะทางธรรมชาติเช่น 
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ช่วงเวลา บรรยากาศ และรูปทรงในธรรมชาติ โดยใช้สิ่งเหล่านี้ในการแทน
ค่าอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวของข้าพเจ้าที่เกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกันอันเป็นประสบการณ์ตรงในชีวิต
ของข้าพเจ้า และถ่ายทอดออกมาให้เป็นรูปธรรมด้วยเทคนิควิธีการทางจิตรกรรม ผ่านทัศนธาตุ 
พ้ืนผิว และบรรยากาศของสี เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจในความงาม ความจริงในสภาวะของการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆในชีวิต 
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Abstract 
 

In nature, to come into existence, prevail and perish happens according to 
changes in time. As same as human’s feelings, no matter what feeling, as time pasts it 
will change no matter what. Relating to the principle of time, nothing lasts 
permanently; this idea leads to the concept of the relationship between nature, life 
and human’s feelings, which is expressed through the use of symbols in nature, such 
as, natural phenomenon, time, atmosphere and shapes in nature. These things are 
used to represent different emotions of the artist which happens from different 
experiences in life, and is portrayed using the technique painting, using visual elements, 
texture and atmosphere of color, leading to the understanding of beauty and the 
understanding of reality of change. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
ข้าพเจ้าขอน้อมร าลึกถึงบิดามารดา ที่คอยอบรม สั่งสอน เลี้ยงดูด้วยความเข้าใจ อีกทั้งยัง

เปิดกว้างในการเลือกเส้นทางด าเนินชีวิตมาเสมอ รวมถึงพ่ีสาวที่ได้ให้ค าปรึกษาในเรื่องต่างๆ 
สนับสนุนในการเรียนศิลปะมาด้วยดีโดยตลอด 

ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร และคณาจารย์ภาควิชาจิตรกรรม ตลอดจน
อาจารย์ทุกท่านที่ชี้แนะแนวทาง คอยให้ความรู้แก่ข้าพเจ้าในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมาโดยตลอด 
รวมถึงการแนะน าให้ค าปรึกษาในเรื่องของการใช้ชีวิตในอนาคต ทั้งหมดนี้ท าให้ข้าพเจ้าสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ออกมาส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และสามารถก าหนดทิศทางในการเดินชีวิต
บนเส้นทางศิลปะต่อไปได้ 
 รวมถึงขอขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆร่วมคณะทุกๆท่าน ที่ได้มอบมิตรภาพไมตรีที่ดีเสมอมา 
ร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาตลอดจนจบการศึกษา และขอขอบคุณผู้ที่ได้ให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือให้ศิลป
นิพนธ์ชุดนี้บรรลุตามเป้าหมายที่ข้าพเจ้าได้ตั้งไว้ทุกประการทั้งที่มิได้เอ่ยนาม โดยข้าพเจ้าหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าผลงานศิลปะและเอกสารศิลปนิพนธ์ชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาศิลปะตาม
สมควร 
 
 



ช 

 

 ค ำน ำ 
 

มนุษย์และธรรมชาตินั้นมีความสัมพันธ์กันมาช้านาน มีการเกิดขึ้น สลายหายไปของชีวิต โดย
มี“เวลา” เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่สามารถ
แก้ไขหรือเคลื่อนที่ไปสู่ความเปลี่ยนแปลงได้ แต่เวลาจะยังด าเนินและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้
เกิดข้ึนในชีวิตเสมอ เสมือนความรู้สึกที่เกิดจากประสบการณ์ท่ีได้พบเจอจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจาก
สิ่งแวดล้อมรอบตัวและส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจนั้นท้ายที่สุดทุกอย่างย่อมมีจุดสิ้นสุดเสมอ สิ่ง
เหล่านี้น าไปสู่การวิเคราะห์ตีความออกมาผ่านแนวคิดทางปรัชญาและทัศนคติส่วนตนเพ่ือหาค าตอบ
เกี่ยวกับสัจธรรมในการด าเนินชีวิต โดยน าเสนอความคิดเหล่านั้นออกมาผ่านสัญญะต่างๆที่เป็นสิ่ง
ธรรมชาติต่างๆ เช่น ปรากฏการณ์ บรรยากาศ การเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆ พ้ืนดิน ต้นไม้ ใบหญ้า ซึ่ง
ได้ผสมผสานกับเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์พ้ืนผิวเพ่ือขับเน้นให้เห็นถึงความจริงแท้ของชีวิต 
 เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม 
ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวข้อ “จินตภาพแห่งชีวิต
ในความเปลี่ยนแปลง” ตามหลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาศิลปบัณฑิต ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารศิลปนิพนธ์ชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจสืบไป 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
สรรรพสิ่งในธรรมชาติ คือสิ่งที่มีขึ้น ดับลงตามสาเหตุทางธรรมชาติ ทุกสิ่งด ารงอยู่ในพ้ืนที่

และเวลา กล่าวคือ มีเหตุผลในการเกิดข้ึนของสรรพสิ่งในธรรมชาติและดับลง โดยมีสาเหตุ และสาเหตุ
นั้นก็คือสิ่งธรรมชาติด้วยกัน ซึ่งความรู้สึกของมนุษย์ ไม่ว่าจะสุข ทุกข์ เศร้า ตื่นเต้น หวาดกลัว ก็มี
ความหมายการเกิดขึ้นและดับลง เฉกเช่นเดียวธรรมชาติเป็นการเกิดขึ้นดับลงวนเวียนไปเช่นนี้ตามกฏ
ของเวลา 

ช่วงหนึ่งในชีวิตของข้าพเจ้าได้พบกับปัญหาที่ไม่คาดคิดต่างๆ ปัญหาเหล่านั้นไม่สามารถแก้ไข
ได้จนเกิดเป็นความเศร้า ความทุกข์ สะสมเกาะกินจิตใจมาเนิ่นนาน ข้าพเจ้าจึงได้หยิบยกความรู้สึกท่ี
เกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าเองมาน าเสนอเป็นผลงานจิตรกรรม ที่จะท าเสนอความรู้สึกของมนุษย์กับ
ธรรมชาติที่ถูกน ามาวิเคราะห์ตีความออกมาโดยมีแนวคิดทางปรัชญามาประกอบกับการสร้างสรรค์ 

ในเหตุการณ์ต่างๆนั้นข้าพเจ้าได้ใช้ ปรากฎการณ์ในธรรมชาติ ความหมายของธรรมชาติ 
ลักษณะของธรรมชาติ บรรยากาศสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ มาเป็นสัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมที่
จะส่งผ่านความรู้สึกที่ข้าพเจ้าได้พบเจอและอยู่กับปัญหาต่างๆ โดยข้าพเจ้าเชื่อว่า ความรู้สึกเหล่านี้ใน
วันหนึ่งมันย่อมสลายหายไปเช่นเดียวกับทุกสิ่งในธรรมชาติ ซึ่งการแก้ปัญหาทางหนึ่งที่ดีที่สุดใน
ความคิดของความข้าพเจ้าก็คือการใช้ “เวลา” เพ่ือเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง หรือเรียนรู้ที่จะอยู่กับ
ความรู้สึกเหล่านั้นอย่างไร เพ่ือรอว่าวันหนึ่งมันจะผ่านพ้นไปในที่สุด  

 

ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1. โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกสะเทือนอารมณ์ของ

การเปลี่ยนแปลงในชีวิตหรือผ่านสภาวะด่ าดิ่งของจิตใจที่เกิดจากปัญหาต่างๆจากประสบการณ์ชีวิต  
2. เพ่ือน าเสนอความรู้สึกส่วนตนผ่านสัญญะต่างๆในผลงาน โดยสัญญะที่น ามาใช้ประกอบไป

ด้วย  
     2.1 สัญญะความจริงในธรรมชาติ โดยสัญญะทางธรรมชาติที่ปรากฏในผลงานนั้นประกอบ
ไปด้วยลักษณะของธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ พื้นดิน ท้องฟ้า ผืนน้ า เป็นต้น  
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    2.2 สัญญะจากการประกอบสร้าง โดยใช้รูปทรงพ้ืนที่และปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่จะ
เป็นไปในลักษณะของการแสดงอารมณ์ของสถานที่นั้นๆที่ให้ความรู้สึกสะเทือนใจ 

    2.3 สัญญะจากทัศนธาตุในจิตรกรรม โดยใช้พ้ืนผิว บรรยากาศของสี แสงเงา และทีแปรง 
น ามาใช้นั้นเพ่ือแสดงอารมณ์ความรู้สึกตามเหตุการณ์การต่างๆภายในผลงาน โดยส่วนใหญ่จะเป็นสีที่
ให้ความรู้สึกด้านลบ เช่น ความสะเทือนใจ ความหม่นหมอง ความเศร้า ความเหงา และมีแสงที่แสดง
ถึงความหวังอันไกลโพ้น 
 3.เพ่ือสร้างสรรค์งานจิตรกรรมในการหาความเป็นไปได้ในภาษาจิตรกรรมที่มีความสัมพันธ์
กันในเนื้อหา รูปแบบ และเทคนิควิธีการ โดยรูปแบบเทคนิควิธีการที่ใช้จะเน้นในการสร้างธรรมชาติที่
มีความเคลื่อนไหว ซ้อนทับของธรรมชาติ ผ่านความฉับพลันของเทคนิควิธีการ  
 

แนวควำมคิดในกำรสร้ำงสรรค์ 
โครงการนี้มีความต้องการที่จะน าเสนอความรู้สึกของมนุษย์ที่มีความคล้ายคลึงกับสรรพสิ่งใน

ธรรมชาติ โดยมีการเกิดขึ้นและดับลงตามกฏของเวลา เช่นเดียวกันกับมนุษย์ที่มีการเกิดขึ้นของ
ความรู้สึก แต่ในสักวันหนึ่งความรู้สึกนั้นย่อมหายไปหรือเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในโครงการนี้จะน าเสนอ
ความรู้สึกสะเทือนใจ จากประสบการณ์ชีวิตการท าความเข้าใจในสภาวะแห่งจิต ที่เกิดจากปัญหาที่ไม่
สามารถแก้ไขได้ของข้าพเจ้าผ่านสัญญะทางธรรมชาติผนวกกับเหตุการณ์หรืออิริยาบทต่างๆที่ข้าพเจ้า
จินตนาการถึงสภาวะการอยู่กับความเศร้าเหล่านั้นได้อย่างไร โดยความรู้สึกเหล่านั้นทางแก้ที่ดีที่สุด
อาจจะถูกแก้ไขด้วยการเวลา หรือการยอมรับอยู่กับมัน และรอให้ผ่านพ้นไป 
 โดยน าเสนอการสร้างสรรค์ผ่านสัญญะของธรรมชาติ ด้วยรูปแบบงานจิตรกรรมทิวทัศน์
(Landscape) เพ่ือแสดงสภาวะความจริงแห่งอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจที่มีความเข้าใจใน
ธรรมชาติและความจริงของชีวิต 
 

ขอบเขตของกำรศึกษำ 
           1.ขอบเขตด้านเนื้อหาเรื่องราว 
                     เป็นโครงการที่ต้องการน าเสนอความรู้สึก สะเทือนใจ จากประสบการณ์ชีวิตการท า
ความเข้าใจในสภาวะแห่งจิตของมนุษย์ เช่น สภาวะความทุกข์ของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับธรรมชาติ โดย
ทั้งสองอย่างนั้นมีความคล้ายคลึงกันคือการที่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้น วันหนึ่งสิ่งนั้นย่อมดับไป วนเวียนไปเป็น
ตามกฎของเวลา 
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            2.ขอบเขตด้านรูปแบบ 
           เป็นโครงการที่น าเสนอความรู้สึก สะเทือนใจ ที่เกิดจากเหตุการณ์และปัญหาต่างๆ

ของข้าพเจ้าผ่านสัญญะ ทางธรรมชาติต่างๆ เช่น ลักษณะ บรรยากาศ สี การเคลื่อนไหว อาการ 
ความรู้สึก หรือความหมายของสิ่งธรรมชาติ เป็นต้น ในรูปแบบของภาพทิวทัศน์  เพ่ือน าเสนอสภาวะ
ของความรู้สึกเหล่านั้นผ่านสัญญะ (Signifier) ทางธรรมชาติในลักษณะเหมือนจริง (Realistic)บวกกับ
จินตนาการในบรรยากาศของสิ่งแวดล้อมที่ข้าพเจ้าจินตนาการขึ้น แต่ก็ยังคงไว้ในข้อเท็จจริงบางอย่าง
ของ ลักษณะของสิ่งธรรมชาติ  

3.ขอบเขตด้านเทคนิค      
           ในโครงการนี้เป็นจิตรกรรมสีน้ ามันบนผ้าใบ โดยสีและบรรยากาศจะคุมโทนไปด้วย

บรรยากาศที่ให้ความรู้สึกของความหวัง ความสิ้นหวัง ผสมผสานกับการสร้างพ้ืนผิวต่างๆ เช่นเทคนิค
ในการปาดสีน้ ามันด้วยยางเพ่ือขับเน้นให้เกิดความเคลื่อนไหวในตัวของธรรมชาติ หรือลักษณะเฉพาะ
ของสิ่งนั้นๆ 

 

ขั้นตอนและวิธีกำรสร้ำงสรรค์ 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานในโครงการ สามารถล าดับขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานได้

ดังต่อไปนี้ 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจริง 
   1.1 วิเคราะห์พฤติกรรมอารมณ์ความรู้สึกส่วนตนที่เกิดจากการประสบปัญหาต่างๆภายใน 

ชีวิต ปัญหาจากสภาพแวดล้อมทางสังคมและคนรอบข้าง 
   1.2 ศึกษาข้อมูลทางธรรมชาติ โดยเดินทางไปยังพื้นท่ีต่างๆทางธรรมชาติ เพ่ือเก็บ 

ภาพของลักษณะพ้ืนผิว บรรยากาศ สี การเคลื่อนที่ของธรรมชาติ และซึมซับเอาอารมณ์ความรู้สึก
ต่างๆมาสร้างสรรค์ในผลงานศิลปนิพนธ์ 

2. ประมวลผลข้อมูลทางอารมณ์ ตีความออกมาเป็นสัญญะทางธรรมชาติและลงมือร่างภาพ
ผลงานเบื้องต้นด้วยการวาดเส้น 

3. ร่างภาพผลงานอีกครั้งเพ่ือเป็นการล าดับขั้นตอนของการท างานเพ่ือลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ให้มากที่สุด จัดวางต าแหน่งแสงเงา โครงสี และองค์ประกอบต่างๆในภาพให้สมบูรณ์ ด้วยสีน้ ามันบน
ผ้าใบขนาดเล็ก 

5. ลงมือสร้างสรรค์ผลงานตามแผนงานที่วางไว้ 
  6. น าผลงานเข้าสู่การสัมมนา วิจารณ์ โดยคณะอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือต่อยอด พัฒนา
เทคนิควิธีการ และแนะแนวทางแก้ไขปัญหา  
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7. บันทึกเก็บรวบรวมข้อมูลผลงานในแต่ละช่วงของการท างาน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานในชิ้นต่อไป 
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสร้ำงสรรค์ 

 1. โครงเฟรม    6. พู่กัน 
2. ผ้าแคนวาส   7. กระดาษทราย 
3. สีน้ ามัน   8. ฟองน้ า 
4. น้ ามันลินซีด   9. เกรียง 
5. โซเว้นท์   10. ผ้าเช็ดพู่กัน 
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บทที ่2 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 
 

 
 การค้นคว้าศึกษาข้อมูลเพ่ือน ามาประกอบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้านั้น 
เกิดขึ้นการเฝ้ามองพฤติกรรมในความรู้สึกของสภาวะจิตใจ โดยมีผลกระทบจากประสบการณ์ส่วนตน 
และสิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยน าไปสู่การค้นหาค าตอบในความจริงของชีวิต ผ่านสัญญะทางธรรมชาติ
ที่เกิดจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบกันระหว่างความสัมพันธ์ของธรรมชาติและมนุษย์ออกมาใน
รูปแบบของผลงานจิตรกรรมสีน้ ามัน 

จากกระบวนการทางความคิดข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้าจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลอ่ืนๆเข้ามาเพ่ือ
ประกอบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาหลักปรัชญา ทฤษฎีต่างๆ เพ่ือหา
ค าตอบสนับสนุนกระบวนการทางความคิดที่ส่งผลต่อบันดาลใจในเรื่องของความจริงในชีวิต และ
ความเชื่อมโยงไปสู่ความเป็นมนุษย์และธรรมชาติ 
 

อิทธิพลจากแนวคิดทางปรัชญา 
อภิปรัชญา เป็นสาขาของปรัชญาสาขาหนึ่ง เป็นสาขาที่รวมศาสตร์ที่ว่าด้วยความมีอยู่ของ

จักรวาล เป็นสาขาที่ค้นหาเรื่องสภาวะแห่งความเป็นจริง อะไรเป็นสิ่งที่เป็นจริง และอะไรเป็นสิ่งที่ได้
จากสิ่งที่เป็นจริง โลกคืออะไร จักรวาลมีได้อย่างไร วัตถุหรือจิตเป็นความจริง มนุษย์คืออะไร เหล่านี้
ล้วนแต่เป็นปัญหาที่จะหาค าตอบได้จากอภิปรัชญา  

เมื่อเป็นเช่นนี้ อภิปรัชญา จึงเป็นสาขาของปรัชญาที่ศึกษาถึงความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นจริง 
ซึ่งพยายามจะหาค าตอบจากสิ่งต่าง ๆ มากมาย เช่น อะไรคือจิต จิตมีจริงหรือไม่ อะไรคือพระเจ้า 
พระเจ้ามีจริงหรือไม่ จิตกับพระเจ้ามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างไรหรือไม่ อะไรแน่ที่เป็นความ
แท้จริง1 โดยข้าพเจ้าเชื่อว่า ในทุกปัญหาหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่สามารถหาค าตอบได้นั้น แท้ที่สุด
แล้วย่อมปรากฏให้เห็นถึงความจริง เช่นเดียวกันกับแนวคิดทางพุทธศาสนาที่ได้มีการค้นหาค าตอบถึง
ความจริงในชีวิต โดยมีความคล้ายคลึงกันกับอภิปรัชญาอยู่บางข้อ โดยข้าพเจ้าจะขออธิบายในหัวข้อ
ต่อไปนี้

                                                 
1 อภิปรัชญาคืออะไร. เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2562. เข้าถึงได้จาก 

https://dhrammada.wordpress.com/philosophyreligion/อภิปรัชญาคืออะไร/ 
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ความสัมพันธ์ของอภิปรัชญากับศาสตร์อื่น ๆ 
อภิปรัชญา (Metaphysics) เป็นสาขาหนึ่งของปรัชญาที่ว่าด้วยเรื่องความเป็นจริงและความ

จริงแท้ (Reality) เกี่ยวกับโลกและจักรวาล ตลอดจนธรรมชาติของมนุษย์ว่ามีความเป็นจริงอย่างไร 
ความเป็นจริงที่แสวงหานั้นเป็นความจริงสุดท้ายหรือความจริงสูงสุดที่เรียกว่า ความจริงอันติมะ 
(Ultimate Reality) อันเป็นพ้ืนฐานที่มาของความจริงอ่ืน ๆ ดังนั้นจึงท าให้ปรัชญาสาขานี้ มี
ความสัมพันธ์กับศาสตร์อ่ืน ๆ มากมาย โดยจะขอยกมาที่นี้เฉพาะที่ใช้เป็นข้อมูลที่สนับสนุนผลงาน
ศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้านั้นคือ อภิปรัชญากับศาสนา  

 
อภิปรัชญากับศาสนา 

ระหว่างอภิปรัชญากับศาสนา มีทั้งที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน โดยอภิปรัชญากับศาสนามี
ความคล้ายคลึงกันในลักษณะต่อไปนี้ 

1. อภิปรัชญาและศาสนามีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ ศึกษาหาความจริงแท้ที่อยู่เบื้องหลังของ
โลกหรือของเอกภพ เพราะถือว่า โลกหรือเอกภพเป็นเพียงภาพปรากฏ (appearance) หรือ
ปรากฏการณ์ (phenomenon) ของสิ่งเป็นจริง หรือความแท้จริง (reality) 

2. ทั้งอภิปรัชญาและศาสนาพยายามที่จะก้าวไปให้พ้นภาพปรากฏหรือปรากฏการณ์ที่ปิดบัง
ความแท้จริงของโลกจากนั้นจึงจะมองเห็นความแท้จริงได้ 

3. ทั้งอภิปรัชญาและศาสนาเชื่อว่าหนทางที่จะน าไปสู่การค้นพบความจริงแท้นั้นคือการฝึก
จิต 

4. ทั้งอภิปรัชญาและศาสนาเชื่อว่าจิตของมนุษย์สามารถน าไปสู่การค้นพบสัจธรรมอันแท้จริง
โดยตรง 

5. ทั้งอภิปรัชญาและศาสนาเริ่มต้นด้วยประสบการณ์ของชีวิต ยอมรับว่าชีวิตนั้นมีอยู่จริงและ
ท าให้บริสุทธิ์ขึ้นได้ 

ซึ่งสภาพแวดล้อม คนรอบข้าง ของข้าพเจ้านั้นได้มีความคลุกคลีอยู่กับศาสนาพุทธพอสมควร 
จึงได้เล็งเห็นถึงความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของศาสนาพุทธกับอภิปรัชญา ซึ่งทั้ง 2 สิ่งมี
จุดมุ่งหมายในการค้นหาความแท้จริงในชีวิตเหมือนกัน เพียงแต่มีข้อแตกต่างในบางส่วนเท่านั้น โดย
ข้าพเจ้าจะขออธิบายดังต่อไปนี้ 
 
ข้อแตกต่างระหว่าง อภิปรัชญาตะวันตกกับอภิปรัชญาเชิงพุทธปรัชญา 

อภิปรัชญาตะวันตกโดยมากมักจะศึกษาปัญหาปฐมเหตุของโลกและจักวาล ซึ่งในทาง
ตะวันตกก็ถกเถียงกันและได้ค าตอบที่ไม่ลงรอยกัน หลักๆ อยู่ 2 ฝ่ายคือฝ่ายจิตนิยม ที่เชื่อว่าจิตนั้นคือ
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สิ่งที่มีอยู่จริง ในทางตรงกันข้ามฝ่ายสสารนิยมกลับเชื่อว่าสสารนิยมคือสิ่งที่มีอยู่จริง แต่ก็มีฝ่ายที่เชื่อ
ว่าทั้งสสาร และ จิต นั้นคือสิ่งแท้จริง คือฝ่ายธรรมชาตินิยมที่อยู่ระหว่างก่ึงกลางทั้ง 2 ฝ่าย 

ส่วนพุทธปรัชญา หากมองในแง่ที่ว่า อะไรคือปฐมธาตุของโลกและจักรวาลเช่นนี้ ทางพุทธ
ปรัชญาจะไม่ให้ความส าคัญกับปัญหาแบบนี้ เพราะมันไม่มีประโยชน์ในแง่ของการสิ้นทุกข์ซึ่งเป็น
หลักการส าคัญของพุทธปรัชญา   แต่พุทธปรัชญาก็มีทัศนะเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่จริง คือ สิ่งที่มีอยู่จริงคือ
อะไร และมีอยู่อย่างไร ซึ่งนั่นก็คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน ที่มีอยู่จริ งในทัศนะพุทธปรัชญา สิ่ง
เหล่านี้ไม่ใช่ปฐมเหตุของโลกและจักรวาล แต่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงตามธรรมชาติ ไม่มีผู้สร้าง สิ่ง
ทั้งหลายนี้รวมกันเข้าแล้วปรากฏเป็นสิ่งทั้งหลาย เมื่อรู้ธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้แล้ว จะได้วางท่าทีและ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับธรรมชาติโดยมีจุดหมายคือการพ้นทุกข์ หลักการของพระพุทธเจ้าในการจะถก
ปัญหาทางอภิปรัชญาหรือไม่นั้น มาจากหลักที่พระองค์ยึดถือ คือว่า เรื่องนั้น ต้องจริง มีประโยชน์ 
และเหมาะสมแก่เวลาและสภาพแวดล้อม (ดูอภัยราชกุมารสูตร) ในจูฬมาลุงโกยวาทสูตร ได้พูดถึง
หลักการที่สอนและไม่สอน ดังนี้ ไม่สอนเรื่องโลกเทียง หรือไม่เที่ยง มีที่สุดและไม่มีที่สุด เรื่องอัตตา 
เรื่องตายแล้วเกิดหรือสูญ ปัญหาเหล่านี้ เรียกว่า อพยากตปัญหา คือเรื่องที่ไม่ทรงตอบ และไม่สอน 
เพราะ ไม่มีประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อสิ้นทุกข์ และไม่เป็นไปเพื่อท าลายความโลภ โกรธ หลง ให้สิ้นไปได้ 

 
อภิปรัชญากับศาสนามีความคล้ายคลึงกันในลักษณะต่อไปนี้ 

1. อภิปรัชญาและศาสนามีวัตถุประสงค์ขั้นต้นตรงกัน คือ เพ่ือศึกษาหาความแท้จริงที่อยู่
เบื้องหลังของโลกหรือของเอกภพ เพราะถือว่า โลกหรือเอกภพเป็นเพียงภาพปรากฏ (appearance) 
หรือปรากฏการณ์ (phenomenon) ของสิ่งเป็นจริง หรือความแท้จริง (reality) 

2. ทั้งอภิปรัชญาและศาสนาพยายามที่จะก้าวไปให้พ้นภาพปรากฏหรือปรากฏการณ์ซึ่ง เป็น
เสมือนม่านปิดบังความแท้จริงของโลกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ทั้ง หลาย ผู้ที่ก้าวพ้น
ปรากฏการณ์เหล่านี้ไปเท่านั้นจึงจะมองเห็นความแท้จริงได้ 

3. ทั้งอภิปรัชญาและศาสนาเน้นถึงการฝึกจิตว่า เป็นวิธีที่จะน าไปสู่การบรรลุสัจธรรมหรือ
ความแท้จริงได้ (ยกเว้นอภิปรัชญาฝ่ายวัตถุนิยม) 

4. ทั้งอภิปรัชญาและศาสนาเชื่อในความสามารถของจิตมนุษย์ว่า สามารถสัมผัสสัจธรรม
โดยตรงได้ (ยกเว้นอภิปรัชญาฝ่ายวัตถุนิยม) 

5. ทั้งอภิปรัชญาและศาสนาประเมินค่าของปรากฏการณ์ว่า ต่ ากว่าค่าของสัจธรรมที่อยู่
เบื้องหลังปรากฏการณ์นั้น ๆ 
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6. ทั้งอภิปรัชญาและศาสนาเริ่มต้นด้วยประสบการณ์ของชีวิต ซึ่งทั้งสองยอมรับว่า ชีวิตนั้นมี
อยู่จริง และพยายามท าให้บริสุทธิ์และดียิ่ง ๆ ขึ้นได้2 

 
ซึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้านั้นประกอบไปด้วยความเป็นรูปธรรมของ

ธรรมชาติ และความเป็นนามธรรมในความรู้สึกของมนุษย์ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าสองสิ่งที่ปรากฎในผลงาน
ศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าถูกผสมผสานกันระหว่างแนวคิดของสสารนิยม (Materialism) และ แนวคิด
ของฝ่ายจิตนิยม (Idealism) ซึ่งปรัชญาที่อยู่กึ่งกลางระหว่างสองทัศนะนี้คือ ทัศนะฝ่ายธรรมชาตินิยม 
(Naturalism) หรือสัจนิยม (Realism) 

แนวคิดธรรมชาตินิยม (Naturalism) หรือสัจนิยม (Realism) มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันมากจน
บางครั้งสามารถบอกได้ว่าธรรมชาตินิยมกับสสารนิยมนั้นคือพวกเดียวกัน แต่ที่ต่างกันคือ สสารนิยม
นั้นถือว่าสสารคือความแท้จริง ชีวิตคือพลังงานทางฟิสิกส์เคมีที่ซับซ้อน และจิตเป็นปรากฏการณ์สิ่งที่
เกิดขึ้นจากสมอง ส่วนฝ่ายธรรมชาตินิยมนั้นเน้นว่าพลังงานคือความแท้จริงท้ายสุด และใช้
วิทยาศาสตร์มาอธิบายความเป็นสสาร และใช้จิตวิทยามาอธิบายเรื่องของจิต 
 
แนวความคิดซึ่งยึดธรรมชาติเป็นหลัก ประกอบด้วยทัศนะต่าง ๆ เช่น 

ทัศนะที่ถือว่า ธรรมชาตินั้นคือสิ่งที่เป็นจริงนิรันดร มีพลังกระตุ้นในตัวเอง ด ารงอยู่รอดได้
ด้วยตัวเอง มีทุกสิ่งอย่างในตัวเอง อาศัยตัวเอง ปฏิบัติด้วยตนเอง และมีเหตุผลในตัวเอง 

ทัศนะที่ไม่ยอมรับอ านาจเหนือธรรมชาติ โดยเชื่อว่าปรากฏการณ์ทุกอย่างนั้นคือเป็นไปตาม
กระบวนการทางธรรมชาติ ทั้งสิ้น ไม่เกี่ยวข้องกับอ านาจเหนือธรรมชาติใดๆ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ตามกาลเทศะ และดับลงด้วยเหตุของธรรมชาติเอง 

ทัศนะที่มีลักษณะนิยมวิทยาศาสตร์ คือทัศนะที่สามารถใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาอธิบาย
ปรากฏการณ์ธรรมชาติได้อย่างสมเหตุสมผล ความรู้จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
เช่นเดียวกัน แม้วิทยาศาสตร์จะท าให้มนุษย์เข้าใจในโลก แต่มนุษย์ก็รับรู้ประสบการณ์จากโลกได้
หลายทางนอกเหนือจากการรู้และเข้าใจ ซึ่งธรรมชาตินิยมไม่ถือว่าการรู้และเข้าใจโลกเป็นสิ่งส าคัญใน
การที่มนุษย์มีประสบการณ์เกี่ยวกับโลก 

แต่อย่างไรก็ดี แม้วิทยาศาสตร์จะเป็นวิธีการเดียวที่ท าให้มนุษย์รู้และข้าใจโลก แต่มนุษย์ก็มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับโลกได้หลายทาง นอกเหนือจากการรู้และการเข้าใจ ธรรมชาตินิยมไม่ถือว่าการ
รู้และการเข้าโลกเป็นสิ่งส าคัญในการที่มนุษย์มีประสบการณ์เก่ียวกับโลก 

                                                 
2 ภาคอภิปรัชญาพุทธศาสนา. เข้าถึงเมื่อ 9 ตุลาคม 2562. เข้าถึงไดจ้าก 

https://dhrammada.wordpress.com/philosophyreligion/ภาคอภิปรัชญาพุทธศาสนา/ 
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ทัศนะที่ถือว่า มนุษย์เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งในธรรมชาติ มิได้มีฐานะพิเศษเหนือกว่าสิ่งอ่ืน ๆ 
พฤติกรรมมนุษย์ก็คล้าย ๆ กับพฤติกรรมของสัตว์อ่ืน ๆ จะต่างกันก็ตรงที่มีความซับซ้อนมากกว่าเท่า
นั้นเอง อิทธิพลจากสังคมและสิ่งแวดล้อมท าให้พฤติกรรมของมนุษย์ผันแปรไปต่าง ๆ กัน คุณค่าเป็น
สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง มิได้อาศัยสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นหลัก 

ทัศนะที่ถือว่ามนุษย์ก็คือหนึ่งในสิ่งธรรมชาติ ไม่ได้พิเศษไปกว่าสิ่งอ่ืน มีพฤติกรรมคล้ายสัตว์
อ่ืนๆ เพียงแต่จะมีความซับซ้อนมากว่าเท่านั้นเอง โดยมีอิทธิพลจากสังคมและสิ่งแวดล้อมที่คอย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ให้ผันแปรในแบบต่างๆ และมิได้อาศัยสิ่งเหนือธรรมชาติใดในการสร้าง
คุณค่าของมนุษย์ 

 
ธรรมชาตินิยม เป็นทฤษฎีที่อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบนพ้ืนฐานแห่งกฎธรรมชาติ 

ธรรมชาติคือความจริงสูงสุด ปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาตินั้นย่อมเกิดขึ้นเพราะมีการเคลื่อนไหว
และมีกระแสคลื่นแห่งพลังไฟฟ้า  

พลังนิยม (Energism) คือหลักการที่ยอมรับว่าพลังนั้นคือความจริง สิ่งธรรมชาติทั้งหมดนั้น
เป็นเพียงรูปแบบที่แตกต่างกันของพลัง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปฎิฐานนิยม (Postivism) โดยทฤษฎีนี้เชื่อ
ว่าปรากฎการณ์ต่างๆนั้นต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของวิทยาศาสตร์ปฎิฐาน และย่อมอธิบายได้ด้วยวิถี
แห่งกฏทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น 

ปรัชญาธรรมชาตินิยมในบางทีนั้นถูกเรียกว่า “ปรัชญาสัจนิยม” (Realism) ซึ่งเชื่อว่าสสาร
และพลังของสสารคือความจริงแท้ ชีวิตคือพลังขั้นสูงของสสาร จิตคือพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต 
ธรรมชาติเป็นศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่ง โลกและชีวิตคือการรวมตัวกันของปรมาณู ที่ถูกจัดระเบียบ
โดยธรรมชาติ ไม่มีผู้ใดสร้างข้ึน  

“สิ่งธรรมชาติ” คือค าที่ฝ่ายธรรมชาตินิยม ได้นิยามไว้ว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นดับลงด้วยสาเหตุทาง
ธรรมชาติเอง และเป็นสิ่งที่ด ารงอยู่ในระบบของอวกาศ เวลา และในระบบที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
สาเหตุ คือการมีเหตุผลของการเกิดข้ึนและดับลงของสรรพสิ่งในธรรมชาติ 

ดังนั้น ปรัชญาธรรมชาตินิยมคือปรัชญาที่อยู่กึ่งกลางระหว่างปรัชญาสสารนิยมและจิตนิ ยม 
กล่าวคือปรัชญาธรรมชาตินิยม มองจิตนิยมและสสารนิยมนั้นมองโลกในแง่เดียว ธรรมชาตินิยมจึงใช้
วิธีคิดในการประนีประนอมทัศนะทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกัน โดยมองว่ามนุษย์นั้นมีทั้งกายและจิต โดยมี
ความส าคัญเท่าๆ กัน 
 
ทัศนะเกี่ยวกับมนุษย์ของธรรมชาตินิยม 

เห็นได้ชัดเจนว่าธรรมชาตินิยมนั้น เป็นฝ่ายที่ประนีประนอมทฤษฎีของพวกจิตนิยมและสสาร
นิยม เข้าด้วยกัน ซึ่งมีความเห็นว่ามนุษย์นั้นไม่ได้มีเพียงร่างกายที่เป็นสสารตามที่ชาวสสารนิยมเชื่อ 
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หรือการที่มนุษย์นั้นมีแต่จิตวิญญาณตามที่ชาวจิตนิยมเข้าใจ แต่มนุษย์นั้นต้องประกอบไปด้วยร่างกาย
และจิตใจ ทั้งสองมีความส าคัญเท่ากันและเป็นจริง  

ซึ่งในการยอมรับรับเรื่องจิตนั้น คล้ายกับว่าธรรมชาตินิยมนั้นมีความคิดเห็นคล้ายจิตนิยม แต่
แท้จริงแล้วในการยอบรับเรื่องจิตของธรรมชาตินิยมนั้นแตกต่างจากฝ่ายจิตนิยมโดยสิ้นเชิง โดยพวก
จิตนิยมเชื่อว่า กายกับจิตนั้นแยกออกจากการอย่างอิสระ และเป็นอมตะ แต่ธรรมชาตินิยมนั้นกลับ
เชื่อว่า จิตวิญญาณนั้นไม่สามารถแยกออกจากกายได้ และไม่ได้เป็นอมตะ จิตวิญญาณเป็นสิ่งที่มนุษย์
ได้รับการสอดต่อกันมา และท าให้มนุษย์นั้นแตกต่างจากสัตว์ ซึ่งเมื่อมนุษย์ดับสลายไป ทั้งกายและจิต
นั้นก็ดับสิ้นไปด้วย3 

 
ทฤษฎีทางอภิปรัชญา 

นับตั้งแต่มนุษย์เกิดมา เกิดมาพร้อมกับความคิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติ หรือ
เรื่องปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เพราะมนุษย์เริ่มสนใจสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเพ่ิมมาก แนวความเกี่ยวกับ
อภิปรัชญาจึงมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลานาน และนักปรัชญาจ านวนมากพยายามคิดหาค าตอบให้แก่
ตนเอง ซึ่งต่างคนก็ต่างมีแนวความคิดไปคนละอย่าง บางทัศนะก็มีนักปรัชญาเห็นพ้องต้องกันหลายคน 
จึงได้รวมกลุ่มกันเกิดเป็นลัทธิหรือทฤษฎีทางอภิปรัชญาขึ้น ทฤษฎีแต่ละทฤษฎีพยายามที่จะค้นหา
ความจริงทางอภิปรัชญาหรือเกี่ยวกับเอกภพ เกี่ยวกับโลก เกี่ยวกับจิตวิญญาณ หรือแม้แต่เกี่ยวกับ
พระผู้เป็นเจ้า4 

โดยข้าพเจ้าได้น า ทฤษฎีทวินิยม (Dualism) มาใช้สนับสนุนกระบวนการทางความคิดใน
ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าที่เทคนิคทางจิตรกรรมน าเสนอทั้งความเป็นรูปธรรมและนามธรรมของ
ชีวิต โดยข้าพเจ้าจะขออธิบายดังต่อไปนี้ 

ทฤษฎีทวินิยม (Dualism) คือทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องของความจริงแท้ ที่มีทั้งรูปธรรม (สสาร) 
และ นามธรรม (จิต) อยู่ร่วมกันเสมอ โดยมีนักปรัชญาที่ได้ให้ค าตอบเกี่ยวกับทฤษฎีทวินิยมไว้มากมาย 
เช่น เดส์การ์ตส์ (Descartes) เชื่อว่า สสารและจิตนั้นคือความแท้จริงทั้งสองอย่าง เพราะมนุษย์นั้น
ต้องประกอบไปด้วยร่างกาย กาย กับ จิต นั้นเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ก็เป็นสิ่งที่ต่างกัน กาย เป็นสสาร หรือมี
ความเป็นรูปธรรม ส่วน จิตนั้นคือ อสสาร มีความเป็นนามธรรม แต่ทั้งสองสิ่งนั้นก็มีความสัมพันธ์ของ
กันและกัน กิจกรรมของกายนั้นท าให้เกิดกิจกรรมของจิต และกิจกรรมของจิตก่อให้เกิดกิจกรรมทาง

                                                 
3ทัศนะฝ่ายธรรมชาตินิยม (NATURALISM). เข้าถึงเมื่อ 9 ตุลาคม 2563. เข้าถึงได้จาก 

https://dhrammada.wordpress.com/philosophyreligion/ทัศนะฝ่ายธรรมชาตินิยม-naturali/ 
4 ทฤษฎีทางอภิปรัชญา. เข้าถึงเมือ่ 9 ตุลาคม 2562. เข้าถึงได้จาก 

https://dhrammada.wordpress.com/philosophyreligion/ทฤษฎีทางอภิปรัชญา/ 
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กาย ทั้งสองสิ่งมีอิทธิพลเท่าเทียมกัน โดยเรียกลักษณะนี้ว่า “อันตรกิริยานิยม” (Interactionism) 
เช่น การที่เรารู้สึกตกใจหัวใจก็จะเต้นแรง นั้นแสดงว่าจิตมีอิทธิพลต่อกาย หรือการที่เราอยู่ห้องที่ร้อน 
ก็จะรู้สึกหงุดหงิด แสดงว่ากายมีอิทธิพลต่อจิต เป็นต้น5 

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้านี้ สัญญะ เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าให้ความส าคัญเป็น
อย่างยิ่ง เพ่ือใช้เป็นภาพแทนของความรู้สึกส่วนตนออกมา โดยข้าพเจ้าจะขอหยิบยกข้อมูลที่เกี่ยวของ
กับสัญญะดังต่อไปนี้ 

 

สัญวิทยา (semiology) 
สัญวิทยาหรือสัญศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาระบบของสัญลักษณ์ ที่ปรากฏอยู่

รอบตัวเรา หรือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้เป็นสิ่งแทนความจากของจริง เป็นการศึกษาถึงกระบวนการที่
ท าให้เข้าใจในความหมายของสิ่งใดๆ หรือกระบวนการของการให้ความหมายแก่สิ่งใดๆ ส่วนประกอบ
ที่ส าคัญของสัญญะคือ รูปสัญญะความหมายสัญญะ โดยโซซูร์ ชี้ให้เห็นว่า การที่เรามุ่งเน้นแต่
รูปลักษณ์ของมันมากกว่าความหมาย นั้นจะน าไปสู่แนวคิดโครงสร้างนิยม เมื่อพูดถึงแนวคิดโครงสร้าง
นิยมนั้น โซซูร์ หรือ แฟร์ดิน๊อง เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure) เขาเองที่เป็นนักคิดคนส าคัญที่
เป็นต้นก าเนิดของแนวคิดโครงสร้างนิยมและสัญวิทยา โดยเขาได้ชี้ให้เห็นเพ่ิมเติมอีกว่า ความหมาย
ของสรรพสิ่งมิได้ด ารงอยู่ในตัวของสิ่งนั้น แต่สัมพันธ์กับสิ่งอ่ืนๆ ภายใต้ระบบเดียวกัน 
 ดังนั้นในการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงสัญญะศาสตร์นั้น ต้องศึกษาถึงการท างานของสัญญะ เพ่ือให้
เข้าใจในกระบวนการที่ได้มาซึ่งความหมาย โดยกระบวนการนั้นประกอบไปด้วยรูปสัญญะและ
ความหมายสัญญะ นั่นหมายถึงว่าเราต้องเข้าใจถึงการท างานและกระบวนการของสัญญะ เพราะถ้าไม่
เข้าใจการท างานและกระบวนการของมันก็จะไม่สามารถเข้าใจถึงรูปที่แสดงออกและน าไปสู่การ
ตีความหมายของสัญญะเหล่านั้นได้ โดยข้าพเจ้าจะขอหยิบนักคิดต่างๆมีแนวคิดเกี่ยวกับสัญวิทยา
ดังต่อไปนี้ 
 
สัญญะตามแนวคิดของเดอ โซซูร์ (F. De Saussure) 
 โซซูร์ ได้ให้ความสนใจในความสัมพันธ์ระหว่าง รูปสัญญะ และความหมายสัญญะ โดยสัญญะ
ทุกอย่างมี 2 มิติ มิติแรกคือ หลักเกณการณ์ใช้ (Language) มิติที่ 2 คือ ลีลาการใช้ (Speech) และ 
โซซูร์ ได้ท าการแยกแยะประเภทของสัญญะออกมาเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือ ความหมายโดย
อรรถ(Denotative Meaning) ได้แก่ความหมายที่เข้าใจตรงกันโดยส่วนใหญ่ เช่น ความหมายใน

                                                 
5 ทฤษฎีทวินิยม (DUALISM). เข้าถึงเมื่อ 9 ตุลาคม 2562. เข้าถึงได้จาก 

https://dhrammada.wordpress.com/philosophyreligion/ทฤษฎีทวินิยม-dualism/ 
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พจนานุกรม ประเภทที่สองคือ ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) ได้แก่ ความหมายที่เกิด
จากความเข้าใจเฉพาะกลุ่ม หรือเกิดจากประสบการณ์ส่วนตน เช่น ความรัก บางคนอาจนึกถึง
ความสุข แต่บางคนอาจนึกไปถึงความเศร้าที่เกิดจากประสบการณ์การที่ไม่ดีนัก  
สัญญะตามแนวคิดของโรล็องด์  บาร์ตส์ (Roland Barthes) 
 เขาได้สนใจในสัญญะประเภท ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) เนื่องจากเป็น
ความหมายที่ส าคัญอย่างแท้จริงในการรับรู้ ซึ่งสัญญะในขั้นนี้จะท าหน้าที่ 2 ประการคือ ถ่ายถอด
ความหมายแบบนัยยะแอบแฝง และถ่ายทอดในแบบมายาคติ ซึ่ง บาร์ตส์ ได้นิยามกระบวนการในการ
เปลี่ยนแปลง ลดทอน ปกปิด บิดเบือนฐานะในการเป็นสัญญะของสรรพสิ่งให้กลายเป็นเรื่องธรรมชาติ 
หรือเป็นสิ่งที่เรียกว่า “ความคุ้นชิน”6 
 
อิทธิพลจากงานศิลปกรรม  
 ผลงานศิลปกรรมที่มีอิทธิผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบ 
และเทคนิควิธีการ โดยข้าพเจ้าจะขอหยิบยกมาดังนี้  
 

    Andrew Wyeth 
Andrew Wyeth เป็นหนึ่งในศิลปินชาวอเมริกันที่เป็นที่รู้จักและโด่งดังที่สุดในช่วงกลาง

ศตวรรษที่ 20  เขาเกิดในครอบครัวที่มีบิดาเป็นนักวาดภาพประกอบ เอ็น.ซี ไวเอท ซึ่งตัวของเขาได้
ถูกเติมเต็มไปด้วยศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม นิทาน จากสภาพแวดล้อมของครอบครัว พ่อของของได้
พาเขาเข้าสตูดิโอเพ่ือฝึกวาดภาพประกอบตั้งแต่ยังเด็ก แรงบันดาลใจที่ท าให้เขารักการวาดภาพ
ทิวทัศน์ชนบทนั้นก็คือพ่อของเขานี่เอง หลังจากนั้นเขาได้พัฒนาจากการเขียนสีน้ ามัน เป็นสีน้ าโดยใช้
เทคนิคแบบแห้งบนแห้ง ต่อมาก็พัฒนาไปใช้สีฝุ่นเทมเพอรา (Egg Tempera สีฝุ่นที่ใช้ไข่แดงเป็น
ส่วนผสมในการยึดเกาะสี)  

จุดเปลี่ยนที่ส าคัญของชีวิตการท างานของเขาคือการที่เขาต้องสูญเสียพ่อและหลานสาวอายุ 
3 ขวบจากอุบัติเหตุรถไฟชนขณะขับรถข้ามทางรถไฟ ซึ่งเหตุการณ์นี้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ความรู้สึกในการท างานของเขาเป็นอย่างมาก ท าให้ทิวทัศน์ในภาพของเขาเปลี่ยนเป็นแห้งแล้ง ไร้สีสัน 
และโดดเดี่ยว 

                                                 
6  สัญวิทยา (Semiology). เข้าถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2562. เข้าถึงได้จาก 

http://nakhonsawanresearch.blogspot.com/2017/06/semiology.html 
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         ตัวละครในภาพเต็มไปด้วยความรู้สึกด้านลบที่สะเทือนอารมณ์และขมขื่นเป็นอย่างมาก7 
แอนดรูว์ ไวเอท เป็นศิลปินที่ส่งผลในด้านต่างๆของการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้า
จึงขออธิบาย ดังนี้ 
 
ด้านเนื้อหา 
 จากการที่ แอนดรูว์ ไวเอท ได้สูญเสียพ่อและหลานสาวในอุบัติเหตุ นั้นส่ งผลให้เขาได้
ปรับเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของผลงานสู่ความขมขื่น โดดเดี่ยว และสิ้นหวังบวกกับความสัมพันธ์ของ
เขากับพื้นแผ่นดิน ท้องทะเลที่อ้างว้างปรากฏเป็นภาพทิวทัศน์ที่แทนความรู้สึกเขาของออกมาได้อย่าง
ลงตัวและสะเทือนอารมณ์ ซึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้านั้นในเรื่องของเนื้อหา
ข้าพเจ้าได้หยิบยกประสบการณ์ที่เกิดจากปัญหาส่วนตนที่ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
หลายปี เช่น ปัญหาหนี้สิน สุขภาพ และความขัดแย้งในครอบรัว ปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่
ไม่สามารถแก้ไขได้ในทันที ซึ่งน าไปสู่การคิดวิเคราะห์ถึงวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้หลั กปรัชญาที่หา
ค าตอบเกี่ยวกับความจริงในชีวิตประกอบกับการตีความอารมณ์ความรู้สึกสู่สัญญะทางธรรมชาติ  
 
ด้านรูปแบบ 
 แอนดรูว์ ไวเอท นั้นถูกจัดอยู่ในหมวดจิตรกรรมภาพเหมือนจริง แต่ในบทสัมภาษณ์กับ
นิตยสาร Life.ในช่วงปี 1965 นั้นเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่า ถึงเขาจะถูกสอนให้สร้างสรรค์ผลงานออกมา
ในแบบภาพเหมือนจริง แต่เขากลับคิดว่าตัวเองนั้นเป็นจิตรกรแบบนามธรรม (Abstractionism) 
“ผู้คนและสิ่งต่าง ๆ ในภาพวาดของผมหายใจในแบบที่ต่างออกไป มันมีแก่นแท้ที่แตกต่างกับภาพวาด
เหมือนจริง ความรู้สึกอันท่วมท้นล้นหลั่งนั้นมันเป็นนามธรรมอย่างแน่นอน เมื่อคุณเริ่มต้นที่จะมองเข้า
ไปในบางสิ่งบางอย่าง สิ่งที่ธรรมดาสามัญ และตระหนักถึงความหมายอันลึกซึ้งของมัน ถ้าคุณมี
ความรู้สึกเกี่ยวกับมัน ความรู้สึกนั้นมันก็ไม่มีที่สิ้นสุด” จะปรากฏให้เห็นในรูปแบบของภาพทิวทัศน์ 
(Landscape) เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งรูปแบบที่ปรากฏในผลงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้านั้นก็ได้ถูกผสมผสาน
ระหว่างความเป็นรูปธรรมของทิวทัศน์และความเป็นนามธรรมของอารมณ์ที่ปรากฏเช่นกัน  
 

                                                 
7บทความจาก WURKON ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพ้ืนที่ส านักงานและพื้นทีส่าธารณะสมัยใหม่. 

เข้าถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2562. เข้าถึงได้จาก https://www.wurkon.com/blog/4-andrew-wyeth 
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ภาพที่ 1 Andrew Wyeth, Christina's World,  1948 
ที่มาภาพ : https://drawpaintacademy.com/dramatic-paintings/ 

 
Richard Long 

Richard Long เป็นศิลปินชาวอังกฤษ ผลงานของเขานั้นคือการอาศัยพ้ืนที่ พ้ืนดิน พ้ืนโลกใน
การแสดงออกหรือเรียกว่า แลนด์ อาร์ต (Land art) ในการสร้างสรรค์ผลงานของเขานั้น คือการใช้
วิธีการที่เรียบง่ายและเคารพต่อธรรมชาติ เขาใช้ร่างกายเป็นจุดศูนย์กลางในการสร้างสรรค์ ก าหนด
ขอบเขตด้วยสายตาของเขาเอง ไม่ใช้เครื่องมือช่วยใดๆ แต่เขากลับใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือและอาศัย
พ้ืนที่ สิ่งแวดล้อมโดยรอบเป็นวัสดุในการสร้างสรรค์ ซึ่งล้วนแต่เป็นวัตถุทางธรรมชาติ หลักการแนวคิด
แบบนี้เขาได้รับอิทธิพลจากธรรมเนียมแบบชาวอังกฤษที่ว่า มนุษย์กับธรรมชาติมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน การให้ความตระหนักและอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลจึงเป็นสิ่งส าคัญ8 ซึ่งผลงานของเขาได้ส่งผลต่อการ
สร้างผลงานศิลปนิพนธ์ด้านเนื้อหาดังนี้ 

 
 
                                                 

8 สมพร  แต้มประสิทธ์ิ. “พื้นที่ในผลงานของแอนเซลม์คเีฟอร์ริชารด์ลองและโนะบุโอะเสะคิเนะ”. 

วารสารวิชาการVeridian E –Journal,Silpakorn University 12 , 6 (พฤศจิกายน–ธันวาคม2562) : 2202-

2204. เข้าถึงเมื่อ 11 ตุลาคม 2563, เข้าถึงได้จาก https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-

Journal/article/view/221862/161151 
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ด้านเนื้อหา 
 ในผลงานของ Richard Long เขาได้ใช้พื้นที่ทางธรรมชาติในการแสดงออกทางความคิด โดย
มีการใช้ประสบการณ์ ความทรงจ าในการก าหนดพ้ืนที่เหล่านั้น ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือและใช้
ธรรมชาติเป็นวัสดุ เช่น เช่นการเดินวนไปกลับซ้ าๆ บนพ้ืนดินหรือพ้ืนหญ้าจนเกิดร่างรอยหรือทัศนะ
ธาตุทางศิลปะต่างๆขึ้น ซึ่งตีความได้ว่า การที่เขาน าตัวเองเข้าไปในพ้ืนที่ทางธรรมชาติแล้วสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะนั้นเปรียบเสมือนเขาได้ใช้ร่างกายของเขาเองเป็นเครื่องมือในการค้นหาความจริงจาก
พ้ืนที่เหล่านั้น ซึ่งวิธีการในการสร้างสรรค์ของเขาที่อาศัยร่างกายเข้าไปเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์
นั้นสัมพันธ์กับแนวคิดของ เดสโคล่า ที่ว่า ทุกสรรพสิ่งนั้นมีลักษณะเหมือนมนุษย์ คือ มีร่างกาย จิตใจ 
ซึ่งการนิยามสิ่งต่างๆก็ต้องนิยามผ่านภายนอกและภายในนั่นคือ กาย กับ จิต ด้วยผลงานของเขา
เปรียบธรรมชาติเสมือนเพ่ือนร่วมโลก การอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน พ่ึงพาอาศัยกันจึงถูกน ามาเป็น
หลักปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดแบบปรัชญาเซน และเต๋าท่ีมีต้นตอความเชื่อในการอยู่ร่วมกันของ
มนุษย์และธรรมชาติอย่างสมดุล โดยเปรียบธรรมชาติเป็นเสมือนผู้ให้ก าเนิดและให้การเรียนรู้  
 

 
 

ภาพที่ 2 Richard Long, Heaven and Earth, Dusty Boots Line, 1988 
ที่มาภาพ : http://www.londontown.com/LondonEvents/RichardLongHeavenandEarth 
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Anselm Kiefer 
Anselm Kiefer เป็นศิลปินชาวเยอรมัน เกิดในช่วงหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 

1945 เขาเรียนด้านกฎหมาย วรรณคดี และภาษาศาสตร์ก่อนจะเปลี่ยนมาเรียนศิลปะ กระบวนการ
ท างานของเขาคือการลงพ้ืนที่หาข้อมูลเชิงลึกทางประวัติศาสตร์  และน าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ที่เกิดขึ้นมาประกอบสร้างใหม่ โดยใช้วัสดุที่มีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ การใช้วัสดุของคีเฟอร์คือ 
การน าวัสดุที่เป็นอินทรียวัตถุ มาใช้ในการสร้างสรรค์ เช่น ฟางข้าว กิ่งไม้ ดิน ขี้เถ้า เป็นต้น โดยใช้สิ่ง
เหล่านี้เป็นสัญญะเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ เพ่ือน าเสนอให้เห็นถึงสภาวะการแตกสลายของสรรพสิ่ง หรือผล
จากความขัดแย้งที่เกิดจากสงคราม9 โดยผลงานของเขาได้ส่งอิทธิพลทางด้านเทคนิควิธีการในการ
สร้างสรรค์ต่อข้าพเจ้าดังนี้ 
 
ด้านเทคนิควิธีการ 

 ผลงานของคีเฟอร์ นั้นน าเสนอเรื่องราวผ่านภาพทิวทัศน์ ที่กายภาพของผลงานจะเต็มไป
ด้วยร่องรอยต่างๆทางประวัติศาสตร์ ที่เกิดจากการฟาดฟัน การกะเทาะ การสะบัด การสาดของสีและ
วัสดุต่างๆลงไป ซึ่งหากมองในระยะใกล้จะปรากฏร่องรอยต่างๆที่เสมือนเป็นภาพนามธรรม แต่แท้จริง
แล้วหากมองโดยรวมนั้นจะปรากฏเป็นภาพทิวทัศน์ด้วย และด้วยขนาดของผลงานที่มีขนาดใหญ่นั้น 
ท าให้การชมผลงานของเขาเกิดการปะทะทางความรู้สึกต่อผู้ชมโดยตรง ซึ่งในการสร้างร่องรอยของ
การแตกสลายนี้นอกจากความหมายจากวัตถุทางประวัติศาสตร์แล้ว เขาได้น าแนวคิดทางปรัชญาของ 
คาร์ล กุสทัฟ ยุง  (Carl Gustav Jung: 1875 -1961) ที่ให้ความส าคัญกับกระบวนการทางจิตที่ชื่อว่า 
การปรากฏภาวะแห่งรูปที่สับสนยุ่งเหยิง หรือ รูปที่แตกสลาย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่น าไปสู่
การจัดระบบระเบียบหรือการเกิดข้ึนใหม่ และจะน ามาซึ่ง “ภาวะแห่งการรู้แจ้ง” 

  

                                                 
9 สมพร  แต้มประสิทธ์ิ. “พื้นที่ในผลงานของแอนเซลม์คเีฟอร์ริชารด์ลองและโนะบุโอะเสะคิเนะ”. 

วารสารวิชาการVeridian E –Journal,Silpakorn University 12. 6 (พฤศจิกายน–ธันวาคม2562) : 2198-

2200. เข้าถึงเมื่อ 11 ตุลาคม 2563. เข้าถึงได้จาก https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-

Journal/article/view/221862/161151 
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ภาพที่ 3 Anselm Kiefer, Der lange Marsch, Oil, acrylic, shellac and charcoal on 

photographic paper on canvas, 2012 
ที่มาภาพ : https://whitecube.com/artists/artist/anselm_kiefer/ 

 
ข้อมูลภาพประกอบการสร้างสรรค์ 
 

 
 

ภาพที่ 4 “ภาพถ่ายบรรยากาศของท้องฟ้า” 
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ภาพที่ 5 “ภาพถ่ายร่องรอยของพ้ืนดิน” 
 

 
 

ภาพที่ 6 “ภาพถ่ายพ้ืนผิวของต้นไม้” 
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ภาพที่ 7 “ภาพถ่ายขอนไม้ที่ถูกตัด” 
 

 
 

ภาพที่ 8 “ภาพเปลือกไม้ชั้นใน” 
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ภาพที่ 9 “ภาพการเคลื่อนตัวของหินใน Death Valley,Califonia” ที่มาภาพ : 
http://wp.brucewaynehart.com/2009/07/sailing-stones-death-valley-california/ 
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บทที่ 3 

การพัฒนาและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 

 
 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์หัวข้อเรื่อง “จินตภาพแห่งชีวิตในความเปลี่ยนแปลง” กล่าว
ได้ว่าโครงสร้างกระบวนการของการด าเนินงานการพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์ มีความส าคัญมาก โดย
แสดงให้เห็นถึงกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน โดยเริ่มจากการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆทั้งจาก
ประสบการณ์ส่วนตน และข้อมูลทางวิชาการ น าไปสู่การประมวลทางความคิด และผลของซึ่งจะน ามา
วิเคราะห์สู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านการสังเคราะห์ให้เป็นรูปธรรมโดยการสร้างสรรค์
ผลงานนี้ข้าพเจ้าเริ่มจากประสบการณ์ส่วนตน ที่ได้พบเจอจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวของข้าพเจ้าที่ส่งผล
โดยตรงต่อความรู้สึก วิเคราะห์ออกมาให้เป็นรูปธรรมผ่านเทคนิควิธีการทางจิตรกรรมที่จะสร้างพ้ืนผิว 
บรรยากาศ และร่องรอยการเคลื่อนไหวของทีแปลงในรูปแบบต่างๆ เพ่ือขับเน้นความจริงของชีวิตใน
ธรรมชาติ โดยเลือกใช้สัญญะทางธรรมชาติที่เหมาะสมกับความรู้สึกของข้าพเจ้า น ามาจัดวางตาม
หลักการขององค์ประกอบศิลป์อย่างสมดุลในผลงาน โดยข้าพเจ้าจึงก าหนดการวางแผนขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงานการสร้างสรรค์ 
 ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้านั้นเป็นการน าเสนอความรู้สึกของ
มนุษย์ผ่านสัญญะทางธรรมชาติต่างๆเพ่ือขับเน้นความจริงของชีวิตออกมา ผ่านเทคนิคทางจิตรกรรม 
ซึ่งจะมีข้ันตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 1.การศึกษาค้นคว้าข้อมูลส าหรับการสร้างสรรค์ 

การค้นคว้าข้อมูลส าหรับการสร้างสรรค์มีทั้งหมด 3 ลักษณะ คือ  
1.1 ข้อมูลจากประสบการณ์และปัญหาส่วนตัว โดยข้าพเจ้าได้น าความรู้สึก ที่เกิดจากปัญหา

ต่างๆในผ่านมาในชีวิต และได้สร้างสภาวะแห่งทุกข์ขึ้นมาในจิตใจของข้าพเจ้าซึ่งความรู้สึกที่เกิดจาก
ปัญหาเหล่านี้ข้าพเจ้ารวบรวม น ามาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆในปรากฏการณ์ต่างๆทาง
ธรรมชาติ จากนั้นจะน ามาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป 
 1.2 ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจริงในสถานที่ต่างๆทางธรรมชาติเพ่ือซึมซับเอาความรู้สึกและ
บันทึกภาพลักษณะของธรรมชาติในปรากฏการต่างๆของธรรมชาติ บรรยากาศ สี พ้ืนผิว จังหวะ และ
การเคลื่อนไหว มาเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน  
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1.3 ข้อมูลจากการสืบค้นทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเตอร์เนต เช่น อภิปรัชญาที่บ่งบอกถึง
ความจริงของสิ่งต่างๆ เพลง บทความ และข้อมูลทางธรรมชาติจากสื่อออนไลน์ที่ไม่สามารถไม่พบเจอ
ในสถานที่จริงได้ เช่น ภาพการเคลื่อนตัวของหินใน Death Valley ซึ่งน าไปสู่การถ่ายทอดความรู้สึก
ของข้าพเจ้า ผ่านสิ่งธรรมชาติต่างๆและสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพทาง
อารมณ์ความรู้สึกมากยิ่งขึ้น และน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบเนื้อหาเรื่องราวในการสร้างสรรค์
ต่อไป  
 
2. การสร้างภาพร่างผลงาน 
 การสร้างภาพร่างผลงานของข้าพเจ้านั้น เป็นขั้นตอนแรกในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยเริ่ม
ผ่านการวาดเส้น (Drawing) คร่าวๆเพ่ือจัดวางองค์ประกอบต่างๆของผลงานให้ลงตัว โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลที่ได้รวบรวม วิเคราะห์ออกมาเป็นตัวก าหนดเนื้อหาโดยจะเลือกใช้สัญญะให้เหมาะสมกับผลงาน 
จากนั้นในขั้นตอนต่อไปจึงร่างภาพผลงานด้วยสีน้ ามันบนผ้าใบขนาดเล็ก เพ่ือก าหนดสีบรรยากาศ 
และร่องรอยต่างๆในผลงาน ซึ่งในตัวผลงานจริงของข้าพเจ้านั้นจ าเป็นต้องวางแผนการท างานอย่าง
เป็นขั้นตอน โดยข้าพเจ้าจะใช้ขั้นตอนนี้ในการวางแผนต่างๆของผลงานจริง ค านวณเวลาการแห้งของ
สีในแต่ละชั้น เพ่ือความสะดวกในการควบคุมเทคนิคและลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในผลงานจริง 
 
ภาพแสดงตัวอย่างภาพร่างผลงาน 
 

 
 

ภาพที่ 10 ภาพร่างผลงานด้วยดินสอ 
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ภาพที่ 11 ภาพร่างผลงานด้วยสีน้ ามันบนผ้าใบเพ่ือก าหนดแสงเงาและจัดวางองค์ประกอบ 
 

ในขั้นตอนการสร้างผลงานจริงของข้าพเจ้านั้นมี 3 ขั้นตอนดังนี้ 
 3.1 เตรียมอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆให้ครบถ้วน เช่น การขึงผ้าใบบนโครงไม้ 
อุปกรณ์ในการสร้างพ้ืนผิว พู่กัน สี เป็นต้น 
 3.2 น าภาพร่างผลงานที่สมบูรณ์แล้วมาขยายด้วยการร่างดินสอลงบนผลงาน ก าหนดจุดเด่น
จุดรองของภาพให้สมบูรณ์ตามภาพร่างที่เตรียมไว้ 
 3.3 รองพ้ืนด้วยสีน้ ามัน Raw umber ผสมกับ Ivory black ในอัตราส่วน 80:20 ผสมกับ
น้ ามันลินซีดจ านวนมากเพ่ือให้เกิดความลื่น ท าให้สามารถเช็ดหรือขูดออกได้ง่าย จากนั้นระบายลงบน
เฟรมผ้าใบทั้งหมดและท าการเช็ดสีออกเป็นลักษณะของสิ่งธรรมชาติ ทิศทางการเคลื่อนตัวของสิ่ง
ต่างๆ ตามที่ได้ร่างภาพเอาไว้ ก าหนดจุดเด่นจุดรองของภาพ โดยจะใช้ยางซิลิโคลนและผ้าในการขูด
หรือเช็ดสีน้ ามันออก 

3.4 จากขั้นตอนที่ 3.3 ต้องรอสีชั้นแรกแห้งเป็นเวลา 1 วันจากนั้นก็ท าการใช้สี Titanium 
White ผสมกับส่วนผสมที่ท าให้สีน้ ามันแห้งเร็วยิ่งขึ้น (Liquin) โดยใช้เกรียงในการดีด สะบัด และปัด
ป้ายสีลงไปเพ่ือสร้างพ้ืนผิว (Texture) ต่างๆในผลงาน เช่น พ้ืนผิวของดิน ผิวเปลือกไม้ ก าหนดแสง
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เงาโดยรวม โดยขั้นตอนนี้ของภาพนั้นเป็นไปในลักษณะของ Dead layer1 โดยมีแรงบันดาลใจมาจาก
จิตรกรรมโบราณ เพ่ือง่ายต่อการก าหนดสีและขับเน้นพ้ืนผิว ให้โดดเด่นและใช้กระบวนการ Glazing 
ในขั้นตอนต่อไป 

3.5 ในขั้นตอนนี้ต้องรอสีในขั้นตอนที่ 3.4 แห้งสนิทเสียก่อนเป็นเวลา 3-4 วัน จากนั้นข้าพเจ้า
จึงเคลือบสีในบริเวณที่ต้องการ เช่น สีของท้องฟ้า สีของไฟ สีที่เกิดจากการสะท้อนไปมาของแสงไฟ 
แสงแดด หรือสีของใบไม้ใบหญ้า พ้ืนดิน ต้นไม้ และก าหนดแสงเงาของงานให้สมบูรณ์ที่สุดด้วยการ
เคลือบสีที่โปร่งและบางไปทีละชั้น หรือที่เรียกว่าการ Glazing เพ่ือให้ภาพเกิดมิติยิ่งขึ้นผ่านการซ้อน
กันของสีต่างๆ 

3.6 ตกแต่งรายละเอียดต่างๆในภาพให้สมบูรณ์ครบถ้วน ในขั้นตอนนี้จ าเป็นต้องรอสีใน
ขั้นตอนที่ 3.5 แห้งเสียก่อนจากนั้นจึงท าการเก็บรายละเอียดของเงาให้สมบูรณ์ สร้างแสงขาวที่สุดใน
ภาพโดยการใช้กระดาษทรายขัดส่วนที่นูนขึ้นบนพ้ืนผิวที่สร้างไว้ในขั้นตอนที่ 3.4 ให้เห็นถึงเนื้อสี 
Titanium White ซ่ึงในข้ันตอนนี้จะเป็นข้ันตอนสุดท้ายในการสร้างสรรค์ผลงานให้สมบูรณ์ 
 
ภาพแสดงตัวอย่างข้ันตอนการสร้างสรรค์ 
 

 
 

ภาพที่ 12 ขึ้นรูปด้วยสีน้ ามันโดยผสมน้ ามันลินซีดในสัดส่วนที่มากท าให้ง่ายต่อการเช็ดเพื่อก าหนดชุด
เด่นและทิศทางร่องรอยการเคลื่อนที่ของหิน 

                                                 
1 Dead layer คือการลงสีแบบโมโนโครม ซึ่งเป็นวิธีการทั่วไปที่ใช้เพิ่มคุณค่าให้กับภาพวาดในโทนสว่าง

และโทนมดื ค าว่า "dead layer" อาจมาจากการทีส่ีหนึ่งหายไปจากภาพ เพื่อง่ายต่อการก าหนดแสงเงา 
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ภาพที่ 13 สร้างพ้ืนผิวของพ้ืนดิน ก้อนหิน และร่องรอยของการเคลื่อนที่ของก้อนหินให้สมบูรณ์ด้วยสี
น้ ามันสีขาวเข้ากับลิควิน (Liquin) เป็นส่วนผสมที่ท าให้สีน้ ามันแห้งเร็วขึ้น โดยผสมในสัดส่วนครึ่งต่อ

ครึ่ง 
 

 
 

ภาพที่ 14 รอจนสีขาวที่ใช้ท าพ้ืนหิวแห้งและเคลือบสีของพ้ืนดินลงบนพื้นผิวที่สร้างไว้และท า
การยางซิลิโคลนปาดบนพ้ืนผิวที่นูนขึ้น พื้นให้เห็นถึงผิวสีขาวด้านล่างที่สร้างไว้เพ่ือก าหนดแสงเงาของ

พ้ืนดิน 
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ภาพที่ 15 เก็บรายละเอียดในส่วนของท้องฟ้า ก้อนเมฆ ก้อนหิน และแสงเงาในร่องรอยการเคลื่อนที่

ของหิน 
 

 
 

ภาพที่ 16 ในขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจสอบความเรียบร้อยของผลงาน เก็บรายระเอียดแสงเงาที่
เล็กที่สุดตามช่องของพ้ืนผิว และดีดสีขาวลงไปบางส่วนในระยะหน้า เพ่ือให้ความเป็นพ้ืนดินของ

ผลงานดูมีมิติมากยิ่งข้ึน 
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บทที ่4 

วิเคราะห์การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน 

 
 

ทัศนธาตุหลักท่ีใช้ในงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าได้มุ่งเน้นในการน าเสนอความรู้สึกของมนุษย์

ผ่านสัญญะต่างๆที่เป็นสิ่งธรรมชาติ ทั้งการเคลื่อนที่ บรรยากาศ สี พ้ืนผิว เป็นต้น ซึ่งท าให้ทัศนธาตุที่
ใช้ในผลงานนั้นมีความส าคัญในการแสดงให้เห็นถึงความจริงของชีวิตผ่านผลงาน ข้าพเจ้าจึงได้จัดเรียง
องค์ประกอบต่างๆภายในผลงาน โดยใช้ทัศนธาตุต่างๆดังต่อไปนี้ 

 
1.เส้น 

เป็นทัศนธาตุเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ผลงาน เส้นนั้นเกิดจากการเรียงต่อกันของจุดจนเกิด
เป็นเส้นต่างๆและเป็นทัศนธาตุพ้ืนฐานที่ส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า เนื่องจากผลงาน
ของข้าพเจ้าที่สร้างสรรค์ออกมานั้นเป็นภาพทิวทัศน์ (Landscape) โดยองค์ประกอบที่ส าคัญของภาพ
ทิวทัศน์นั้นคือ ทัศนมิติ (Perspective) หรือทับศัพท์ว่าเพอร์สเปกทีฟ คือการเขียนภาพให้ปรากฏ
ออกมาในลักษณะที่เหมือนการมองเห็นจริง ซึ่งทัศนะมิติ (Perspective) มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ  
1.จุดรวมสายตา (Vanishing Point) 2.เส้นรวมสายตา (Vanishing Line) 3.เส้นระดับตา (Horizon 
Line) ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญมากในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าเพราะจะเป็นการน าพาผู้ชม
ไปสู่จุดต่างๆภายในภาพ โดยเส้นแต่ละเส้นนั้นให้ความหมายและให้อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกัน 
โดยข้าพเจ้าจะแบ่งเส้นเป็นสองลักษณะ คือ 1.เส้นตรง และ 2.เส้นโค้ง เมื่อเส้นสองชนิดนี้ถูกน ามาจัด
วางในลักษณะต่างๆ จะท าให้เกิดชื่อเรียกและอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกัน เส้นตั้ง หรือ เส้นดิ่ง ให้
ความรู้สึกทางความสูงสง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่น เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ 
ราบเรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย เส้นเฉียง หรือ เส้นทแยงมุม ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่มั่นคง 
เส้นหยัก หรือ เส้นซิกแซกแบบฟันปลา ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างเป็นจังหวะ มีระเบียบ ไม่
ราบเรียบ น่ากลัว อันตราย ขัดแย้ง เส้นโค้ง แบบคลื่น ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหวอย่างช้า ลื่นไหล 
ต่อเนื่อง อ่อนโยน นุ่มนวล เส้นโค้งแบบก้นหอย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย หรือเติบโตใน
ทิศทางที่หมุนวนออกมา ถ้ามองเข้าไปจะเห็นพลังความเคลื่อนไหวที่ไม่สิ้นสุด เส้นโค้งวงแคบ ให้
ความรู้สึกถึงพลังความเคลื่อนไหวที่รุนแรง การเปลี่ยนทิศทางที่รวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง เส้นประ ให้
ความรู้สึกที่ไม่ต่อเนื่อง ขาดหายไม่ชัดเจน ท าให้เกิดความเครียด ซึ่งในผลงานของข้าพเจ้านั้นก็ได้ใช้
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ลักษณะต่างๆของเส้นมาบ่งบอกถึงสิ่งต่างๆในผลงาน เช่น อารมณ์ความรู้สึก ความเร็ว ทิศทาง การ
เคลื่อนที่ และการก าหนดทัศนมิติ (Perspective) ในผลงาน เป็นต้น 

 
2. รูปร่าง รูปทรง 

รูปร่าง รูปทรง คือ ทัศนธาตุที่เกิดจากการประกอบรวมกับของเส้นในลักษณะต่างๆ จนเกิด
เป็นรูปร่าง (Shape) ซึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้านั้นได้สร้างสัญญะทางความรู้สึกออกมา
ผ่านรูปร่างธรรมชาติ เพ่ือก าหนดความหมายเนื้อหาเรื่องราวของสิ่งต่างๆในภาพ เช่น รูปร่างของต้นไม้ 
เปลือกไม้ ก้อนหิน ก้อนเมฆ ท้องฟ้า เป็นต้น 

 
3. สีและน้ าหนักของสี 

ในผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้านั้นคือการแสดงอารมณ์ความรู้สึก หรือสภาวะต่างๆออกมา 
ซึ่งทัศนธาตุที่ส าคัญในการสร้างสิ่งเหล่านี้คือ สี และ น้ าหนักแสงเงา ซึ่งสีนั้นสามารถเป็นตัวบ่งบอกถึง
อารมณ์ความรู้สึกของสิ่งต่างๆได้ โดยสีจะมีการสร้างรังสีแสงหรือรัศมี (Aura) พลังงานให้กับสิ่งมีชีวิต
และบรรยากาศแวดล้อม และสามารถสร้างมิติได้ด้วยน้ าหนักของสี เพ่ือน าเสนอความจริงของ
สภาพแวดล้อมที่ก าลังบ่งบอกถึงสภาวะความรู้สึกต่างๆออกมา โดยในการสร้างสรรค์ผลงานศิลป
นิพนธ์ของข้าพเจ้าได้ใช้สีในการก าหนดช่วงเวลา หรือ ปรากฏการณ์ของธรรมชาติในผลงาน ซึ่งมี
ความส าคัญอย่างมากในน าเสนอความจริงของชีวิตผ่านบรรยากาศต่างๆในธรรมชาติ ผสมผสานให้ลง
ตัวกับการใช้น้ าหนักของสีเพ่ือบ่งบอกถึงความหวัง ความสิ้นหวังด้วยทิศทางของน้ าหนักแสงเงาที่
ก าหนดข้าพเจ้าก าหนดขึ้นเอง แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นจริงบางส่วนในธรรมชาติเอาไว้ 
  
4. พ้ืนที่ว่าง 

พ้ืนว่างคือบริเวณที่เป็นความว่างไม่ใช่ส่วนที่เป็นรูปทรง หรือเนื้อหา ในการจัดองค์ประกอบ
นั้นพ้ืนที่ว่างสามารถเป็นตัวก าหนดความรู้สึกได้ เช่นการปล่อยให้มีพ้ืนที่ว่างมากและให้มีรูปทรงน้อย 
การจัดในลักษณะนี้จะให้ความรู้สึกอ้างว้าง โดดเดี่ยว ในทางตรงกันข้าม การก าหนดให้มีรูปทรงมาก
หรือเนื้อหามาก โดยไม่ปล่อยให้มีพ้ืนที่ว่างก็จะให้ความรู้สึกอึดอัด คับแคบ ซึ่งที่มาในเนื้อหาเรื่องราว
ของผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าเกิดจากความรู้สึกโดดเดี่ยว อ้างว้าง และความไร้ชีวิตน าไปสู่การหา
ค าตอบในความจริงของชีวิต ข้าพเจ้าจึงได้ก าหนดพ้ืนที่ว่างให้มากกว่าวัตถุ เพ่ือน าเสนอความรู้สึกโดด
เดี่ยว อ้างว้าง ความไร้ชีวิต ลงในผลงาน ดังนั้นการเว้นพื้นที่ว่างจึงมีส่วนส าคัญในการส่งผลต่ออารมณ์
ความรู้สึกอย่างยิ่ง 
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5. พ้ืนผิว 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าที่ต้องการน าเสนอความจริงในสิ่งต่างๆนั้น 
พ้ืนผิวถือเป็นสิ่งส าคัญที่ใช้ในการบ่งบอกถึงลักษณะของความเป็นจริงในธรรมชาติ โดยข้าพเจ้าได้ใช้
พ้ืนผิวในการน าเสนอลักษณะต่างๆของธรรมชาติออกมาให้ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด ด้วยเทคนิคที่
ได้ท าการทดลองจากการใช้วัสดุต่างๆในการสร้างพ้ืนผิวให้สมจริง หรือแม้แต่ความนูนของพ้ืนผิวก็
สามารถบ่งบอกถึงระยะใกล้ไกลของสิ่งต่างๆได้ผ่านการรับแสงที่กระทบเข้ากับเข้าส่วนนูนของพ้ืนผิว
ในผลงาน ท าให้เกิดแสงเงาอีกมิติหนึ่งในผลงานซึ่งช่วยท าให้ผลงานมีความน่าสนใจและสมบูรณ์ในตัว
เทคนิคที่น าเสนอความจริงในธรรมชาติได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 
วิเคราะห์เทคนิคและวิธีการในการสร้างสรรค์ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นในการสร้างสรรค์คฺผลงานศิลปนิพนธ์ จะเห็นได้ถึงความส าคัญของการ
สร้างสรรค์ นั่นคือกระบวนการทางความคิด และการท างานโดยข้าพเจ้าจะขอกล่าวถึงความหมายของ
การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าดังนี้  

ในผลงานของข้าพเจ้าเป็นผลงานที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิคทางจิตรกรรม ที่ผสมผสานกันระหว่าง
ความเหมือนจริง (Realistic) ที่ข้าพเจ้าน ามาใช้กับธรรมชาติต่างๆในผลงาน เช่น บรรยากาศ ช่วงเวลา 
ปรากฏการณ์ หรือรูปร่างรูปทรงของธรรมชาติ เพ่ือให้ผู้ชมได้เข้าถึงความเป็นจริงในธรรมชาติ บวกกับ
ความเป็นนามธรรม(Abstract) ของเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่ใช้การสลัด ขูด เช็ด สีให้
เกิดร่องรอย พ้ืนผิวที่สร้างมิติให้ผลงาน โดยจะสามารถมองเห็นได้ถึงความเป็นรูปธรรมและนามธรรม 
ในทั้งรูปแบบและเนื้อหา ที่ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอ 

ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในหัวข้อ “จินตภาพแห่งชีวิตในความเปลี่ยนแปลง” ของ
ข้าพเจ้านั้นได้มีการสร้างสรรค์ การพัฒนาและการแก้ไขมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยมุ่งที่จะน าเสนอ
ผลงานที่เป็นการตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกส่วนตนออกมาเป็นภาพผลงานจิตรกรรมสีน้ ามัน โดย
การหยิบยกความรู้สึกส่วนตนมาใช้เพ่ือสนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานนั้น ได้มีความชัดเจน
มากขึ้นตั้งแต่ช่วงโครงการก่อนศิลปนิพนธ์ ในช่วงชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นการสร้างผลงานที่ต่อเนื่องมาตลอด
เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ จนเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ในปัจจุบัน ซึ่งข้าพเจ้าจะแบ่งเป็น 3 ระยะ
ดังนี้ 

 

การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในระยะที่ 1 ระยะก่อนศิลปนิพนธ์ 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานในระยะก่อนศิลปนิพนธ์ของช่วง ปีที่ 4 คือการก าหนดหัวข้อในการ
สร้างสรรค์ผลงานขึ้นโดยตัวนักศึกษาเอง เพ่ือให้รู้จักแนวทางในการสร้างสรรค์ที่มีวิธีคิดและรูปแบบ
วิธีการเฉพาะตน โดยข้าพเจ้ามีความสนใจการทดลองสร้างพื้นผิวและร่องรอยต่างๆมาตลอด 
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 โดยผสมผสานกับความหลงใหลในธรรมชาติ โดยมีแนวคิดที่เกิดจากความรู้สึกด้านลบภายในจิตใจมา
เป็นส่วนประกอบของการสร้างสรรค์ โดยข้าพเจ้าจะขอวิเคราะห์เป็นด้านเนื้อหาและด้านรูปแบบดังนี้ 
 
ด้านเนื้อหา  
 การสร้างสรรฺค์ผลงานในระยะก่อนศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้านั้นได้ใช้เนื้อหาจากเหตุการณ์ที่พบ
เจอในชีวิตประจ าวัน เช่น ความขัดแย้งกับทางครอบครัว ความเหงาและความอ้างว้างจากการอยู่คน
เดียว ความวิตกกังวลจากการท างาน ปัญหาหนี้สิน และสุขภาพของบุพการี โดยน ามาตีความผ่าน
ปรากฏการณ์ต่างๆทางธรรมชาติ  
   
ด้านรูปแบบ 
 การสร้างสรรค์ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าได้ก าหนดร่างกายของ
ข้าพเจ้าเป็นจุดเด่นของภาพเพ่ือเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งการก าหนด
องค์ประกอบและเรื่องราวในภาพนั้นข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากศิลปะจินตนิยม (Romanticism) ซ่ึง
มีแนวคิดที่เพ้อฝัน มีภาพวาดที่เน้นสื่ออารมณ์สะเทือนใจ ด้วยฝีแปรงที่ไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ โดยมี
ธรรมชาติเป็นองค์ประกอบหลักในการขับเน้นความรู้สึ ด้านเทคนิควิธีการข้าพเจ้าให้ความสนใจและ
ค้นคว้าเทคนิควิธีการที่ใช้ในการสร้างพ้ืนผิวต่างๆมาตลอด เช่น ผิวของเปลือกไม้ ร่องรอยจากการ
กระท าของมนุษย์ในธรรมชาติ การเคลื่อนไหวของใบไม้ ใบหญ้า เป็นต้น ซึ่งเทคนิควิธีการเหล่านี้เกิด
จากใช้วัสดุต่างๆในการสร้างร่องรอยและพ้ืนผิว เช่น เกรียง ยางซิลิโคลน ยางจากรองเท้าแตะ ผ้า ส าลี 
โดยน ามาปาดเป็นรูปทรงต่างๆในธรรมชาติ ด้วยเนื้อหาที่ข้าพเจ้าใช้นั้นเกิดจากประสบการณ์ด้านลบ 
จึงท าให้ข้าพเจ้าก าหนดสีของบรรยากาศในภาพให้เต็มไปด้วย ความลึกลับ อ้างว้าง สิ้นหวัง และหดหู่ 

 
 ซึ่งปัญหาที่พบเจอในสร้างสรรค์ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบนั้น

เกิดขึ้นมากมาย เนื่องจากการเล่าเรื่องราวต่างๆแบบตรงไปตรงมา โดยก าหนดเรื่องราวบอกเล่า
จุดเริ่มต้นและจุดจบในผลงาน ท าให้จ ากัดจินตนาการของผู้ชม เทคนิควิธีการที่ใช้ในการสร้างพ้ืนผิว 
ร่องรอยต่างๆของธรรมชาติยังไม่สมบูรณ์ ด้วยความต่างของ 2 เทคนิควิธีการ โดยวิธีหนึ่งคือการสร้าง
มวลของสีที่หนาขึ้นจนเกิดเป็นพ้ืนผิวที่นูนออกมา ส่วนอีกวิธีหนึ่งคือการปาดสีให้เกิดร่องรอยต่างๆจน
ท าให้เห็นความโปร่งของสี ด้วยความต่างกันของสองวิธีการนี้ ผนวกกับการวางแผนที่ไม่สมบูรณ์ จึงท า
ให้ผลงานขับเน้นอารมณ์ความรู้สึก ความน่าสนใจของตัวเทคนิควิธีการออกมาอย่างไม่เต็มที่ ซึ่งในการ
ก าหนดขั้นตอนในการสร้างสรรค์ให้ระเอียดนั้นเป็นสิ่งส าคัญมาก ทั้งนี้ล้วนเป็นข้อปรับปรุงที่ข้าพเจ้า
พยายามที่จะสร้างสรรค์และค้นคว้าหาวิธีการให้ผลงานสมบูรณ์ลงตัวในระยะต่อไป 
 



31 
 

ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ 
 

 
 
ภาพที่ 1 7 ภาพผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 
  ชื่อผลงาน  “Tempest” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     100 x 120 ซม. 
  ปีที่สร้าง     2019 
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ภาพที่ 18  ภาพผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 
  ชื่อผลงาน  “Deep down” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     100 x 150 ซม. 
  ปีที่สร้าง     2019 
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ภาพที่ 19 ภาพผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 
  ชื่อผลงาน  “The Protector” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     80 x 130 ซม. 
  ปีที่สร้าง     2019 



34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 20 ภาพผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4 
  ชื่อผลงาน  “You’ll be alright” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     80 x 130 ซม. 
  ปีที่สร้าง     2019 



35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
ภาพที่ 21 ภาพผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 5 
  ชื่อผลงาน  “Waiting” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     80 x 130 ซม. 
  ปีที่สร้าง     2019 
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ภาพที่ 22 ภาพผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 6 
  ชื่อผลงาน  “Nepenthes” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     80 x 130 ซม. 
  ปีที่สร้าง     2019 
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ระยะที่ 2 การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ช่วงที่ 1 
 ในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในช่วงที่ 1 นั้นคือการพัฒนาผลงานต่อเนื่องมาจากช่วงผลงาน
ก่อนศิลปนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อ “จินตภาพแห่งชีวิตในความเปลี่ยนแปลง” ข้าพเจ้าได้พัฒนา ปรับปรุง
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้ง รูปแบบการน าเสนอ เทคนิควิธีการ การจัดองค์ประกอบ การลดทอนสิ่งที่ไม่
จ าเป็นออกไปจากผลงาน เทคนิควิธีการที่ได้ค้นคว้า ทดลองให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ประกอบการค้นคว้า
ข้อมูลทางปรัชญาเพ่ือเริ่มที่จะน าเสนอถึงสัจธรรมของชีวิตผ่านสัญญะทางธรรมชาติ เพ่ือผลักดันให้
ผลงานแสดงสภาวะภายในจิตใจของข้าพเจ้าออกมาให้ครบถ้วนลงตัวที่สุด โดยข้าพเจ้าจะขออธิบาย
การพันฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในช่วงที่ 1 ทั้งด้านเนื้อหาและด้านรูปแบบ ดังนี้ 
 
ด้านเนื้อหา 
 ในด้านเนื้อหาของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงที่ 1 เห็นได้ว่าข้าพเจ้ายังคงน าเนื้อหา
เรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ จากเดิมท่ีข้าพเจ้าได้ตีความประสบการณ์ที่พบเจอในชีวิตประจ าวัน
ออกมาผ่านเหตุการณ์ธรรมชาติที่ตรงไปมา โดยในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ช่วงที่ 1 ข้าพเจ้าได้
ก าหนดทิศทางของการน าเสนอที่มีชั้นเชิงมากขึ้น ไม่บอกเล่าเรื่องราวออกมาโดยตรง โดยยังคง
น าเสนอความรู้สึกส่วนตนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆในชีวิตผ่านสัญญะที่เป็นสิ่งธรรมชาติ แต่
จะตีความออกมาในบริบทของการเข้าใจและยอมรับความรู้สึกเหล่านั้นเพ่ือค้นหาแนวทางการอยู่
ร่วมกันกับปัญหาและหาทางแก้ไขสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น โดยมีการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทาง
ปรัชญาที่ต้องการค้นหาความจริงในสิ่งต่างๆ มาประกอบการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือความสมบูรณ์ใน
ด้านเนื้อหาและมีข้อมูลรองรับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ต่อไป 
 
ด้านรูปแบบ 
 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงที่ 1 ข้าพเจ้าได้ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบต่างๆในภาพไป
พอสมควร ด้วยการลดทอนสิ่งที่ไม่จ าเป็นในผลงานออกไปให้เหลือแต่แก่นส าคัญของผลงานที่ต้องการ
น าเสนอ เช่น การเปลี่ยนแปลงจุดเด่นของภาพโดยการตัดภาพแทนตนเองที่เป็นร่ างกายของคน
ออกไป ซึ่งจะน าเสนอเพียงอารมณ์ความรู้สึกผ่านบรรยากาศและความจริงของชีวิตผ่านพ้ืนผิวของสิ่ง
ธรรมชาติที่ใช้คับเน้นอารมณ์ความรู้สึกออกมาภายใต้ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ผสมผสานเข้ากับ
เทคนิควิธีการที่ได้ค้นคว้ามาตลอดการสร้างสรรค์ โดยเพ่ิมการสังเกตพ้ืนผิวและการเคลื่อนไหวของ
ธรรมชาติให้ถี่ถ้วน เพ่ือขับเน้นความรู้สึกส่วนตนออกมาในผลงานให้ลงตัวและสมบูรณ์ที่สุด 

 
ในการท างานช่วงการพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงที่ 1 ข้าพเจ้าพยายามที่จะพัฒนารูปแบบ 

เทคนิควิธีการ เพ่ือให้สอดคล้องไปการแนวความคิดที่ชัดเจนมากขึ้นจากการสังเกตพฤติ กรรมทาง
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อารมณ์ของตน น าไปสู่การตีความออกมาเป็นสัญญะต่างๆในธรรมชาติให้มีความน่าสนใจมากขึ้น แต่
จากการสร้างสรรค์ผลงานในศิลปนิพนธ์ช่วงที่ 1 นี้ยังคงพบปัญหาด้านความลงตัวต่างๆของ
องค์ประกอบ ที่ยังควบคุมปริมาณของสัญญะได้ไม่ลงตัว ประกอบกับการเลือกใช้เทคนิควิธีการที่ใช้ใน
การสร้างพ้ืนผิวต่างๆ ที่จ ากัดอยู่เพียงไม่กี่รูปทรงจนเกิดความจ าเจขึ้นในหลายๆผลงาน ท าให้การ
สร้างสรรค์ผลงานออกมานั้นเหมือนเป็นการเดินย่ าอยู่ที่ เดิม ซึ่งทั้งหมดนี้จะน าไปสู่การแก้ไขและ
พัฒนาในช่วงที่ 2 ของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ต่อไป 

 
ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ช่วงท่ี 1  
 

 
 
ภาพที่ 23  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงที่ 1 ชิ้นที่ 1 

 ชื่อผลงาน  “A Lonely place” 
 เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
 ขนาด     100 x 130 ซม. 
 ปีที่สร้าง     2019 
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ภาพที่ 24 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงที่ 1 ชิ้นที่ 2 

 ชื่อผลงาน  “The rhythm of sorrow” 
 เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
 ขนาด     125 x 140 ซม. 
 ปีที่สร้าง     2019 
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ภาพที่ 25 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงที่ 1 ชิ้นที่ 3 
  ชื่อผลงาน  “Repetition of Pain” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     170 x 200 ซม. 
  ปีที่สร้าง     2019 
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ภาพที่ 26  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงที่ 1 ชิ้นที่ 4 
 ชื่อผลงาน  “You’re on your own” 
 เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
 ขนาด      50 x 130 ซม. 
 ปีที่สร้าง   2019 
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ภาพที่ 27  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงที่ 1 ชิ้นที่ 5 
  ชื่อผลงาน  “Falling” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     120 x 200 ซม. 
  ปีที่สร้าง     2019 
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ภาพที่ 28  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงที่ 1 ชิ้นที่ 6 
  ชื่อผลงาน  “Space of truth” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     100 x 200 ซม. 
  ปีที่สร้าง     2019 
 
 

 
 
ภาพที่ 29  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงที่ 1 ชิ้นที่ 7 
  ชื่อผลงาน  “Changes” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     90 x 290 ซม. 
  ปีที่สร้าง     2019 
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ระยะที่ 3 การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ช่วงที่ 2 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงที่ 2 ของข้าพเจ้านี้ยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาเรื่องเดิม เพียงแต่
ตีความให้มีชั้นเชิงมากยิ่งขึ้น ด้วยการผสมผสานระหว่างความเป็นรูปธรรม นามธรรมทั้งด้านรูปแบบ
และเนื้อหา ลดทอนสัญญะที่จ าเจและมีเยอะจนเกินไป เหลือเพียงพ้ืนที่ ที่ใช้บ่งบอกถึงการรับรู้ เข้าใจ
ปัญหาที่เกิดขึ้น น าไปสู่การค้นหาค าตอบเกี่ยวกับชีวิตซึ่งมีที่มาจากแนวคิดทางปรัชญาต่างๆที่ได้
ค้นคว้าหาข้อมูล และท าการปรับปรุงเทคนิควิธีการให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น วางแผน
ปฏิบัติงานตามข้ันตอนอย่างรอบคอบในเทคนิควิธีการต่างๆ เพ่ือลดข้อผิดพลาดต่างๆที่จะเกิดขึ้น โดย
ข้าพเจ้าจะขออธิบายการพัฒนาการสร้างสรรค์ในช่วงที่ 2 ที่เป็นบทสรุปของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์
ทั้งด้านเนื้อหาและด้านรูปแบบดังต่อไปนี้ 
 
ด้านเนื้อหา 
 ในด้านเนื้อหาข้าพเจ้าได้ใช้ความรู้สึกของข้าพเจ้าเป็นตัวตั้งต้นทางความคิดเช่นเดิม เพียงแต่
ปรับเปลี่ยนบทสรุปของความคิดที่มีที่มาที่ไปมากยิ่งขึ้น จากการสืบค้นข้อมูลต่างๆทั้งเรื่องแนวคิดทาง
ปรัชญา ที่พูดถึงการค้นหาความจริงในสิ่งต่างๆบนโลกที่มีทั้งความเป็นรูปธรรมและนามธรรม ซึ่ง
เปรียบเสมือนการได้ทบทวนความคิดและความรู้สึกของตนเอง น าไปสู่การตีความออกมาเป็นผลงาน
การสร้างสรรค์ที่เล่าถึงการค้นหาสัจธรรมในชีวิตผ่านสัญญะทางธรรมชาติ  
 
ด้านเทคนิค 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าที่ผ่านมาทั้งหมดจะเห็นได้ชัดว่า ข้าพเจ้ามี
ความสนใจในการค้นคว้าทดลองการสร้างผิวต่างๆด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย และส่งผลที่
แตกต่างกันออกไป ซึ่งในช่วงระยะที่ 2 ของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ข้าพเจ้าได้น าเทคนิควิธีการ
เพ่ิมเติมเพ่ือลดความจ าเจและน าเทคนิคใหม่ๆมาเพ่ิมเติมและไม่ยึดติดในวิธีการเดิมที่ใช้มาตลอดการ
สร้างสรรค์ คือการดีดก้อนสี เพ่ือสร้างพ้ืนผิวของพ้ืนดินในระยะหน้า ซึ่งการดีดนั้นเป็นวิธีการที่ก าหนด
ทิศทางได้ยาก จึงส่งผลให้ระยะหน้าของผลงานหากมองในระยะใกล้จะปรากฏเป็นภาพนามธรรม ที่
เต็มไปด้วยร่องรอยต่างๆจากเทคนิควิธีการที่ข้าพเจ้าใช้ โดยผสมผสานไปกับการเช็ดสีให้ออกในระยะ
หลังจนเกิดความโปร่งของสี เพ่ือผลักระยะของภาพให้ไกลไปด้วยมวลของสีจากหนาไปบาง  

 
ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าตลอดการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ทั้ง 3 ช่วงระยะเวลา ข้าพเจ้าได้

ค่อยๆคลายปัญหาต่างๆในด้านเนื้อหาที่ข้าพเจ้าได้ตีความโดยการน าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมา
เป็นสัญญะที่บ่งบอกถึงการค้นหาสัจธรรมในชีวิตที่มีแต่ความยุ่งเหยิงโดยเกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
น าไปสู่เฝ้าสังเกตพฤติกรรมตนเองและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆโดยใช้ข้อมูลแนวคิดทางปรัชญามารองรับ 
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ซึ่งเปรียบเสมือนการแก้ปัญหาต่างๆในด้านรูปแบบที่ข้าพเจ้าได้ค่อยๆลดทอนสัญญะต่างๆที่มาก
จนเกินไป จนเหลือเพียงสัญญะที่จ าเป็นต่อผลงานและพ้ืนที่ที่บ่งบอกถึงความเป็นรูปธรรมและ
นามธรรมของชีวิต โดยผ่านเทคนิควิธีการที่ใช้สร้างพ้ืนผิวให้สมจริงต้องการขับเน้นความจริงของสิ่ง
ธรรมชาติและเพ่ิมมิติในการรับรู้จากผลงานมากยิ่งขึ้น 

 
ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ช่วงท่ี 2 
 

 
 
ภาพที่ 30  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงที่ 2 ชิ้นที่ 1 
  ชื่อผลงาน  “Chasing the sunset” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     155 x 200 ซม. 
  ปีที่สร้าง     2020 
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ภาพที่ 31  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงที่ 2 ชิ้นที่ 2 
  ชื่อผลงาน “Follower” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     120 x 150 ซม. 
  ปีที่สร้าง     2020 
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ภาพที่ 32  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงที่ 2 ชิ้นที่ 3 
  ชื่อผลงาน  “The rendezvous point” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     80 x 200 ซม. 
  ปีที่สร้าง     2020 
 

 
 
ภาพที่ 33  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงที่ 2 ชิ้นที่ 4 
  ชื่อผลงาน  “Stream of Changes” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     160 x 200 ซม. 
  ปีที่สร้าง     2020 
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 จากการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์หัวข้อ “จินตภาพแห่งชีวิตในความเปลี่ยนแปลง” ข้าพเจ้าได้มี
ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลงานเพ่ือแสดงออกถึงแนวความคิดที่สอดคล้อง ตอบสนองต่อตัวข้าพเจ้า ซึ่ง
ตลอดเวลาการสร้างสรรค์มีทั้งข้อดีและข้อผิดพลาดที่ต้องปรับปรุง พัฒนาต่อไป ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้พัฒนา 
ปรับปรุงทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบ เทคนิควิธีการ การจัดวางองค์ประกอบให้เหมาะสมและมีความ
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยมีการศึกษาค้นคว้าแนวคิดต่างๆ เข้ามาเพ่ิมเติมเพ่ือผลักดันให้ผลงาน
ตอบสนองต่อความต้องการของข้าพเจ้ามากที่สุด ข้าพเจ้าใช้การหยิบเอาหลักแนวคิดทางปรัชญามา
ตีความความรู้สึกส่วนตน ออกมาเป็นสัญญะทางธรรมชาติ เช่น สิ่งธรรมชาติ บรรยากาศ ปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ ผสมผสานไปกับเทคนิควิธีการที่มีการค้นคว้าและวางแผนอย่างละเอียดตลอดการ
สร้างสรรค์ ข้าพเจ้าได้น ามาพัฒนาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับผลงานโดยการสร้างพ้ืนผิวของสิ่งธรรมชาติให้
ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด เพ่ือขับเน้นให้เห็นถึงความจริงของชีวิตในรูปแบบต่างๆ และสร้างมิติ
ในผลงานให้มีความน่าสนใจมากท่ีสุด 
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บทที่ 5 

สรุป 
 

 
 มนุษย์และธรรมชาตินั้นมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน มนุษย์เป็นองค์ประกอบของ
ธรรมชาติ  มีการเกิดขึ้น สลายหายไปของกายและจิต โดยปัจจัยหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ 
คือ “เวลา” ในทุกๆเหตุการณ์ท่ีเกิดในชีวิต ซึ่งข้าพเจ้าได้ใช้ เวลา เป็นสัญญะของธรรมชาติ ลม เป็นสิ่ง
ส าคัญในการพัดพาสิ่งต่างๆให้เคลื่อนที่ไปสู่การเริ่มต้น การเปลี่ยนแปลง และจุดจบ เวลาเป็นสิ่งที่
ส าคัญในการผ่านพ้นไปจากสิ่งหนึ่งสู่สิ่งหนึ่ง แม้จะเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่เวลาจะยัง
ด าเนินต่อไป สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนในชีวิตเสมอ 

การศึกษาค้นคว้าในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อ “จินตภาพแห่งชีวิตใน
ความเปลี่ยนแปลง” นี้ สร้างขึ้นมาจากความรู้สึก ประสบการณ์ที่ได้พบเจอจากปัญหาต่างๆที่ เกิดขึ้น
จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว ส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจของข้าพเจ้า น าไปสู่การเฝ้าสังเกตพฤติกรรมทาง
อารมณ์ส่วนตน วิเคราะห์ตีความออกมาผ่านแนวคิดทางปรัชญาและทัศนคติส่วนตน เพ่ือเป็นการ
ค้นหา รับรู้ เข้าใจในความจริงของสิ่งต่างๆภายในชีวิตทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม โดยน าเสนอ
ความคิดเหล่านั้นออกมาผ่านสัญญะต่างๆที่เป็นสิ่งธรรมชาติต่างๆ เช่น ปรากฏการณ์ บรรยากาศ การ
เคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆ พ้ืนดิน ต้นไม้ ใบหญ้า ซึ่งได้ผสมผสานกับเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ ใน
ภาษาทางจิตรกรรมเพ่ือขับเน้นอารมณ์ความรู้สึก ความหมายและความเข้าใจในทุกๆความ
เปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เกิดขึ้นกับทุกสรรพสิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศิลปนิพนธ์ชุดนี้ของข้าพเจ้าจะ
เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้ศึกษาไม่มากก็น้อยทั้งในด้านแนวความคิด เนื้อหาสาระ และรับรู้สุนทรียภาพ
ในผลงานศิลปะสืบไป 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 
 
ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ 

 
ชื่อผลงาน 
 

เทคนิค ขนาด 

“Tempest” สีน้้ามันบนผ้าใบ 100 x 120 ซม. 
“Deep Down” สีน้้ามันบนผ้าใบ 100 x 150 ซม. 
“The Protector” สีน้้ามันบนผ้าใบ 80 x 130 ซม. 
“You’ll be alright” สีน้้ามันบนผ้าใบ 80 x 130 ซม. 
“Waiting” สีน้้ามันบนผ้าใบ 80 x 130 ซม. 
“Nepenthes” สีน้้ามันบนผ้าใบ 80 x 130 ซม. 

 
ผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงที่ 1 

 
ชื่อผลงาน 
 

เทคนิค ขนาด 

“A lonely place” สีน้้ามันบนผ้าใบ 100 x 130 ซม. 
“The rhythm of sorrow” สีน้้ามันบนผ้าใบ 100 x 150 ซม. 
“Repettion of Pain” สีน้้ามันบนผ้าใบ 170 x 200 ซม. 
“You’re on your own” สีน้้ามันบนผ้าใบ 50 x 130 ซม. 
“Falling” สีน้้ามันบนผ้าใบ 120 x 200 ซม. 
“Space of truth” สีน้้ามันบนผ้าใบ 100 x 120 ซม. 
“Changes” สีน้้ามันบนผ้าใบ 90 x 290 ซม. 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ (ต่อ) 
 
ผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงที่ 2 
 
ชื่อผลงาน 
 

เทคนิค ขนาด 

“Chasing the sunset” สีน้้ามันบนผ้าใบ 155 x 200 ซม. 
“Follower” สีน้้ามันบนผ้าใบ 120 x 150 ซม. 
“The rendezvous point” สีน้้ามันบนผ้าใบ 80 x 200 ซม. 
“Stream of Changes” สีน้้ามันบนผ้าใบ 160 x 200 ซม. 
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