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หัวข้อศิลปนิพนธ์  จินตภาพจากมิติทางเพศ 
ชื่อนักศึกษา  นางสาวกรกนก สัจจะปกาสิต 
สาขาวิชา  ทัศนศิลป์ 
ภาควิชา   จิตรกรรม 
ปีการศึกษา  2562 
 

บทคัดย่อ 
 

ก่อนที่จะรู้สึกรักนั้นจะมีเคมีชนิดหนึ่งซึ่งเราเรียกมันว่า “ Pheromone “ (ฟีโรโมน) สาร
ชนิดนี้ไม่สามารถสัมผัสได้ แต่สามารถรับรู้ได้จากสมอง สู่การสัมผัสต่อความรู้สึกปรารถนาทางเพศ 
เมื่อข้าพเจ้าได้ทําความรู้จักกับฟีโรโมนและประสบการณ์ที่มีต่อแรงผลักดันดั่งกล่าวนั้ น ได้กระตุ้น
ความสงสัยของข้าพเจ้าต่อภาพลักษณ์ภายในถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตเล็กๆหากมันเป็นตัวขับเคลื่อน
การตอบสนองทางเพศ ลักษณะของมันจะเป็นอย่างไร มันน่าอัศจรรย์แค่ไหน ในเมื่อมันมอบอารมณ์ที่
พิเศษให้เกิดขึ้นกับเรา จินตนาการเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผ่าน
มุมมองและประสบการณ์ส่วนตัว เพ่ือเป้าหมายต่อการตระหนักรู้ของผู้คน ถึงความงามและความ
เข้าใจของพฤติกรรมอันซับซ้อนของมนุษย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ 
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Abstract 
 

Before humans fall in love, there is a chemical called “Pheromone". This 
chemical cannot be touched. It can be perceived by the brain and a touch of sexual 
desire.  I got to know Pheromones and their experiences with that desire. It 
motivated me to wonder the inner form of the existence of small living things. If 
they were the driven sexual responses, how will they look?  How amazing is it when 
it gives us special emotions? These imaginations inspired me to create artworks 
through personal perspectives and experiences in order to the awareness of people 
about the beauty and understanding of complex human behavior. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือของอาจารย์พรรษา พุทธรักษา 
อาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ ซึ่งท่านได้ให้คําแนะนําและข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การทําศิลปนิพนธ์นี้ อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดําเนินงาน และข้อแนะนํา 
ความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านในการทําศิลปนิพนธ์ นอกจากนี้ขอขอบคุณเพ่ือน พ่ี น้องทุกท่านที่เป็น
กําลังใจ และให้ความช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการทําศิลปนิพนธ์เรื่องนี้จน
สําเร็จลุล่วงด้วยดีในทุกประการ 

 
สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ นายวิริยะ สัจจะปกาสิต และ นางสาวพัชรี คําผง ผู้ซึ่งเป็น

บิดามารดาของข้าพเจ้า รวมทั้งครอบครัว ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนคอย
ช่วยเหลือและให้กําลังใจข้าพเจ้าเสมอมาจนสําเร็จการศึกษา รวมถึงนายพลรัฐ รัตนภูมิ และ       
นายชีระวิทย์ จันทร์สมคอย ผู้ให้คําปรึกษาเบื้องต้นทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า        
ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจแนวทางการสร้างสรรค์ศิลปะเป็นอย่างดี 
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ค าน า 
 

ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ชุด      
“จินตภาพจากมิติทางเพศ” (The Magnitude of Sexuality Through Imagery) สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร     
ปีการศึกษา 2562 

เนื้อหาเอกสารประกอบโครงการศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ กล่าวถึงจินตภาพของสารเคมีที่ชื่อ      
“ฟีโรโมน” (Pheromone) ซึ่งเป็นสารเคมีที่ถูกปล่อยออกมาตามธรรมชาติ เพ่ือดึงดูดเพศตรงข้ามให้
เข้าหาและกระตุ้นเร้าเข้าสู่การสัมผัสต่อความรู้สึกปรารถนาทางเพศ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าใจ
ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้ามากยิ่งขึ้น 

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานศิลปนิพนธ์และเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่สนใจ และเป็นแนวทางให้กับผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาศิลปะของตนเอง 
อันสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในผลงานตนเอง จนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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1 
 

บทที่ 1 
 

บทน า 
 

“จินตนาการสําคัญกว่าความรู้” คือคําพูดที่ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein. 1929) 
เคยกล่าวไว้  เขาไม่ได้ปฏิเสธเรื่องความรู้ แต่จินตนาการจะสามารถต่อยอดจากพ้ืนฐานความรู้เดิมที่มี
อยู่ให้ก้าวไปไกลยิ่งขึ้น ข้าพเจ้ามุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก รวมถึงความใคร่รู้ 
กิจกรรม หรืออาการที่ซับซ้อนของมนุษย์ เสน่ห์แรงดึงดูดสู่ความปรารถนาทางเพศ ตอนนี้ข้าพเจ้า
ทราบแล้วว่าสารเคมีที่กระตุ้นการตอบสนองของมนุษย์นี้ชื่อว่า ฟีโรโมน  (Pheromone) นั่นนําพา
ข้าพเจ้าไปสู่การสร้างภาพจินตนาการเพื่อรับรู้ถึงภาพลักษณ์หรือลักษณะของสารเคมีชนิดนี้  

 
ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษา 

จินตนาการ คือ ตัวแปรสําคัญสําหรับความสงสัยหรือคําถาม เพ่ือที่จะใช้กระบวนการนี้หา
คําตอบ เพราะจินตนาการเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับจินตภาพ จินตภาพ คือ การสร้างภาพในสมองหรือนึก
คิดเป็นภาพ จึงเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์อย่างเลี่ยงไม่ได้ ส่วนมากเป็นการให้แสดงการ
เปรียบเทียบหรือเปรียบเปรยของสิ่งหนึ่งไปกับสิ่งอ่ืน เช่น ความอ่อนนุ่มเหมือน... ความรวดเร็วปาน... 
เป็นต้น หรือไม่ก็ขยายคุณสมบัติของสิ่งหนึ่งที่มีประโยชน์เฉพาะไปสู่ประโยชน์อ่ืนที่เป็นไปได้ ข้าพเจ้า
ได้เกิดข้อสงสัยขึ้นกับสารเคมีชนิดหนึ่ง คือ ฟีโรโมน (Pheromone) ข้าพเจ้าสนใจและประทับใจใน
หน้าที่ของมันและอดคิดไม่ได้ว่ารูปลักษณ์ของมันจะเป็นอย่างไร 

มนุษย์และสัตว์ต่างๆมีระบบรับกลิ่นที่สามารถตรวจสอบและแยกแยะกลิ่นของสารประกอบ
เคมีได้หลายพันกลิ่น ซึ่งฟีโรโมนก็เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่มนุษย์และสัตว์สามารถแยกแยะได้เช่นกัน ฟี
โรโมนนี้อาจมีลักษณะคล้ายน้ํามันหรือเหงื่อ โดยถูกสร้างและหลั่งออกมาตามธรรมชาติ เพ่ือใช้ในการ
สื่อสารระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน โดยฟีโรโมนมีหลายชนิด เช่น ฟีโรโมนเตือนภัย (Alarm 
Pheromone), ฟีโรโมนที่ใช้เพ่ือตามรอย (Trial Marking Pheromone) เป็นต้น ในที่นี้ข้าพเจ้า
ต้องการเสนอฟีโรโมนชนิดหนึ่ ง คือ   ฟีโรโมนที่ใช้เพ่ือการกระตุ้นความต้องการทางเพศ (Sex 
Attractant Pheromone) เป็นฟีโรโมนที่ถูกปล่อยออกมาตามธรรมชาติเพ่ือดึงดูดเพศตรงข้ามให้เข้า
หาและกระตุ้นเร้าเข้าสู่การสัมผัสต่อความรู้สึกปรารถนาทางเพศ 

ดังนั้น จากที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลข้างต้นก่อให้เกิดแรงผลักดันในการสร้างสรรค์ผลงาน ใน
ขณะเดียวกันนั้นก็เป็นการสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์ไปด้วย ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ 
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จําเป็นต้องใช้จินตนาการอย่างสูง และประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษาภาพสิ่งมีชีวิตอันแปลก
ประหลาดหลากหลาย เป็นสิ่งสําคัญ เป็นแหล่งข้อมูลสําหรับกระบวนการของจินตนาการ ทั้งหมดนี้
เป็นการสร้างสรรค์เพ่ือเป็นประโยชน์หรือแรงบันดาลใจให้กับผู้คน หรือนี่อาจจะสามารถเป็นคําตอบ
ของใครหลายๆคนได้ 

ท้ายที่สุด ในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้เพ่ือเชิดชูความงามและพฤติกรรมอันซับซ้อนของ
มนุษย์ สําหรับข้าพเจ้าเอง และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ในโลกสมัยนี้ที่มีแต่ความรุนแรงและความเข้าใจ
ผิดต่างๆ รวมถึงเพศ ข้าพเจ้าหวังอย่างมากว่า ข้าพเจ้าจะช่วยยกระดับความดี ความงาม ความเข้าใจ
ให้สูงหรือมากข้ึน ไม่มากก็น้อย 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

          1.  เพ่ือศึกษาท่ีจะทําความเข้าใจพฤติกรรมและอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างซับซ้อนของมนุษย์ ผ่าน

ประสบการณ์ของข้าพเจ้า และขยายความรู้อีกมุมมองหนึ่งในเรื่องเพศอีกด้วย 

          2.  เพ่ือตระหนักถึงกระบวนการสร้างและประโยชน์ในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน

วิธีการและเทคนิคทางจิตรกรรม 

          3.  เพ่ือเชิดชูว่าแรงทางปรารถนาทางเพศซึ่งเป็นพฤติกรรมอันซับซ้อนและลึกซึ้งของมนุษย์ 

ว่ามันสามารถแสดงความงามออกมา ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของตัณหา 

          4.  เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานศิลปะต่อไป 

แนวคิดในการสร้างสรรค์ 

 เมื่อมนุษย์เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ เราเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการของมันและทําความเข้าใจ หรือ
บางครั้งอาจจะไม่เข้าใจ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงศึกษาค้นคว้าถึงแรงปรารถนา ความเสน่ห์หา และได้รู้จัก
กับเคมีที่เป็นตัวการสําคัญท่ีควบคุมแรงปรารถนา คือ ฟีโรโมน ( Pheromone ) เมื่อได้รู้จักกับฟีโร
โมนแล้ว คําถามต่อมาคือ “หน้าตาของมัน” จะเป็นอย่างไร นี่จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าเริ่ม
จินตนาการถึงรูปลักษณ์ หรือ ลักษณะของมัน โดยตั้งอยู่บนวิธีคิดและวิธีการของศิลปะ เพราะหาก
ข้าพเจ้าถนัดด้านคณิตศาสตร์ ข้าพเจ้าคงจินตนาการว่าฟีโรโมนเต็มไปด้วยตัวเลข ดังนั้น ข้าพเจ้าจึง
ฝึกฝนและสร้างสรรค์ เพื่อถ่ายทอดฟีโรโมนของข้าพเจ้าเอง ถึงรูปร่างหน้าตาอันแปลกประหลาดแต่
น่าอัศจรรย์และงดงามของมัน 
 จากการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลทางทฤษฎี ข้าพเจ้าได้นําเอารูปแบบของสิ่งมีชีวิตขนาดเซลล์
มาเป็นต้นแบบในการสร้างรูปทรงในผลงาน และเพ่ิมเติมการสร้างพ้ืนผิวในผลงาน รวมถึงการใช้
รูปทรงของเพศเพ่ือมุ่งนําเสนอแนวความคิดเป็นหลัก ข้าพเจ้าจัดองค์ประกอบของผลงานให้มี
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ลักษณะเหมือนกับระบบนิเวศของเซลล์หรือจุลชีพ รวมถึงควบคุมบรรยากาศในผลงานด้วยเทคนิค
ทางจิตรกรรม เพ่ิมความใกล้ชิดทางอุดมคติของแนวความคิดมากขึ้น 

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

 ผลงานของข้าพเจ้าเป็นศิลปะรูปจิตรกรรม 2 มิติ โดยใช้รูปแบบเหมือนจริง ( Realistic ) 
และหาความเป็นไปได้ในองค์ประกอบ การสื่อสารกับผู้ชมเพ่ือตระหนักถึงกระบวนการทํางานของ
จินตภาพและศักยภาพในการทํางานของกระบวนการนี้ 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ข้าพเจ้าได้นําเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจินตภาพและฟีโรโมนมาร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์
ผลงานที่มีความเฉพาะของข้าพเจ้า รวมถึงเรื่องราวและประสบการณ์ส่วนตัวของข้าพเจ้า เชื่อมโยง
กับการตั้งคําถามในการรับรู้ เป็นแหล่งข้อมูลสําหรับการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป 
 ขอบเขตด้านรูปแบบ 
 ผลงานศิลปะรูปแบบ 2 มิติ โดยใช้รูปแบบกึ่งเหมือนจริง (Semi Abstrct) และหาการจัดวาง 
รวมถึงความเป็นไปได้ในองค์ประกอบ ทําการจัดการให้อยู่ในรูปแบบของเนื้อหาในแบบ
ภาพประกอบทางวิทยาศาสตร์ 

เวลาที่ใช้ในการท าศิลปนิพนธ์ 1 ภาคการศึกษา 

  ประจําปีการศึกษาที่ 1-2 ภาคการศึกษา 2562 

วิธีการศึกษา 

1.  ข้าพเจ้าเริ่มต้นจากการค้นคว้าหาแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ จากประสบการณ์ของผู้คน
และตัวของข้าพเจ้า จากนั้นค้นคว้าความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด อารมณ์ ความรู้สึกในเชิงรูปแบบ
จิตรกรรม 

2.  ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากผลงานของศิลปินที่ทํางานที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ 
แรงปรารถนา เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากผู้มีความรู้และ
ประสบการณ ์

3.  เก็บเกี่ยวข้อมูลเพ่ิมเติมที่สามารถค้นคว้าได้จากนิยายวิทยาศาสตร์ , ภาพประกอบ, ภาพ
ของสิ่งมีชีวิตในระดับเซลล์ และร่างภาพในสมุดบันทึกส่วนตัว รวมทั้งหาข้อมูลจากหนังสือและ
อินเตอร์เน็ต ที่ช่วยสนับสนุนทั้งแนวความคิดและรูปแบบของผลงาน 

4.  สร้างสรรค์ผลงานให้สอดคล้องกับแนวความคิดและการแสดงออกทางความรู้สึกของ
ข้าพเจ้า โดยสื่อสารผ่านผลงานในรูปแบบจิตรกรรม 
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5.  วิเคราะห์ วิจารณ์ผลการประเมินผลงานโดยคณาจารย์และตนเอง เพ่ือหาปัญหาและ
จุดบกพร่องในงาน เพ่ือนําไปแก้ไขและพัฒนาให้ผลงานมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึนไป 

6.   สรุปปัญหาที่ได้ และนํามาปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขในผลงานต่อๆไป 

แหล่งข้อมูล 

1. จากอาจารย์ผู้รู้ หรือผู้มีประสบการณ์โดยตรง 

2. จากสื่อทางอินเตอร์เน็ต 

3. จากหนังสือที่เกี่ยวข้อง 

4. จากสื่อวิทยุ โทรทัศน์ช่องต่างๆ 

5. จากข่าวสารที่สามารถรับรู้ได้ทั่วไป 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าศิลปนิพนธ์ 

1. สีอะคริลิก 

2. พู่กัน 

3. ผ้าใบ Canvas 

4. โครงเฟรม 

5. น้ําเปล่าล้างพู่กัน 

6. ผ้าเช็ดพู่กัน 

7. ปากกา 

8. ดินสอไข 

9. เรซิ่นใส 

10. กากเพชร 

11. ลูกกลิ้ง 

12. จานสี 

13. แอร์บรัช 

14. ลูกปัด 

15. รถถังขัดไม้ 
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บทที่ 2  
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 
 

ที่มาและแนวความคิด 
 “เมื่อเราถูกถามว่ารักเค้าเพราะอะไร” จากคําถามข้างต้นนี้ เราพบว่า เรื่องกระบวนการที่ถูก
สร้างมาด้วยหลักการที่ว่า ทุกๆการสืบพันธุ์จะต้องเป็นการทําให้สายเลือดของตัวเราเองพัฒนาขึ้น 
ร่างกายจึงต้องมีการคัดเลือกโดยธรรมชาติ กระบวนการนี้ถูกค้นพบเมื่อ 300 กว่าปีก่อน ในชื่อที่
เรียกว่า ฟีโรโมน (Pheromone) โดยฟีโรโมน คือ สารเคมีที่สร้างจากต่อมมีท่อ สามารถหลั่งออกมา
นอกร่างกายแล้วมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมรวมถึงสรีรวิทยา ฟีโรโมนจะปรากฏชัด
เมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ นั่นจึงเกิดคําถามต่อข้าพเจ้า ถึงรูปลักษณ์ หน้าตาของมัน หากฟีโรโมนมีรูปร่าง
ที่ชัดเจน นี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องค้นคว้าหาคําตอบ และข้าพเจ้าได้เริ่มศึกษา วาดภาพร่าง โดยอ้างอิง
รูปร่าง รูปทรง จากสิ่งมีชีวิตเล็กๆระดับเซลล์ (Cell) รวมถึงใช้สัตว์ที่มีรูปร่างประหลาดๆ และใช้
สัญลักษณ์ทางเพศเป็นต้นแบบในการริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

สารฟีโรโมน เป็นสารที่มนุษย์ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยกลิ่นเหมือนอย่างมดหรือผึ้ง แต่เรา
สามารถรับรู้ได้ทางสมอง สังเกตได้โดย เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปเจอคนที่ตรงสเปก หรืออยู่ดีๆ ก็เกิด
ความรู้สึกปลื้ม ชอบ ประทับใจขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผล ความรู้สึกนี้แหละที่เรียกว่าสารฟีโรโมนใน
ร่างกายเรากําลังทํางาน  

 ตามหลักวิชาการคําว่า ฟีโรโมน (Pheromone) นั้นเกิดจากการรวมกันของ
คําในภาษากรีก "Pherein" ที่แปลว่า to carry และ "Hormon" ที่แปลว่า to excite โดย
กลุ่มนักวิจัยยุคแรก คือ Karlson และ Luscher ได้คิดค้นคํานี้ในปี ค.ศ. 1959 และอาจ
เรียกฟีโรโมนว่า ecto-hormones กล่าวคือเป็นสารเคมีที่หลั่งออกจากร่างกายแล้วไปมี
ผลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิด (สปีชีส์) เดียวกัน เช่น ฟีโรโมนที่มดหลั่งออกมาไม่ได้มี
ผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ และฟีโรโมนที่มนุษย์เราผลิตขึ้นก็มีผลต่อมนุษย์เราด้วยกันเอง
เท่านั้น เป็นต้น เมื่อโมเลกุลของฟีโรโมนถูกหลั่งออกจากร่างกายทั้งจากระบวนการของ
ร่างกายเราเองและปฏิกิริยาชีวเคมีของแบคทีเรียที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น เช่น จากบริเวณ
รักแร้ สารคัดหลั่งที่อวัยวะเพศ น้ําปัสสาวะ และผิวหนังทั่วไป เป็นต้น เดินทางผ่าน
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ตัวกลางในอากาศ เมื่อจับกับตัวรับซึ่งคาดว่าเป็นตัวรับชนิดที่เรียกว่า Vemeronasal 
receptors ที่จมูก แล้วจึงส่งสัญญาณข้อมูลไปยัง Olfactory Bulb และประมวลผลขั้นสูง
ยังสมองส่วนต่างๆต่อ  

ฟีโรโมนเป็นคําที่มาจากภาษากรีก 2 คํารวมกันที่รวมกันแล้ว แปลความได้ว่านําเอา
ความตื่นเต้นมาให้ เป็นความตื่นเต้นในความรัก ตื่นเต้นที่จะได้มีการเจริญพันธุ์ ซึ่งเป็นที่
ทราบกันมานานแล้วว่า สัตว์ทุกชนิดในห้วงเวลาที่มีการเจริญพันธุ์นั้นจะมีการหลั่งสาร
ชนิดหนึ่งออกมา สารดังกล่าวเรียกกันว่าฟีโรโมน ส่วนมากแล้วจะหลั่งออกมาจากเพศเมีย 
เพราะต้องการเรียกให้ตัวผู้มาทําการผสมพันธุ์จะได้เจริญเผ่าพันธุ์ต่อไป ไม่สูญพันธุ์ไป
เสียก่อน ต่อมาก็พบว่าปลาบางชนิดก็มีสารฟีโรโมนดังกล่าวด้วย เช่น ปลาฉลามและ
ปลาแซลมอน ในสัตว์บกนั้นพบเกือบทุกชนิด และไม่เว้นแม้แต่สัตว์ปีกตัวเล็กๆ เช่น 
ตั๊กแตน ผีเสื้อ แต่ไม่พบในนก โดยปกติแล้วฟีโรโมนเป็นสารที่ระเหยได้ และสร้างออกมา
จากเพศหนึ่ง เพ่ือกระตุ้นอีกเพศหนึ่งให้เกิดอารมณ์รักใคร่ อยากจะได้ไว้เป็นคู่ ฟีโรโมน
ออกฤทธิ์อย่างแรงในการกระตุ้นอารมณ์และความรู้สึกรักใคร่ อยากเป็นของกันและกันให้
มากขึ้นในเผ่าพันธุ์เดียวกัน  

   ฟีโรโมนของคนมีโครงสร้างคล้ายฮอร์โมน Dhea ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สร้างมาจาก
ต่อมหมวกไต เป็นต่อมเล็กๆ ที่อยู่เหนือไตทั้งสองข้าง แค่เหมือนเท่านั้น ไม่ใช่เหมือน
ทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าฟีโรโมนมีโครงสร้างคล้ายฮอร์โมน และออก
ฤทธิ์ต่อประสาทสมองส่วนจิตใต้สํานึกท่ีทําให้คิดถึงเรื่องราวพ้ืนฐาน ซึ่งก็คือการเจริญพันธุ์
ของมนุษยชาติ ฟีโรโมนจึงทําให้เกิดอารมณ์รักใคร่ อารมณ์เพศ และกระตุ้นให้มีความ
ต้องการทางเพศต่อเพศตรงข้าม ร่างกายของคนเราจะหลั่งฟีโรโมนออกมาก็ต่อเมื่อเจอกับ
เพศตรงข้ามที่พึงพอใจ และเมื่อตนเองมีอารมณ์เพศเท่านั้น คือ ทําให้เกิดความรัก และ
เพ่ิมอารมณ์ท่ีจะมีสัมผัสรักทางกายต่อกันและกัน เมื่อคุณเกิดความรักในเขาและเธอ ฟีโร
โมนก็จะหลั่งออกมา ไปกระตุ้นให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับทราบถึงความรักและความสนใจที่
เกิดข้ึน ทําให้เกิดการตอบสนองตามมา1 

 มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนทั้งด้านพฤติกรรมอารมณ์ความรู้สึกตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายคําว่า “มนุษย์” คือ สัตว์ที่รู้จักให้เหตุ, สัตว์ที่มีจิตใจสูง 
ซึ่งคํานิยามดังกล่าวดูเหมือนว่าจะได้รับอิทธิพลทางความคิดจากนักปราชญ์ชาวกรีกนามว่า แอริสตอ
เติล  (Aristotle) ที่ให้คํานิยามเกี่ยวกับมนุษย์ไว้สามส่วนใหญ่ๆ คือ มนุษย์คือสัตว์ที่มีเหตุผล มนุษย์

                                                 
1 ออรีสา อนันทะวัน, ฟีโรโมน สารเรียกรัก, เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม พ.ศ. 2563, เข้าถึงได้จาก  

https://mgronline.com/live/detail/9510000036015    
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เป็นสัตว์ที่รู้จักคิด และมนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์คือสัตว์ที่อยากรู้อยากเห็น ฝักใฝ่ในความมีเหตุมีผล 
เพราะเป็นสัตว์ใช้สมอง ซึ่งอาจถือต่อไปได้ว่าความอยากรู้อยากเห็นความคิดและความมีเหตุผลคือ
คุณสมบัติพิเศษของมนุษย์ 

ความปรารถนาทางเพศ คือ ความรู้สึกหนึ่งของมนุษย์ มันเป็นเรื่องของสารเคมีของสิ่งมีชีวิต 
สารฟีโรโมน เป็นสารที่มนุษย์ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยกลิ่นเหมือนอย่างมดหรือผึ้ง แต่เราสามารถรับรู้ได้
ทางสมอง สังเกตได้โดย เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปเจอคนที่ตรงสเปก หรืออยู่ดีๆ ก็เกิดความรู้สึกปลื้ม ชอบ 
ประทับใจขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผล ความรู้สึกนี้แหละท่ีเรียกว่าสารฟีโรโมนในร่างกายเรากําลังทํางาน 

ข้าพเจ้านําเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับฟีโรโมน และกระบวนการสร้างจินตภาพมาใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า ลักษณะของผลงานของข้าพเจ้าเชื่อมโยงกับการตั้งคําถาม การรับรู้คุณค่าของชีวิต และ
พฤติกรรมอันซับซ้อนของมนุษย์ ด้วยการแสดงทัศนธาตุและรูปทรง ผ่านวิธีคิดและวิธีการของศิลปะ 

 

ภาพที่ 1  The reluctant clown candidate held aloft by blind zealots 
 ที่มา     http://www.stephengibb.com/gallery/stephen-gibb-canadian-pop-   
                    surrealism/ 
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ภาพที่ 2   One bad apple 
 ที่มา     http://www.stephengibb.com/gallery/stephen-gibb-canadian-pop-   
                    surrealism/ 
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ภาพที่ 3  The thief exploits a temporary lapse in security 
 ที่มา     http://www.stephengibb.com/gallery/stephen-gibb-canadian-pop-   
                    surrealism/ 
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ภาพที่ 4  Caught, by Stephen Gibb 
 ที่มา     http://www.stephengibb.com/gallery/stephen-gibb-canadian-pop-   
                    surrealism/ 
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อิทธิพลในการสร้างสรรค์ศิลปกรรม 
 หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานแบบ Realistic แล้ว 
ข้าพเจ้าได้สนใจการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าในรูปแบบ Surrealism และข้าพเจ้าสนใจงานอีก
รูปแบบหนึ่ง คือ Lowbrow Art ซึ่งในปัจจุบันมีความแพร่หลายเป็นอย่างมากตามสื่อออนไลน์ต่างๆ 
ข้าพเจ้าได้นําทั้งสามรูปแบบมาเป็นแรงบันดาลใจและปรับใช้เทคนิคต่างๆเข้าด้วยกัน เพ่ือสร้างสรรค์
ผลงานของข้าพเจ้า เพ่ือสร้างเอกลักษณ์และดึงเนื้อหาของแนวความคิดออกมาให้มากท่ีสุด 
 ข้าพเจ้ายังได้รับอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบศิลปะป๊อปอาร์ท (Pop Art) เนื่อง
ด้วยว่า ป๊อปอาร์ทเป็นลักษณะของศิลปะที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจําวัน นั่นเป็นเหตุผลให้ข้าพเจ้าสนใจ
และรับอิทธิพล รวมถึงความเก่ียวข้องกันของแนวความคิดกับวิธีคิดแบบป๊อปอาร์ท ข้าพเจ้าสนใจการ
ออกแบบสร้างสรรค์ตัวละคร, การจัดวางสี, ความสัมพันธ์กันกับวัสดุ ข้าพเจ้าจึงได้นําเอาเทคนิค
วิธีการต่างๆในงานรูปแบบป๊อปอาร์ทมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ให้เกิดความ
สมบูรณ์ในผลงานมากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

อิทธิพลจากงานศิลปะของศิลปิน ประทีป คชบัว 
 ประทีป คชบัว เป็นศิลปินแนว Surrealism ผลงานของเขามี Character Design ที่น่าสนใจ 
ด้วยเทคนิคการวาดที่แสดงความละเอียดอย่างมากของพ้ืนผิว ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับการสร้าง
พ้ืนผิว เพื่อให้งานดูมีมิติมากข้ึน และยังช่วยให้เข้าใจคอนเซ็ปมากยิ่งขึ้น  

 

ภาพที่ 5   ผลงานของ ประทีป คชบัว: บันทึกท่ีถูกลืม 
 ที่มา     https://www.facebook.com/Prateep.Kochabua/photos/ 
                    a.359060847545434/2058439927607509/?type=3&theater 
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ภาพที่ 6   ผลงานของ ประทีป คชบัว: การเดินทาง..ทางน้ํา 
 ที่มา     https://www.artbangkok.com/?p=19956 
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ภาพที่ 7   ผลงานของ ประทีป คชบัว: เคลิ้ม 
 ที่มา     https://www.artbangkok.com/?p=19956 
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อิทธิพลจากงานศิลปะของศิลปิน Bang Sangho 
 ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากผลงานของศิลปินนาม Bang Sangho ผู้ซึ่งเป็นศิลปินร่วมสมัย 
ผลงานของ Bang Sangho เป็นงานศิลปะแนว Character Design จากพวก เซลล์ สัตวท์ะเลขนาด
จิ๋ว พืชทะเล หลุมอวกาศ รวมไปถึงการจัดวางองค์ประกอบที่อ้างมาจากโมเลกุล สิ่งมีชีวิตที่มีขนาด
เล็กกว่าอนุภาคของเซลล์หรือใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ Bang Sangho นําข้อมูลหรือภาพลักษณ์เหล่านั้น
มาประกอบสร้าง ให้เกิดการรับรู้ใหม่ แสดงอารมณ์ความรู้สึกท่ีแปลกใหม่และน่าสนใจ ผลงานส่วน
ใหญ่ของเขาคือการสร้างโลกของดาวเคราะห์ โดยโลกที่เขาสร้างขึ้นประกอบด้วยหลุมมากมาย ที่
สามารถเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับโลกอ่ืน  

 

ภาพที่ 8   ผลงานของ Bang Sangho: WOMB 
 ที่มา     https://bangsangho.com/WOMB-2019 
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ภาพที่ 8   ผลงานของ Bang Sangho: Adult Swim 
 ที่มา     https://bangsangho.com/ADULT-SWIM-COMIC-CON 
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ภาพที่ 9   ผลงานของ Bang Sangho Passage 

 ที่มา     https://bangsangho.com/PASSAGE 
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อิทธิพลจากงานศิลปะของศิลปิน Robert Steven Connett  
 Robert Steven Connett คืออีกหนึ่งศิลปินที่ข้าพเจ้าให้ความสนใจค่อนข้างมาก ผลงาน
ของ Robert Steven Connett นั้นกล่าวถึงการจินตนาการถึงใต้ท้องมหาสมุทร สาเหตุที่ต้องเป็น
มหาสมุทรอาจเพราะว่าการที่บางอย่างไม่ถูกสํารวจอย่างชัดเจน นั้นง่ายกว่าหากจะจินตนาการถึงมัน 
รูปแบบผลงานของ Robert Steven Connett เน้นการจัดองค์ประกอบที่อัดแน่น มีสีสันที่อึมครึม ไม่
สดใส นั่นอาจเป็นเพราะความมืดใต้มหาสมุทร เมื่อข้าพเจ้าได้เห็นผลงานของ Robert Steven 
Connett นั้นช่างเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่พิสดารแต่งดงาม เปี่ยมไปด้วยจินตนาการอันก้าวไกล  

 

ภาพที่ 10   ผลงานของ Robert Steven Connett: MICROVERSE II 
 ที่มา       https://rsconnettart.bigcartel.com/product/microverse2-limited-edition 
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ภาพที่ 11   ผลงานของ Robert Steven Connett: MICROLIGHTS 
 ที่มา       https://rsconnettart.bigcartel.com/product/microlights-14-x-14-special-   
                      signed-open-edition 
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ภาพที่ 12   ผลงานของ Robert Steven Connett: SEAPODS 
 ที่มา       https://rsconnettart.bigcartel.com/product/seapods-open-edition- 
                      giclee-print 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

20 
 

บทที่ 3  
 

การก าหนดรูปแบบและวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเริ่มต้นจากการค้นคว้าข้อมูลและรูปภาพที่
มีความเก่ียวเนื่องกับแนวความคิดของผลงาน สํารวจความคิดของตนเองและสรุป รวบรวมข้อมูล วาด
ภาพร่างลงในสมุดบันทึกและมองหาความเป็นไปได้ขององค์ประกอบที่จะสอดคล้องกับแนวความคิด
มากที่สุด และนํามาเป็นภาพต้นแบบในการสร้างสรรค์เป็นงานจิตรกรรมและมุ่งเน้นไปกับการเพ่ือ
รายละเอียดของตัวผลงาน 

 รูปแบบ รูปแบบในผลงานของข้าพเจ้าใช้เทคนิครูปแบบกึ่งเหมือนจริง (Semi Abstract) ซึ่ง
มุ่งเน้นไปที่รายละเอียดพ้ืนผิวที่มีความมันวาว โปร่งแสง โปร่งใส และใช้สีที่มีความสดใส เพ่ือเพ่ิมมิติ
ให้กับผลงาน ทําให้รู้สึกถึงสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มีความมหัศจรรย์ ยากที่จะจินตนาการได้โดยง่ายๆ และยัง
เน้นจุดเด่นของผลงานด้วยการใช้สีพ้ืนหลังที่เข้ม และเพ่ิมรายละเอียดสิ่งมีชีวิตรอบๆเพ่ือให้มีความ
สมดุลในองค์ประกอบ 
 
ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล 

ในการค้นคว้าข้อมูลของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามุ่งเน้นไปยังข้อมูลที่เป็นเอกสารที่หาได้จาก
อินเตอร์เน็ตและตีความหมาย ส่วนข้อมูลภาพหลังจากที่ข้าพเจ้าตีความเสร็จ จึงเริ่มเก็บรวบรวม
รูปภาพสิ่งมีชีวิตหน้าตาประหลาด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการร่างภาพในสมุดบันทึก แล้วจึงหาภาพร่าง
ที่น่าสนใจและสอดคล้องกับแนวความคิดมาขยายเป็นผลงานจิตรกรรมต่อไป   

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 
การบันทึกข้อมูลของข้าพเจ้าส่วนใหญ่นํามาจากภาพของเหล่าสิ่งมีชีวิตที่หน้าตาประหลาด 

เช่น แพลงก์ตอน เซลล์ ไร เป็นต้น มาเป็นภาพต้นแบบของผลงาน และเพ่ิมเติมรายละเอียดด้วย
จินตนาการและข้อมูลที่ได้จากเอกสารอินเตอร์เน็ต และมองหารูปทรง รูปลักษณ์ใหม่ๆ เพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนางานต่อไปในอนาคต ตลอดจนการเตรียมเอกสารในการประกอบศิลปนิพนธ์  
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ภาพที่ 13   แหล่งข้อมูลในการทํางาน 
 ที่มา       https://board.postjung.com/1190500 

 

ภาพที่ 14   แหล่งข้อมูลในการทํางาน 
 ที่มา       https://www.behance.net/everviz 
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ภาพที่ 15   แหล่งข้อมูลในการทํางาน 
 ที่มา       https://www.pinterest.com/pin/686728643154143055/ 
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ภาพที่ 16   แหล่งข้อมูลในการทํางาน 
 ที่มา       https://www.pinterest.com/pin/847450854869696329/ 
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ภาพที่ 17   แหล่งข้อมูลในการทํางาน 
 ที่มา       https://www.pinterest.com/pin/181058847504211286/ 

 
ภาพที่ 18   อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 ที่มา       https://www.bloggang.com/m/mainblog.php?id=thawadee& 
                      month=28-06-2019&group=1&gblog=82 
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ภาพที่ 19   อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 ที่มา       https://thai.alibaba.com/product-detail/diamond-glitter-powder- 
                      diamond-dust-powder-60239430965.html 

 

ภาพที่ 20   อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ที่มา       http://www.weloveshopping.com/shop/showproduct. 
                      php?pid=23281467&shopid=182334 
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ภาพที่ 21   อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ที่มา       https://www.resinrungart.com/product/60269/อีพ็อกซ่ีเรซิ่น-200ab 

 

ภาพที่ 22   อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ที่มา       https://www.deedee.co.th/products/bead/beadb/bd0032.html 
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ภาพที่ 23   อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 ที่มา       http://www.49tools.com/category/3/เครื่องขัด-เครื่องเจียร 

 

ภาพที่ 24   อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ที่มา       https://billymotorvehicleparts.com/cgi-sys/suspendedpage.cgi 
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ภาพที่ 25   อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

 

ภาพที่ 26   อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 



29 
 

 

ขั้นตอนการขยายผลงาน 
-     เมื่อได้ภาพต้นแบบที่นํามาถ่ายรูปเป็นภาพหุ่นนิ่งเรียบร้อย เริ่มร่างรูปโดยใช้ปากกา

น้ําตาล 
-     สร้างน้ําหนักแสงเงาโดยรวมด้วยการนําน้ําสีที่ผสมด้วยน้ํามันสนมาสร้างมิติให้กับภาพ

เป็นการเตรียมพ้ืนก่อนที่จะลงเนื้อสีจริงเพราะว่าต้องการแสงเงาที่มีความแม่นยําเพ่ือในการใส่
รายละเอียดของเนื้อผิว จะได้มีความแม่นยําในการเพ้นท์ 

-     ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการเก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆของผลงาน 

 

ภาพที่ 27   กระบวนการขึ้นรูปในตอนแรก 
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ภาพที่ 28   กระบวนการขึ้นรูปในตอนแรก 
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ภาพที่ 29   กระบวนการทางเทคนิคที่เสร็จสมบูรณ์ 
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ภาพที่ 30   กระบวนการทางเทคนิคที่เสร็จสมบูรณ์ 



33 
 

 

 

ภาพที่ 31   กระบวนการทางเทคนิคที่เสร็จสมบูรณ์ 
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ขั้นตอนการวิเคราะห์ทางทัศนธาตุของผลงาน 
 ผลงานของข้าพเจ้ามีลักษณะในรูปแบบเหมือนจริง ที่แสดงออกถึงรูปแบบโครงสร้างที่ทําให้
เกิดจินตนาการต่อสายตาผู้ชม ข้าพเจ้ามุ่งเน้นแสดงออกทางแนวความคิดและทัศนคติให้เกิด
ความหมาย สร้างรูปทรง รูปลักษณ์ที่แปลกตา เพ่ือให้เกิดการนึกคิด ตีความ ต่อเนื้อหาของ
แนวความคิด ข้าพเจ้าจึงจําแนกหัวข้อวิเคราะห์ออกเป็นทัศนธาตุและองค์ประกอบ ดังนี้ 

 สี (Color) โครงสีเป็นกึ่งสีเดียวสีหลัก ข้าพเจ้าสร้างสีทําให้รู้สึกถึงสีที่เป็นสีสะท้อนแสง เพ่ือ
ขับเน้นผลงาน และเพ่ิมความน่าสนใจให้กับตัวผลงาน การใช้สีของพ้ืนหลัง ข้าพเจ้าเลือกใช้สีเข้ม เช่น 
ดํา น้ําเงินเข้ม เหลืองดํา เป็นต้น เพ่ือขับเน้นให้ตัวผลงานเด่นชัดมากยิ่งขึ้น 

รูปทรง (Form) ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้านั้น ส่วนมากรูปทรงที่ข้าพเจ้าใช้ในงาน
จะเป็นรูปทรงโค้ง มน กลม และรูปทรงอิสระ เป็นเชิงสัญลักษณ์ เช่น รูปทรงกลมที่วางทับซ้อน หรือ
กระจายกันออกไป เพ่ือแสดงถึงความแปลกประหลาดของสิ่งมีชีวิตในจินตนาการ แต่ตั้งต้นอยู่บน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิดของผลงาน รวมถึงใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายทางเพศมาเพ่ือขับ
เน้นอีกด้วย 

พื้นผิว (Texture) ในกระบวนการสร้างพ้ืนผิวในผลงานของข้าพเจ้า มีลักษณะโปร่งใส โปร่ง
แสง โดยเทคนิคทางจิตรกรรมในการทํางาน เพ่ือแสดงความน่าอัศจรรย์ เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยพบเห็นมาก
นักในสิ่งมีชีวิตทั่วไป และเพ่ือเข้าไปใกล้กับจินตนาการให้มากท่ีสุด 

แสงเงา (Light and Shadow) แสงเงาที่เกิดขึ้นในผลงานของข้าพเจ้า ส่วนใหญ่จะเป็นแสง
ที่เข้ามากระทบวัตถุรอบทิศทาง เพ่ือที่จะให้เกิดแสงสะท้อน เพ่ิมมิติให้กับผลงานของข้าพเจ้า และยัง
แสดงให้เห็นรูปทรงอย่างชัดเจนอีกด้วย  

จากหลักการวิเคราะห์ผลงานดังกล่าว ข้าพเจ้าได้กําหนดเกณฑ์การสร้างสรรค์ผลงานออกมา
เป็นขั้นตอนต่อไปนี้ 

- อาศัยการสร้างภาพต้นแบบจากการเก็บข้อมูลเอกสารอินเตอร์เน็ต และเก็บรวบรวมข้อมูล
รูปภาพจากภาพถ่ายสัตว์หรือเซลล์ขนาดเล็ก แล้วแต่งเติมด้วยจินตนาการ ซึ่งตั้งอยู่บนข้อมูลที่
เกี่ยวกับแนวความคิดของผลงาน 

- นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษา แก้ไข ปรับเปลี่ยนภาพต้นแบบและสร้างสรรค์ผลงานตามภาพ
ต้นแบบ 
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บทที่ 4  
 

บทวิเคราะห์และพัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 ในศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้แบ่งระยะของการพัฒนาผลงานและแนวทางการแก้ปัญหาตามลําดับ
ความสําคัญไว้ดังต่อไปนี้ 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 
 ในระยะนี้เป็นการเริ่มต้นการศึกษา ทดลอง ค้นคว้าหารูปแบบ เทคนิค วิธีการ และการใช้
สัญลักษณ์มาแสดงออกตามจุดมุ่งหมายตามแนวความคิด สามารถกําหนดได้ดังต่อไปนี้ 

 แนวคิด 
 ในระยะแรก รูปแบบในตัวผลงาน ข้าพเจ้าเลือกนําเอาสัญลักษณ์หลายอย่างมาใช้เพ่ือแสดง
ถึงความหมายภายใน เช่น รูปทรง สัญลักษณ์ เครื่องเพศ เป็นต้น นํามาจัดองค์ประกอบ เรียบเรียง 
สร้างให้เกิดรูปแบบ ความหมาย ตามเป้าหมายของแนวความคิด และหวังให้ผลงานเข้าถึงผู้คนและ
หวังให้ผู้คนเข้าใจระบบความคิด ความรู้สึกอันซับซ้อนของมนุษย์  

รูปแบบ 
 ข้าพเจ้ามุ่งเน้นไปทางการนําเสนอแบบเหมือนจริง โดยคาดว่าวิธีการหรือเทคนิคนี้ สามารถ
ถ่ายทอดความหมายของแนวความคิดออกมาได้ตรงจุดที่สุด แต่ผลงานบางส่วนยังไม่สามารถสื่อ
ออกมาได้อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา จึงยังไม่สามารถนําเสนอให้ตรงกับแนวความคิดอย่างที่ควร 

เทคนิค 
 ผลงานศิลปะรูปแบบ 2 มิติ โดยใช้รูปแบบ Realistic และหาความเป็นไปได้ในองค์ประกอบ 
ทําการจัดการและควบคุมให้อยู่ในรูปแบบของเนื้อหาในรูปแบบจินตนาการ หรือกระบวนการสร้าง
จินตภาพ เทคนิคสีอะคริลิคบนผ้าใบ ใช้ฝีแปรงเกลี่ยเรียบ เพ่ือให้สอดคล้องและแสดงเนื้อหาออกมา
ให้ดีที่สุด 

ผลที่ได้รับ 
 ข้อมูลและภาพต้นแบบและองค์ประกอบ สื่อถึงการแทนค่า อารมณ์ และความรู้สึก ภายใต้
กรอบคําถามของข้าพเจ้า การพัฒนาทางด้านเทคนิค วิธีการเพ้นท์แสดงผลอย่างชัดเจนและ  
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จริงจัง อีกทั้งแนวทางการศึกษาข้อมูล เป็นไปได้โดยสะดวกเป็นผลดีต่อการทํางานเป็นอย่างยิ่ง การ
จัดสรรเวลาทํางานค่อนข้างใช้เวลานานในการทํางาน แต่เรื่องเวลาไม่เป็นปัญหาสําหรับข้าพเจ้า 

ปัญหาที่พบ 

 ในระยะเวลาช่วงก่อนทําศิลปนิพนธ์ช่วงนี้ส่วนมากเป็นการหารูปแบบและการคิดวิเคราะห์
ในทางเทคนิค วิธีการของแนวความคิด เพ่ือให้ผลงานแสดงออกตามรูปแบบและเนื้อหาที่ตรงจุด การ
วางองค์ประกอบ ภาพ แสงเงายังไม่สามารถควบคุมได้ตามที่ต้องการ สาเหตุเกิดจากความสับสนและ
ความซับซ้อนของแสงเงาที่มาก จึงทําให้เกิดอาการเสียการควบคุมได้ อีกหนึ่งปัญหาคือ ผลงานของ
ข้าพเจ้าต้องการเวลาและความละเอียดของผลงานค่อนข้างมาก จึงเกิดปัญหาในการจัดสรรเวลานิด
หน่อย จึงทําให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนการทํางานให้ละเอียดและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การขาด
ข้อมูลหรือยังค้นคว้าข้อมูลไม่เพียงพอ เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ข้าพเจ้าพบอยู่ จึงตามมาด้วยการขาดการ
ดึงจินตภาพออกมา ทําให้รูปแบบผลงานอาจจะมีความซ้ํากันในองค์ประกอบและรูปแบบผลงาน การ
สื่อสารของภาษาทางจิตรกรรมยังออกมาไม่ดีเท่าที่ควร ทําให้ข้าพเจ้าจําเป็นต้องฝึกฝนและหมั่นสร้าง
จินตภาพอย่างสม่ําเสมอ ผลงานในช่วงแรกภายใต้หัวข้อ “จินตภาพจากมิติเพศ” จึงไม่ดีเท่าท่ีควร  
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ภาพที่ 32 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 
  ชื่อผลงาน  “แก้วมังกร” 
  เทคนิค     สีอะคริลิคบนไม้ 
  ขนาด     80 x 60 cm 
  ปีทีส่ร้าง     2561 
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ภาพที่ 33 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 
  ชื่อผลงาน  “อาหารจานโปรด” 
  เทคนิค     สีอะคริลิคบนไม้ 
  ขนาด     100 x 100 cm 
  ปีทีส่ร้าง     2561 
 



39 
 

 

 
ภาพที่ 34 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 
  ชื่อผลงาน  “ระเบิดน้อยหน่า” 
  เทคนิค     สีอะคริลิคบนไม้ 
  ขนาด     100 x 100 cm 
  ปีทีส่ร้าง     2561 
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ผลงานระยะศิลปนิพนธ์ 
 ในระยะนี้กล่าวถึงแนวความคิด รูปแบบ และวิธีการ โดยนําเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาในช่วง
ก่อนทําศิลปนิพนธ์มาพัฒนาเกิดเป็นผลงานชุดนี้ โดยแบ่งขั้นตอนการทํางานออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

 ผลงานในระยะศิลปนิพนธ์ช่วงแรก เป็นการกําหนดแนวความคิด ต้องการสะท้อนและตั้ง
คําถามต่อการมีอยู่ของบางสิ่งที่เรามองไม่เห็น โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์รูปทรง และการใช้
กระบวนการทางจินตภาพ เพ่ือหาคําตอบมาตอบคําถามที่ตั้ งไว้ รวมถึงการพัฒนารูปแบบ
องค์ประกอบในผลงาน เพ่ือให้แสดงออกถึงเป้าหมายของแนวความคิดให้ใกล้เคียงหรือตรงประเด็น
มากที่สุด 
 เป็นการนําเสนอเรื่องราวเนื้อหาผ่านรูปแบบผลงาน เพ่ือสื่อสารความหมายของเนื้อหา
แนวความคิด รวมถึงการออกแบบรูปร่างหน้าตา รูปทรง ให้สื่อไปถึงหัวใจของแนวความคิดอีกด้วย 

ผลงานในระยะศิลปนิพนธ์ช่วงที่ 2 การทํางานในช่วงนี้ เป็นการนําปัญหาที่พบจากการ
ทํางานในช่วงแรก นํามาแก้ไขและพัฒนา เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งการ
สร้างสรรค์ผลงานเป็นไปตามกระบวนการระยะแรก แต่มีองค์ประกอบในด้านต่างๆเพ่ิมมากขึ้น คือ 
การสร้างพื้นผิวที่มีความละเอียดและซับซ้อนมากกว่าเดิม และให้ความสําคัญกับการวางโครงสร้าง 
 ผลงานในระยะนี้มุ่งเน้นไปที่เนื้อหามากขึ้น โดยข้าพเจ้าได้ลดทอนสิ่งที่ไม่มีความสอดคล้อง
กับเนื้อหาออกไปและเน้นไปที่จุดเด่นของผลงาน และเพ่ิมรายละเอียดและความสมจริง ให้มีความชุด
เจนมากข้ึนตามกันไป 
 ประเด็นของเนื้อหาที่นํามาเสนอในการสร้างสรรค์ผลงาน มีความชัดเจนมากกว่าผลงานใน
ระยะแรก ด้วยการอ้างอิงข้อมูลที่เอกสารการจํากัดความหมายของเนื้อหา นํามาตั้งเป็นเสาหลักในการ
ทํางาน รวมถึงควบคุมทิศทางในการออกแบบรูปทรงในตัวผลงาน ให้ความสําคัญกับแนวความคิดของ
ผลงานและการสื่อสารความงามทางจิตรกรรม  
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ภาพที่ 35 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 
  ชื่อผลงาน  “จินตภาพทางเพศหมายเลข 1” 
  เทคนิค     สีอะคริลิคบนไม้เทอีพ็อกซี่เรซิ่น 
  ขนาด     150 x 150 cm 
  ปีทีส่ร้าง     2562 
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ภาพที่ 36 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 
  ชื่อผลงาน  “จินตภาพทางเพศหมายเลข 2” 
  เทคนิค     สีอะคริลิคบนไม้เทอีพ็อกซี่เรซิ่น 
  ขนาด     150 x 150 cm 
  ปีทีส่ร้าง     2562 
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ภาพที่ 37 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 
  ชื่อผลงาน  “จินตภาพทางเพศหมายเลข 3” 
  เทคนิค     สีอะคริลิคบนไม้เทอีพ็อกซี่เรซิ่น 
  ขนาด     100 x 100 cm 
  ปีทีส่ร้าง     2562 
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บทที่ 5  
 

บทสรุป 
 

 การสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้มุ่งเน้นรูปแบบเนื้อหาสาระมาแสดงออกในรูปแบบ
กึ่งเหมือนจริง (Semi-abstract) ความรู้สึกและประสบการณ์ส่วนตัวของข้าพเจ้าได้ก่อสร้างคําถาม
เกี่ยวกับความรู้สึกของการรักและนําไปสู่การหาต้นตอของเรื่องราวทั้งหมด ทั้งทางกาย และความเป็น
นามธรรมสู่การถ่ายทอดผ่านเทคนิคหรือกระบวนการทางจิตรกรรม โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลจากสื่อ
ต่างๆ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการนํามาสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงการเลือกใช้สัญลักษณ์ต่างๆเพ่ือ
สร้างนัยยะในผลงานข้าพเจ้า เช่น การใช้รูปทรงที่มาจากรูปทรงของอวัยวะเพศ และเพ่ือทําความ
เข้าใจ จิตใจหรือความรู้สึกอันซับซ้อนของมนุษย์ ข้าพเจ้าเล็งเห็นว่ากระบวนการทั้งหมดที่มาจากการ
ตระหนักของมนุษย์ช่างดูงดงามและมีความน่าสนใจอยู่เสมอ 

 หนังสือศิลปนิพนธ์เล่มนี้ มีกระบวนการและข้ันตอนการทํางานทั้งหมดที่บอกถึงแนวความคิด
การสร้างสรรค์รูปแบบการค้นหาข้อมูล และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ส่งผลมาต่อการสร้างสรรค์ผลงาน
ในการทําศิลปนิพนธ์ในผลงานชุด “จินตภาพจากมิติทางเพศ” 

 ในผลงานชุดนี้ ข้าพเจ้าได้แสดงออกตามความสามารถและทัศนะตามแบบฉบับเฉพาะตัวเพ่ือ
แสดงความเป็นอัตลักษณ์ให้มากที่สุดในการสร้างสรรค์ผลงานทั้งในด้านรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอน 
กระบวนการในการสร้างงาน ทั้งนี้ อาจจะเป็นวิธีการหรือแนวทางส่วนหนึ่งในความสนใจของบุคคลที่
ต้องการศึกษาศิลปนิพนธ์ต่อไป  
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 
 
ชิ้นที ่

 
ชื่อผลงาน ขนาด เทคนิค ปี 

1 “จินตภาพทางเพศ หมายเลข 1” 150 x 150 ซม. อะคริลิคบนไม้
เทอีพ็อกซ่ีเรซิ่น 

2562 
 

2 “จินตภาพทางเพศ หมายเลข 2” 150 x 150 ซม. อะคริลิคบนไม้
เทอีพ็อกซ่ีเรซิ่น 

2562 
 

3 “จินตภาพทางเพศ หมายเลข 3” 100 x 100 ซม. อะคริลิคบนไม้
เทอีพ็อกซ่ีเรซิ่น 

2562 
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