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หัวข้อศิลปนิพนธ์  อิสรภาพที่มีเงื่อนไข 
ชื่อนักศึกษา  นางสาวกนกวรรณ สุทธัง 
สาขาวิชา  ทัศนศิลป์ 
ภาควิชา   จิตรกรรม 
ปีการศึกษา  2562 
 

บทคัดย่อ 
 

  ความหลากหลายของสรรพสิ่งก่อให้เกิดกฎ กลไก บรรทัดฐานต่าง ๆ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็น
ตัวกลางที่ท าให้เกิดแรงขับเคลื่อนความเป็นไป ไม่ต่างจากการด ารงอยู่ของเราที่เก่ียวข้องกับปัจจัย
เหล่านี้ “อิสรภาพ” หรือการไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใดนั้นจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในเชิงรูปธรรม เพราะทุก
สรรพสิ่งล้วนมีความเป็นเอกลักษณ์แต่ไม่เป็นเอกเทศ โดยบทบาทและความหมายของแต่ละสิ่งนั้น
เกี่ยวโยงและส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน ซึ่งถูกน าเสนอผ่านงานจิตรกรรมที่ถ่ายทอดความเป็นเอกภาพ
ของสิ่งต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันในบริบทที่ถูกสร้างขึ้น 
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Abstract 
 

Variety of things creates different rules and norms which these issues are a 
medium to become a driving force. Just like human, which we also depend on these 
rules and norms. The issue of ‘freedom’ or not being controlled by anything is 
impossible in terms of physicality, because everything has its identity but is not 
individually separated and everything is related in terms of meaning. This idea is 
expressed through painting by arranging objects to create unity in a space. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

ข้าพเจ้าขอน้อมระลึกในคุณพระบิดา มารดาผู้ให้ก าเนิดให้ความรักความเข้าใจอบรมสั่งสอน
สนับสนุนเสมอมา ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์พรรษา พุทธรักษา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการศิลป
นิพนธ์ สถาบันการศึกษาและคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้อบรม สั่งสอน ตลอดจนเป็นก าลังใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและขอขอบพระคุณผู้มีส่วนช่วยให้งานศิลปนิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงในทุกประการ 
 ข้าพเจ้าหวังว่า ผลงานศิลปะและเอกสารศิลปนิพนธ์ชุดนี้ คงเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษา
หาความรู้ทางศิลปะตามสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช 

ค ำน ำ 
 

ศิลปนิพนธ์ชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุด “อิสรภาพ
ที่มีเง่ือนไข” (Conditional Freedom) สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 เนื้อหาเอกสารประกอบ
โครงการศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ กล่าวถึงแรงบันดาลใจ แนวความคิด ในการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและ
กระบวนการในการสร้างสรรค์งานศิลปะ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถ เข้าใจผลงานศิลปนิพนธ์ของ
ข้าพเจ้ามากยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานศิลปนิพนธ์และเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ฉบับ
นี้จะ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่สนใจและเป็นแนวทางให้กับผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาศิลปะของ 
ตนเองอันสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในผลงานตนเองต่อไป  
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

ทุกสรรพสิ่งล้วนมีบทบาทและความหมายต่างกันออกไป เงื่อนไขจึงถูกสร้างขึ้นเพ่ือควบคุม
สิ่งต่างๆบนโลกให้ขับเคลื่อนไปบนแบบแผนที่ดีงาม ไม่ต่างจากมนุษย์ผู้เกิดมาพร้อมเสรีภาพ แต่เมื่อ
มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมจึงต้องมีการจ ากัดสิทธิเสรีภาพบางส่วน  ด้วยเงื่อนไขที่มาในรูปแบบ
นามธรรม เช่น กฎ ข้อก าหนด บรรทัดฐาน ปัจจัยเหล่านี้ก าลังควบคุมและส่งผลกระทบต่อมนุษย์และ
ต่อสรรพสิ่งอ่ืนๆบนโลก หากเป็นเช่นนั้น เสรีภาพเป็นธรรมชาติของมนุษย์หรือไม่ ปัจจุบันเราต่างถูก
ขับเคลื่อนด้วยกฎไกทางสังคม แต่ความต้องการของมนุษย์นั้นแตกต่างกัน บ่อยครั้งมีการเรียกร้องซึ่ง
ประชาธิปไตย เรียกร้องซึ่งความยุติธรรม เรียกร้องสิทธิทางเพศ หรือแม้กระทั่งเรียกร้องซึ่งเสรีภาพ 
ปัญหาทางสังคมยังคงเกิดขึ้นตลอดและความขัดแย้งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงเงื่อนไขทางสังคมที่ยังบิด
เบี้ยว ด้วยเหตุจากการปกครองหรือการควบคุมที่ไม่สมเหตุสมผล ไม่มีความเสมอภาคทางด้านสิทธิ 
และเรายังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กดทับ ส่งผลให้เกิดความเป็นอยู่ที่ไม่มีคุณภาพ เราจึงต้องออกมา
เรียกร้องสิทธิเสรีภาพที่ควรจะมี  

จากความหลากหลายของมนุษย์จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า กฎและข้อก าหนดต่างๆ จ าเป็นต้อง
สร้างขึ้นมาเพ่ือควบคุมการเป็นไปของมนุษย์รวมไปถึงสรรพสิ่งต่างๆ และอีกสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือ
เราถูกปรุงแต่งและแทรกซึมไปด้วยชุดความเชื่อต่างๆ เพ่ือยึดเหนี่ยวจิตใจหรือเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับใน
สังคม เงื่อนไขนี้ส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดในมนุษย์ เช่น การนับถือศาสนา การมีความเชื่อว่าต้อง
เรียนจบในระดับสูง หรือการประสบความส าเร็จ สิ่งนามธรรมเหล่านี้เข้ามาแทรกซึมและเปลี่ยนมนุษย์
ไปตามกระแสของสังคมเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามแม้ว่าการกระท าต่างๆนั้นอาจขัดกับความคิด มนุษย์ถูก
จ ากัดเสรีภาพทางการกระท าในบางส่วน แต่ในทางความคิดยังคงเป็นอิสระตามเจตจ านงของแต่ละ
บุคคล แต่ก็เป็นไปได้ว่าตามหลักความเชื่อนั้นๆก็อาจส่งผลให้มนุษย์ไม่กล้าแม้แต่จะคิด อิทธิพลของสิ่ง
ที่ไม่สามารถจับต้องได้เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อมนุษย์ผู้ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์สังคม อยู่ภายใต้
พันธนาการและเรียกร้องซึ่งเสรีภาพ แต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรมนุษย์ก็ไม่สามารถหลีกหนีจากสิ่ง
ที่เรียกว่า "เงื่อนไข" 

 
ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เมื่อเงื่อนไขถูกสร้างขึ้น ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของการเป็นไปบนโลก ส่งผลต่อมนุษย์
ผู้อาศัยอยู่บนโลกและไม่อาจปฏิเสธเงื่อนไขที่มาในรูปแบบต่างๆได้ เงื่อนไขทั้งเปลี่ยนแปลง หายไป 
และถูกสร้างขึ้นใหม่เรื่อยๆ วิถีชีวิตของมนุษย์ก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัย โดยแต่ละยุคสมัยก็ส่งผลต่อ
มนุษย์ต่างกันออกไปด้วย โดยทั้งหมดนี้สรรพสิ่งและมนุษย์ถูกขับเคลื่อนไปตามกาลเวลาบนพ้ืนฐาน
ของเงื่อนไขทีค่อยพันธนาการ 
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ข้าพเจ้าจึงต้องการสะท้อนให้เห็นถึงระบบความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างเงื่อนไขที่
ก าลังควบคุมสรรพสิ่งตลอดไปจนถึงมนุษย์ โดยมีการน าเสนอผ่านสัญญะในรูปแบบของวัตถุต่างๆ 
ด้วยองค์ประกอบที่มีการจัดวางให้สัมพันธ์กันระหว่างวัตถุและพ้ืนที่ว่าง เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ของ
วัตถุและเงื่อนไขที่อยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น การกดทับ ความหมิ่นเหม่ แรงประทะของแต่ละวัตถุ โดย
บทบาทและความหมายของแต่ละสัญลักษณ์นั้นเกี่ยวโยงและส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน เพ่ือให้สอด
รับกับแนวคิดหลักที่ต้องการน าเสนอให้ได้มากที่สุด โดยได้ศึกษา วิเคราะห์และทดลองหาภาษาภาพ
ใหม่ๆในการสื่อสาร โดยใจความหลักแล้วการน าเสนอผ่านงานจิตรกรรมก็คือการสื่อสารผ่านภาพที่ได้
ผ่านการปรุงแต่งและวิเคราะห์สัญลักษณ์ต่างๆเพ่ือให้ภาพนั้นท าหน้าที่แทนข้อความที่ต้องการสื่อสาร
ต่อผู้ชม ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญต่อการวิเคราะห์สัญญะทางภาพ โดยแต่ละสัญญะนั้นก็ได้ให้
ความหมายที่แตกต่างกันออกไปตามเอกลักษณ์ของวัตถุนั้นๆด้วย 

โดยทั้งหมดได้น า เสนอผ่านงานจิตรกรรม  2 มิติ  ในเทคนิคสีน้ ามันบนผ้าใบที่มี
ลักษณะเฉพาะ โดยได้ถ่ายทอดความเป็นเอกภาพของสิ่งต่าง ๆ ทั้งวัตถุและสิ่งมีชีวิตที่สัมพันธ์กันใน
บริบทที่ถูกสร้างข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือให้เกิดผลทางการสื่อสารให้ตรงประเด็นมากท่ีสุด 
 
สมมุติฐำนของกำรศึกษำ 

จากบริบทของพ้ืนที่ที่ถูกจ าลองขึ้นเพ่ือให้สอดรับกับวัตถุที่ได้เลือกมาเพ่ือสื่อความหมาย 
โดยสัญลักษณ์ได้น าเสนอผ่านวัตถุท่ีมีอยู่จริง มีความหมายตามเอกลักษณ์ของแต่ละวัตถุนั้นๆ ด้วยการ
จัดองค์ประกอบที่สมดุลกันระหว่างพ้ืนที่ว่างและวัตถุ และอ้างอิงจากความเป็นจริงในบางส่วน และได้
จ าลองในบางส่วนเพ่ือให้สอดรับกับสภาวะที่ต้องการสื่อสาร เช่น วัตถุท่ีถูกกดทับซึ่งกันและกัน วัตถุที่
เอียนเอียงและส่งผลกระทบต่อวัตถุอ่ืนๆ หรือจนไปถึงภาพของสัญลักษณ์ที่อยู่เพียงล าพังท่ามกลาง
พ้ืนที่ว่าง ซึ่งน าเสนอสภาวะดังกล่าวนอกจากนั้นแล้วยังได้ทดลองหาความเป็นไปได้ในการสร้างภาษา
ภาพใหม่ๆ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญกับสาระของความเป็นภาพ รวมถึงให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
การกระบวนการสื่อสารด้านภาพ ข้อความใดๆก็ตามที่เราอ่านได้จากงานจิตรกรรมก็คือภาษาที่เกิด
จากการรวมตัวที่เกิดจากการปรุงแต่งกระบวนการต่างๆที่ภาพนั้นสร้างให้เกิดผลทางการรับรู้และ
ความรู้สึกต่อเรา ซึ่งบางครั้งภาพมันอาจไม่ได้ก าลังสื่อสารถึงสิ่งที่เราเห็นแต่ภาพอาจพยายามเชื่อมโยง
ถึงอะไรบางอย่างที่ตัวภาพท าหน้าที่เป็นสื่อกลางเท่านั้นและนั่นคือสิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้นไปอีกส าหรับ
เรื่องของภาพและจิตรกรรมที่ข้าพเจ้าต้องการทดลองและพยายามสื่อสารข้อความนั้นๆต่อผู้ชม และ
สิ่งนั้นอาจส่งผลทางการคิดและทัศนคติที่ต่างออกไปต่อผู้ชมได้ไม่มากก็น้อย 
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ขอบเขตของกำรศึกษำ 
การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้ก าหนดขอบเขตในหัวข้อเรื่อง “อิสรภาพที่มีเงื่อนไข” 

(Conditional Freedom) โดยมุ่งเน้นการแสดงเนื้อหาและความหมายผ่านสัญลักษณ์ในรูปแบบของ
วัตถุ และการประกอบกันองค์ประกอบ สี น้ าหนัก บรรยากาศ รูปทรงและพ้ืนที่ว่าง ผสมผสานกับ
ทัศนคติส่วนตัวของข้าพเจ้า ทั้งด้านแนวคิด วิธีการซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน ขอบเขต
ของการสร้างสรรค์สามารถแบ่งออกเป็นข้อได้ดังนี้ 

1. การเลือกใช้สัญลักษณ์ต่างๆในการสื่อความหมาย โดยใช้ภาพแทนผ่านวัตถุ หรือสิ่งมีชีวิต 
โดยแต่ละสิ่งมีบทบาทและความหมายแตกต่างกันออกไป 

2. แสดงสภาวะที่ให้ความรู้สึกไม่เป็นอิสระผ่านภาพจ าลองที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น เช่น การกด
ทับ การเอนเอียง ความหมิ่นเหม่  

3. แสดงออกด้วยเทคนิคสีน้ ามันบนผ้าใบ  
 
ขั้นตอนและวิธีกำรศึกษำ 

1. ศึกษาข้อมูลที่สนใจ ทั้งจากหนังสือ อินเตอร์เน็ตและสื่อต่างๆ 
2. น าข้อมูลเบื้องต้นมาตีความ วิเคราะห์ และจับประเด็นแนวความคิดท่ีต้องการน าเสนอ 
3. ร่างภาพตามความคิดส่วนตัว และค้นหาและส ารวจหาวัตถุต่างๆที่สามารถน ามาใช้เป็น

สัญลักษณ์เพ่ือสื่อความหมาย 
4. สร้างสรรค์ผลงานจริง  
5. รวบรวมข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้น พัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานในผลงานชิ้นต่อไป 
6. จัดท าเอกสารศิลปนิพนธ์รวบรวมข้อมูล บันทึกการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ  เพ่ือ

น าเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือการประเมินครั้งสุดท้าย 
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสร้ำงสรรค์ 

1. กระดาษ ดินสอ ปากกาส าหรับใช้ในการร่างภาพ 
2. สีอะคริลิก สีน้ ามัน 
3. พู่กัน และแปรงลักษณะต่างๆ 
4. ผ้าใบ เฟรมไม้  
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บทที่ 2  
 

ข้อมูลที่ใช้ในกำรสร้ำงสรรค์ 
 
อิทธิพลที่มีต่อควำมคิด  

ข้าพเจ้าเกิดความสงสัยต่อค าว่า “อิสรภาพ” โดยได้ตั้งข้อสังเกตระหว่างมนุษย์และเสรีภาพ 
และได้มาซึ่งประเด็นหลักของการท าวิจัยเรื่องอิสรภาพที่มีเงื่อนไข โดยค าว่าอิสรภาพและเสรีภาพมี
ความแตกต่างกันอยู่คือ อิสรภาพ (Freedom) หมายถึง การที่เราสามารถตัดสินใจท าอะไรได้อิสระ
ตามใจ ในแบบที่เราต้องการ โดยที่ไม่มีปัจจัยภายนอกหรือกฎหมายเกณฑ์มาบังคับหรือควบคุม
เรา ขณะที่อีกค าคือ เสรีภาพ (Liberty) หมายถึง อิสรภาพซึ่งรัฐมอบให้กับเรา โดยที่เรามีอิสระที่จะ
คิดหรือท าอะไรก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ และไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน  โดย
พ้ืนฐานแล้วอิสรภาพแบบที่ไม่มีขอบเขต กฎเกณฑ์ มาควบคุม เป็นธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์ แต่เมื่อ
มนุษย์ได้เกิดมาและต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคม มนุษย์จึงต้องมีกฎเกณฑ์ควบคุม เพ่ือให้ทุกคนสามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ กล่าวได้ว่า อิสรภาพที่แท้จริงของมนุษย์ได้หายไป และถูกแทนที่ด้วยเสรีภาพ 
โดยสิ่งนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยหลักการ เจตจ านงเสรี โดยได้กล่าวถึงการก าหนดการเลือกตัดสินใจในการ
กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าเป็นความดี การเลือกและเจตนาเกิดจากตนเอง ไม่มีใครหรือสิ่งใดมา
บังคับหรือก าหนด แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ข้อก าหนดและการรับผิดชอบการกระท าของตนเองด้วย แต่
ทั้งนี้หากกล่าวถึงเสรีภาพก็ต้องกล่าวถึงสิทธิด้วย โดยสิทธิ (Right) หลายคนเข้าใจว่าสิทธิและเสรีภาพ
เป็นเรื่องเดียวกัน ทั้งนี้สืบเนื่องจากเรามองเพียงว่าเราได้แสดงอาการใช้สิทธิและเสรีภาพของเรา
ออกไปอย่างไร และมีใครมาโต้แย้งการใช้สิทธิและเสรีภาพของเราหรือไม่เท่านั้น โดยไม่ได้พิจารณาถึง
เนื้อหาว่าสิ่งที่กฎหมายรับรองให้นั้น มันเป็น “สิทธิ” หรือเป็น “เสรีภาพ” ทั้งที่ความจริงแล้ว สิทธิกับ
เสรีภาพนั้นมีความแตกต่างกัน  

1.  ความหมายของสิทธิ (Right) คือ ประโยชน์หรืออ านาจของบุคคลที่กฎหมายรับรอง
และคุ้มครองมิให้มีการละเมิด รวมทั้งบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิในกรณีที่มีการละเมิด
ด้วย เช่น สิทธิในครอบครัว สิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัว สิทธิในเกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิใน
การเลือกอาชีพ ถิ่นที่อยู่ การเดินทาง สิทธิในทรัพย์สิน เป็นต้น 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 อธิบายความหมาย “สิทธิ” ไว้
ว่า “ความส าเร็จ หรืออ านาจที่จะกระท าการใด ๆ ได้อย่างอิสระ โดยได้รับการรับรองจาก
กฎหมาย”1 
2. ความหมายของเสรีภาพ (liberty) คือ อ านาจตัดสินใจด้วยตนเองของมนุษย์ที่จะเลือก
ด าเนินพฤติกรรมของตนเอง โดยไม่มีบุคคลอ่ืนใดอ้างหรือใช้อ านาจแทรกแซงเก่ียวข้องกับ

                                                 
1 สิทธิ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2525. พิมพ์ครั้งท่ี 1 : อักษรเจริญทัศน์. กรุงเทพฯ, 

2525. 

4 
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การตัดสินใจนั้น และเป็นการตัดสินใจด้วยตนเองท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าการสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดอันไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย แต่การที่ มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมแล้วแต่ละคนจะ
ตัดสินใจกระท าการหรือไม่กระท าการสิ่งใดนอกเหนือ นอกจากต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
แล้ว ย่อมต้องค านึงถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคม ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรม2 
 

อิทธิพลจำกนักคิดนักปรัชญำ 
   ข้าพเจ้าได้ศึกษาแนวคิดทางปรัชญาต่างๆทางฝั่งตะวันออกและตะวันตก เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
หลากหลาย แสดงถึงมุมมองของนักคิด นักปรัชญาที่มีความเห็นต่อเสรีอย่างไรบ้าง เพ่ือน าข้อมูลส่วนนี้
มาเทียบเคียงและวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับแนวคิดของตนเองให้ได้มากที่สุด  โดยการให้นิยามทาง
ปรัชญาต่อ เสรีภาพ มีนักปรัชญาหลายท่านได้วิเคราะห์และกล่าวไว้บางส่วนดังนี้ 
   ฌ็อง-ปอล ซาร์ตร์ (Jean-Paul Sartre) ตามทรรศนะของซาร์ตร์นั้น ไม่มีสิ่งใดดีส าหรับ
ตนเอง แล้วจะไม่ดีส าหรับคนอ่ืนด้วย ซึ่งหมายความว่า มนุษย์ต้องเลือกสิ่งที่ดีทั้งแก่ตนเองและแก่คน
อ่ืนด้วยเสมอตามเสรีภาพที่ตนมีอยู่ เพราะฉะนั้น เสรีภาพจึงเป็นเนื้อแท้ของ Being และเพราะเหตุนี้
เอง ซาร์ตร์จึงกล่าวว่า “มนุษย์คือเสรีภาพ” และเพราะมนุษย์มีเสรีภาพ มนุษย์จึงเป็นผู้สร้างตนเอง 
            เพราะมนุษย์มีเสรีภาพ มนุษย์จึงสงสัยอะไรได้ จึงเลือกท่ีจะเป็นอะไรได้ตามต้องการ เลือกที่
จะอยู่หรือเลือกท่ีจะตายก็ย่อมได้ มนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนอดีตของตนได้ แต่มนุษย์สามารถเลือกได้ว่า
จะให้อดีตมามีอิทธิพลเหนือตนหรือไม่ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นอุปสรรคต่อเสรีภาพของมนุษย์แต่เปิดโอกาส
ให้มนุษย์ใช้เสรีภาพว่าจะเลือกเอาสิ่งแวดล้อมแบบไหน แม้กฎหมายก็มีเพ่ือการเลือกของมนุษย์
เ ช่ น กั น คื อ  เ ลื อ ก เอ า ว่ า จ ะท า ต ามกฎหมายหรื อ ว่ า จ ะ เลื อ ก เ อ าก า รฝ่ า ฝื น กฎหมาย 
            แต่ซาร์ตร์เห็นว่า มนุษย์ส่วนมากพยายามไม่ใช้เสรีภาพ เพราะกลัวการรับผิดชอบหรือ
เพราะพยายามหลีกเลี่ยงการรับผิดชอบ เนื่องจากเมื่อเลือกแล้วจะต้องรับผิดชอบต่อผลของการเลือก
ด้วย เพราะความไม่ยอมรับผิดชอบนี้เอง มนุษย์ส่วนมากจึงหันไปพ่ึงหลักการบางอย่างแทนคือ 
หลักการของลัทธิบางลัทธิ หลักการของศาสนาบางศาสนา หรือหลักการของปรัชญาบางส านัก เป็น
ต้น ทั้งนี้ก็เพ่ือที่จะได้โยชน์ความรับผิดชอบไปให้แก่หลักการนั้นๆ แทนตนนั่นเอง3 
    

   ฌอง ฌาค รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) เชื่อว่าธรรมชาติของมนุษย์เป็นคนดี แต่
สังคมท าให้มนุษย์เป็นคนเลว แปดเปื้อน และมนุษย์ มีเสรีภาพตามธรรมชาติโดยไม่จ ากัด แต่เมื่อ
มนุษย์มารวมกันเป็นสังคมจึงต้องมีการจ ากัดสิทธิเสรีภาพบางส่วนโดยการท า  “สัญญาประชาคม” 

                                                 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก, สิทธิ เสรีภำพ: หลักทั่วไป, เข้าถึงเมื่อ 23 มีนาคม 2563, 

เข้าถึงได้จาก file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Documents/ex.41711-5.pdf 

3 ฌอง ปอล ซำร์ตร์, เข้าถึงเมื่อ 23 มีนาคม 2563, เข้าถึงได้จาก https://www.baanjomyut.com 
/library_2/philosopher/12.html 
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(The social Contract) เพ่ือไม่ให้เกิดการลิดรอนสิทธิ เสรีภาพของกันและกัน รุสโซ กล่าวว่า “มนุษย์
เกิดมาพร้อมเสรีภาพ แต่ทุกหนทุกแห่ง เขาต้องตกอยู่ในเครื่องพันธนาการ” ความคิดของรุสโซมี
อิทธิพลต่อการปฏิวัติฝรั่งเศส ในปี 2332 อย่างมาก และได้พัฒนาเป็นทฤษฎีสังคมนิยม (Socialist 
theory) และมีส่วนส าคัญ ของการพัฒนาการทางแนวคิด โรแมนติก (Romanticism)4 

 
   จอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill) มิลล์ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งในอัตชีวประวัติของเขาว่า
ในช่วงเวลาก่อนที่เขาจะเขียนความเรียงว่าด้วยเสรีภาพ (On Liberty) นั้นมีหลักค าสอนเรื่องปัจเจก
ภาพแพร่หลายอยู่ทั่วไปในประเทศอังกฤษ เช่นหลักค าสอนของฮัมโบลด์ท ดังที่มิลล์ได้กล่าวถึงใน
ความเรียงเรื่องนี้ของเขา ความเรียงดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวความคิดทางการเมืองสมัยใหม่
เนื่องจากมิลล์เรียกร้องให้ทุกคนมองเห็นความจ าเป็นในการมีเสรีภาพส่วนบุคคล นอกจากนั้นมิลล์ยัง
แสดงให้เห็นว่าคุณธรรมในคริสต์ศาสนาจะปราศจากคุณค่าต่อมนุษย์ถ้ามนุษย์ไร้เสรีภาพความ 
สามารถในการใช้เหตุผลและประโยชน์สุขในการด ารงชีวิต ทฤษฎีการเมืองของมิลล์ที่ปรากฏอยู่ใน
ความเรียงว่าด้วยเสรีภาพเกี่ยวพันโดยตลอดกับเรื่อง ศาสนา การศึกษา ประวัติศาสตร์ และสังคม
ศึกษา มิลล์มองเห็นว่า ศาสนจักรในยุคกลางเป็นศูนย์รวมของความคิดเห็นของสังคมในยุคนั้น ไม่ว่าศา
สนจักรจะสอนสิ่งที่เป็นจริงหรือเท็จก็ตาม สังคมก็ยอมรับโดยดี ความเป็นปึกแผ่นของยุคกลางจึง
ขึ้นอยู่กับหลักค าสอนในคริสต์ศาสนาอย่างงม-งายไร้เหตุผล ในตอนต้นของคริสต์ศตวรรษที่ 16 ศาสน
จักรมีได้มีบทบาทครอบง าประชาชนด้วยค าสอนที่งมงายไร้สาระอีกต่อไป เมื่อเกิดการปฏิรูปศาสนา
ขึ้น ศาสนจักรก็หมดอ านาจครอบง าจิตวิญญาณของประชาชน นอกจากนั้น ความล้มเหลวของการ
ปกครองแบบราชาธิปไตยและอภิชนาธิปไตยของยุโรปได้ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวที่เป็นปฏิกิริยา
ขึ้นมา 2 ประการ คือ (1) ความพยายามที่จะสร้างศาสตร์สังคมที่ใช้หลักเหตุผลขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 
18 และ (2) เกิดปฏิวัติฝรั่งเศสขึ้นใน ค.ศ. 1789 ซึ่งในแง่หนึ่งก็เป็นการยืนขึ้นถึงเสรีภาพของมนุษย์ 

  อย่างไรก็ตาม มิลล์ไม่ได้คิดว่าเสรีภาพเป็นสิ่งที่ดีในตัวมันเองหรือมีอยู่ตามธรรมชาติ แต่เกิด
จากการที่มนุษย์เข้าปรับปรุงดัดแปลงธรรมชาติทั้งสิ้น มิลล์ต้องการสร้างสังคมที่เจริญมั่นคงที่ประกอบ
ไปด้วยความคิดเห็นต่าง ๆ อย่างมีหลักเกณฑ์อันเนื่องมาจากมนุษย์ได้ใช้เหตุผลจนบรรลุถึงข้อตกลง
ร่วมกันได้ มิลล์เชื่อว่ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะก่อความยุ่งยาก แต่ความยุ่งยากนั้นไม่ควรจะเป็นเหตุให้ถูก
ลงโทษ มิลล์ถือเป็นหน้าที่ของสังคมที่จะจัดระเบียบจิตใจและการกระท าของสมาชิกสังคมด้วยการ
อบรมศีลธรรม และผู้ที่ได้รับการขัดเกลาศีลธรรมจากสังคมแล้วย่อมท าแต่สิ่งที่สอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของประชาชนทั่วไป มิลล์ไม่เห็นด้วยกับการแสวงหาเสรีภาพส่วนบุคคล เขาคิดว่าปัจเจก
ชนควรมีเสรีภาพภายในเงื่อนไขของสังคมส่วนรวม ในแง่นี้ ปัจเจกชนสามารถท าสิ่งใดก็ได้ตราบเท่าที่

                                                 
4 ภัทรษมน รัตนางกูร, แนวคิดของ ฌอง ฌำค รุสโซ [Jean Jacques Rousseau] กับบำงเสี้ยวแห่ง

วิกฤตกำรเมืองไทย, เข้าถึงเมื่อ 24 มีนาคม 2563, เข้าถึงได้จาก http://phatrsa.blogspot.com/2010/03/jean-
jacques-rousseau.html 
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เขามิได้สร้างความเดือดร้อนให้สังคม ปัจเจกชนควรได้รับการสนับสนุนให้แสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เสรี เพราะถ้าปราศจากความคิดเห็นที่แตกต่างกันและสภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้นสังคมก็จะ
ด ารงอยู่ได้ยากและไม่สามารถเข้าถึงสัจธรรมได้ เสรีภาพทางความคิดเห็นจะน าไปสู่ประโยชน์สุขของ
มนุษย์ได้มากที่สุด5 
 
ข้อมูลที่ได้จำกศิลปินด้ำนเนื้อหำ 

 
ได้รับแรงบันดาลใจจาก นที อุตฤทธิ์ จิตรกรไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก กับงานจิตรกรรมที่มี

การน าเสนอเนื้อหา นัยยะผ่านสัญลักษณ์ ในรูปแบบจิตรกรรมเชิงแนวคิด  (Conceptual Painting) 
โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการที่ศิลปินน าเสนอนัยยะต่างๆผ่านวัตถุท่ีมีการจัดวางอย่างเรียบง่าย แต่
แฝงไปด้วยความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุนั้นๆ ท าให้วัตถุทั่วไปเกิดความหมายใหม่และ
ส่งผลต่อผู้ชมให้เกิดการคิดวิเคราะห์ต่อผลงานนั้นๆ และนอกจากนี้ผลงานยังมีประเด็นเนื้อหาที่
ใกล้เคียงกับความสนใจของข้าพเจ้า ในเรื่องเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต โดยศิลปินได้น าเสนอ
หลากหลายเรื่อง โดยส่วนใหญ่เน้นการสะท้อนสังคม ยกตัวอย่างผลงานในชุด  “Illustration of the 
Crisis” ณ ขณะนั้นศิลปินได้เชื่อว่าจิตรกรรม (Painting) เป็นเรื่องของภาพ การน าเสนอจึงจงใจตั้งชื่อ
ชุดว่า llustration ให้มีความเป็นภาพประกอบเรื่อง ตัว Crisis ซึ่งที่มาเป็นเรื่องหนึ่งที่ เกี่ยวกับ
สถานการณ์แวดล้อมขณะนั้น เป็นช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนถ่ายอ านาจเก่าอ านาจใหม่ 
เรื่องของความขัดแย้งของขนบดั่งเดิมกับสิ่งที่มาใหม่และเป็นของใหม่ที่ท้าทายอ านาจ กระบวนการใน
เรื่องข้อความในการสื่อสารกลายมาเป็นสาระในเนื้องานศิลปินได้ใช้ Image ที่เลือก ขับเคลื่อนโดยการ
น างานหลายๆชุดมาพัฒนารวมกัน ภาพของชิ้นส่วนต่างๆและของเล่น ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่แวดล้อมตัวเรา
ได้ถูกน ามาใช้ในการสร้างนัยยะและความหมายใหม่ 

ดังนั้นศิลปินจึงให้ความส าคัญกับสาระของความเป็นภาพ รวมถึงให้ความส าคัญเกี่ยวกับการ
กระบวนการสื่อสารด้านภาพอย่างมากเพราะสุดท้ายศิลปิน เชื่อว่างานจิตรกรรม (Painting) คือ ภาพ 
และภาษาของงานจิตรกรรมนั้นคือ ภาษาภาพ (Picture Language) ข้อความใดๆก็ตามที่เราอ่านได้
จากงานจิตรกรรมก็คือภาษาที่เกิดจากการรวมตัวที่เกิดจากการปรุงแต่งกระบวนการต่างๆที่ภาพได้
สร้างให้เกิดผลทางการรับรู้และความรู้สึกกับเรา ซึ่งบางครั้งภาพอาจไม่ได้ก าลังสื่อสารถึงสิ่งที่เราเห็น
แต่ภาพอาจพยายามเชื่อมโยงถึงอะไรบางอย่างที่ตัวภาพท าหน้าที่เป็นสื่อกลางเท่านั้น และนั่นคือสิ่งที่
ซับซ้อนมากขึ้นไปอีกส าหรับเรื่องของภาพและจิตรกรรม ซึ่งทั้งนี้ความหมายของภาพต่างๆขึ้นอยู่กับ
การรับรู้ของผู้ชมที่ต้องอาศัยประสบการณ์เพ่ือน าไปสู่การรับรู้สภาวะของความสัมพันธ์ของตัว
จิตรกรรมและเนื้อหา 

                                                 
5..ดร.ภัทรพร สิริกาญจน , ควำมเรียงว่ำด้วยเสรีภำพ , เข้าถึงเมื่อ 23 มีนาคม 2563 , เข้าถึงได้จาก 

https://www2.nrct.go.th/Portals/0/data/etranslatedbook/book/e-book_ความเรียงว่าด้วยเสรีภาพ.pdf 

https://www2.nrct.go.th/Portals/0/data/etranslatedbook/book/e-book_ความเรียงว่าด้วยเสรีภาพ.pdf
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ด้วยหลักการคิดและการหยิบเลือกสัญลักษณ์ต่างๆมาน าเสนอของ นที อุตฤทธิ์  จึงได้สร้าง
อิทธิพลในการสร้างสรรค์งานศิลปะ นอกจากการศึกษา วิเคราะห์แนวคิดของศิลปินแล้วข้าพเจ้าได้
น ามาปรับใช้กับแนวความคิดของตนด้วยเช่นกัน 

 

 
ภาพที่ 1 ภาพอิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานจิตรกรรมของ นที อุตฤทธิ์ 
ที่มาภาพ http://www.arndtfineart.com/website/artist_9828?idx=u 
ศิลปิน นที อตุฤทธิ์: ชื่อภาพ Inward Looking 2012 เทคนิค Oil on linen : ขนาด 160 x 140 cm 
 

 
ภาพที่ 2 ภาพอิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานจิตรกรรมของ นที อุตฤทธิ์ 
ที่มาภาพ http://www.arndtfineart.com/website/artist_9828?idx=u ศิลปิน นที อุตฤทธิ์: 
ชื่อภาพ Crocodile tears, 2011 เทคนิค Oil on linen : ขนาด 70 x 100 cm 
 
 

http://www.arndtfineart.com/website/artist_9828?idx=u
http://www.arndtfineart.com/website/artist_9828?idx=u
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ข้อมูลที่ได้จำกศิลปินด้ำนรูปแบบ 
  ผลงานที่มีอิทธิพลทางรูปแบบนั้นได้รับจากจิตรกรสัญชาติเบลเยี่ยม เรอเน่ มากริต (Rene 

Magritte) ที่มีผลงานในลัทธิเหนือจริง (Surrealism) ผลงานของเขาโดดเด่นด้วยการสื่อความหมาย
การจัดวางองค์ประกอบที่เรียบง่ายแต่มีสัญญะแฝงอย่างซับซ้อนและน่าสนใจ ศิลปินมักหยิบยกภาพ
ต่างๆมันตัดแปะทับกันในบริบทที่ขัดแย้ง และสร้างจุดวิกฤตระหว่างสัญลักษณ์ขึ้นในงานจิตรกรรม 
เพ่ือจุดประสงค์ทางการลวงตาและความหมายที่เขาต้องการสื่อสาร ในหลายๆผลงานจะเห็นได้ถึง
สัญลักษณ์ที่ดูธรรมดาแต่ด้วยบริบทที่ศิลปินสร้างขึ้นท าให้สิ่งธรรมดานั้นกลับมีความหมาย ลึกลับ และ
น่าสนใจ พร้อมทั้งสถานการณ์หรือบริบทที่เหนือจริง ไร้ซึ่งเหตุผล ประกอบกับพ้ืนที่รอบข้างที่ถูกเติม
เต็มด้วยภาพของท้องฟ้า ธรรมชาติ ด้วยโทนสีและบรรยากาศที่สบายตา ท าให้ข้าพเจ้าสนใจในผลงาน
ของเรอเน่ มากริต และได้ท าการวิเคราะห์ผลงานของศิลปิน เพ่ือน ามาเป็นแนวทางและอ้างอิงในส่วน
ของขั้นตอนการร่างภาพ และการจัดวางองค์ประกอบค้นหาความสมมาตรระหว่างวัตถุและพ้ืนที่ว่าง 
เพ่ือให้ได้องค์ประกอบที่มีเอกภาพและน่าสนใจ 

นอกจากนี้ ยังได้รับแรงบันดาลใจด้านรูปแบบจากศิลปินไทย   สมยศ หาญอนันทสุข ศิลปินผู้
ที่น าเสนอผลงานในรูปแบบนามธรรม (Abstract Art) ที่เด่นชัดเรื่องการน าเสนอทีแปรงกับพ้ืนที่ใน
ภาษาของงานจิตรกรรมได้อย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้น ามาปรับใช้กับผลงานตนเองในการ
จัดการกับพ้ืนที่ว่าง และบรรยากาศให้เกิดเรื่องราวมากยิ่งขึ้น  
 

 

 
ภาพที่ 3 ภาพอิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานจิตรกรรมของ Rene Magritte 
ชื่อภาพ The Listening Room,1952 เทคนิค Oil on canvas : ขนาด 60.5 x 50.5 cm 
ที่มาภาพ https://www.wikiart.org/en/rene-magritte/the-listening-room 1952   

https://www.wikiart.org/en/rene-magritte/the-listening-room%201952
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ภาพที่ 4 ภาพอิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานจิตรกรรมของ Rene Magritte 
ชื่อภาพ The battle of the Argonne,1959 เทคนิค Oil on canvas : ขนาด 50 × 61 cm 
ที่มาภาพ https://integrated4x.wordpress.com/2013/01/13/rene-magritte-the-battle-of-
the-argonne-1959/   

 

 
ภาพที่ 5 ภาพอิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานจิตรกรรมของ สมยศ หาญอนันทสุข 
ชื่อภาพ Untitled 2019 เทคนิค Oil on canvas : ขนาด 180 x 110 cm ที่มาภาพ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2551433438258709&se 
t=pb.100001762342590.-2207520000..&type=3&theater  
 

https://integrated4x.wordpress.com/2013/01/13/rene-magritte-the-battle-of-the-argonne-1959/
https://integrated4x.wordpress.com/2013/01/13/rene-magritte-the-battle-of-the-argonne-1959/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2551433438258709&se%20t=pb.100001762342590.-2207520000..&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2551433438258709&se%20t=pb.100001762342590.-2207520000..&type=3&theater
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ภาพที่ 6 ภาพอิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานจิตรกรรมของ สมยศ หาญอนันทสุข 
ชื่อภาพ Untitled 2018 เทคนิค Oil on canvas : ขนาด 75 x 75 cm 
ที่มาภาพ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2751791201556264&set= 
pb.10000 1762342590.-2207520000..&type=3&theater  
 

 
ภาพที่ 7 ภาพอิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานจิตรกรรมของ Mark Rothko 
ชื่อภาพ No. 14, 1960, 1960 เทคนิค Oil on canvas : ขนาด 290.8 × 268.3 cm ที่มาภาพ 

https://www.artsy.net/artwork/mark-rothko-no-14-1960

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2751791201556264&set=%20pb.10000%201762342590.-2207520000..&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2751791201556264&set=%20pb.10000%201762342590.-2207520000..&type=3&theater
https://www.artsy.net/artwork/mark-rothko-no-14-1960
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บทที่ 3  
 

กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ 
 

   ความจ าเป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้น คือต้องมีโครงสร้างในการด าเนินการ 
เพ่ือจัดระเบียบแนวคิด ขั้นตอน วิธีการ ให้เป็นระบบ โดยแต่ละขั้นตอนก็มีจุดประสงค์ต่างกันออกไป 
ทั้งนี้ในแต่ละกระบวนการสามารถท าให้เกิดการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ซึ่งส่งผลต่อผลงานที่ก าลัง
สร้างสรรค์อยู่ โดยกระบวนการสร้างสรรค์ต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ตนสนใจเพ่ือให้เกิดเป้าหมายต่อ
ผลงานที่คาดหวังได้มากที่สุด 
 
ขั้นตอนกำรประมวลข้อมูล 
   จากการตั้งค าถามต่ออิสรภาพว่ามีจริงหรือไม่? จึงเกิดเป็นการต่อยอดในการค้นหาข้อมูล
เพ่ิมเติมทั้งด้านวิชาการ หลักทฤษฎี ด้านปรัชญา ที่ว่าด้วยเรื่องของ เสรีภาพ ข้าพเจ้าได้ค้นหาและ
รวบรวมข้อมูลต่างๆที่ได้และผนวกเข้ากับความคิดเห็นส่วนตัวต่อเรื่องเสรีภาพและมนุษย์ โดยน า
ข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และตีความ เพ่ือจับประเด็นหลักที่ส าคัญและสอดคล้องกับความคิดเห็น
ส่วนตัว โดยนอกจากนี้แล้วมีการค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านงานศิลปะในหลากหลาย
รูปแบบ และทดลองค้นหาความเป็นไปได้จากการสื่อสารผ่านสัญลักษณ์ในงานจิตรกรรม โดยเริ่มจาก
วัตถุที่สื่อความหมาย หลายๆวัตถุที่ความหมายแตกต่างกัน เมื่อวัตถุเหล่านั้นมาอยู่ร่วมกันความหมาย
ของตัวมันก็ย่อมเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และบริบทด้วย จึงต้องมีการวิเคราะห์ความหมายของแต่ละ
สัญลักษณ์ก่อนที่จะเลือกมาใช้สื่อสารผ่านผลงานจริง 
 
ขั้นตอนกำรประมวลควำมคิด 

ข้าพเจ้าได้เริ่มจากการใช้ความสนใจของตนเอง วิเคราะห์ระบบทางความคิด ความรู้สึก
ส่วนตัวที่มีต่อเจตจ านงเสรีของมนุษย์ และระบบสังคมในปัจจุบัน ว่าตนเองมีความคิดเห็นต่อสิ่งนี้เช่น
ไร โดยใช้ความรู้สึกส่วนตัวนี้เป็นแนวทางในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หลังจากได้ค้นหาข้อมูลที่สอดรับ
กับแนวความคิดของตนเอง จึงน าข้อมูลเหล่านั้นมาตีความเพ่ือตั้งประเด็นหลักที่ต้องการสื่อสารผ่าน
การสร้างสรรค์งานจิตรกรรม โดยตามทัศนคติของข้าพเจ้าได้พบว่าทุกสรรรพสิ่งรวมถึงมนุษย์ต่างมี
เงื่อนไขที่เป็นนามธรรมควบคุมรูปธรรมอยู่ หรือกล่าวได้ว่าเงื่อนไขนั้นมีบทบาทและคอยขับเคลื่อน
ความเป็นไปของโลกมาโดยตลอด เป็นเหตุท าให้ค าว่าเสรีภาพนั้นยังคลุมเครือในความเป็นไปได้
ส าหรับการใช้ชีวิตในสังคม โดยในบริบทหรือสถานการณ์ “เสรีภาพ” ก็มีความหมายต่างกันออกไปอีก
ด้วย

12 
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ขั้นตอนกำรแสดงออกทำงรูปธรรม 

ในการสร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้าได้ทดลองและค้นหาการสื่อสารความหมายด้วยสัญลักษณ์ 
ซึ่งแสดงออกผ่านรูปธรรมของทัศนธาตุต่างๆทั้งในวัตถุ และสิ่งมีชีวิต ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานจาก
ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ และได้น ามาตีความใหม่ในภาษาของงานจิตรกรรม โดยพ้ืนฐานสัญลักษณ์ 
หมายถึง สิ่ งที่ ใช้แทนความหมายของอีกสิ่ งหนึ่ งหรือถ้าจะกล่าวให้ลึกลงไปอีก สัญลักษณ์ 
หมายถึง วัตถุ อักษร รูปร่าง หรือสีสัน ซึ่งใช้ในการสื่อความหมายหรือแนวความคิดให้มนุษย์เข้าใจไป
ในทางเดียวกัน อาจจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ ในทางปรัชญามักมีค านิยามว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง
ในธรรมชาติ หรือแม้ในจักรวาล สามารถแทนได้ด้วยสัญลักษณ์ทั้งสิ้น โดยสัญลักษณ์นั้นถึงแม้จะช่วย
ในการสื่อความหมาย แต่การรับรู้ก็จ าเป็นต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของทั้งสองฝ่ายว่า ผู้ส่งสารมี
ความสามารถใช้สัญลักษณ์ให้สื่อความหมายมากเพียงใด และผู้รับสารมีความเข้าใจในสัญลักษณ์ที่ใช้
มากเพียงใด ดังนั้นสัญลักษณ์ที่ข้าพเจ้าได้เลือกใช้จึงเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและแฝงความหมายส่วนตัวลงไป
แต่ยังคงอาศัยการสื่อสารผ่านคุณสมบัติของวัตถุนั้นๆเป็นหลักด้วย  
 
วิเครำะห์สัญลักษณ์ที่ปรำกฏในกำรสร้ำงสรรค์ 
 การสื่อสารผ่านงานจิตรกรรมนั้นมีหลากหลายรูปแบบแต่โดยหลักข้าพเจ้าได้มุ่งเน้นไปใน
ทางการสื่อสารผ่านสัญญะ โดยการสื่อสารผ่านภาษาภาพนั้นจ าเป็นต้องอาศัยการใช้ภาพแทน
ความหมายต่างๆ โดยในเรื่องของสัญศาสตร์ได้มีการศึกษา วิเคราะห์ในประเด็นไว้ดังนี้ 

สัญศาสตร์ (semiotics)6 เป็นศาสตร์ว่าด้วยความหมายเป็นการศึกษาว่า “สิ่งแทนความ” 
(representation) นั้นก่อให้เกิดความหมายได้อย่างไร เป็นการศึกษาถึงกระบวนการที่ท าให้เรา 
“เข้าใจความหมาย” ของสิ่ งต่างๆ (comprehend meanings) หรือกระบวนการที่ เรา “ให้
ความหมาย” แก่สิ่งต่างๆ (attribute meanings) หากพิจารณาสัญศาสตร์อย่างสัมพันธ์กับ ภาพ 
(visual images) หรือขยายกรอบการพิจารณาออกไปถึง ทัศนธรรม (visual culture) และวัตถุธรรม 
(material culture) สัญศาสตร์หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับระบบสัญลักษณ์ (symbolism) ในฐานะ
ที่เป็นศาสตร์ค่อนข้างใหม่ สัญศาสตร์ เสนอกระบวนการวิเคราะห์ที่ท้าทายกระบวนคิดเก่าๆอย่าง 

                                                 
6 สัญศำสตร์ เป็นค าบัญญัติจากค าบาลี-สันสกฤต คือ สัญญะ+ศาสตระ. semiotics ในภาษาอังกฤษมา

จากค ากรีก คือ semeiotikos แปลว่า observant of signs/ semeioun (กริยา)แปลว่า  to note/ semeion 
(นาม) แปลว่า sign สัญญะ เป็น ค าบาลีแปลว่า เครื่องหมาย  ศาสตระ/ศาสตรา เป็นค าสันสกฤต แปลตรงตัวว่า 
อาวุธ (เช่น ศาสตราวุธ) แต่นิยมใช้อุปมาในความหมายว่า ต ารา หรือ วิชา ส่วนสัญวิทยาเป็นค าบัญญัติส าหรับ 
semiology ซึ่งนับว่าเป็นต้นธารของสัญศาสตร์   สัญวิทยา เป็นค าสมาสจากรากศัพท์ สัญญะ+วิทยะ (คือ วิชชา ใน
ภาษาบาลี) . 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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ธรรมชาตินิยม (naturalism)7 และ สัจนิยม (realism) รวมทั้ง เจตจ านง (intentionality) นอกจากนี้ 
สัญศาสตร์ ยังเสนอวิถีคิดที่มีประโยชน์แก่การวิเคราะห์ทางรูปนิยม (formalism)8 การวิเคราะห์
ทางสัญศาสตร์ช่วยให้ เราตระหนักถึงความสัมพันธ์อันหลากหลายระหว่างตัวเรา กับ “สิ่งแทนความ” 
(object) ด้วยเหตุนี้เอง เราอาจเข้าใจได้ว่า ความหมายของภาพใดๆ หรือวัตถุใดๆ ย่อมมีพลวัต (คือมี
การเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลของความหมายอย่างไม่) อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า เราไม่อาจเข้าใจ 
“ความหมายอ้างอิง” (significance) ของภาพหรือวัตถุใดๆ ได้จากกระบวนการสื่อสารทางเดียว9 แต่
เราจ าเป็นต้องเข้าใจภาพหรือวัตถุใดๆ จากปฏิสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่าง ผู้รับสาร กับ ภาพหรือวัตถุ 
และ ปัจจัยอื่นๆ เช่น วัฒนธรรม หรือ สังคม 
 

3.1 สัญศาสตร์กับภาพแทนความในทัศนศิลป์ 
โดยเหตุที่การแทนความ (representation) นั้นมีองค์ประกอบส าคัญคือ ความคล้ายคลึง 

( resemblance) และ กรอบจ ากัด ( limitation) เราจึ งมักคิดกันว่า ภาพสามารถสื่อสารได้
ตรงไปตรงมากว่าภาษาพูด/เขียนซึ่งมักแปรปรวนไปตาม แต่ละวัฒนธรรม  กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือมี
แนวโน้มอย่างสูงที่คนเราจะไม่คิดถึงภาพในฐานะที่เป็นภาษาแบบหนึ่ง  แต่มักคิดถึงภาพในฐานะสิ่งที่
สื่อความได้ตรงไป ตรงมาและมีความหมายที่เป็นสากล การที่ศิลปะมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่น กับ
แนวคิดเกี่ยวกับการแสดงออก (expression)  คนทั่วไปจึงมักคิดว่าทัศนศิลป์เป็นผลของการใช้
สัญชาตญาณ (intuitive) คิดว่าทัศนศิลป์เป็นผลของจิตไร้ส านึก (the unconscious)   และคิดว่า
ทัศนศิลป์มีลักษณะดิบ (basic) กว่าภาษา (พูด/เขียน) ด้วยเหตุนี้ คนทั่วไปจึงคิดว่าทัศนศิลป์ไม่อาจถูก
จ ากัดด้วยบริบททางวัฒนธรรมใดๆ ที่ศิลปะชิ้นนี้ถือก าเนิดขึ้นมา และแน่นอนว่าสิ่งที่คนทั่วไปคิด
ดังกล่าวข้างต้น “ไม่เป็นจริง” 

จากมุมมองนี้ น่าจะมีประโยชน์ที่จะคิดถึง ภาพ ในลักษณะคล้ายกับ ข้อความ (text) แต่ใน
การคิดแบบนี้ก็ต้องระวังไม่ให้การใช้ภาพจ าลอง (model) ของภาษา มาครอบง าการท าความเข้าใจ
ภาพแทนความ (visual representation)  ในชั่วขณะแรก (ท่ีเรามองเห็นภาพ) องค์ประกอบของภาพ
อาจดูประหนึ่งว่าเกิดขึ้นอย่างไม่มี กฎเกณฑ์มาบังคับว่าองค์ประกอบเหล่านั้นจะต้องสัมพันธ์กัน

                                                 
7 ธรรมชำตินิยม (naturalism) และ สัจนิยม (realism) หมายถึง แนวคิดที่ว่า ภาพ หรือ วัตถุ สามารถ 

“แทนความ” (depict or represent) สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้  เจตจ านง (intentionality) หมายถึงแนวคิดที่ว่า ความหมาย
ของภาพ หรือ วัตถุใดๆ เกิดขึ้นจาก ความตั้งใจของบุคคลผู้สร้างภาพหรือวัตถุนั้นๆ. 

8 รูปนิยม (formalism) หมายถึง แนวคิดที่ว่า  ความหมายมีความส าคัญเป็นรองจากความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบของภาพหรือ วัตถุ (ความสัมพันธ์นี้เรียกกันในวงการศิลปะและออกแบบในประเทศไทย ว่า 
องค์ประกอบศิลป์) 

9 กำรสื่อสำรทำงเดียว การสื่อสารที่ความหมายถูกส่งจากภาพหรือวัตถุไปสู่ผู้ดูเพียงด้านเดียว โดยผู้ดูไม่มี
โอกาสส่งหรือก่อให้เกิดความหมายโต้ตอบ 
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อย่างไร ภาพจึงจะกลายเป็นสัญญะ (คือท าให้ภาพมีความหมาย) ไม่เหมือนกับ ค า ซึ่งต้องน ามาร้อย 
เรียงกันอย่างมีกฎเกณฑ์ (ไวยากรณ์) จึงจะเกิดความหมาย นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาพ กับ 
ความหมาย ก็อาจไม่เชื่อมกันอย่างชัดเจนเหมือนกับ ค า กับ สัญญัติในพจนานุกรม  ในขณะที่ภาพ
อาจถูกเชื่อมโยงกับความหมายจ าเพาะ เช่น ภาพบุคลาธิษฐาน (allegory) หรือ ภาพของพระพุทธเจ้า 
ความหมายนั้นก็ไม่ จ าเป็นต้องอาศัยภาษาภาพที่จ าเพาะ      หรือการที่เราอาจอธิบายความหมาย 
ของภาพๆ หนึ่งด้วยค าพูดได้หลายๆ ค าย่อมหมายความว่าเราอาจสร้างภาพจาก ค าเหล่านั้นได้อย่าง
หลากหลาย โดยที่ภาพเหล่านั้นอาจไม่ได้มีความหมายแน่นอน  

แนวคิดท่ีว่า เราอาจมองทัศนศิลป์ในฐานะสัญญะประเภทหนึ่ง หรือในฐานะ สิ่งที่เราสามารถ 
“อ่าน” ออก ถูกคุกคามด้วยศิลปะที่ไม่ได้มีลักษณะ “แทนความ” (representational) เช่น ศิลปะอิม
เพรสชั่นนิสม์ (impressionist art) หรือ ศิลปะนามธรรม (abstract art)     ศิลปินอิมเพรสชั่นนิสม์
พยายามสร้างงานที่ท าให้ การใช้ภาพแทนความ (visual representation) มีฐานะเสมอด้วยกับการ
รับรู้ทางตา (visual perception)  ในขณะที่ศิลปินนามธรรมพยายามสร้างงานที่ก่อให้เกิดอารมณ์ 
โดยตรงแก่ผู้ชมโดยปราศจากองค์ประกอบที่มีความหมายในลักษณะคล้ายข้อความ ( text-like) 
(Potts 1996, 27). เป้าหมายของศิลปินเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาเพราะ ในที่สุดคนเราย่อมหลีกไม่พ้นที่
จะพยายามหาความส าคัญและความหมายเท่าที่เรา จะท าได้จากส่วนที่ชัดเจนที่สุดของภาพที่เราเห็น  
เช่น เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า จิตรกรรมนามธรรมของ แจ็คสัน พอลล็อค ( Jackson Pollock) ซึ่ง
ประกอบขึ้นด้วย หยดสี ท าให้เรารู้สึกถึงความ “ดิบ” ของภาพทิวทัศน์      แม้แต่การยอมรับและ 
อธิบายการที่ภาพใดๆไม่มีความหมายหรือรหัสใดๆ ก็ย่อมลากเราเข้าไปสู่วังวนของ ภาษา ซึ่งย่อมเป็น
ฉากกั้นระหว่างเรากับตัวจิตรกรรมนั้น      แนวคิดของบาร์ตส์ ที่แบ่งความหมายออกเป็น denoted 
meaning กับ connoted meaning มีประโยชน์ ในประเด็นนี้ เพราะเราอาจอนุโลมว่าคนสองคน
อาจมองเห็นสิ่งเดียวกันได้ (โดย ปราศจากการตีความ/ให้ความหมาย) ไม่ว่าจะเป็นภาพนามธรรมของ 
พอลล็อค หรือภาพดอกบัวของ Monet  แต่หลังจากชั่วขณะแรกที่เห็นคนเราอาจสร้างสัญญัติ (the 
signified หรือ ตัวความหมาย) และสร้างสัญญะสืบเนื่องอะไรได้อีก ? ด้วยแนวคิดข้างต้นค าพูดว่า 
“เราเห็นสิ่งเดียวกัน” จึงไม่อาจเป็นจริงได้อย่างสมบูรณ์10 
 
 
 
 
 

                                                 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง  พัฒโนภาษ , สัญศำสตร์ กับ ภำพแทนควำม, เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 

2563, เข้าถึงได้จาก file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Documents/qyYaZ1mab3Sun103124 
.pdf 
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3.2 สัญญะตามแนวคิดของนักปรัชญา 
เดอ โซซูร์ (F. De Saussure) ให้ความสนใจกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมาย (Signifier) 

และตัวหมายถึง (Signified) โดยระบุว่า สัญญะทุกอย่างจะมี 2 มิติ มิติที่หนึ่งคือมิติที่เป็นส่วนร่วมซึ่ง
เรียกว่า “Language” หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้ และมิติที่สองเรียกว่า “Speech” หรือลีลาการใช้ โดย
โซซูร์ยังเสนอว่าสัญญะย่อยตัวหนึ่งจะยังไม่มีความหมายในตัวเองจนกว่าจะไปเทียบเคียงกับสัญญะ
ย่อยตัวอ่ืนๆที่อาศัยการเปรียบเทียบแบบคู่ตรงข้าม (Binary Opposition) เฟอร์ ดินันด์ เดอ โซซูร์ (F. 
de Saussure) ได้ท าการแยกแยะประเภทและระดับของความหมายที่บรรจุอยู่ในสัญญะออกเป็น 2 
ประเภท ประเภทแรกคือ ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) อันได้แก่ ความหมายที่
เข้าใจกันตามตัวอักษรซึ่งเป็นความหมายที่เข้าใจตรงกันโดยส่วนใหญ่ตัวอย่างเช่น ความหมายที่มีการ
ระบุในพจนานุกรม เช่น แม่ คือสตรีผู้ให้ก าเนิดลูก หมีเป็นสัตว์สี่เท้า เป็นต้น ส่วนประเภทที่สองคือ 
ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) ได้แก่ ความหมายทางอ้อมที่เกิดจากข้อตกลงหรือ
ความเข้าใจเฉพาะกลุ่ม หรือเกิดจากประสบการณ์เฉพาะของบุคคล เช่น เวลาพูดถึง “แม่” บางคน
อาจนึกถึงความอบอุ่นบางคนอาจนึกถึงความเข้มงวด หรือบางคนอาจนึกไปถึงประสบการณ์อันขมขื่น
เนื่องจากโดนแม่ท้ิงในวัยเด็ก 

 
โรล็องด์  บาร์ตส์ (Roland Barthes) ได้สนใจศึกษาสัญญะประเภท ความหมายโดยนัย 

(Connotative Meaning) เนื่องจากมองว่าเป็นความหมายที่มีความส าคัญอย่างแท้จริงในแง่ของการ
รับรู้ และความหมายโดยนัยนี้ยังสามารถอธิบายไปได้อีกหลายแนวคิด ซึ่งการความหมายในขั้นนี้จะ
เป็นการตีความหมายในระดับที่มีปัจจัยทางวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่ง ไม่ได้เกิดจากตัว
ของสัญญะเอง เป็นการอธิบายถึงปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัญญะกระทบกับความรู้สึกหรืออารมณ์ของ
ผู้ใช้และคุณค่าทางวัฒนธรรมของเขา ซึ่งสัญญะในขั้นนี้จะท าหน้าที่ 2 ประการ คือ ถ่ายทอด
ความหมายโดยนัยแฝง และถ่ายทอดความหมายในลักษณะมายาคติ (Myths) ซึ่ง Barthes เรียก
กระบวนการในการเปลี่ยนแปลง ลดทอน ปกปิด บิดเบือนฐานะการเป็นสัญญะของสรรพสิ่งในสังคม
ให้กลายเป็นเรื่องของธรรมชาติ เป็นสิ่งปกติธรรมดา หรือเป็นสิ่งที่มีบทบาท "ความคุ้นชิน" (กาญจนา 
แก้วเทพ, 2552) 
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สัญญะตามแนวคิดของเพียร์ซ (C. Peirce) ได้ให้ความสนใจในความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวสัญญะกับวัตถุจริงที่จะมีองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง 
(Signified) โดยจัดแบ่งประเภทของสัญญะ (Sign) ออกเป็น 3 แบบ คือ 

3.2.1 ไอคอน  (Icon)  เป็นสัญญะที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับ วัตถุมากที่สุด เช่นภาพถ่าย 
รูปปั้น รูปวาด โดยการถอดรหัสของ Icon เพียงแค่เห็นก็สามารถถอดความหมายถึง
ตัววัตถุได้ง่าย 

3.2.2 อินเด็คส์  (Index)  เป็นสัญญะที่มีความเกี่ยวพันแบบเป็น เหตุเป็นผลโดยตรงกับ
วัตถุที่มีอยู่จริงเช่น ควันไฟเป็น Index ของไฟหรือรอยเท้าสัตว์ก็จะเชื่อมโยงถึงสัตว์ 
การถอดรหัสของ Index จึงจ าเป็นจะต้องอาศัยเหตุผลเชื่อมโยงเพ่ือหาความสัมพันธ์
ระหว่าง Index กับวัตถุจริง 

3.2.3 ซิมโบว์  (Symbol) เป็นสัญญะที่ไม่มีความเกี่ยวพัน เชื่อมโยงอันใดเลยระหว่าง
ตัวสัญญะกับวัตถุจริง หากแต่ความหมายเกิดจากการตกลงร่วมกันในหมู่ผู้ใช้สัญญะ
เช่น ตัวอักษร หรือโลโก้ต่างๆที่สร้างขึ้น การถอดรหัสจึงจ าเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้
ร่วมกันของผู้ใช้สัญญะ 

 
โดยสรุปแล้ว สัญญะวิทยา มีการสื่อสาร 2 รูปแบบด้วยกันดังนี้  

1. ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning)  คือ การสื่อโดยตรงไม่เน้นการตีความที่ 
ซับซ้อน 

2. ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) คือ การสื่อโดยอ้อมหรือต้องการการ 
ตีความหมายอีกชั้นหนึ่ง11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
11 สัญวิทยำ (semiology), เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2563, เข้าถึงได้จาก 

http://nakhonsawanresearch.blogspot.com/2017/06/semiology.html 

http://nakhonsawanresearch.blogspot.com/
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โดยการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ซึ่งเป็นผลงานการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์
ระยะแรก ข้าพเจ้าได้เริ่มท าจากแนวความคิดที่เกิดจากการตั้งค าถามก่อน ต่อเนื่องมายังช่วงการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในระยะที่2 ได้ต่อยอดจากค าถามสู่ค าตอบ และได้น าแนวคิดอ่ืนมา
สอดแทรก เช่น การตอกย้ าถึงอิสรภาพที่ไม่มีจริง และผลกระทบระหว่างเงื่อนไขของสิ่งต่างๆ โดย
แก้ปัญหาที่ผ่านมาด้วยการสร้างรูปแบบองค์ประกอบให้สัมพันธ์กับความมีมิติมากขึ้น สัญลักษณ์ที่มี
ความหมายและแยบยลมากข้ึน ดังจะแยกลักษณะธาตุทางทัศนศิลป์ (Visual Element) ที่ได้น ามาใช้
ในงานชุดนี้ โดยใช้แทนคู่สัญลักษณ์ (Symbolic) ส่วนตัวไห้เห็นชัดเจน ดังนี้ 

1. เรื่องราว (Subject) การด ารงอยู่ของสรรพสิ่งบนโลกที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเงื่อนไข และ 
กฎเกณฑ์ต่างๆ จึงเกิดเป็นการถูกพันธนาการ และความไร้ซึ่งอิสรภาพของมนุษย์อย่างไม่
รู้ตัว 

2. เนื้อหา (Content) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเสรีภาพ 
3. สัญลักษณ์ (Symbolic) รูปทรง (Form) ของวัตถุเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของผลงานที่แสดง

ถึง ความรู้สึกกดทับ การส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน ผ่านการใช้วัตถุเป็นสัญลักษณ์แทน 
               ความหมาย เช่น 

3.1 ก้อนหิน แสดงถึง ความหนาแน่น ความหนัก ความมั่นคง การถูกกดทับ 
3.2 กระดาษ แสดงถึง ความบางเบา ความไร้น้ าหนัก  
3.3 วัตถุทรงกลม แสดงถึง ความอ่อนโยน ความเป็นนิรันดร การกลิ้ง 

4. พ้ืนที่ว่าง (Space) ก าหนดการใช้พ้ืนที่ว่างเป็นส่วนใหญ่ ก าหนดเส้นระดับสายตาอย่าง
ชัดเจนและสร้างบรรยากาศท้องฟ้าขึ้นมา เป็นสัญลักษณ์ท่ีต้องการแสดงออกทางอารมณ์
ให้วัตถุในภาพดูสงบนิ่งโดดเด่น ให้ภาพรวมจุดสนในไปอยู่ที่ตัววัตถุเป็นหลัก แต่พ้ืนที่ว่าง
เป็นตัวสร้างบรรยากาศและส่งเสริมให้รูปทรงของวัตถุดูโดดเด่นขึ้น 

 
ขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์  
โดยในแต่ละภาพนั้นจะมีกระบวนการที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

ของตัวชิ้นงานนั้นๆที่จะรองรับเทคนิคต่างๆแล้วส่งผลที่ดีต่องาน 
1. เริ่มต้นจากการการศึกษาข้อมูล และก าหนดขอบเขตของประเด็นที่ต้องการสื่อสาร 

และน าข้อมูลมาตีความร่วมกับความคิดเห็นส่วนตัว 
2. ร่างภาพด้วยดินสอตามความนึกคิดและภาพในมโนทัศน์ออกมาหลากหลายรูปแบบ 

เพ่ือหาความเป็นไปได้ของภาพร่างนั้นๆ  
3. ถ่ายภาพเพ่ือน ามาเป็นภาพต้นแบบ และอ้างอิงประกอบการวาดในชิ้นงานจริง  
4. สร้างสรรค์ผลงานจริงด้วยเทคนิคสีน้ ามันบนผ้าใบ 
5. วิเคราะห์แนวการสร้างสรรค์เป็นระยะเพ่ือพัฒนาต่อยอดการสร้างสรรค์ของผลงานใน

ชิ้นต่อไป 
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ภำพตัวอย่ำงขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์ชิ้นที่ 1 
 

 
ภาพที่ 8  ขั้นตอนการร่างภาพด้วยดินสอ 
 

 
ภาพที่ 9  ขั้นตอนการร่างภาพด้วยดินสอ 
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ภาพที่ 10  ขั้นตอนการลงสีน้ ามันในผลงานจริง 

 

 
ภาพที่ 11 ตัวอย่างภาพการเก็บรายละเอียดในขั้นตอนสุดท้าย 
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ภำพตัวอย่ำงขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์ชิ้นที่ 2 
 

 
ภาพที่ 12 ขั้นตอนการร่างถ่ายภาพเพ่ือน ามาเป็นแบบประกอบการวาด 

 

 
ภาพที่ 13 ขั้นตอนการร่างภาพด้วยสีน้ ามันและลงสีโดยรวมเพ่ือก าหนดโทนสีและแสงเงา 
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ภาพที่ 14 ขั้นตอนการลงสีน้ ามันในผลงานจริง 

 
 

 
ภาพที่ 15 ตัวอย่างภาพการเก็บรายละเอียดในขั้นตอนสุดท้าย 
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ภำพตัวอย่ำงขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์ชิ้นที่ 3 
 

 
ภาพที่ 16 ขั้นตอนการร่างภาพด้วยดินสอ 

 

 
ภาพที่ 17 ขั้นตอนการร่างถ่ายภาพเพ่ือน ามาเป็นแบบประกอบการวาด 

 



24 
 

  

 
ภาพที่ 18 ขั้นตอนการร่างภาพด้วยสีน้ ามัน 

 

 
ภาพที่ 19 ขั้นตอนการลงสีน้ ามันในผลงานจริง 

 

 
ภาพที่ 20 ตัวอย่างภาพการเก็บรายละเอียดในขั้นตอนสุดท้าย 
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ภำพตัวอย่ำงขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์ชิ้นที่ 4 
 

 
ภาพที่ 21 ขั้นตอนการร่างภาพด้วยดินสอ 

 
 

 
ภาพที่ 22 ขั้นตอนการถ่ายภาพเพ่ือน ามาเป็นแบบประกอบการวาด 

 

 
ภาพที่ 23 ขั้นตอนการสเกตซ์ภาพด้วยโปรแกรม Photoshop เพ่ือจัดองค์ประกอบและโทนสี 
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ภาพที่ 24 ขั้นตอนการลงสีน้ ามันในผลงานจริง 
 

 
ภาพที่ 25 ตัวอย่างภาพการเก็บรายละเอียดในขั้นตอนสุดท้าย 
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ภำพตัวอย่ำงขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์ชิ้นที่ 5 
 ในผลงานชิ้นนี้ได้มีการใช้เทคนิคที่แตกต่างออกไปจากผลงานอื่นๆด้วยการน าเทปกาวมากั้น
ขอบเขตของฟอร์ม เพ่ือไม่ให้สีพื้นหลังที่ลงนั้นระบายเข้ามาทับฟอร์มที่สร้างไว้ 
 

 
ภาพที่ 26 ขั้นตอนการร่างภาพด้วยดินสอ 

 

 
ภาพที่ 27 ขั้นตอนการสเกตซ์ภาพด้วยโปรแกรม Photoshop เพ่ือจัดองค์ประกอบและโทนสี 
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ภาพที่ 28 ขั้นตอนการลงสีน้ ามันในผลงานจริง โดยมีการกั้นขอบของฟอร์มด้วยเทปกาว 

 

 
ภาพที่ 29 ขั้นตอนการลงสีน้ ามันในผลงานจริง โดยมีการกั้นขอบของฟอร์มด้วยเทปกาว 
 

 
ภาพที่ 30 ตัวอย่างภาพการเก็บรายละเอียดในขั้นตอนสุดท้าย 
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สรุปและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
  เนื้อหาของบทนี้กล่าวถึงข้ันตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ผลงานทั้ง 

รูปแบบและเนื้อหา รวมไปถึงทัศนธาตุทางศิลปะ ข้าพเจ้าได้สรุปความคิดและผลลัพธ์ของผลงาน 
ในลักษณะที่เป็นระบบ เพ่ือเป็นพื้นฐานในการศึกษาย้อนหลัง และเป็นข้อมูลในการพัฒนาผลงาน 
และแนวความคดิในการท าศิลปนิพนธ์ และเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไปใน 
อนาคต 
 



 

30 
 

13 
 

บทที่ 4  
 

กำรสร้ำงสรรค์และวิเครำะห์ผลงำน 
 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้าได้แบ่งออกเป็นสองช่วง คือ การสร้างสรรค์ผลงาน
ช่วงก่อนศิลปนิพนธ์และการสร้างสรรค์ผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนก่อนศิลปนิพนธ์  

ผลงำนชิ้นที่ 1-4 การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงแรกโดยเริ่มจากการทดลองหารูปแบบในการ
น าเสนอในสัญญะต่างๆ โดยหลักๆมีการจ าลองสถานที่ หรือสภาพแวดล้อมขึ้นมาเองโดยไม่ได้อ้างอิง
จากข้อเท็จจริง จึงท าให้ภาพที่ออกมายังดูขัดกับความเป็นจริง และไม่เป็นธรรมชาติ แต่รูปแบบของ
สัญลักษณ์ที่แสดงออกผ่านวัตถุมีความน่าสนใจ โดยมีพ้ืนที่โดยรอบเป็นตัวส่งเสริมให้วัตถุนั้นมี
ความหมาย โดยรวมโทนสี และบรรยากาศสามารถสื่ออารมณ์สงบนิ่ง อ้างว้าง ได้ชัดเจน  

ผลงำนชิ้นที่ 5-9 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเรื่องหลักความเป็นจริงของภาพมากข้ึน โดยได้แก้ไข
ด้วยการหาภาพอ้างอิงจากการจัดแบบแล้วถ่ายภาพ โดยท าให้ผลงานช่วงนี้มีความเป็นไปได้ของวัตถุ
และแสงเงามากขึ้น และจากผลงานก่อนหน้าที่ไม่เคยมีการวาดมนุษย์ แต่ในผลงานช่วงนี้ได้เริ่มทดลอง
วาดสิ่งมีชีวิตคือมนุษย์ในบริบทต่างๆ แสดงความสัมพันธ์ของมนุษย์และวัตถุกับสภาพแวดล้อมที่
จ าลองขึ้นมามากขึ้น โดยรวมองค์ประกอบและโทนสียังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่มีการเกลี่ยสีให้
เนียนมากขึ้นเพ่ิมความหนาแน่นของพ้ืนสีในผลงาน 
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ภาพที่ 31 ภาพศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 
  ชื่อผลงาน  “Blue Hour” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     75 x 109 cm 
  ปีสร้าง     2562 
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ภาพที่ 32 ภาพศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 
  ชื่อผลงาน  “Blue Hour2” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     103.5 x 79.5 cm 
  ปีสร้าง     2562  
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ภาพที่ 33 ภาพศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 
  ชื่อผลงาน  “Corner Room” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     77 x 118 cm 
  ปีสร้าง     2562 
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ภาพที่ 34 ภาพศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4 
  ชื่อผลงาน  “Corner Room 2” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     65 x 96 cm 
  ปีสร้าง     2562 
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ภาพที่ 35 ภาพศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 5 
  ชื่อผลงาน  “Freethougt” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     99.5 x 119.5 cm 
  ปีสร้าง     2562 
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ภาพที่ 36 ภาพศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 6 
  ชื่อผลงาน  “A Chair in a box” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     60 x 80 cm 
  ปีสร้าง     2562 
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ภาพที่ 37 ภาพศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 7 
  ชื่อผลงาน  “The Old Chair” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     90 x 120 cm 
  ปีสร้าง     2562 
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ภาพที่ 38 ภาพศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 8 
  ชื่อผลงาน  “The wall of mind” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     130 x 150 cm 
  ปีสร้าง     2562 
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ภาพที่ 39 ภาพศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 9 
  ชื่อผลงาน  “Condition” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     45 x 51 cm จ านวน 6 ชิน้ 
  ปีสร้าง     2562 
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กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปนิพนธ์  
    ผลงำนชิ้นที่ 9-13 ผลงานอยู่ในช่วงศิลปนิพนธ์ได้มีการจับประเด็นหลักที่ต้องการสื่อสารได้
ดีขึ้น ในส่วนรูปแบบได้มีการปรับปรุงเรื่องหลักความเป็นจริงอย่างเห็นได้ชัด วัตถุมีความเสมือนจริง
มากขึ้นไม่ขัดตาเหมือนชิ้นก่อนหน้า และได้มีการวิเคราะห์สัญลักษณ์มากขึ้นโดยทดลองหาวัตถุที่
แปลกใหม่มาจัดองค์ประกอบในรูปแบบต่างๆ ในสภาพแวดล้อมที่จ าลองขึ้นและได้มีการตัดทอนสิ่งที่
ไม่จ าเป็นออกไปค่อนข้างเยอะ โดยรวม โทน สี บรรยากาศ ท าออกมาได้ค่อนข้างพอใจกว่าชิ้นก่อน
หน้า  
   ผลงำนชิ้นที่ 14 ผลงานชิ้นนี้ได้กลับมาวาดมนุษย์เพ่ือทดลองหาความเป็นไปได้ในการ
น าเสนอความหมาย และได้พบว่าการน าเสนอผ่านวัตถุเพียงพอและตรงประเด็นมากกว่า ในผลงาน
ชิ้นนี้ ได้มีการสร้างบรรยากาศและโทนสีขึ้นมาให้เกิดความเบาสบายของบรรยากาศ ในทาง
องค์ประกอบทางกายภาพได้สร้างฟอร์มเป็นเรขาคณิตเหลี่ยมทึบ เพ่ือขัดกับพ้ืนที่ว่างและต้องการแฝง
ความหมายของความถูกกกักกั้น 
   ผลงำนชิ้นที่ 15-21 ในผลงานช่วงนี้มีความลงตัวมากยิ่งขึ้น มีการตอบสนองเนื้อหาของ
ผลงานได้ชัดเจน และที่เห็นได้ชัดคือได้เพ่ิมความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุแต่ละชิ้น มีการจัดองค์ประกอบ
ที่น่าสนใจมากขึ้น เพ่ิมความรู้สึกของการถูกกดทับ การถูกเกยจากสิ่งอ่ืน โดยยังคงเน้นย้ าเรื่อง
อิสรภาพที่มีเงื่อนไข โดยได้แสดงออกผ่านสัญลักษณ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ในส่วนของ
องค์ประกอบได้จ าลองสถานที่และบรรยากาศขึ้นมาเองทั้งหมด แต่ยังคงสอดรับความเป็นจริงใน
บางส่วน และได้เพ่ิมทีแปรงที่ขัดกับการเกลี่ยสีแบบเรียบเพ่ือให้เกิดความรู้สึกที่ขัดแย้งแต่ลงตัวกันอีก
ด้วย โดยรวมแล้วโทนสี และบรรยากาศมีความกลมกลืน และค่อนข้างพอใจมากขึ้น 
   ผลงำนชิ้นที่ 22 ผลงานชิ้นนี้แตกต่างจากชิ้นก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัด มีการทดลองหา
น าเสนอความหมายในรูปแบบที่ถูกลดทอน และทดลองหาความเป็นไปได้ขององค์ประกอบ ตัดความ
เสมือนจริงออกไป น าเสนอเพียงฟอร์มวงกลม โดยเด่นชัดในด้านเทคนิคจิตรกรรมที่น าเสนอทีแปรงที่
มีความเคลื่อนไหวขัดกับฟอร์มที่ดูนิ่งสงบ 
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ภาพที่ 40 ภาพศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 10 
  ชื่อผลงาน  “Oppression” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     46 x 51 cm 
  ปีสร้าง     2562 
 

 
 
 

 
 



42 
 

  

 
 

ภาพที่ 41 ภาพศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 11 
  ชื่อผลงาน  “Encumbrance” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     51 x 60.5 cm 
  ปีสร้าง     2562 
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ภาพที่ 42 ภาพศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 12 
  ชื่อผลงาน  “Encumbrance2 ” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     57 x 85 cm 
  ปีสร้าง     2562 
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ภาพที่ 43 ภาพศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 13 
  ชื่อผลงาน  “Amid the Uncertainty” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     130 x 80 cm 
  ปีสร้าง     2562 
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ภาพที่ 44  ภาพศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 14 
  ชื่อผลงาน  “Sitting in the middle way” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     130 x 150 cm 
  ปีสร้าง     2562 
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ภาพที่ 45 ภาพศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 15 
  ชื่อผลงาน  “A sphere, a book and a condition” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     70 x 150 cm 
  ปีสร้าง     2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

  

 
 
ภาพที่ 46  ภาพศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 16 
  ชื่อผลงาน  “Pieces of a Sphere” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     50 x 110 cm 
  ปีสร้าง     2562 
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ภาพที่ 47  ภาพศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 17 
  ชื่อผลงาน  “Leaned” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     90 x 130 cm 
  ปีสร้าง     2563 
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ภาพที่ 48  ภาพศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 18 
  ชื่อผลงาน  “White Border” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     60 x 80 cm 
  ปีสร้าง     2563 
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ภาพที่ 49  ภาพศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 19 
  ชื่อผลงาน  “Untitled” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     100 x 150 cm 
  ปีสร้าง     2563 
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ภาพที่ 50  ภาพศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 20 
  ชื่อผลงาน  “Untitled” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     60 x 110 cm 
  ปีสร้าง     2563 
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ภาพที่ 51  ภาพศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 21 
  ชื่อผลงาน  “White Borders” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     100 x 100 cm 
  ปีสร้าง     2563 
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ภาพที่ 52  ภาพศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 22 
  ชื่อผลงาน  “Untitled” 
  เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด     100 x 100 cm 
  ปีสร้าง     2563 
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บทที่ 5  
 

บทสรุป 
 

  การศึกษา ค้นคว้าศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “อิสรภาพที่มีเงื่อนไข” ประเด็นที่มาจากการตั้ง
ค าถามในการด ารงอยู่ของมนุษย์และเสรีภาพในการด ารงอยู่ในสังคมภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ผ่านความ
คิดเห็น และความรู้สึกส่วนตัวโดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการสร้างสรรค์ศิลปะ ด้วยเทคนิคจิตรกรรมที่
มีเทคนิคและมีความเป็นเอกลักษณ์เพ่ือน าเสนอประเด็นของหัวข้อและความหมายที่ต้องการสื่อสาร
ผ่านสัญลักษณ์ต่างๆที่ได้แอบแฝงซึ่งความหมายต่างๆไว้ เพ่ือให้ผู้ชมได้คิด วิเคราะห์เนื้อหาและ
ความหมายในผลงาน โดยความหมายของแต่ละงานไม่มีความหมายที่ชัดเจนอย่างสิ้นเชิง ความหมาย
จึงขึ้นอยู่กับผู้ชมและประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป เป็นประเด็นหลักของการสร้างสรรค์ที่มาจาก
การตั้งค าถามและจบด้วยการตั้งค าถามเช่นกัน 

  ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ได้ผ่านกระบวนการคิดหาข้อมูลประมวลผลงานและรวบรวม
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานมาน าเสนอร่วมกับความคิดเห็นส่วนตัวเพ่ือให้เกิดความพัฒนาในผลงาน
ศิลปะอย่างสูงสุด และให้ผลงานไปในทิศทางที่ดี ผู้ชมเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะแสดงออก
ภายในผลงาน ข้อผิดพลาด และข้อเสีย ข้าพเจ้าได้น าไปปรับปรุงคิดทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง
การปฏิบัติงานรูปแบบการคิดงานตลอดจนค าติชม ของผู้ชมผลงาน รวมถึงการแสดงอารมณ์ความรู้สึก
ล้วนเป็นประสบการณ์ที่ดี และมีส่วนผลักดันให้ผลงาน ศิลปะสร้างสรรค์ได้ดีและประสบความส าเร็จ
ดั่งที่หวัง เป็นกระบวนการที่มีประโยชน์ และมีคุณค่า ในการ ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผลงานต่อไป 
ข้าพเจ้านั้นหวังว่าศิลปนิพนธ์ชุดนี้ จะให้ประโยชน์แก่ผู้ศึกษาค้นคว้า ทั่วไปที่สนใจ เรื่องราวทางความ
ทรงจ าเหล่านี้ น าเป็นแนวทางไปปรับใช้ให้ตรงกับผลงานและเป็นประโยชน์ต่อ 
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รำยช่ือผลงำนก่อนศิลปนิพนธ์ 
 

ชิ้นที ่
 

ชื่อผลงำน ขนำด เทคนิค ปี 

1 “Blue Hour” 75 x 109 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 2562 
 

2 “Blue Hour2” 103.5 x 79.5 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 2562 
 

3 “Corner Room”     77 x 118 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 2562 
 

4 “Corner Room 2”     65 x 96 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 2562 
 

5 “ Freethougt ”   99.5 x 119.5 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 2562 
 

6 “A Chair in a box” 60 x 80 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 2562 
 

7 “The Old Chair” 90 x 120 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 2562 
 

8 “The wall of mind” 130 x 150 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 2562 

9 “Condition” 45 x 51 cm 
จ านวน 6 ชิ้น 

สีน้ ามันบนผ้าใบ 2562 
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รำยช่ือผลงำนศิลปนิพนธ์ (ต่อ) 
 
ชิ้นที ่

 
ชื่อผลงำน ขนำด เทคนิค ปี 

10 “Oppression” 46 x 51 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 2562 
 

11 “Encumbrance” 51 x 60.5 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 2562 
 

12 “Encumbrance 2” 57 x 85 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 2562 
 

13 “Amid the Uncertainty” 80 x 130 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 2562 
 

14 “Sitting in the middle way” 130 x 150 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 2562 
 

15 “A sphere, a book and a 
condition” 

 

70 x 170 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 2562 
 

16 “Pieces of a Sphere” 60 x 110 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 2562 
 

17 “Leaned” 90 x 130 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 2563 

18 “White Border” 60 x 80 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 2563 

19 “Untitled” 100 x 150 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 2563 

20 “Untitled” 60 x 110 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 2563 

21 “White Borders” 80 x 130 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 2563 

22 “Untitled” 80 x 130 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 2563 
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