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การศึกษาเพื่อสร้างสรรค์ “หลากหลายหลายชีวิต” 
สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรสีวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี
ค าส าคัญ : ศิลปะแบบนาอีฟ, จิตวิเคราะห์, เสอื, สัตว์ต่าง ๆ, การแสดงออกจากสญัชาตญาณ 
 

การสร้างสรรค์ของข้าพเจา้มีจุดเริ่มต้นจากความสนใจในการเขียนภาพต้ังแต่ยังเยาว์วัยแต่ไม่มี
โอกาสเนื่องจากต้องศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพื่อน ามาช่วยเหลือประเทศชาติตามที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรได้ทรงหวัง เมื่อข้าพเจ้าเกษียณแล้วมีเวลาเพิ่มมากข้ึนจึง
ได้หวนกลับมาหาสิ่งที่ข้าพเจ้ารักอีกครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าไม่มีความรู้ใดๆ เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ศิลปะ
แบบมาตรฐานจึงได้สร้างผลงานในแบบที่ซื่อตรงต่อสัญชาตญาณของตนเอง ข้าพเจ้าได้ท าการศึกษา
ผลงานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, อองรี รุสโซ จิตรกร
ชาวฝรั่งเศสและยะโยะอิ คุสะมะ จิตรกรหญิงชาวญี่ปุ่น ด้วยวิธีการศึกษากรอบแนวความคิดเกี่ยวกับ
ความฝันและการสร้างสรรค์ศิลปะ ในทัศนะของซิกมันด์ ฟรอยด์ ผลงานศิลปะช้ินหนึ่งๆ นั้นสามารถ
ตีความได้ว่าเป็นการแปรรูปความฝันให้กลายเป็นรูปทรงที่จับต้องได้  ผลการศึกษาพบว่างานของ 
จิตรกรรมของศิลปินทัง้สองท่านมลีักษณะที่ผลงานศิลปะแสดงออกด้วยรูปทรง พื้นที่ว่างและสีสันอย่าง
ตรงไปตรงมากับความรู้สึกและไร้มายาจึงเรียกว่านาอีฟอาร์ต (Naive Art) จากผลการศึกษาดังกล่าว 
ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานที่ในบางแง่มุมก็มีส่วนคล้ายคลึงกับศิลปินทั้งสองท่านแต่ก็มีแง่มุมที่
แตกต่างออกไปในแง่ของบริบทแวดล้อมและการแสดงออกส่วนบุคคล ข้าพเจ้าสามารถสร้างสรรค์งาน
ศิลปะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ผ่านรูปทรงและความหมายของพื้นที่ต่างๆ ที่ข้าพเจ้าคุ้นเคย ผลงาน
สามารถส่งต่อความฝัน ความรู้สึกที่เปี่ยมไปด้วยความรักต่อตนเอง ครอบครัว ประชาชนชาวไทยไป
จนกระทั่งผู้คนในโลกได้อย่างเต็มที่ 
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A Study for Art Creation on the Subject "Various Pattern, Diversity of Life” 
Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana Her Royal Highness Princess 
Keywords : Naive Art, Psychoanalysis, Tiger, Animals, Instinctive Expression 
 

My art creation initiated from my admiration for art since my childhood.   My 
door to the art world was closed at that time due to my obligation to study science as 
my mother Queen Sirikit had hoped for. With this knowledge, I could help developing 
the country. After my retirement from duties, I finally gave myself more free time that 
I have decided to come back to my dearest interest again. Since I have known nothing 
about conventional art methods, all my art pieces have been created directly from my 
instinct. My research was conducted on paintings from three artists: His Majesty King 
Bhumibol Adulyadej, the French painter Henri Rousseau and the Japanese female 
painter Yayoi Kusama with the framework of dream and art creation. In Sigmund Freud’s 
point of view, an art piece could be interpreted as a process of how dream was 
transformed into a tangible form. It is found that both painters ’works have revealed 
how instinctively art could be expressed through forms, spaces, and colors, 
consequently defined as Naive Art. Inspired by the finding, I have been creating arts 
which are in some manners resembling these two artists but the context and personal 
expressions are different. I have expressed my emotions and feelings through forms 
and spaces that I have felt familiar with. My works aim to forward the dream and loving 
messages to myself, my family, Thai people and the world. 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

ประสบการณ์เริ่มต้นในงานศิลปะของข้าพเจ้าเริ่มจากความรู้สึกที่สนใจในการเขียนภาพมาต้ังแต่

เยาว์วัย แต่เนื่องด้วยภารกิจของครอบครัวที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนา

ถบพิตมีพระราชประสงค์ให้ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพื่อน าประโยชน์มาช่วยพัฒนาบ้านเมือง ดังนัน้ตลอด

ระยะเวลา 40 ปี ข้าพเจ้าได้ทุ่มเทชีวิตให้กับการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ เช่น 

สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สาขาแพทยศาสตร์ และสาขาชีวภาพทางสัตว

แพทย์ เพื่อน าความรู้ความสามารถมาพัฒนาประเทศชาติ เพื่อบ าบัดทุกข์ให้แก่ประชาชน อันน าไปสู่

ประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย แต่เมื่อข้าพเจ้ากลับมาทบทวนถึงการด าเนินชีวิตที่ผ่านมา ท าให้

ข้าพเจ้าได้ค้นพบตัวเองว่า ยังมีสิ่งที่ข้าพเจ้ารักแล้วมีความสุขเมื่อได้คิดถึงและมีโอกาสท าได้ สิ่งนั้นคือ 

“การท างานศิลปะ” ข้าพเจ้ามีความสุขมากเมื่อได้ท างานที่อยู่กับตัวเองและรู้สึกถึงโลกของตัวเอง มี

อิสรภาพ ได้คิดฝัน ได้ตามใจจินตนาการ โดยไม่มีขีดจ ากัด ความรู้สึกในขณะท างานศิลปะ ท าให้เข้าใจและ

ตระหนักรู้ได้ว่าสิ่งนี้อาจเป็นวิถีทางหนึ่งที่ท าให้มนุษย์ได้พบกับความสุขที่แท้จริง ด้วยเหตุน้ีท าให้ข้าพเจ้า

เลือกใช้การท างานศิลปะเพื่อเป็นการสร้างความสุขให้กับตนเอง 

ดังนั้นแรงบันดาลใจในการวาดรูป จึงมาจากการที่ข้าพเจ้าได้เห็นการทรงงานของพระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่สมัยที่ข้าพเจ้ายังเยาว์วัย มันเป็นประสบการณ์

ตรงที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความสนใจในการวาดรูป รวมทั้งการได้สังเกตเห็นสมเด็จพระนางเจา้สริกิติิ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในความเป็นผู้มีรสนิยมทางสุนทรียภาพจากงานหตัถศิลป์ 

เช่น การเลือกแบบอาภรณ์และเครื่องประดับที่ดูงดงาม ทั้งสีสันและลวดลายที่กลมกลืนกันอย่างเป็น

เอกภาพ ประสบการณ์เหล่านี้ ได้ปลูกฝังสุนทรียรสให้แก่ข้าพเจ้า ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ การเรียนรู้ การ

ลงมือปฏิบัติท างานศิลปะอย่างจริงจัง และก่อให้เกิดความมุ่งมั่น ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตลอดมา อันเป็น

การศึกษาและปฏิบัติด้วยการเขียนภาพจากสัญชาตญาณ การเรียนรู้จากธรรมชาติและประสบการณ์ตรง

ตามความต้อง การที่อยู่ในส่วนลึกในจิตใจของข้าพเจ้า ทั้งหมดได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในผลงานศิลปะ

ตาม ล าดับ ทั้งทักษะความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และหล่อหลอมจนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ของ

ข้าพเจ้าภายใต้ช่ือ “หลากลาย หลายชีวิต” ดังนี ้
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1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรสร้ำงสรรค์ 

ความรัก ความผูกพัน เป็นสิ่งที่เช่ือมโยงมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั่วไปเข้าไว้ด้วยกัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความรักและความผูกพันของคนในครอบครัว ทั้งจากพ่อ แม่และลูก เปรียบเสมือนร่างแห่งไพรพฤกษ์
หรือว่ารากแห่งชีวิตที่หยั่งรากลึกลงสู่จิตใจ อันเป็นผลอันก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างข้าพเจ้ากับ
สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในระดับสังคมที่หลากหลาย ผลงานวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัยสร้างสรรค์จึงมีความสัมพันธ์
เช่ือมโยงกันระหว่างมนุษย์และการแสดงออกของจิตใต้ส านึกในศิลปะ โดยมีกระบวนการการแสดงออกเชิง
สร้างสรรค์ดังต่อไปนี้ 

ผลงานสร้างสรรค์ในหัวข้อ “หลากลาย หลายชีวิต” ให้ความส าคัญกับการสื่อความคิดเกี่ยวกับ
เสือเจ้าป่า ผู้เปรียบเสมือนราชาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน โดยการสร้างสรรค์รูปลักษณ์ของ “เสือ” ท่ามกลาง
บริบทแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป โดยแบ่งเรื่องราวเนื้อหาของเสือในแต่ละภาคดังนี้  “เสือ” ที่ใจดีมี
เมตตา สอนสั่งและกระท าแต่สิ่งที่ดีงามเพื่อผู้อื่น  “เสือ” ที่มีความรักและความปรารถนาดีต่อทุกคน และ 
“เสือ” ที่มีความรู้สึกด้านบวกมีพลังแห่งความดีงาม อยู่ภายในจิตใจเสมอ 

ทั้งนี้ “เสือ” ที่ปรากฏในผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ชุด “หลากลาย หลายชีวิต” คือสัญลักษณ์แทน
ความหมายของเจ้าป่าหรือพระราชาและพ่อผู้ทรงเป็นผู้ปกครองเหนือราชอาณาจักรของพระองค์ เป็น
ราชาผู้ปกครองดินแดนด้วยพระเมตตาห่วงใยทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดเวลา ธรรมชาติของ
เสือที่รักสงบและสนัโดษแม้จะมีอ านาจเป็นเจา้ป่าแต่ก็มิได้ใช้อ านาจนั้นในการเบียดเบียนผู้ใด เป็นตัวแทน
แห่งพระมหากษัตรยิ์ผู้ทรงสิทธิโดยชอบธรรมผูท้รงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรม ผู้ทรงงานอย่างหนักเพื่อประชาชน
และพื้นแผ่นดินที่พระองค์ทรงรักทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อความอยู่ดีมีสุขของปวงประชาชนชาวไทย 
เพื่อให้ประเทศไทยสงบสุขและร่มเย็น 

การแสดงออกทางศิลปะในผลงานชุดวิทยานิพนธ์จะดึงรูปแบบแนวความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ 
ได้แก่ การหยิบยื่นสัญลกัษณ์ที่มีความหมายในความทรงจ าจากประสบการณ์ส่วนตนของผู้สร้างสรรค์ อาทิ 
สัญลักษณ์จากสูตรเคมี รูปทรงของโมเลกุล การประกอบตัวของพันธะเคมีในโมเลกุล รวมทั้งประสบการณ์ 
อื่น ๆ ที่ประทับใจ จากจิตใต้ส านึกความทรงจ า อาทิ ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น ตัวเลข รูปหัวใจ ดอกไม้ 
ทิวทัศน์ธรรมชาติ เป็นต้น และน าเสนอในรูปแบบของงานศิลปะกึ่งแฟนตาซีเหนือจริงผสมผสานกับ
คุณลักษณะของงานศิลปะที่ซื่อตรงบริสุทธ์ิใจและขยายขอบเขตของการสร้างสรรค์ออกไปตาม
สัญชาตญาณและความรู้สึกภายในจิตไร้ส านึก เป็นการการแสดงออกโดยผ่านรูปแบบไร้ส านึกและมายา 
ผลงานของผู้วิจัยสร้างสรรค์เป็นผลงานในรูปแบบที่ไม่ได้ผ่านการฝึกฝนในเชิงทฤษฎีเบื้องต้นของศิลปะที่
เรียกว่า “Academic” ซึ่งเป็นโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยทางวิชาการศิลปะ ส านักในทางปรัชญาใด 
ๆ แต่เป็นงานที่เกิดข้ึนจากความรู้สึกภายในแบบไร้ส านึก รูปทรงที่ปรากฏจึงอาจดูบิดเบี้ยวไม่ถูกต้องตาม 
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ธรรมชาติและตามแบบวิชาการ แต่เป็นความจริงใจบริสุทธ์ิใจ ไม่มีประสบการณ์ทางศิลปะ ไม่มีมารยา ซื่อ
และไร้เดียงสาในแบบศิลปะนาอีฟ และสื่ออารมณ์ความรู้สึกที่มีอยู่ในส่วนลึกของจิตใจได้ สิ่งเหล่าน้ี
นับเป็นแรงบันดาลใจและที่มาส าคัญของการสร้างสรรค์ผลงานชุด “หลากลาย หลายชีวิต” ดังนั้น การ
เรียนรู้และเข้าใจภาวะของความเป็นมนุษย์ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสื่อสารภาวะจิตออกมาอย่าง
เป็นรูปธรรม 

 

2. วัตถุประสงค์ของกำรสร้ำงสรรค์  

2.1 เพื่อน าเสนอภาพจิตรกรรม ผ่านรูปลักษณ์ของเสือ อันมีสัญลักษณ์และความหมายของ เจ้า

ป่า พระราชา และพ่อ ผู้ทรงงานหนักประกอบด้วยทศพิศราชธรรมเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของชาวไทย  

2.2 เพื่อสร้างองค์ความรู้จากการเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะผ่าน

ผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรม  

2.3 เพื่อน าเสนอภาวะความรู้สึกภายในแบบไร้ส านึก เพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของสิ่งต่าง ๆ แทน

ความหมายจากแรงบันดาลใจส่วนตน ด้วยการใช้สัญลักษณ์แทนความหมายอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อ

สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 

 

3. ขอบเขตกำรสร้ำงสรรค์ 

3.1 ขอบเขตการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์เนื้อหาและแนวความคิดการสร้างสรรค์ 

ผลงานชุดวิทยานิพนธ์จะให้ความส าคัญกับการสื่อความคิดเกี่ยวกับเสือเจ้าป่าผู้เปรียบเสมือน

ราชา เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน โดยการสร้างสรรค์รูปลักษณ์ของเสือท่ามกลางบริบทแวดล้อมที่ แตกต่างกัน

ออกไปตามเรื่องราวเนื้อหาในแต่ละภาค คือ “เสือ” ที่ใจดีมีเมตตา สอนสั่งและกระท าแต่สิ่งที่ดีงามเพื่อ

ผู้อื่น “เสือ” ที่มีความรักและความปรารถนาดีต่อทุกคน และ “เสือ” ที่มีความรู้สึกด้านบวกมีพลังแห่ง

ความดีงามอยู่ภายในจิตใจเสมอ 
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3.2 รูปแบบและแนวความคิดรูปแบบของการแสดงออกทางศิลปะ 

ในผลงานชุดวิทยานิพนธ์จะหยิบยื่นสัญลักษณ์ที่มีความหมายในความทรงจ าจากประสบการณ์

ส่วนตนของผู้สร้างสรรค์ อาทิเช่น สัญลักษณ์จากสูตรเคมี รูปทรงของโมเลกุล การประกอบตัวของพันธะ

เคมีในโมเลกุล ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น ตัวเลข รูปหัวใจ ดอกไม้ ทิวทัศน์ธรรมชาติ ฯลฯ ในรูปแบบของงาน

ศิลปะกึ่งแฟนตาซี กึ่งเหนือจริง ผสมผสานกับคุณลักษณะของงานศิลปะที่ซื่อตรงบริสุทธ์ิใจโดยไม่ยึดถือ

แนวทางตามหลักวิชาการ แต่จะขยายขอบเขตของการสร้างสรรค์ออกไปตามสัญชาตญาณและความรู้สึก

ภายในจิตใจไร้ส านึก 

3.3 เทคนิคและวิธีการการแสดงออกของผลงาน  

ผู้วิจัยสร้างสรรค์ใช้เทคนิค อุปกรณ์ และวิธีการจากประสบการณ์เดิมที่เช่ียวชาญ คือ ด้านการ

ออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ โดยใช้สีวิทยาศาสตร์ส าเร็จรูป เป็นสีเมจิกหลายสีชนิดหัวแหลม เป็นสี

น้ าที่ไม่มีสารเคมีที่เป็นพิษ ไม่มีกลิ่น และไม่ท าลายสภาพแวดล้อม นอกจาก นี้ยังระบายด้วยเทคนิคปากกา

เมจิกสีน้ าที่ให้สีสว่างสดใสและระบายทับในบางจุดเพื่อขับเน้นให้สีมีความเข้มข้นและหนักแน่น ใช้ดินสอ

ด าและปากกาหมึกซึมเน้นเส้น โดยกระบวนการเขียนบนกระดาษดังกล่าวเป็นเทคนิคอันเรียบง่ายไม่

ซับซ้อนแสดงออกได้โดยตรง เพื่อเน้นความคิดจากจินตนาการและเนื้อหาเป็นส าคัญ อันบ่งบอกถึง

บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตนใหไ้ด้มากที่สดุในงานจิตรกรรม นอกจากนีจ้ะน างานจิตรกรรมสเีมจกิเปน็

งานต้นแบบไปเปลี่ยนสภาพเป็นงานพิมพ์ในเทคนิคต่าง ๆ งานประติมากรรมและงานสื่อผสมได้ด้วย 

 

4. ขอบเขตทำงกำรน ำเสนอ 

การน าเสนอผลงานจิตรกรรมสีเมจิก ที่ เปลี่ยนสภาพเป็นงานพิมพ์ในเทคนิคต่าง ๆ งาน

ประติมากรรม และงานสื่อผสม โดยแบ่งหัวข้อในการจัดแสดงออกเป็น 7 หัวข้อ ดังนี้คือ  

1. เสือนามธรรมที่ปรากฏเป็นรูปธรรม  

2. อัตลักษณ์ของเสือ  

3. เสือกับธรรมชาติ  

4. เสือกับสิ่งแวดล้อมและการจัดวาง  
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5. เสือกับสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์  

6. เสือกับจินตนาการสร้างสรรค์  

7. เสือกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

สามารถน าเสนอในห้องนิทรรศการโดยอาศัยวัสดุที่หลากหลาย มีการจัดวางพื้นที่ศิลปะที่มีการ

ปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม 

 

5. ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ 

5.1 ศึกษาทฤษฎีนักคิด นักปรัชญา งานเขียนประเภทต่าง ๆ  หนังสือภาพ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ 

สารคด ีเอกสารทุกชนิด และเก็บข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับการแสดงออกโดยจิตไร้ส านึก ศิลปะแบบนาอีฟ 

ความหมายและกายภาพของเสือ รวมถึงศิลปินที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้จากสิ่ง

ที่อยู่โดยรอบ 

5.2 สร้างผลงานโดยใช้จินตนาการและสาระจากเนื้อหาเป็นงานต้นฉบับ  

5.3 แยกแยะวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ โดยแบ่งหัวข้อในการจัดแสดงออกเป็น 7 หัวข้อ ดังนี้คือ  

1) เสือนามธรรมที่ปรากฏเป็นรูปธรรม 2) อัตลักษณ์ของเสือ 3) เสือกับธรรมชาติ 4) เสือกับสิ่งแวดล้อม

และการจัดวาง 5) เสือกับสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ 6) เสือกับจินตนาการสร้างสรรค์ 7) เสือกับสิ่งมีชีวิต

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5.4 แปรเปลี่ยนเทคนิควิธีการจากต้นแบบงานจิตรกรรมให้เป็นงานศิลปะสื่อผสมและศิลปะภาพ

พิมพ์ในเทคนิควิธีการต่าง ๆ  

5.5 น าเสนอผลงานสู่สาธารณชน ผ่านการวิเคราะห์และพัฒนาผลงานโดยผู้เช่ียวชาญ คณาจารย์

ด้านศิลปะ  

5.6 วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ทั้งรูปแบบ วิธีการและแนวคิด อันเป็นข้อค้นพบและสามารถใช้

เขียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นข้ันตอนสอดคล้องกันทั้งงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ 

5.7 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการสร้างสรรค์ พร้อมทั้งรวบรวม คิดวิเคราะห์ในรูปแบบ

วิทยานิพนธ์ 
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6. เวลาท่ีใช้ในการสร้างสรรค์   

มีนาคม 2560 ถึง พฤษภาคม 2563 

 

7. วิธีการศึกษา 

7.1 ศึกษาการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ความหมาย และภาพพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

7.2 ศึกษาความสัมพันธ์และความผูกพันของครอบครัวผ่านชีวิต 

7.3 ศึกษาทฤษฎีจิตวิเคราะห์ 

7.4 ทดลอง ก าหนดเค้าโครงของการสร้างสรรค์ผลงาน และแนวความคิด (Concept) เรื่องที่จะ

น าเสนอมีแนวความคิด (Idea) ที่จะสื่อให้ผู้ชมรับรู้จากต้นแบบงานจิตรกรรม ให้เป็นงานศิลปะสื่อผสม 

และศิลปะภาพพิมพ์ 

7.5 ลงมือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสม ศิลปะภาพพิมพ์และทดลอง ออกแบบรูปแบบการ

น าเสนอผลงาน 

7.6 ประมวลผลงานที่ได้จากการวางโครงสร้างและการลงมือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสม 

ศิลปะภาพพิมพ์ ให้สอดคล้องกับการแสดงต้นแบบงานเพื่อน าเสนอต่อไป 

 

8. แหล่งข้อมูล 

8.1 เอกสารทางวิชาการและหนังสือเกี่ยวกับการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ความหมาย และความ

ผูกพันของครอบครัวผ่านชีวิตเสือ 

8.2 เอกสารทางวิชาการ บทความและหนังสือที่ เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีลักษณะเป็นเครื่องมือที่สามารถ

เป็นต้นแบบในลักษณะของ "พ่อ ราชาแห่งความรักและเมตตา" 

8.3 สื่อสิ่งพิมพ์ และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับเสือที่สามารถเป็นต้นแบบลักษณะของพ่อและ

ราชาที่มีพลังอ านาจ สงบสง่า 
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8.4 หนังสือต่างประเทศ การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางทัศนศิลป์ เพื่อสร้าง

ระบบวิธีคิดและการสร้างสรรค์ใหม่อันน าไปสู่จุดมุ่งหมายของการสร้างแรงบันดาลใจแห่งความรักความ

ผูกพันระหว่างพ่อและลูกได้ 

 

9. การค้นคว้าอ้างอิงวรรณกรรม 

การค้นคว้าอ้างอิงวรรณกรรมหรอืนักคิดนักปรชัญาและศิลปินที่มแีนวทางการแสดงออกใกล้เคียง

กัน ดังนี ้

9.1 ความฝันกับการสร้างสรรค์ศิลปะ ตามทฤษฎีของซิกมันด ์ฟรอยด ์นักจิตวิเคราะห์ท่านแรกที่

สนใจศึกษาความฝัน ตามทัศนะของฟรอยด์จิตมีระดับความลึก แต่ละระดับก็ท างานแตกต่างกันไป ตาม

ทัศนะของ ฟรอยด์ความฝันเป็นเหมือนด่ังหนทางที่จะน ามนุษย์ไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับ “จิตไร้ส านึก” 

และความคิด ความทรงจ าที่เราเก็บไว้ตั้งแต่เด็ก ฟรอยด์มองว่าความฝันเป็นเรื่องประสบการณ์ในอดีตมี

ความหมายที่สะท้อนให้เหน็ถึงประสบการณ์เหล่านั้น และการท างานของจิตไร้ส านึกโดยที่ภาษาและระบบ

สัญลักษณ์เป็นหัวใจ 

9.2 เสือ จากความคิดนามธรรมที่ปรากฏเป็นรูปธรรม ผ่านการศึกษาความหมาย การตีความและ

นิยามความเป็นเสือ เปรียบเสือดั่ง “เจ้าป่า” ผู้เปรียบเสมือน “ราชาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน” จากนั้นจึง

สร้างสรรค์การตีความ และนิยามความหมายของเสือนั้น ให้เป็นรูปธรรมผ่านรูปลักษณ์ของ “เสือ” ที่

ปรากฏตัวท่ามกลางบริบทแวดล้อม หรือสถานที่ที่แตกต่างกันออกไป โดยแบ่งเรื่องราวเนื้อหาของเสือใน 

แต่ละภาคดังนี้ “เสือ” ที่ใจดีมีเมตตา สอนสั่งและกระท าแต่สิ่งที่ดีงามเพื่อผู้อื่น  “เสือ” ที่มีความรักและ

ความปรารถนาดีต่อทุกคน และ “เสือ” ที่มีความรู้สึกด้านบวกมีพลังแห่งความดีงามอยู่ภายในจิตใจเสมอ  
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ดังนั้น เสือที่ปรากฏในผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “หลากลาย หลายชีวิต” คือรูปสัญลักษณ์แทนความหมาย

ของเจ้าป่าหรือพระราชาและพ่อผู้ทรงเป็นผู้ปกครองเหนือราชอาณาจักรของพระองค์ เป็นราชาผู้ปกครอง

ดินแดนด้วยพระเมตตา ห่วงใยทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดเวลา และโดยธรรมชาติของเสือที่รัก

สงบและสันโดษแม้จะมีอ านาจเป็นเจ้าป่าแต่ก็มิได้ใช้อ านาจนั้นในการเบียดเบียนผู้ใด ภาพของเสือจึงเป็น

ตัวแทนแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสิทธิโดยชอบธรรมผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรม ผู้ทรงงานอย่างหนักเพื่อ

ประชาชนและพื้นแผ่นดินที่พระองค์ทรงรัก พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อความอยู่ดีมีสุขของปวง

ประชาชนชาวไทยเพื่อให้ประเทศไทยสงบสุขและร่มเย็น 

9.3 การแสดงออกด้วยเชิงการใช้สัญลักษณ์และความหมาย การแสดงออกด้วยการใช้สัญลักษณ์ 

คือ การแทนความหมาย คือการแทนค่าอีกความหมายหนึ่ง ด้วยการใช้สื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ต้องการ

อธิบายถึงสิ่งนั้น ๆ  เสือที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์ใช้แสดงออกในผลงานของผู้วิจัยสร้างสรรค์จึงมิใช่จะบอก

กล่าวถึงเรื่องราวของเสือโดยตรง หากแต่มีความหมายที่สัมพันธ์และผูกพันกับผู้วิจัยสร้างสรรค์อย่างลกึซึง้ 

ทั้งความใกล้ชิด ความผูกพันทางสายเลือด และความเป็นต้นแบบผู้น าของอาณาจักร ซึ่งหมายถึง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นอกจากนั้นลวดลายของเสือยังปรากฏ

เป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ DNA หรือช่ือย่อของสารพันธุกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านวิทยาศาสตร์อันเปน็

ประสบการณ์ในด้านวิทยาศาสตร์ของผู้วิจัยสร้างสรรค์ 

9.4 จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

(พ.ศ.2470 – 2559) และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม

นาถบพิตร ผู้ทรงเป็นทั้งพระราชบิดาและพระมหากษัตริย์ผูท้รงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชนส์ขุ

แห่งมหาชน ชาวสยาม พระองค์เป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดากี่พระองค์  

ขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงเป็นบิดาของพสกนิกรทัว่ทั้งแผ่นดินด้วย แรงบันดาลใจจากความใกล้ชิดผูกพนั

เคารพรักเทิดทูนและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ผสมผสานกับภาพลักษณ์ของเสือ

สิ่งมีชีวิตที่สงบสง่าเป็นเจ้าป่าเป็นราชาแห่งพงไพรน ามาซึ่งการสร้างสรรค์ทางศิลปะเชิงจินตนาการโดย

หยิบยืมลักษณะของเสือที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตามาถ่ายทอดผ่านทักษะกระบวนการวาดเส้นและ

งานกิจกรรมเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในกินในจิตใจภายใต้แนวความคิดราชาแห่งความรักและความเมตตา 



9 

 

9.5 จิตรกรรมของจิตรกรชาวฝรั่งเศส อองรี รุสโซ (Henri Rousseau พ.ศ. 2387 – 2453) เป็น

ตัวอย่างของศิลปินที่ไม่ผ่านระบบการศึกษาแต่กลายเป็นตัวแทนของศิลปะแบบนาอีฟ จิตรกรรมของ

ศิลปินผู้นี้เขียนข้ึนโดยไม่ต้องตระหนักถึงเทคนิคและการจัดองค์ประกอบภาพ ศิลปินผู้นี้ไม่มีความรู้

พื้นฐานเกี่ยวกับการวาดภาพใด ๆ  และความรู้เหล่านั้นอาจจะส่งผลในทางตรงกันข้ามคือกลายเป็นขอบเขต

จ ากัดในกระบวนการสร้างสรรค์ 

9.6 จิตรกรรมของจติรกรหญิงชาวญี่ปุ่นยะโยะอิ คุสะมะ (Yayoi Kusama พ.ศ 2472 ถึงปัจจุบนั) 

รูปแบบการสรา้งสรรค์ผลงานของโดดเด่นด้วยสีสนัสว่างเจดิจ้าที่ตัดกนัอย่างคมชัด เน้นการใช้สีที่ท าให้เกดิ

อาการหลอนประสาท การใช้ลายจุดและเส้นเป็นลวดลายละลานตา มีรูปแบบของการท าซ้ า ผลงานของ

เธอเป็นที่ช่ืนชอบด้วยลักษณะของศิลปะประชานิยม (Pop Art) งานมินิมอลลิสม์ (Minimalism) ศิลปะ

สิทธิสตรีนิยม (Feminism) และศิลปินเชิงความคิด (Conceptualism) 

 

10. อุปกรณ์ท่ีใช้ 

10.1  กล้องวิดีทัศน์ 

10.2  กล้องโทรศัพท์มือถือ 

10.3  โทรทัศน ์

10.4  โปรเจ็กเตอร์ 

10.5  ไฟ 

10.6  อุปกรณ์ภาพพิมพ์ 

10.7 ลวดทองแดง 

10.8 ผ้าสีด า 

10.9  SD Card และ External 

10.10  เหล็กเส้น 

10.11  อุปกรณ์อื่น ๆ 

11. ค่าใช้จ่ายท้ังหมดในการวิจัย  

  (โดยประมาณการ) 4,500,000 บาท 
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12. การเสนอผลงาน 

ผลงานทั้งหมดจะน าเสนอด้วยกระบวนการการติดตั้งต้นแบบงานจิตรกรรม ศิลปะสื่อผสม ศิลปะ

ภาพพิมพ์ และอุปกรณ์ แสง สี วิดีโอ กล้องวิดีทัศน์ เครื่องขยายเสียง และจัดแสดงผลงานในห้อง

นิทรรศการในพื้นที่ปิด โดยน าเสนอแรงบันดาลใจแห่งความรักความผูกพันระหว่างพ่อและลกู จากต้นแบบ

ในลักษณะของ “พ่อ ราชาแห่งความรักและเมตตา” 
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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

ที่มาของการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ชุดน้ี ได้ใช้สัญลักษณ์ของสิ่งที่ประทับใจ คือ เสือ 

มาผสมผสานกับจินตนาการจากจิตไร้ส านึกอันไร้มิติของสถานที่และเวลาเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของสิ่ง

ต่าง ๆ แทนความหมายจากแรงบันดาลใจส่วนตน โดยสรุปจะมีการสร้างความหมายของสัญลักษณ์ เสือ 

แฝงไว้ในผลงานดังต่อไปนี ้

 

2.1 เสือและสิงโตกับการสร้างสรรค์ในวัฒนธรรมต่าง ๆ 

เสือเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีความส าคัญกับมนุษย์ เนื่องจากเป็นสัตว์ผู้ล่า มีความสง่างามน่าเกรงขาม 

และไม่สามารถเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านแบบสัตว์ใหญ่อื่น เช่น ม้า วัว หรือสัตว์ที่เล็กกว่า เช่น สุนัขหรือแมว 

เสือจึงมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ทั้งในแง่ความเกรงกลัวและในแง่ความหมายแห่งการคุ้มครอง  ใน

วัฒนธรรมตะวันออกตั้งแต่จีน เกาหลีหรือญี่ปุ่น ต่างก็พิจารณาว่าเสือเป็นสัญลักษณ์แห่งพลัง อ านาจ 

พละก าลัง ที่แข็งแรง 

ในวัฒนธรรมตะวันตก เสือมีต าแหน่งแห่งที่ใกล้เคียงกับสิงโตคือ ครองความสง่างาม เป็น

สัญลักษณ์ของความน่าเกรงขามและพละก าลัง แต่เมื่อสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ สิงห์โตจะมีสถานะที่

ชัดเจนกว่า คือเป็นสัญลักษณ์ส าคัญ ในภาพแกะสลักจากงาช้างช่ือ The Carrand Dyptich ที่

ประกอบด้วยแผ่นงาช้างแกะสลัก 2 แผ่น ในแผ่นขวาเป็นภาพเซนต์ปอลกับบุคคลต่างๆ ในแผ่นซ้ายคือ 

ฉากที่อดัมก าลังขนานนามแก่สรรพสัตว์ในสรวงสวรรค์  อดัมซึ่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่ก าลังออกผลในขณะที่

ด้านล่างของภาพเป็นปากแม่น้ าแห่งสรวงสวรรค์ทั้ง 4 มวลสรรพสัตว์ส าคัญที่ถือว่าเป็นตัวแทน ตั้งแต่วัว 

กวาง ช้าง ม้า ไปจนกระทั่งนกหรือสัตว์เล็กๆ อย่างตุ๊กแก โดยมีเสือและสิงห์โตอยู่ที่บริเวณใกล้อดัมมาก

ที่สุด แสดงให้เห็นความส าคัญของสัตว์สองชนิดน้ี (ภาพที่ 1) จะเห็นได้ว่าสัตว์ทุกชนิด มีความหมายถึง

ความอุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าได้สร้างข้ึน  
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ภาพท่ี 1 UNKNOWN ARTIST, The Carrand Dyptich 

Adam in the Earthly Paradise, diptych valve from the Carrand Diptych, 

5th century, Ivory, Museo Nazionale del Bargello, Florence, n.19 C, 

George Tatge / Alinari / Art Resource, NY 

The Visual Commentary on Scripture, An Apostolic Adam  

(Henry Maguire, 2019)  
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อีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือประติมากรรมรูปสิงโตติดปีก ที่อยู่ด้านบนของวิหารเซนต์มาร์คที่เว

นิส ที่เป็นทั้งความหมายเชิงศาสนาและความหมายเชิงการเมืองไปพร้อมๆ กัน สิงโตติดปีกตัวนี้ใช้อุ้งเท้า

จับหน้าหนังสือที่มีตัวอักษรว่า “Pax tibi, Marce, evangelista meus. ในประโยคเต็มภาษาละตินนั้นต่อ

ด้วย Hic requiescet corpus tuum.” ซึ่ งแปลว่า Peace to you, Mark, my Evangelist. Here will 

rest your body. (Latin is Simple, 2019) ประโยคนี้มาจากต านานส าคัญว่าเมือ่คนเดินทางมาถึงที่หนอง

น้ าที่จะกลายเป็นเวนิสในเวลาต่อมา นางฟ้าได้ลงมากล่าวค าอวยพรนี้ นอกจากนี้การที่เอ่ยถึงนามของ

เซนต์มาร์ค ก็หมายถึงการที่ศพของเซนต์มาร์คได้ประดิษฐานไว้ณ ที่นี้นับตั้งแต่มีการน ามาจากเมืองอเล็ก

ซานเดรียในค.ศ. 828 และกลายเป็นเซนต์ผู้คุ้มครองชาวเวนิสมานับแต่น้ัน  

ในแง่มุมของศิลปะ ประเด็นส าคัญอยู่ที่การจินตนาการติดปีกให้แก่สิงห์โตท าให้สัตว์ธรรมดา

กลายเป็นสัตว์ในจินตนาการ มีความหมายที่พิเศษเฉพาะข้ึนมา อันเป็นกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อให้

ความหมายใหม่แก่สรรพสัตว์ที่มนุษยคุ้์นเคย (Kenneth Clark, 1977)  

เมื่อข้ามฝั่งมายังอารยธรรมเก่าแก่อีกซีกโลกหนึ่งคือวัฒนธรรมจีน สิงโตไม่มีบทบาทในระบบ

สัญลักษณ์ของจีนอาจจะเพราะไม่ปรากฏสัตว์นี้ตามธรรมชาติ แต่จีนอุดมไปด้วยเสือพันธ์ุต่าง ๆ  จึงท าให้

เสือกลายเป็นสัตว์ที่มีความหมายส าคัญที่สุดเคียงคู่กับมังกร ทั้งนี้ตามคติของเต๋า การจับคู่ตรงข้ามกันเพื่อ

สมดุลย์เป็นพื้นฐานของธรรมชาต ิสัญลักษณ์ที่รู้จักกันดีคือสมดุลย์ระหว่างหยินและหยาง ตามคติน้ี หยิน

คือตัวแทนของเพศหญิงเป็นความมืด ในขณะที่หยางเป็นตัวแทนของเพศชายเป็นความสว่าง  ในรูป

สัญลักษณ์ของสัตว์ เสือและมังกรเปน็ตัวแทนของหยินและ หยาง เสืออยู่ทิศตะวันตก มีสีขาว ครองพื้นดนิ 

ส่วนมังกรอยู่ทิศตะวันออก มีสีน้ าเงิน ครองท้องฟ้า สัตว์สองประเภทนี้จับคู่แล้วจึงสมดุลย์เพราะเป็นด้าน

ตรงข้ามกัน เสือเป็นสัตว์ในโลกจริง มังกรเป็นสัตว์ในโลกจินตนาการ 
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ภาพท่ี 2 Tiger and Dragon  
16 th or 17th century  
(Hae Yeun Kim, 2019) 

 

เสือขาวจึงกลายมาเป็นหนึ่งในสัตว์ผู้พิทักษ์ทั้ง 4 ทิศของสถานที่ ตัวอย่างเช่น เมืองเฮอันหรือ

เมืองเกียวโตที่สร้างตามคติของผังเมืองแบบจีนตามหลักฮวงจุ้ยหรือเฟิงสุ่ย สัตว์ทั้ง 4 ทิศที่คอยปกป้อง

ดูแลเมืองคือ ทิศเหนือ เต่าด า, ทิศตะวันออก มังกรน้ าเงิน, ทิศใต ้วิหคแดง และทิศตะวันตก เสือขาว กรณี

ของเสือขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของฤดูหนาวด้วย (Gunter Nitschke, 1991: 43) 
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ในทางศาสนาพุทธ ในชาดกที่คนไทยรู้จักดีคือพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์นางมัทรี เสือที่ปรากฏใน

เป็นภาพจ าแลงจากเทพบุตรสามองค์เพื่อมาขัดขวางนางมัทรีไม่ให้กลับอาศรมไปหาบุตรทันเวลาที่พระ

เวสสันดรถวายทานครั้งใหญ่คือ พระกัญหาและชาลี ให้แก่ชูชก เป็นต้น เสือจึงเป็นสัญลักษณ์ถึงพลังความ

ตั้งใจของพระเวสสันดรในการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 

ในอีกอู่อารยธรรมหนึ่งของโลก อินเดียเป็นประเทศที่มีเสือมากตามธรรมชาติ การล่าเสือก็เป็น

กีฬาในราชส านัก ด้วยเหตุผลว่าเพื่อช่วยปกป้องราษฎรของสตัว์ร้าย ดังนั้น เสือจึงถูกตีความได้ทั้งแง่ดีและ

ร้าย ส าหรับด้านด ีเสือเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ สง่า กล้าหาญ และแข็งแกร่ง ส่วนด้านร้าย เสือสือ่

ถึงความตาย ความโกรธเกรี้ยว และความรุนแรง ในทางจิตวิญญาณ เสือแสดงถึงการกลับมาเกิดใหม่ เช่ือ

กันว่าเสือบางตัวเคยเกิดเป็นมนุษย์มาก่อน แต่เพราะล่าสัตว์และรับประทานอาหารต้องห้าม ท าให้เกิดมา

เป็นเสือในชาตินี้ วัฒนธรรมพื้นบ้านบางแห่งในอินเดีย จะบูชาเสือในฐานะพระเจ้าองค์หนึ่งที่จะช่วย

ปกป้องผู้ศรัทธาให้แคล้วคลาด โดยจะมีช่ือเรียกแตกต่างกันไปตามความเช่ือของสถานที่แห่งนั้น 

เสือเป็นสัญลักษณ์ส าคัญในศาสนาฮินดู ถึงแม้เทพองค์ส าคัญที่สุดคือพระศิวะ, พระวิษณุและ

พระพรหมจะไม่ได้ทรงเสือ แต่เสือก็เป็นพาหนะของพระแม่ทุรคา ซึ่งเป็นปางโหดร้ายของพระนางปาราวตี

ปรากฏข้ึนเพื่อปราบเหล่าอสูรร้ายตามวัฒนธรรมฮินดูนั้น เสือเป็นสัตว์น าทางอันทรงพลังของเหล่าทวย

เทพ เมื่อพระแม่ทุรคาต้องใช้พาหนะในการเดินทางไปสู้รบกับพวกมาร จึงเลือกใช้เสือเพื่อการนี้โดยเฉพาะ 

ส่วนต านานของอินเดียตอนใต้ เทพอัยยัปปันซึ่งเป็นโอรสองค์ที่สามของพระศิวะ ก็ใช้เสือก็เป็นพาหนะ

เช่นกัน ในคัมภีร์ยชุรเวทและอาถรรพเวทมีเรื่องราวว่า พระศิวะใช้หนังเสือเป็นเครื่องนุ่งห่ม และผู้คนต่าง

บูชาเสือเพื่อต้องการให้ช่วยคุ้มครองตนเองและสัตว์เลี้ยง 
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2.2 จิตรกรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงเป็นพระราชบิดาของ

ผู้วิจัยสร้างสรรค์ เป็นที่ทราบกันดีว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อ

ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ภาพของพระมหากษัตริย์ผู้เสด็จพระราชด าเนินไปในท้องที่ห่างไกล 

ทุรกันดาร เพื่อทอดพระเนตรปัญหาของราษฎรด้วยพระองค์เอง อุปกรณ์ทรงงานของพระองค์ล้วนเรียบ

ง่ายแต่มีประสิทธิภาพ กล้องถ่ายรูปใช้บันทึกภาพ แผนที่บ่งบอกทิศทางและขนาดของปัญหา ดินสอ

ปากกาใช้จดบันทึกเพื่อน าข้อมลูมาวิเคราะหค้์นหาหนทางแก้ไขปัญหาในทุก ๆ ด้าน นอกจากนี้พระองค์ยงั

ทรงสนพระทัยในศิลปะหลากหลายแขนง ทั้งวรรณกรรม ดนตรีรวมถึงทัศนศิลป์ด้วย ทรงงานจิตรกรรม

จ านวนมาก ซึ่งประกอบข้ึนจากหลายแนวทางการสร้างสรรค์ 

ผลงานจิตรกรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้

สะท้อนอิทธิพลความคิดหลากหลายลักษณะ แสดงความเป็นศิลปะร่วมสมัยกับกระแสการเปลี่ยนแปลง

ของลัทธิสมัยใหม่ (Modernism) ของยุโรปช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่  20 แม้จะเห็นแนวคิดศิลปะหลัก

วิชาการหรือตามแบบสัจนิยมในผลงานภาพเหมือนช่วงแรกอยู่บ้างก็ตาม 

 ภาพฝีพระหัตถ์จิตรกรรมของพระองค์ มิได้ทรงฝึกฝนตามแนวทางของศิลปะหลักวิชาการที่ต้อง

ฝึกฝนการวาดภาพจนกระทั่งสามารถถ่ายทอดความเหมือน กายวิภาค แสงเงา ทัศนียภาพได้อย่าง

เช่ียวชาญแล้วจึงฝึกฝนการลงสี ซึ่งกระบวนการเช่นนั้นแม้จะสร้างความช านาญท าให้สามารถแสดงออกได้

มาก แต่ในอีกทางหนึ่งก็กลายเป็นข้อจ ากัดเช่นกัน ภาพฝีพระหัตถ์ในงานจิตรกรรมของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เน้นการระบายสีอย่างฉับพลัน แสดงออกอย่าง

ตรงไปตรงมากับอารมณ์ความรู้สึกในขณะนั้นมากกว่า  

 ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้ศึกษาผลงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ

บพิตร เป็นแบบอย่างในการถ่ายทดความรู้สึกฉับพลัน ของความรู้สึก ร่วมทั้งการวาดภาพจิตรกรรมที่ราว

กับว่าเป็นการบันทึกเรื่องราวจากประสบการณ์ที่พระองค์ได้ทรงพบเห็นและบุคคลที่ใกล้ชิด ร่วมไปถึง

ประชาชนของพระองค์ ผ่านการวิเคราะห์รูปแบบผลงาน 3 รูปแบบดังนี ้
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2.2.1 แนวภาพกลุ่มภาพคนเหมือน 

แนวภาพกลุ่มภาพคนเหมือนเป็นชุดผลงานที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร ได้ทรงวาดและพัฒนาฝีมือจากการวาดภาพผ่านการฝึกฝนจนเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่

หลากหลายแนวทางและมิติของภาพตามแนวทางศิลปะที่พระองค์ทรงช่ืนชอบ โดยเฉพาะการใช้สีสันและ

การแสดงความรู้สึก ภาพฝีพระหัตถ์กลุ่มนี้มีไม่น้อยกว่า 30 ภาพ ผลงานช่วงแรกเป็นภาพเหมือนสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นอกจากนั้นก็เป็นภาพเหมือนสมเด็จ

พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หม่อมหลวงกิติยากร ฯลฯ โดยผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้

เลือกมาดังตอ่ไปนี ้

ภาพที่ 3 จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในภาพน้ี เป็นภาพสตรีผู้สง่างาม ท่าทางมั่นใจ ใช้วิธีการเกลี่ย ฝี

แปรงอย่างกลมกลืนทั้งภาพ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือส่วนที่เป็นฉากหลัง มีการใช้แสงเงาในภาพที่ก่อให้เกิด

ปริมาตรแบบสามมิติ สีที่ใช้เป็นหลักคือสีน้ าเงินซึ่งเป็นวรรณะสีเย็น และ นั้นรายละเอียดส่วนใบหน้า

เท่านั้น ฉากหลังของภาพจะไม่ดูแยกออกไปเหมือนภาพบุคคลภาพอื่น ๆ  (ปัญญา วิจินธรสารและเกวลี 

แพ่งต่าย, 2552: 92) 
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ภาพท่ี 3 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร, ไม่ปรากฏชื่อ 

สนี้ ามันบนผ้าใบ, 34x24 ซม. 

(ปัญญา วิจินธรสารและเกวล ีแพ่งต่าย, 2552: 93) 
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ภาพที่ 4 ภาพเหมือนบุคคลรูปหญิงสาวภาพน้ี อยู่ในท่นั่งชันเข่าคล้ายกันกับภาพ Portrait of 

Her Majesty the Queen เพียงแต่แนวการเขียนภาพแตกต่างกัน โดยสิ้นเชิง ภาพ Portrait of Her 

Majesty the Queen เป็นภาพที่เขียนข้ึน จากความประทับใจแนวเหมือนจริงตามธรรมชาติ  

ส าหรับภาพเขียนบุคคลภาพนี้ เป็นการเขียนแบบเชิงวิเคราะห์ ลดราย ละเอียดของความเหมือน

จริงของรูปคนให้เรียบงา่ย กึ่งรูปทรงเรขาคณิต และท าหน้าที่เป็นเพียงแผ่นระนาบแบน ๆ  (plane) ยกเว้น

ส่วนของใบหน้าและล าคอ ยัง อิงอาศัยความเป็นจริงอยู่ ส่วนของฉากหลังก็เข่นกัน ภาพรวมทั้งหมดจึงดู

คล้าย ตารางของแผ่นระนาบ เพื่อให้พลังของสีต่าง ๆ ไม่ถูกบดบังความส าคัญจากเรื่องราว ความ

สนุกสนานตื่นเต้นของศิลปะแนวนี้ เกิดจากการวางจังหวะของสีให้ดูขัดแย้ง และกลมกลืนแสดงกิริยาตอบ

โต้กันไปมา เป็นการแสดงของศิลปะแนวนามธรรมที่ แฝงอยู่ในรูปทรงธรรมชาติ (ปัญญา วิจินธรสารและเก

วลี แพ่งต่าย, 2552: 92) 
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ภาพท่ี 4 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร, ไม่ปรากฏชื่อ 

สีน้ ามันบนผ้าใบ, 47x37.5 ซม. 

(ปัญญา วิจินธรสารและเกวลี แพ่งต่าย, 2552: 93) 
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2.2.2 กลุ่มภาพเหมือนแนวเอกซ์เพรสชันนิสม์ (Expressionism) 

มุ่งเน้นแสดงความรู้สึกภายในด้วยสาระเกี่ยวกับสังคม การระบายสีและการใช้สีรุนแรง
ตรงไปตรงมา นิยมระบายสีที่ซับซ้อน เพื่อแสดงความรู้สึกลึก ๆ  รูปทรงที่ปรากฏอาจปรับรูปไปตาม
กระบวนการระบายสีอย่างอิสระ พระองค์ได้พัฒนาแนวคิด ได้พัฒนาแนวคิดปละการปฏิบัติของเอกช์
เพรสชันนิสม์มาใช้ในจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์ 

ภาพที่ 5 เป็นภาพบุคคลในลักษณะกึ่งนามธรม ใบหนับคคลเป็นรูปทรงเรขาคณิต มีการใช้สี
เข้มนั้นตา จมูกปากให้บิดเบี้ยว คล้ายกับประติมากรรมหน้ากากของอัฟริกัน รูปทรงแขนที่ไขว้
ประสานกัน ดูแล้วมีลีลาคล้ายตัวโน้ตคนตรี การใช้สีหนา ท าให้เกิดความนูนบนพื้นผิวของภาพ ใบหน้า
และแขนใช้สีเหลือง ตัดกับส่วนตาและผม ซึ่งใช้สีข้ม เป็นสีที่ใกล้เคียงกับสีที่ใช้เป็นฉากหลังของภาพ 
การแสดงออกของรูป ทรงและสีในลักษณะดังกล่าวสื่อความหมายถึงพลังและอ านาจความเร้นลับของ
จิต วิญญาณ (ปัญญา วิจินธรสารและเกวลี แพ่งต่าย, 2552: 162) 
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ภาพท่ี 5 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร, ไม่ปรากฏชื่อ 

สีน้ ามันบนผ้าใบหุ้มบนกระดาน, 47.5x37 ซม. 

(ปัญญา วิจินธรสารและเกวลี แพ่งต่าย, 2552: 163) 
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ภาพที่ 6 เป็นภาพรูปทรงคนในทิทัศน์ชนบท ในรูปแบบกึ่งนามธรรม สงัเกตจาก รูปทรงสี่เหลีย่ม 

และสีเหลืองกับสีขียวซึ่งท าให้นึกถึงทุ่งนาและแปลงข้าว มีการใช้ สีแดงในรูปทรงบุคคล ฉากหลังของภาพ

ดูเด่นข้ึนด้วยการใช้สีแดงตัดกับสีเขียวและเหลือง มีการวางระยะให้กิดความรู้สึกใกล้ไกลด้วยการก าหนด

ขนาดของรูปทรง การจดัวางทิศทางของเนและรูปทรง ท าให้ดูประหนึ่งเป็นภาพบุคคลสองคนน่ังอยู่บน

เนินในอิริยาบถที่ผ่อนคลาย และมองไปยังทิวทัศน์เบื้องล่าง การที่ไม่แสดง ปริมาตรของรูปทรง ท าให้ภาพ

มีลักษณะสองมิติ ความเรียบง่ายในการใช้สีและรูป ทรง ตลอดจนการจัดองค์ประกอบที่ไม่ชับซ้อน สื่อให้

เห็นชีวิตและสภาพ บรรยากาศอันสงบสุข  (ปัญญา วิจินธรสารและเกวลี แพ่งต่าย, 2552: 164) 

 

 
 

ภาพท่ี 6 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร, ไม่ปรากฏชื่อ 

สีน้ ามันบนผ้าติดบนกระดาษ, 34.5x45.5 ซม. 

(ปัญญา วิจินธรสารและเกวลี แพ่งต่าย, 2552: 165) 
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2.2.3 กลุ่มภาพแนวสัญลักษณ์นิยม (Symbolism) 

แนวภาพสัญลักษณ์เป็นภาพที่มุ่งน าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รวมทั้งการใช้สีแสดงสัญลักษณ์หรือความคิด

บางประการ เป็นภาพในเชิงอุปมาที่ผู้ช่ืนชมจะตีความไปตามสภาพการสื่อสารความคิดในสังคมและตาม

ประสบการณ์ส่วนตัว ภาพจิตรกรรมสีน้ ามันฝีพระหัตถ์เป็นภาพเครื่องดนตรีคลาริเน็ต ทรัมเป็ต ทรอมโบ 

สีสันหลากหลายตัดกันอย่างรุนแรง ทั้งแดง เขียว เหลือง ด า มือสีแดงเด่นชัดบนฉากหน้า เฉพาะดวงตา

ลอยเด่นอยู่คู่หนึ่งซ้ายมือ แลเห็นไม่เด่นชัดนัก อีกคู่หนึ่งมุมบนซ้ายมือ การแสดงสัญลักษณ์ของเครื่อง

ดนตรี การวางโครงสร้างภาพที่ตัดกันในลักษณะกากบาท สีตรงข้ามสดใส แสดงความตื่นเต้นเร้าใจ เครื่อง

ดนตรีและเครื่องมือที่เล่นดนตรี มิได้แสดงเพียงเครื่องดนตรีในฐานะวัตถุหรือเครื่องมือในฐานะอวัยวะส่วน

หนึ่งของร่างกายเท่าน้ัน แต่ภาพรวมได้สะท้อนให้รู้สึกถึงดนตรีที่ก าลังบรรเลงอย่างสนุกสนาน คาดว่า

น่าจะเป็นดนตรีแจ๊สที่พระองค์ทรงโปรดปรานนั่นเอง 

จากการศึกษาผลงานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ผู้วิจัยสร้างสรรค์พบว่าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นสามารถเน้นที่การแสดงออกส่วนบุคคล แสดงความ

จริงใจต่อความรู้สึกในช่ัวขณะ ท าให้จิตรกรรมเป็นเสมือนหนึ่งบันทึกอารมณ์ที่ลึกล้ า เป็นหลักฐานส าคัญ

ของการด ารงอยู่ของมนุษย์ในฐานะปัจเจกบุคคล 

 ภาพที่ 7 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงสนพระราขหฤทัยศิลปะหลายประเภท รวม ทั้งดนตรี

ที่พระองค์ทรงโปรดปรานและฝึกฝนการเล่นดนตรีตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ ประทับอยู่ในประเทศส

วิตชอร์แลนต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวาดภาพ เกี่ยวกับดนตรีไว้หลายองค์ ในแนวทางของ

ศิลปะที่แตกต่างกัน จิตรกรรม ฝีพระหัตถ์ภาพนี้เป็นศิลปะแนวสัญลักษณ์ ซึ่งเกิดจากจินตนาการที่ท าให้

นึกถึง ขณะที่ก าลังฟังนักดนตรีบรรเลงเพลง ลักษณะการแสดงออกของภาพ ใช้เส้นและ รูปทรงที่เลื่อน

ไหลอย่างอิสระ ประสานสลับทับช้อน คล้ายจังหวะลีลาของคลื่นจาก เสียงเพลง ลักษณะเด่นอีกประการ

หนึ่งของภาพนี ้คือการใช้สีตรงกันข้ามระหว่าง เขียวกับแดงตัดกัน สีแดงผสมผสานกับสีเหลอืง ท าให้ภาพ

มีสีแสงดูโดดเด่นมากข้ึน ขณะเดียวกันสีขียวผสมผสานกับสีที่มีน้ าหนักขัมข้ึน ซึ่งช่วยให้ภาพบางส่วนหลบ 

อยู่ในงา สร้างมิติในทางลึก และเร้นลับ เสมือนก าลังตกอยู่ในภวังค์ ถูกสะกดให้ ทอดอารมณ์ เคลิบเคลิ้ม

ล่องลอยไปกับเสียงเพลง (ปัญญา วิจินธรสารและเกวลี แพ่งต่าย, 2552: 166) 
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ภาพท่ี 7 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร, ไม่ปรากฏชื่อ, 2506 

 สีน้ ามันบนผ้าใบ, 45x60 ซม., ลงพระรามยอ่ ภอ. 8-06 

(ปัญญา วิจินธรสารและเกวลี แพ่งต่าย, 2552: 166) 

 

ภาพที่ 8 ภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์แนวแอบสแกร็ก เอ็กเพรสช่ันนิสม์ ภาพนี ้เป็นอีก ภาพหนึ่งที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเขียนเกี่ยกับดนตรี การแสดงออก ทางอารมณ์ความรู้สึกของภาพนี้ 

แตกต่างจากภาพที่แล้ว ด้วยภาพนี้สัมผัลได้ถึง อารมณ์ความรู้สึกรุนแรงของจังหวะการปาดป้ายฝีแปรงที่

แสดงออกตรงไปตรงมา อย่างอิสระ การใช้สีแม่สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง จากหลอดโดยตรง ท าให้ภาพดู 

ตื่นเนเร้าใจ ตัวยลีลาของเสียงพลงที่ก าลังบรเลงอย่างสนุกสนาน ชวนให้อยาก ลุกข้ึนมาเต้น หรือนั่งเคาะ

มือตามจังหวะของเพลงไปด้วย (ปัญญา วิจินธรสารและเกวลี แพ่งต่าย, 2552:170) 
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ภาพท่ี 8 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร, ไม่ปรากฏชื่อ 

สีน้ ามันบนผ้าใบหุ้มบนไม้อัด, 38x49 ซม. 

(ปัญญา วิจินธรสารและเกวลี แพ่งต่าย, 2552: 171) 
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2.3 จิตรกรรมของอองรี รุสโซ 

อองรี ฌูว์เลียง เฟลิกซ์ รุสโซ (Henri Julien Felix Rousseau ค.ศ. 1844-1910) หรือที่รู้จักใน

นามอองรี รุสโซ เป็นตัวอย่างของศิลปินที่ไม่ผ่านระบบการศึกษาแต่กลายเป็นตัวแทนของศิลปะแบบนา

อีฟและศิลปะแบบพริมิทีฟในที่สุด ในระยะแรกของการสร้างสรรค์และจัดแสดงผลงานให้สาธารณะชนได้

ชมนั้น คนร่วมสมัยของรุสโซไม่ตระหนักถึงความส าคัญของผลงานของเขาเท่าใดนักต้องรอจนกระทั่งเวลา

ผ่านไปจึงค่อยๆ เห็นความส าคัญของศิลปินท่านนี้มากข้ึน แม้จะจัดแสดงผลงานตั้งแต่ค.ศ. 1886 แต่รุสโซ

ไม่ได้รับความสนใจมากนัก รุสโซเองเริ่มต้นวาดภาพเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนแล้วและไม่เคยได้รับการศึกษา

ทางศิลปะอย่างเป็นระบบ  

หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะเล่มส าคัญของโลก The Story of Art โดยแอร์นสท์ กอมบริช Ernst 

Gombrich ได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับจิตรกรรมของอองรี รุสโซว่าเขียนข้ึนโดยไม่ต้องตระหนักถึงเทคนิคและ

การจัดองค์ประกอบภาพ ศิลปินผู้นี้ไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวาดภาพใดๆ และความรู้เหล่านั้นกลับ

อาจจะส่งผลในทางตรงกันข้ามคือกลายเป็นขอบเขตจ ากัดในกระบวนการสร้างสรรค์ไปเสียก็ได้ (Ernst 

Gombrich, 1995: 586) 

ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้วิเคราะห์และคัดเลือกออกมาแบ่งเป็นผลงานสามช้ิน ได้แก่ ผลงานที่ช่ือ 

Surprise (1891) ผลงานที่ช่ือ Scout Attacked by a Tiger (1904) และผลงานที่ช่ือ The Dream (1910) 

โดยวิเคราะห์จากวิธีการแสดงออกของศิลปิน ส ีจังหวะ ทิศทาง อารมณ์ของภาพ และสัญลักษณ์ของเสอืที่

ศิลปินได้ใช้ในการน าเสนอ 

ผลงานช่ือ Surprise เป็นบรรยากาศของปา่และสีสนัของแมกไม้และพรรณพฤกษาชาติ ในภาพจะ

ประกอบไปด้วยสีสันของใบไม้ที่ก าลังจะเปลี่ยนสี สังเกตได้จากต้นไม้บางต้นที่กลายเป็นสีแดง บรรยาย

กาศของภาพมีการจัดทิศทางของใบไม้ที่ดูคล้ายกับว่าจะพัดไปในทางเดียวกัน ซึ่งเกิดจากลมและเส้น

สายฟ้าด้านหลังในบรรยากาศที่ขมุกขมัวเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ฝนตก ในขณะเดียวกันก็มีเสือที่ซ่อนอยู่

ในแมกไม้เหล่านั้น พรางตัวไปกับสีของใบไม้และทิศทางการเคลื่อนไหวของกิ่งไม้   
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ภาพท่ี 9 Henri Rousseau,  Surprise, 1891 

Oli on canvas, 130.50X162 cm 

London, The Trustees of the National Gallery 

(Wikipedia, 2019) 
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ผลงานช่ือ Scout Attacked by Tiger เป็นภาพของเสือที่ก าลังคืบคลานมายังตัวเหยื่อ ท่ามกลาง

ดงป่าที่ปกคลุมไปด้วยใบไม้อันเขียวขจี กับบรรยากาศของภาพที่ดูคล้ายกับเป็นช่วงเวลาที่เสือก าลังออก

หากิน อาจเป็นช่วงพลบค่ า หรือบริเวณป่าลึกที่คนไม่สามารถเข้าไปได้ ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงัด

ของป่านั้น ก็มีความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตสองสิง่คือคนและสัตว์ ซึ่งเสือเป็นสญัลกัษณ์ของผู้ลา่แทนทีค่น

ซึ่งบุคลิกของภาพจากการตีความตัวเสือและท่าทางของการเข้าล่าเหยื่อ ดูท่าทางเยือกเย็นตาม

สัญชาตญาณของนักล่า การมีดวงตาที่คมกริบจ้องไปยังเหยื่อที่เป็นคนนอนเผยร่างที่รับบาดเจ็บอยู่บน

ใบไม้ที่สอดรับรอบรับกับร่างกายคล้ายคนหมดแรงจะต่อสู้ และภาพมุมซ้าย คนและม้าที่เป็นพาหนะใน

อาการที่หว่ันวิตก จากท่าทางการเสียการบังคับบนอานม้า แม้นว่ามือของคนผู้นั้นจะกุมอาวุธที่เป็นหอก

อยู่ แต่เส้นที่ศิลปินได้แสดงออกผ่านตัวคนเป็นเส้นงอ ซึ่งให้ความรู้สึกสิ้นหวัง และหมดแรง ส่วนตัวของ

เสือเป็นเส้นตรงที่ก าลังจะพุ่งเข้าหาเหยื่ออีกคน 
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ภาพท่ี 10 Henri Rousseau, Scout Attacked by a Tiger, 1904 

Oil on canvas, 120x160 cm 

Merion,Pa., TheBarnes Foundation 

(The Barnes Foundation, 2019) 

 

ผลงานที่ช่ือ The dream (1910) เป็นผลงานที่ศิลปินได้รับแรงบันดาลในมาจากนักเขียนนว

นิยายรักเรื่อง Le Rêve ของนักเขียนชาวฝรั่งเศส Emile Zola นวนิยายเรื่องนี้ไดน้ ามาสร้างเป็นละครโอเป

ร่าภายหลังซึ่งในเนื้อเรื่องของนิยายเปน็เรื่องราวความรักของหญงิสาวผู้เป็นเด็กก าพร้ากับชายผู้สงูศักดิ์ ใน

ผลงานช้ินนี ้เฮนรี่ รุสโซ ได้เขียนบทกวีเอาไว้เป็นภาษาฝรั่งเศสและแปลเป็นภาษาอังกฤษไว้ ดังนี ้
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Yadwigha, peacefully asleep 

Enjoys a lovely dream: 

She hears a kind snake charmer 

Playing upon his reed. 

On stream and foliage glisten 

The silvery beams of the moon. 

And savage serpents listen 

To the gay, entrancing tune. (Anthony F. Janson, 1991:969) 

 

 
 

ภำพท่ี 11 Henri Rousseau, The dream, 1910 

เทคนิค: Oil on canvas ,204.5x298.5 cm. 

สถานท่ี: New York, The Museum of Modern 

(Henri Rousseau, 2019)  
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ในภาพขนาดใหญ่นี้เราจะเห็นใบไม้ทุกใบและหญ้าทุกต้นถูกวาดข้ึนมาด้วยสีที่เรียบง่ายและเส้น

รอบรูปที่ชัดเจน ท าให้เกิดเสน่ห์และพลังดึงดูดอย่างมหาศาลจุดเด่นคือผู้หญิงนอนอยู่ในพงไพรที่ด้านซ้าย

ของภาพ หันหน้าและช้ีมือไปทางสิงโตสองตัวกับคนป่าที่ก าลังเป่าเครื่องดนตรี สตัว์เล็ก ๆ อื่น เช่น งูหรือ

นก แอบซ่อนตัวอยู่ในพงหญ้าและพุ่มไม้ ภายใต้แสงจันทร์อันแปลกประหลาด การจับภาพบุคคลกับสัตว์

อย่างสิงโตและคนป่ามาอยู่ด้วยกันน้ันเป็นที่น่าแปลกใจอยู่แล้ว ลักษณะของพงไพรที่วาดอย่างเรียบง่าย 

ต้นไม้และดอกไม้ที่ดูคล้ายจะมีอยู่จริงแต่กลับหาตัวอย่างเทียบเคียงไม่ได้จริง ช้างที่แอบซ่อนตัวอยู่ใน

ระหว่างต้นและใบ ชุดสีค่อนไปทางเขียว น้ าเงิน มีสีฟ้าและสีดินเหลืองแทรกเป็นช่วง ๆ ให้บรรยากาศราว

กับความฝันตามช่ือรูป นอกจากนี้ขนาดของรูปที่ใหญ่อย่างมหาศาลคือกว้างประมาณสองเมตรและยาว

ประมาณสามเมตรท าให้การยืนอยู่หน้าภาพนี้ ผู้ชมจะถูกชักชวนเข้าไปสู่โลกภายในจิตใจของจิตรกร โลก

ของความรัก ความฝัน ความหวัง ที่มีมุมมองแบบเด็กๆ วางอยู่บนความบริสุทธ์ิใจต่อความรู้สึกของตนเอง

นี ้ 

ในการศึกษาร่วมสมัยนักวิชาการบางท่านให้ความเห็นว่ารุสโซ อาจจะเป็นหนึ่งในศิลปินคนแรกๆ 

ที่แนวทาง การแสดงออกเป็นแบบสัจนิยมมหัศจรรย์ (Magical Realism) อองเดร เบรตง (Andre Breton 

ค.ศ. 1896-1966) ผู้น าทางความคิดของกลุ่มเหนือจริง (Surrealist) ที่กล่าวเอาไว้ว่า “With Rousseau 

we can for the first time talk about Magical Realism.” (Seymour Menton, 1983: 57) การ

แสดงออกที่เรียกว่าสัจนิยมมหัศจรรย์นี้ ภาพ (หรือวรรณกรรม) แตกต่างจากแนวทางเหนือจริงในแง่ที่ 

แนวทางเหนือจริงนั้นไม่มีทางเป็นความจริงได้ เช่น ภาพนาฬิกาที่เหลวย้วยคล้ายกับก้อนเนยแข็งที่ก าลัง

อ่อนตัวนั้นไม่มีทางเกิดข้ึนจริง แต่สัจนิยมมหัศจรรย์น้ันเป็นการหลอมรวมแนวคิดสองแนวทางที่แตกต่าง

กันอย่างสิ้นเชิงเข้าด้วยกัน นั่นคือ สัจนิยม ที่มุ่งถ่ายทอดความเป็นจริง (แม้จิตรกรรมแบบอิมเพรสช่ันนิ

สซึ่มก็พยายามแสดงความเป็นจริงของแสง) กับความมหัศจรรย์ซึ่งขัดกับหรือไม่สามารถอธิบายได้ด้วยหลกั

เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ (ชูศักดิ ์ภัทรกุลวณิชย์, 2559: 20) ซึ่งเราจะเห็นได้ในกรณีของรสุโซว่าบุคคล สัตว์ 

สภาพแวดล้อมทั้งหมดน้ันสมจริงเป็นย่างยิ่งแต่ไม่มีทางรวมกันจนเกิดเป็นภาพได้จึงมีลักษณะมหัศจรรย์ 

เส้น สี รูปทรงทั้งหมดในภาพล้วนแล้วแต่ถ่ายทอดไปยังความรู้สึกและเสียงบางประการที่เราไม่มีวัน

ประสบในชีวิตแห่งความเป็นจริง 
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นอกจากนี้ เสือและสัตว์อื่นๆ ในจิตรกรรมของรุสโซนั้นเป็นรูปทรงที่ไม่ได้พยายามกระตุ้นผู้ชม

เกี่ยวกับเสือจริงๆ ในโลกแห่งความเป็นจริง แต่กลับกระตุ้นให้ผู้ชมหวนประหวัดถึงเสือที่ปรากฏกายกับ

ผู้ชมในความฝัน ตั้งค าถามเกี่ยวกับเสือที่มีความสัมพันธ์กับคนและสภาพแวดล้อม ไปจนกระทั่งการกลาย

รูปทรงของสัตว์ในชีวิตจริงให้กลายเป็นสัตว์ในจินตนาการแห่งความสวยงามในที่สุด  

 

2.4 ยะโยะอิ คุสะมะ (Yayoi Kusama, 1929-ปัจจุบัน) 

ยะโยะอิ คุสะมะเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานไว้อย่างหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นผลงาน

จิตรกรรม วัสดุปะติด (Collage) ประติมากรรม ศิลปะการแสดงภาพยนตร์  งานออกแบบ และ

ประติมากรรมติดตั้งจัดวางท่ามกลางสิ่งแวดล้อม แนวทางการสร้างสรรค์ของศิลปินมาจากการสร้าง

รูปแบบของจุดจากการมองเห็นภาพหลอนตั้งแต่วัยเยาว์ ศิลปินหญิงท่านนี้แม้เคยผ่านการศึกษาการวาด

ภาพแบบประเพณีญี่ปุ่น (Nihonga) มาก่อนแต่ไม่ถูกกับอุปนิสัยส่วนตัว เนื่องจากเป็นภาพประเพณีญี่ปุ่น

นั้นอาจจะเปรียบเทียบได้กับจิตรกรรมไทยประเพณีในแง่ที่เป็นศิลปะที่มีรูปแบบชัดเจนและมีขั้นตอนการ

วาดที่เคร่งครัด คุสะมะรู้สึกอึดอัดใจจึงได้ละเลิกแนวทางดังกล่าวแล้วหันมาพิจารณาทบทวนความฝันของ

ตนเองให้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการท างานศิลปะ เธอเดินทางไปแสวงหาความรู้และประสบการณ์ที่

ประเทศสหรัฐอเมริกาท าให้ได้มีส่วนร่วมในการแสดงงานที่มีแนวคิดที่ก้าวหน้าหลายครั้ง  

ในแง่มุมของการสร้างสรรค์ ศิลปินเคยมีประสบการณ์ส่วนตัวทั้งในแง่ครอบครัวและช่วง

สงครามโลกครั้งที่สองที่ยากล าบากอย่างมากจนเธอเช่ือว่าเป็นจุดก่อก าเนิดภาพจินตนาการเกี่ยวกับจุด

จ านวนมากล่องลอยไปมาที่เธอเห็นมาตลอดช่วงชีวิต เห็นลวดลายบนผ้าหรือดอกไม้ที่เธอจ้องมองมีชีวิต

และสนทนากับเธอได้ ภาพเหล่าน้ีเองที่กลายมาเป็นลักษณะเด่นของการท างานตลอดทั้งช่วงชีวิต ซึ่งมี

ตั้งแต่จิตรกรรม ประติมากรรม งานศิลปะจัดวางไปจนกระทั่งการจัดการกับพื้นที่ให้เป็นลายจุดรูปแบบ

ต่างๆ ทั้งสีและในภายหลังเป็นการจัดแสงลงไปบนพื้นที่ด้วย อันส่งผลให้งานของเธอกลายเป็นหนึ่งในงาน

ศิลปะที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก ทั้งในแง่มุมของการ สร้างสรรค์โดยศิลปินเพศหญิงที่มีการแสดงออก

อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบที่บางครั้งเรียกกันว่า Art Brut หรือศิลปะที่มีการแสดงออก

ตรงไปตรงมา ใช้สัญชาตญาณในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานโดยตรง 
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คุสะมะเป็นหนึ่งในศิลปินที่ผลงานมีลักษณะเฉพาะในตัวเองสูงมาก ผู้ชมที่แม้จะไม่มี

ประสบการณ์ทางศิลปะมาก่อนเลยก็สามารถตระหนักถึงความงามในรปูแบบของศิลปินทา่นนี้และสามารถ

สนุกสนานร่วมไปกับการพิจารณารายละเอียดของผลงาน การวาดจุดวงกลมซ้ าไปซ้ ามาแต่เปลี่ยนขนาด 

เปลี่ยนสีและเปลี่ยนพื้นผิวกับรูปทรงของตัวรองรับ ตัวอย่างผลงานที่มีช่ือเสียงเช่น ฟักทอง (Pumpkin 

ค.ศ.1994) ซึ่งเป็นรูปฟักทองขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่บนเกาะนะโอะชิมะสองจุด ฟักทองที่ต่างสีแต่ก็สดใสพอๆ 

กัน ขนาดของฟักทองที่ใหญ่มากพอท าให้ผู้ชมสามารถเดินเข้าออกถ่ายรูปอย่างสนุกสนานเป็นหนึ่งใน

ผลงานศิลปะที่ได้รับความนิยมที่สุดของงานศิลปะบนเกาะนะโอะชิมะ ความนิยมในงานศิลปะสองช้ินนี้มี

ส่วนท าให้เกาะนะโอะชิมะกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายส าคัญของคนรักศิลปะทั่วโลก (ภาพประกอบที่ 12) 

 

ภำพท่ี 12 Yayoi Kusama, Yellow Pumpkin, 1994 

 (David, 2019)  
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ผลงานช้ินน้ีเป็นตัวอย่างในลักษณะเด่นของเธอที่มีความหลงไหลในรูปทรงที่เรียบง่ายและมีการ

ท าซ้ า คลี่คลายไปในหลากหลายทิศทางด้วยรูปทรงพื้นฐานหนึ่งเดียว เมื่อได้รับเชิญให้มาร่วมแสดงใน

เทศกาล Bangkok Art Biennale ค.ศ. 2015 เธอก็ไดน้ าผลงานฟักทองมาร่วมแสดง แต่เปลี่ยนวัสดุเป็นผา้

ที่มีสีสันสวยงาม ล่องลอยอยู่ในพื้นที่โล่งของห้างสรรพสินค้า ที่ผนังมีภาพวีดิทัศน์ฉายประกอบด้วย 

(ภาพประกอบที่ 13)  
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ภำพท่ี 13 Yayoi Kusama, 14 Pumpkins, 2017 

inflatable Pumpkins, fabric, 14 pieces  

(Bangkok Art Biennale, 2019)  
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ในผลงานติดต้ังจุดแสง เช่นการจัดแสดงที่ HAM ช่ือ Infinity Room นอกเหนือจากการใช้จุด

จ านวนมากที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้ว การที่ศิลปินตั้งใจท าให้หอ้งทัง้หมดเปน็สีด าท าใหข้อบเขตของหอ้งหายไป 

เมื่อผู้ชมเข้าไปในห้องจะไม่สามารถสัมผัสถึงความเป็นวัตถุทั้งหมดแต่กลายเป็นเข้าไปอยู่ในความมืดที่เส้น

แบ่งระหว่างความจริงกับความฝันพร่าเลือนไป (ภาพประกอบที่ 14) 

 
 

ภำพท่ี 14 Yayoi Kusama, Infinity Room, 2017 

 (Pablo Trincado, 2019)  
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จะเห็นได้ว่าศิลปินท่านนี้อาศัยลักษณะเฉพาะของการวาดจุดซ้ า ๆ แต่คลี่คลายไปในหลายขนาด 

หลากสีสันและใช้สื่ออย่างอิสระ งานศิลปะบางครั้งเป็นจติรกรรมสองมติิเพื่อใหผู้้ชมได้ชมในขณะที่บางครัง้

เป็นประติมากรรมขนาดใหญ่ที่ผู้ชมสามารถเดินเข้าไปสัมผัสได้ด้วยตัวเอง บางครั้งเป็นการจัดวางในห้องที่

มีผลท าให้ความเป็นจริงถูกตั้งค าถาม งานศิลปะที่มีจุดก าเนิดอันเรียบง่ายกลับกลายเป็นช้ินงานที่ทรงพลงั

แก่ผู้ชมและสามารถสื่อสารในบริบทที่แทบไม่มีขอบเขตจ ากัดอีกต่อไป  

ผลงานของคุสะมะแสดงให้เห็นถึงความคิดในการสรา้งสรรค์ผลงานที่ได้มาจากประสบการณ์ และ

ความทรงจ าในชีวิตของศิลปิน โดยไม่ได้อาศัยรูปทรงตามธรรมชาติเป็นตัวสื่อแต่กลับใช้รูปทรงจุดซ้ าไปซ้ า

มา บางครั้งแม้จะมีรูปทรงตามธรรมชาติเช่น ฟักทอง แต่ก็เป็นฟักทองที่ถูกปรับให้เป็นรูปทรงตาม

จินตนาการ ทั้งขนาดและสีสันรวมถึงการสรา้งจดุข้ึนมาบนพื้นผิว ท าให้เห็นความเป็นไปได้อันไม่จ ากัดของ

องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ที่เรียบง่ายอย่างที่สุด 

จากการศึกษาผลงานศิลปะของศิลปินทั้งสามท่านที่กล่าวมา ประเด็นหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ 

ศิลปะนั้นเป็นเสมือนหนทางที่เปิดกว้าง ท างานร่วมกับจินตนาการผ่านองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ที่ไม่มี

ขีดจ ากัด ทั้งรูปทรงที่เลียนแบบจากธรรมชาติมากบ้างน้อยบ้างหรือรูปทรงที่มีที่มาจากจินตนาการ

บางอย่าง ผลงานเหล่าน้ีเป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถส่งต่อความรัก ความหวัง ความสุขและความดีงามต่อ

ผู้ชมได้ด้วย จึงท าให้ผู้วิจัยสร้างสรรค์มั่นใจว่าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเองน่าจะมีศักยภาพใน

แบบนั้นได ้
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บทท่ี 3 

กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน 

 

กล่ำวน ำ 

องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ที่ส าคัญในผลงานของผู้วิจัยสร้างสรรค์นั้นมีพื้นฐานมาจากรูปทรงตาม
ธรรมชาต ิเช่น เสือ อันเป็นสัตว์ที่มีความผูกพันกับข้าพเจ้าเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีสัตว์อีกหลากหลายประเภท 
ทั้งนี้มาจากพื้นฐานการศึกษาด้ังเดิมของผู้วิจัยสร้างสรรค์เอง นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่ปรากฏข้ึนมา
ด้วย ทั้งที่เป็นสัญลักษณ์แบบนามธรรม เช่น จุด หรือรูปทรงต่างๆ และสัญลักษณ์แบบที่รู้จักกันดีอื่นๆด้วย  

เสือ ที่ปรากฏในผลงานชุดวิทยานิพนธ์ที่ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ข้ึนนั้น คือรูปลักษณ์ของพ่อผู้ทรงเป็น
ผู้ปกครองเหนือราชอาณาจักรของพระองค์ ผู้ที่เป็นดั่งเทพและเป็นราชาผู้ปกครองดินแดนด้วยพระเมตตา ห่วงใย
ทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์อยู่เสมอ ธรรมชาติของเสือที่รักสงบและสันโดษ แม้จะมีอ านาจเป็นเจ้าป่า แต่ก็
มิได้ใช้อ านาจนั้นในการเบียดเบียนผู้ใด เป็นตัวแทนแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสิทธ์ิโดยขอบธรรม ทรงไว้ซึ่ง
ทศพิธราชธรรม ผู้ทรงงานอย่างหนักเพื่อประชาชนและผืนแผ่นดินที่พระองค์ทรงรัก ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อ
ความอยู่ดีมีสุขของปวงชนชาวไทย เพื่อให้ประเทศไทยสงบสุขและร่มเย็น อีกทั้งเป็นการสื่อสัญลักษณ์แสดงถึง
บุคคลที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิต 

เสือที่ใช้แสดงออกในผลงานนี้ จึงมิใช่จะบอกกล่าวถึงเรื่องราวของเสือโดยตรง หากแต่มีความหมายที่
สัมพันธ์และผูกพันกับผู้วิจัยสร้างสรรค์อย่างลึกซึ้ง ทั้งความใกล้ชิด ความผูกพันทางสายเลือด และความเป็น
ต้นแบบของผู้น าของอาณาจักร นอกจากนั้นลวดลายของเสือ ยังปรากฏเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ ที่ได้มาจากสูตร
ทางเคมีที่เกี่ยวกับโครงสร้างโมเลกุล อะตอม ดีเอ็นเอ  หรือโครงสร้างขนาดเล็กที่ก่อก าเนิดธาตุ สิ่งมีชีวิต เป็น
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านวิทยาศาสตร์อันเป็นประสบการณ์ในด้านวิทยาศาสตร์
ที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์น ามาใช้ 

 กระบวนการในการด าเนินงานผู้วิจัยสร้างสรรค์ ได้ศึกษาและน าข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมจาก
บทที่ 2 มาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน การถอดรูปจากความรู้สึกที่เป็นนามธรรมออมาให้เป็นรูปธรรม 
โดยผ่านสัญญะของสัตว์ คือ เสือ ที่มีนัยและภาพแทนความเป็นกษัตริย์ผู้ทรงธรรมและเป็นผู้ที่มีความสง่างาม 
ออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์หลากหลายเทคนิควิธีการซึ่งเริ่มต้นจากการร่างภาพความรู้สึกโดยตรง น าเสนอผ่าน
ผลงานที่เป็นการวาดภาพสีน้ าและเทคนิคปากกาเมจิกที่ไร้สารเคมีมาใช้ในงานสร้างสรรค์ เป็นงานจิตรกรรมสอง
มิติ หลังจากนั้นได้พัฒนาไปยังสื่อประเภทอื่น ๆ ดังนี ้

1. ภาพพิมพ์แกะไม้ ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน (Silk Screen) ภาพพิมพ์โลหะ (Etching) และภาพพิมพ์
แม่พิมพ์หิน (Lithograph)  
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2. ศิลปะเทคนิคการปักเย็บ 
3. สื่อผสม 
4. ประติมากรรม 
5. สื่อสมัยใหม่ในแบบรูปแบบศิลปะเชิงโต้ตอบ (Interactive Art) 
6. ศิลปะจัดวาง (Installation Art) 
ซึ่งระยะของการพัฒนาผลงานได้แบ่งออกเป็นสามช่วงด้วยกันและแบบตามลักษณะของเทคนิคที่พัฒนา

มาสู่ผลงานสร้างสรรค์ ชุดหลากลายหลายชีวิต 

 

3.1 วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 ข้อมูลทางเอกสารเป็นการศึกษาในส่วนที่เป็นทฤษฎีที่มารองรับกระบวนการทางความคิดและการ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุ และการตั้งค าถามของตัวผู้วิจัยกับการน าเสนอรูปแบบของผลงานวิจัยสร้างสรรค์ซึ่ง
กระบวนการศึกษาต้องผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจนได้ส่วนที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์ตั้งจุดประสงค์
เอาไว้ และยังต้องสอดคล้องกับทฤษฎีที่ศึกษามา อันได้แก่ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับจิตวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ การ
รับรู้และองค์ความรู้ทางศิลปะที่เข้ามาเป็นส่วนพัฒนากระบวนการและวิธีคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

การศึกษาข้อมูลภาคสนาม 
ข้อมูลภาคสนามเกิดจากการเข้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ  ที่เป็นความทรงจ าระหว่างตัวผู้วิจัยสร้างสรรค์

กับบุคคล ครอบครัว ที่ใกล้ชิด ภาพสถานที่และความทรงจ านั้น เป็นการบันทึกผ่านการท างานศิลปะ ด้วย
ลายเส้นและภาพร่าง ที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้สร้างผลงานในแต่ละช้ิน ซึ่งจะมีช่วงเวลาและเหตุการณ์ที่แตกต่าง
กัน การลงพื้นที่ภาพสนามที่ของผู้วิจัยสร้างสรรค์จึงเป็นการบันทึกทางความรู้สึกผ่านการน าเสนอผลงาน
ศิลปะ 

 
เครื่องมือท่ีใช้ 
ผู้วิจัยสร้างสรรค์ใช้ทักษะเริ่มต้นในงานวิจัยและสร้างสรรค์จากเทคนิคการเขียนภาพ ด้วยสีเมจิก ใช้

ในการสร้างสีสันของเส้น รูปร่าง และลวดลาย ของเสือ  เทคนิคการเขียนสีประเภทสีเมจิก ได้เริ่มจากการการ
ที่ตัวของผู้วิจัยสร้างสรรค์เองท างานทางด้านการออกแบบเครื่องประดับมาก่อน จึงมีพื้นฐานในการเขียนสี
และเห็นว่า คุณภาพของสีที่ใช้มีความสด ตรงกับสีที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์เลือกใช้ และอาจเป็นเพราะความ
สะดวกสบายในการใช้สี ที่ไม่ต้องผสมน้ าหรือน้ ามัน ไร้กลิ่นหรือสารเคมีที่ท าให้ระคายเคืองในขณะที่ผู้วิจัย
สร้างสรรค์สร้างผลงาน สามารถสร้างผลงานได้หลากหลายช้ิน ทั้งยังมีเฉดสีมากมาย ผู้วิจัยได้เลือกใช้สีเมจิกที่
มีคุณภาพดีและเป็นที่รู้จักกันในย่ีห้อของสีโคปิค (Copic) และเรียกเทคนิคนี้ว่าเทคนิคสีโคปิค นอกจากนั้นยัง
มีอุปกรณ์และวัสดุอื่นที่ผู้วิจัยได้น ามาสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งนี้ตามแต่ลักษณะและวิธีการของแต่ละเทคนิคที่
เลือกใช้ 
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วัสดุท่ีใช้ 
1. ปากกาเมจิก เป็นปากกาไร้สารเคมี ช่ือ ยีห้อของสีโคปิค ใช้ระบายเป็นสีบาง ๆ หรือระบายทับจน

เกิดความหนาได้ และได้เลือกยี่ห้อนีเ้พราะมีกลิ่นระเหยน้อยที่สดุ ในผลงาน “หลากลาย หลายชีวิต” มีผลงาน
จิตรกรรมฝีพระหัตถ์จากเทคนิคสีน้ี ทั้งชุดผีเสื้อและเสือจ านวนกว่า 300 ภาพ 

2. กระดาษ เป็นวัสดุที่ใช้รองรับผลงาน กระดาษที่ใช้เป็นกระดาษที่มีคุณภาพที่ดีและเหมาะสมกับ
คุณภาพของสีเมจิก สามารถแสดงผลของการระบายสีได้ชัดเจน  

3. วัสดุที่ใช้ประกอบในการตกแต่ง ส่วนใหญ่มักจะเป็นกากเพชรและคริสตัล เพราะคุณสมบัติของ
วัสดุที่มีความระยิบระยับเป็นประกาย ส่งผลให้ผลงานมีความน่าสนใจมากและแสดงออกซึ่งความรู้สึกส่วนตัว
ได้มากข้ึน 

 
การวิเคราะห์  การสังเคราะห์ข้อมูล 
การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ เป็นการน าผลจากการวิเคราะหข้์อมูล มาใช้สร้างสรรค์เปน็การแสดง

ทางทัศนศิลป์ การสังเคราะห์ข้อมูลเป็นข้ันตอนการตีความหมายจาก ข้อมูล และน าไปสู่การจัดองค์ประกอบ
ของศิลปะและการใช้สัญลักษณ์ของเสือ ตัวตนที่แทนความรู้สึก ที่แสดงถึงความรักและความผูกพัน ผ่าน
อุปนิสัยของ เสือ ที่ตัวผู้วิจัยสร้างสรรค์แสดงออกทางความรู้สึกความเป็นผลงาน ที่หลากหลายเทคนิคและ
กระบวนการ หนึ่งในนั้นได้แสดงถึงความรู้สึกของผู้วิจัยสร้างสรรค์ต่อพระราชบิดา ผู้ที่เป็นพระกษัตริย์ผู้มี
ความโอบอ้อมอารีผ่านเสือที่เป็นสัญลักษณ์ของผู้น า นอกจากนั้นก็ได้รับอิทธิพลจากการสังเกตพฤติกรรม 
บุคลิกของคนใกล้ชิด มาสร้างเป็นตัวตนของเสือด้วยเช่นกัน  

 
แนวคิดและแรงบันดาลใจท่ีมีอิทธิพลในการสร้างสรรค์ 
วิธีคิดและกระบวนการในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของผู้วิจัยน้ันได้มาจากการสังเกตและการ

มองเห็น เสือ เป็นดั่ง ผู้ปกครอง และมีหลายหลายอารมณ์และความรู้สึก ผ่านอิริยาบท ท่าทาง และการ
เคลื่อนไหวของสัตว์ที่ได้ศึกษาจากข้อมูลและทฤษฎีในบทที่ 2 ผ่านการวิเคราะห์มายังผลงานสร้างสรรค์ที่
นักวิจัยสร้างสรรค์มีความต้องการที่จะแสดงออกถึง พลัง ความสง่างาม ความเรียบง่าย และทรงภูมิของ เสือ 
ที่มีนัยบ่งบอกและแสดงถึงความโอบอ้อมอารี ไม่น่ากลัว เป็นดั่งกษัตริย์ผู้ทรงครองในทศพิราชธรรม การ
ตีความผ่านสัญลักษณ์ที่ผู้วิจัยได้น าเสนอภาพของเสือนั้น เพราะรูปลักษณ์และความน่าเกรงขามของเสือ
แสดงผลให้เห็นถึง อุปนิสัยและบุคลิกภาพของคนที่ใกล้ชิดกับผู้วิจัยสร้างสรรค์ ร่วมถึงการนึกถึงความเป็น
ครอบครัว 
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กระบวนการและขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
กระบวนการและข้ันตอนการสร้างสรรค์ เป็นการน าเสนอคิดและออกแบบวางแผนและปฏิบัติการ

สร้างสรรค์ผลงาน อย่างมีระบบข้ันตอน กระบวนการสร้างสรรค์นั้นท าให้ผู้วิจัยและสร้างสรรค์ได้ลงมือปฏิบัติ
และพัฒนาความคิดวิธีการสร้างสรรค์และการน าเสนอเป็นผลงานที่หลากหลาย ในการวิจัยครั้งนี้นักวิจัยและ
สร้างสรรค์ ได้เริ่มต้นจากการวางแผนการท างาน เพื่อสร้างแผนงานคร่าว ๆ ผ่านกระบวนการ ร่างภาพ หรือ
การเขียนสด ที่เกิดมาจากความคิด ภาพ ในจินตนาการของตัวผู้วิจัยสร้างสรรค์เอง ได้น าเสนอพัฒนาการ
ทั้งหมดในการท างานเป็น 3 ช่วงพัฒนาการ อันได้แก่ ช่วงการพัฒนาการช่วงที่ 1 ช่วงการพัฒนาการช่วงที่ 2  
และ ช่วงการพัฒนาการช่วงที่ 3 โดยใช้เทคนิคและกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานมีเทคนิคต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

 
ศิลปะภาพพิมพ์ (Printmaking) คือ การสร้างผลงานศิลปะด้วยวิธีการพิมพ์จากแม่พิมพ์ชนิด

ต่าง ๆ เช่น แม่พิมพ์ไม้ แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์หิน โดยการสร้างร่องรอยหรอืทัศนธาตุบนแม่พิมพ์ด้วยวิธีการที่
หลากหลายแล้วลงสหีรอืหมกึพิมพ์ลงบนแม่พิมพ์ เมื่อน าแม่พิมพ์ไปกดพิมพ์บนกระดาษหรอืวัสดุอื่นจะได้ภาพ 
แต่ละภาพเรียกว่าภาพพิมพ์ (Print) ศิลปะภาพพิมพ์มีเทคนิคการพิมพ์ที่หลากหลายและกระบวนการพิมพ์
สามารถผลิตภาพที่เหมอืนกันได้หลายภาพจากแม่พิมพ์ ยกเว้นภาพพิมพ์โมโนพริ้นต์ (Monoprint) ซึ่งพิมพ์ได้
ภาพเดียวแต่มีลักษณะพิเศษมีความเป็นต้นฉบับ (Original)   

 

ศิลปะภาพพิมพ์สามารถแบ่งออกได้เป็นกระบวนการพิมพ์ภาพพิมพ์ 4 เทคนิคหลัก คือ  

1. ภาพพิมพ์ผิวนูน (Relief Process) 
ในกระบวนการพิมพ์ภาพพิมพ์ผิวนูน ภาพเกิดจากบริเวณผิวบนหรือผิวนูนของแม่พิมพ์ที่ไม่ถูก

แกะหรือที่ไม่ถูกกระท า เมื่อใช้ลูกกลิ้งยางลงหมึกบนแม่พมิพ์ให้ติดผวิบน รอยที่ถูกแกะออกหรือร่องลึกจะเปน็
บริเวณที่ไม่ติดสี ระหว่างที่กระดาษพิมพ์ถูกกดลงในบริเวณที่เป็นร่องลึกเหล่านี ้จะสร้างรอยนูน (Emboss) 
ข้ึน เทคนิคภาพพิมพ์ในการพิมพ์ภาพพิมพ์ผิวนูน เช่น ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) ภาพพิมพ์แกะยาง 
(Linocut) (Kenneth Tyler, 1992: 220) 

 
2. ภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio Process)  

 ภาพพิมพ์ร่องลึก เป็นกรรมวิธีของภาพพิมพ์ซึ่งแม่พิมพ์โลหะ เช่น แผ่นทองแดง แผ่นสังกะสี จะ
ถูกแกะสลักหรือกัดกรดเป็นภาพด้วยเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ เกิดเป็นร่องลึกบนแม่พิมพ์ เมื่อเราอัดหมึก
ลงไปในร่องรอยของแม่พิมพ์แล้วเช็ดผิวหน้าของแม่พิมพ์ให้สะอาด หมึกจะติดอยู่ในร่องลึกของแม่พิมพ์ ด้วย
แรงกดจากแท่นพิมพ์จะท าให้กระดาษซับหมึกที่ติดอยู่ตามร่องลึกนี้ ข้ึนมา หากแม่พิมพ์มีขนาดเล็กกว่า
กระดาษพิมพ์จะเกิดรอยขอบของแม่พิมพ์บนกระดาษด้วย (Plate Mark) ลักษณะที่เด่นของภาพพิมพ์ชนิดนี้ 
คือ หมึกพิมพ์ที่แห้งของภาพจะนูนข้ึนมาจากกระดาษ เทคนิคของภาพพิมพ์ร่องลึก เช่น วิธีการของ 
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Aquatint, Etching (ใช้กรดกัด)  Engraving, Mezzotint และ Drypoint (ไม่ใช้กรดกัดแต่แกะ ขูด ขีดลงบน
แม่พิมพ์โดยตรง)(Kenneth Tyler, 1992: 218) 
 

3. ภาพพิมพ์พ้ืนราบ (Planographic Process)  

 ภาพพิมพ์หิน (Lithograph) เป็นกระบวนการท าภาพพิมพ์พื้นราบที่ส าคัญ มีพื้นฐานของหลักการ

ที่ว่าไขมันกับน้ าไม่เข้ากัน ซึ่งคิดค้นข้ึนในปี ค.ศ.1798 โดย อาโลอิส เซเนเฟลเดอร์ (Alois Senefelder) ที่เมือง

มิวนิค ประเทศเยอรมัน แม่พิมพ์ที่ใช้คือหินปูนจากบาวาเรีย หรือปัจจุบันใช้เพลทอะลูมินั่มซึง่ถูกขัดให้หยาบมาก

หรือน้อยเป็นระดับแตกต่างกันหลายระดับ ภาพบนแม่พิมพ์สามารถสร้างข้ึนด้วยการวาดเขียนดินสอไข เกรยอง

ไข ทุช หรือไขชนิดต่าง ๆ แลคเกอร์ หรือวัสดุซึ่งประกอบข้ึนทางเคมี ภายหลังจากที่วาดภาพลงบนหินหรือเพลท 

ใช้สารละลายของกาวอารบิค (Gum Arabic) และกรดไนตริคทาลงบนผิวหน้าแม่พิมพ์ให้ทั่ว เคมีจะก่อให้เกิด

ปฏิกิริยาท าให้บริเวณที่ไม่ได้เขียนภาพอุ้มน้ า และท าให้บริเวณที่เป็นภาพติดหมึก เราจะเก็บเพลทหรือหินปูนไว้

โดยมีกาวอารบิคเคลือบเป็นช้ันบาง ๆ  บนผิวหน้าและแห้งอยู่เสมอ ก่อนการพิมพ์กาวบาง ๆ  นี้จะถูกล้างออกด้วย

น้ า แม่พิมพ์จะถูกเช็ดด้วยน้ าอย่างต่อเนื่องเพื่อลูกกลิ้งที่มีหมึกเช้ือน้ ามันติดอยู่นั้น สามารถกลิ้งบนผิวหน้าของ

แม่พิมพ์ จนกระทั่งบริเวณที่เป็นภาพจะติดหมึกพอ วางกระดาษบนแม่พิมพ์นั้นแล้วเข้าแท่นลิโธกราฟเพื่อพิมพ์

ภาพผ่านแรงกดรีดของไม้ครูด (Scraper Bar) แรงกดรีดน้ีจะท าให้กระดาษถอนหมึกพิมพ์ข้ึนมาเป็นภาพตามที่

เขียนไว้  (Kenneth Tyler, 1992: 219) 

 
4. ภาพพิมพ์ลายฉลุ (Stencil Process)  

เป็นกระบวนการพิมพ์ด้วยการลงสีผ่านลายฉลุหรือช่องที่เปิดออกของแผ่นวัสดุ กรรมวิธีที่เรียบง่าย

ที่สุดของภาพพิมพ์ลายฉลุนี้ คือใช้มีดตัดแผ่นกระดาษบางที่เคลือบมัน หรือแผ่นพลาสติกออกเป็นช่องลายแล้วลง

สีลงผ่านลายฉลทุะลลุงบนกระดาษหรือวัสดุอื่น ๆ  ผลการพิมพ์ทีไ่ด้ภาพพิมพ์จะตรงกับแม่พิมพ ์(Kenneth Tyler, 

1992: 221) 

  
 ภาพพิมพ์สกรีน (Screenprint) หรือภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) 

 ภาพพิมพ์ชนิดหนึ่งซึ่งท าด้วยเทคนิคของลายฉลุ (Stencil) เดิมใช้ผ้าไหม ปัจจุบันนิยมใช้ใยสังเคราะห์ขึงตึง
บนกรอบเฟรม บริเวณที่ไม่ต้องการให้เกิดภาพของแม่พิมพ์จะปิดไว้กันไม่ให้สีผ่านได้ บริเวณที่เกิดเป็นภาพจะ
เปิดให้หมึกหรือสีทะลุผ่านไปได้โดยการปาดสีด้วยยางปาด (Squeegee) การกันส่วนต่าง ๆ ของผ้าไม่ให้ทะลุ
ผ่านนี้ สามารถท าได้ทั้งเขียนโดยตรงลงบนผ้า เช่น เขียนด้วยแอสฟัลตัมเหลว หรือดินสอไข และการใช้
กระบวนการฉายแสงที่ใช้น้ ายาไวแสงผสมกับกาวอัด โดยมีต้นแบบเป็นภาพวาดบนกระดาษไขหรือไขฟิล์ม 
(Kenneth Tyler, 1992: 220) 
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ศิลปะเทคนคิการเย็บปัก 

 งานศิลปะเทคนิคการเย็บปักคือผลงานด้านหัตถศิลป์ เป็นงานช่างฝีมือมีที่มาจากภูมิปัญญาของ
ชาวบ้าน มีลักษณะเฉพาะตัว ของแต่ละพื้นถ่ิน นิยมปักลงบนผ้าเพื่อสร้างลวดลายและความงดงามของผ้าที่
ได้มาจากการถักทอ มีความส าคัญในฐานะที่เป็นผลงานที่แสดงถึงเอกลักษณ์และความเป็นชาติ งานเย็บปัก
เป็นผลงานที่ต้องใช้ความช านาญ ความอดทน และความมีฝีมือ เพื่อสร้างลวดลายที่มีความประณีต
ละเอียดละออเป็นสร้างรูปทรงต่าง ๆ ปักเย็บลงบนผืนผ้าด้วยเส้นด้ายหลากสี ส่วนใหญ่ผลงานจากเย็บปักจะ
นิยมน ามาใช้ในงานตัดเย็บ น ามาท าเป็นเสื้อผ้าส าหรับสวมใส่ ลวดลายบนสิ่งของไว้ส าหรับประดับตกแต่ง 
เช่น ผ้าม่าน ที่รองแก้ว ผ้าถุง  ฯลฯ ลวดลายที่เกิดจากการเย็บปักได้สร้างลายละเอียดของช้ินงานท าให้สิน
ของมีมูลค่าและดูสวยงาม อีกทั้งลวดลายสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนในการสรรสร้างผลงานในแต่ละ
ช้ินท าให้ถึงจิตวิญญาณของผู้สร้างปรากกฎเป็นผลงานวิจิตรบรรจง  ในผลงานวิทยานิพนธ์ ช่ือชุด หลากลาย
หลายชีวิต ชุดนี้จึงได้ถ่ายทอดวิธีการเย็บปักมาน าเสนอผ่านผลงานวิจัยสร้างสรรค์ เพื่อแสดงเห็นถึงคุณค่า
ความงดงามของวัสดุที่เกิดจากเทคนิคการเย็บปัก สืบต่อแนวคิดและคงคุณค่าของงานหัตถกรรมผ่าน
กระบวนการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ เป็นการน าเสนอคุณค่างานฝีมือและงานศิลปะให้มีความร่วมสมัย   
 

จิตรกรรมวัสดุประสม 
 งานจิตรกรรมวัสดุประสม คืองานจิตรกรรมผสมวัสดุที่พัฒนารูปแบบมาจากผลงานจิตรกรรม สอง
มิติ ได้ผสมเอาวัสดุหลากหลายชนิดไว้ด้วยกันโดยส่วนใหญ่จะสร้างสรรค์ได้จากวัสดุทั้งที่เป็นสองมิต ิ เช่น 
กระดาษ หนังสือพิมพ์ วารสาร ด้วยวิธีการปะติด (Collage) วัสดุที่ เป็นสิ่งของ เช่น วัสดุส าเร็จรูป 
(redaymade object) วัสดุเก็บตก (found object) ฯลฯ  เพื่อสร้างพื้นผิวของงาน ท าให้เกิดความนูน ความ
เรียบ และขรุขระ เป็นต้น  ในงานจิตรกรรมวัสดุประสมเป็นผลงานที่ไม่ได้จ ากัดเทคนิคกระบวนการ
เฉพาะเจาะจง ข้ึนอยู่กับความคิดและจิตนาการของศิลปินผู้สร้างสรรค์ ในการเลือกวัสดุมาประกอบสร้าง ท า
ให้มิติของผลงานสะท้อนไปยังคุณสมบัติของวัสดุแต่ละประเภทว่ามีลักษณะพิเศษต่อการมองเห็นได้อย่างไร 
ยกตัวอย่างเช่น การเลือกเป็นวัสดุที่มีสี ความมันวาว ความระยิบระยับ ความหนา ความบาง ความโปร่งใส่ 
เป็นต้น และนอกจากนั้นวิธีการสร้างงานจิตรกรรมวัสดุประสมนี้ได้เป็นวิธีการที่ตัวผู้วิจัยสร้างสรรค์น ามา
พัฒนาผลงานไปยังชุดอื่น ๆ  
 

ประติมากรรม 
 งานประติมากรรมเป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วย รูปทรงสามมิติ  โครงสร้าง ปริมาตร มวล 
น้ าหนัก พื้นผิว สัดส่วน และ พื้นที่ว่าง  แสดงออกเป็นงานสามมิติ ประเภทของผลงานประติมากรรมจะ
ประกอบไปด้วยลักษณะของงานสามมิติเช่น งานประติมากรรมนูนต่ า งานประติมากรรมนูนสูง และ 
ประติมากรรมลอยตัว เป็นต้น การข้ึนรูปทรงในงานประติมากรรมมีเทคนิควิธีการหลากหลายด้วยกัน เช่น 
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การปั้น การหล่อ การสลัก การเช่ือมหรือการต่อประกอบ เป็นต้น วิธีการเหล่าน้ีได้น าเสนอผ่านกระบวนการ
และวิธีคิดของศิลปินผู้สร้างต่อการเลือกใช้วัสดุ ในการสร้างผลงาน อาทิเช่น ทองเหลือง ปูนพลาสเตอร์ ไม้ 
เหล็ก อิฐ วัสดุส าเร็จรูป ซึ่งวัสดุที่ใช้แต่ละประเภทมีผลต่อการสร้างโครงสร้างของงาน ความแข็งแรงและ
ความคงทนของวัสดุ วัสดุที่ใช้สร้างสรรค์งานประติมากรรมจงึเปน็เสมือนตัวรองรบัการสร้างผลงาน ว่าวัสดุจะ
น าเสนอความงามของรูปทรงและพื้นที่ ให้สมดุลลงตัวอย่างไร ทั้งนี้รวมไปถึงแนวคิดของศิลปินน้ันด้วย 
 

ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ผู้วิจัยและสร้างสรรค์ได้สร้างผลงานประติมากรรม เสือ โดยได้เลือกเอา
วัสดุต่าง ๆ มาสร้างให้เกิดมิติต่อการรับรู้ของคนดูผลงานและเพื่อแสดงออกถึง เสือ ที่ใกล้ชิดกับคน ผ่าน
ผลงานประติมากรรมและการจัดวางในพื้นที่ของนิทรรศการ โดยได้เลือกใช้วัสดุ ประเภท ผ้า เหล็ก และวัสดุ
ส าเร็จ ทั้งนี้เพื่อสร้างประติมากรรมที่มีสีสันจัดวางกับพื้นที่ แสดงถึงความงามและความลงตัว เมื่อปรากฎอยู่
ในนิทรรศการ  
 

สื่อสมัยใหม่  ศิลปะเชิงโต้ตอบ (Interactive Art) 
 สื่อสมัยใหม่ในรูปแบบ ศิลปะเชิงโต้ตอบ Interactive Art เป็นงานศิลปะที่ได้เอาวิทยาการจาก
ศาสตร์อื่นเข้ามาใช้เป็นตัวน าเสนอความคิด และวิธีการที่ทันสมัยของเทคโนโลยีในปัจจุบัน งานประเภทนี้จัด
อยู่งานสื่อประเภทใหม่และนิยมเขียนลงบนค าสั่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์  อาศัยเซนเซอร์พิเศษท างาน
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ชม ผ่านกระบวนการสร้างค าสั่งผ่านระบบ AI โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ทางภาพ
และเสียง รวมถึงเทคนิคประเภทอื่น ๆ ที่มีการสร้างพื้นที่และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับผลงานศิลปะ 
 

3.2 ผลงานสรา้งสรรค์ในช่วงการศึกษา 

 ในช่วงของการพัฒนางานในวิทยานิพนธ์ ชุด หลากลายหลายชีวิต ได้มีการพัฒนาในเชิงความคิดและ
เทคนิคทั้งหมด 3 ช่วง การพัฒนาในแต่ละช่วงของผลงาน เมื่อน าผลงานมาวิเคราะห์แล้วจะเห็นได้ว่าผลงาน
แต่ละช้ินมีลักษณะและการสื่อความหมาย ผ่านอุปนิสัยของเสือที่มีบุคลิกที่หลากหลาย ที่แตกต่างกัน ตาม
ความรู้สึกภายในจิตใจของผู้วิจัยและสร้างสรรค์ได้แสดงออกมาอย่างฉับพลนั ตรงไปตรงมา กับภาพของเสือที่
อยู่ในจิตนาการของตน เป็นมีรูปร่าง ลักษณะและตัวตน ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพียง
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่เป็นการน าเสนอเพื่อให้เห็นภาพและมุมมองของตัวเองผ่าน เสือ ที่มีสัญลักษณ์ของความ
เป็นผู้น าและนักปกครอง ซึ่งผลงานในแต่ละช้ินเป็นการเริ่มต้นจากการบันทึก ภาพวาดเสือ ตอนที่ผู้วิจัยและ
สร้างสรรค์เดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ  ดังนัน้ เป็นเสมือนการจดบันทึกผ่านภาพสัญลกัษณ์ของเสือในแตล่ะที่ 
ๆ ผู้วิจัยและสร้างสรรค์ได้เดินทางไป เป็นวิธีหนึ่งในการบันทึกความทรงจ า ความประทับใจของผู้วิจัยและ
สร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ใช้เทคนิค ในรูปแบบของงานจิตรกรรม ในช่วงการพัฒนาในช่วงที่1  
 ผลงานช่วงการพัฒนาในช่วงที่ 1 เป็นการบันทึกภาพ เสือ ที่มาจากจินตนาการ ความประทับใจใน
ท่าทางของเสือ รวมถึงความทรงจ าในระยะเวลาที่ผู้วิจัยและสร้างสรรค์ได้เดินทางไปยังพื้นที่ต่าง  ๆ  ที่ผู้วิจัย
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และสร้างสรรค์ได้ซึมซับเอาเรื่องราวและประสบการณ์จากผู้คนที่ใกล้ชิด  แสดงผ่านภาพเสือ ผู้วิจัยและ
สร้างสรรค์ได้ใช้วิธีการเขียนภาพจากเทคนิคสีโคปิค เกิดจากการเขียนผ่านลายเส้น สี เป็นวิธีการร่างสด คือ
การเขียนรูปข้ึนมาในขณะและเวลาน้ันโดยไม่มีการร่างรูปด้วยดินสอ แสดงออกจากการเขียนอย่างตามความ
เข้าใจแบบตรงไปตรงมา ไม่ค านึงถึงความถูกต้องตามหลักกายวิภาคสัตว์ ไร้กฎเกณฑ์ การสร้างภาพจิตรกรรม
ที่แตกต่างจากวิธีการวาดภาพจิตรกรรมแบบดั้งเดิม เนื่องจากต้องการสื่อสารภาพของเสือ ที่ใสซื่อ บริสุทธ์ิ 
ฉับพลัน และตรงไปตรงมา ผ่านจินตนาการและความเข้าใจของผู้วิจัยและสร้างสรรค์โดยตรง   โดยใช้
องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ ได้แก่ เส้น รูปร่าง รูปทรง จุด การซ้ าที่เกิดข้ึนบนลวดลายของเสือ   

 ผลงานช่วงพัฒนาการช่วงที่ 2 เป็นวิธีการขยายผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ โดยได้คิดหาวิธีการทาง
เทคนิค เพื่อความเป็นไปได้หาความเป็นไปได้จากรูปแบบผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ที่เป็นผลงานจิตรกรรม 
ซึ่งผลงานในแต่ละช้ินที่ได้น าเสนอนั้นได้คัดเลือกมาจากผลงานที่มีการแสดงออกชัดเจน ตรงตามแนวคิดและ
ความรู้สึกของภาพที่ผู้วิจัยและสร้างสรรค์ที่ต้องการน าเสนอให้ออกมา เป็นงานในรูปแบบ ประติมากรรม 
ภาพพิมพ์ ศิลปะการเย็บปัก การตัดกระดาษ วัสดุประสม และการจัดวาง  

 ผลงานช่วงพัฒนาการช่วงที่ 3 ได้เพิ่มวิธีการสร้างสรรค์และตัวละครประเภทสัตว์ปีก เช่น นกฮูก 
นกยูง และ นกฟีนิกซ์ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ชุดนี้  การพัฒนาผลงาน การขยาย
ขอบเขตลงบนสื่อประเภทอื่น เช่น ผลงานจัดวางประติมากรรมไฟจากLED  ผลงานตัดกระดาษและจัดวางลง
บนพื้นที่  ผลงานที่พัฒนาจากงานประติมากรรมที่ท าจากวัสดุชนิดต่าง ๆ ผลงานที่พัฒนาจากงานปักและงาน
ถักทอ เป็นผลงานชุดใหญ่ ที่น าเสนอภาพสัญลักษณ์ เสือ เพื่อสร้างมิติในการรับชมและการรับรู้ของผู้ชมให้มี
ความใกล้ชิดกับผลงานมากยิ่งข้ึน 

 ในกระบวนการวิเคราะห์ทางวิธีคิดในผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ชุด หลากลาย หลายชีวิต ได้มี
วิธีการวิเคราะห์จากการสร้างภาพที่เกิดจากจินตนาการสว่นตัว ผ่านภาพสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของเสอื การ
สื่อความหมายผ่านภาพในผลงานจิตรกรรมโดยใช้ ลายเส้นและสี ที่แสดงความรู้สึกตรงไปตรงมาของตัวผู้วิจัย
และสร้างสรรค์ เพื่อสนองความคิดในเรื่องความน่ากลัวและดุร้ายของสัตว์ป่า ให้กลายเป็นสัตว์ทีม่ีความเป็น
มิตร และดูใสซื่อ บริสุทธ์ิ ขยายจนไปถึงผลงาน เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในส่วนที่เป็นการจัดวางองประกอบ 
ที่ปรากกฎในผลงานแต่ละช้ิน ซึ่งใช้หลักการวิเคราะห์ทางกายภาพของผลงานและคัดเลือด  ส่วนที่เป็น
องค์ประกอบของภาพ จุดเด่นและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งองค์ประกอบอื่น ๆโดยใช้หลักการทางทัศนธาตุ
เป็นตัวช่วยที่แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนและลงไปสู่การตีความหมายผ่านการแสดงออกของภาพ เพื่อน าไปสู่
วิธีการคิดและการสร้างสัญลักษณ์ของ เสือ ในผลงานชุดน้ี 

 
3.2.1 ช่วงการพัฒนาผลงานในช่วงท่ี 1 
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 พัฒนาการผลงานในช่วงที่1 เป็นการฝึกฝนกระบวนการการวาดภาพของผู้วิจัยร่วมถึงการทดลอง
และหาความเป็นไปได้จากเทคนิคการวาดภาพจากปากกาเมจิก ยี่ห้อโคปิค ที่มีสีสัน สวยงาม คุณสมบัติของสี
ที่คงความสดใส ท างานผลงานมีความโดดเด่นและคงลักษณะเฉพาะตัวเอาไว้ เมื่อระบายสีลงบนกระดาษวาด
ภาพ เทคนิคการร่างภาพนี้เกิดจากความจ าของตัวผู้วิจัยและสร้างสรรค์ ที่ได้ขีดเขียนลงบนกระดาษ ด้วย
เจตนาให้ภาพที่สร้างข้ึนมานั้นเกิดจากภาพความทรงจ าของสัตว์ และจินตนาการของผู้วิจัยและสร้างสรรค์ 
ปราศจากการร่างรูปทรงภายนอกด้วยดินสอ แต่เป็นวิธีการเขียนแบบการวาดสด หรือเขียนด้วยความเข้าใจ
จาก โครงสร้างของสัตว์ ภาพจ าและรายละเอียด รวมไปถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ ผู้วิจัยและสร้างสรรค์ได้
น ามาประกอบคู่กับผลงาน ดังนั้นผลงานในช่วงแรกจึงเป็นการอาศัยภาพที่ตัวผู้วิจัยใช้ภาพจากความทรงจ า 
จดจ าโคร่งร่าง รายละเอียดของ เสือ และการสังเกตรูปสัตว์หรือสิ่งรอบตัวของผู้วิจัยและสร้างสรรค์เมื่อครั้ง
เดินทางไปยังต่างประเทศ ได้น ามาผนวกรวมกันเป็นผลงานผ่านประสบการณ์ของผู้วิจัยและสร้างสรรค์ บุคคล
ที่ผู้วิจัยและสร้างสรรค์ได้ใกล้ชิด นอกจากพระราชบิดา แล้วก็ยังมีคณาจารย์ พยาบาล มาส่วนหนึ่งในของ
บุคลิกและอุปนิสัยของ เสือ   

 ผลงานในช่วงพัฒนาการช่วงที่1 จึงเน้นไปยังการวาดภาพลายเส้น ด้วยปากกาเมจิก เทคนิค สีโคปิค 
สร้างขึ้นจากความเข้าใจและประสบการณ์ในการวาดภาพ ในยามว่าง เป็นวิธีการบันทึกความรู้สึกและความ
ประทับใจที่มีต่อสัตว์และสิ่งมีชีวิต ที่ผู้วิจัยและสร้างสรรค์ ช่ืนชอบ โดยขยายตัวตนของสัตว์เหล่านั้นให้มี
ลักษณะนิสัยที่เป็นไปตามผู้วิจัยและสร้างสรรค์ได้ออกแบบไว้ เพื่อให้คนดูแล้วกลับมาคิดถึงการตีความหมาย
ใหม่ของ เสือ และสัญลักษณ์ในงานที่ผู้วิจัยและสร้างสรรค์ได้สร้างข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1 เสือ กลุม่ท่ี 1  เสือกับลายเส้น และ ภาพขาว-ด า 
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แนวคิด 

การเดินทางของเรื่องราวของเสือ เสมือนการแเสวงหาสิ่งใหม่ ๆ  ซึ่งบางทีอาจไม่ได้ก าหนดข้ึนมาก่อน 
การแสวงหาสิ่งใหม่ทางความคิดสร้างสรรค์จึงปรากฏออกมาทั้งกระบวนการสร้างสรรค์ การแสดงออกทาง
ทัศนธาตุของศิลปะ ด้านเนื้อหา รูปทรง และกรรมวิธีการท างาน ปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนใหม่ของภาพย่อม
ส่งผลให้ผู้ชมเกิดความคิดและจินตนาการ สามารถสัมผัสมองข้ามรูปแบบความเป็นจริงตามธรรมชาติ  ให้
เข้าถึงการเรียนรู้และสัมผัสถึงความเป็นจริงที่แท้จริง ซึ่งแฝงเร้นและมีอยู่แล้วภายในตัวมนุษย์ซึ่งต้องอาศัย
ศิลปะเป็นการกระตุ้นเตือน 

การท างานศิลปะ มีแนวทางให้เลือกปฏิบัติอยู่มากมาย เพราะศิลปะคือการสร้างสรรค์ที่ผ่าน
จินตนาการส่วนบุคคล มีได้ทั้งงานที่เหมือนจริงจากทางธรรมชาติ การดัดแปลงจากธรรมชาติ เพื่อตอบสนอง
ความรู้สึกของตนเองและผันแปรอย่างอิสระ ผ่านจินตนาการของตัวเอง การท างานด้วยการใช้เพียงลายเส้น 
ขาว-ด า เป็นอีกวิธีการหนึ่งของงานสร้างสรรค์ที่ผู้สร้างประสงค์เพียงการใช้รูปร่าง หรือการร่างภาพ โดยไม่ใช้
ทัศนธาตุอื่นนอกจากเส้นและน้ าหนักขาว-ด า เป็นแนวคิดที่ที่เรียกว่า ท าน้อยได้มาก การใช้เพียงลายเส้นจึง
เป็นเสมือน การท าภาพร่างเพื่อใช้ในการท างานอย่างอื่นต่อไป เป็นการท างานออกแบบ ท าได้ทั้งภาพไกลของ
เสือทั้งตัว และภาพใกล้ เช่น ภาพใบหน้าและลวดลายของเสือ ยิ่งไปกว่าการออกแบบท าภาพร่าง ภาพ
ลายเส้นขาว-ด า นั้น ยังมีความสมบูรณ์ในตัวของมันเองอีกด้วย 

 
กระบวนการสร้างสรรค์และการพัฒนา 

การออกแบบ 
การออกแบบลายเส้นในกลุ่มของเสือกับลายเส้น เป็นการร่างภาพจากการน าเสนอเรื่องราว การจด

บันทึก ผ่านลายเส้นอิสระ ที่ใช้ทัศนธาตุ เช่น เส้น จุด และลวดลายของเสือ เป็นการร่างภาพที่เกิดจาก
ความรู้สึกและการจดจ าท่าทาง อิริยาบถของเสือ ที่มีความเรียบง่ายในการจัดรูปแบบและองค์ประกอบ 
รูปร่างและลวดลายที่ ใช้ในการออกแบบนั้นเกิดจากความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบลวดลาย
เครื่องประดับ จึงท าให้ลวดลายบนตัวเสือมีความละเอียดและความบรรจง 

ภาพร่าง  
ภาพร่างที่ใช้จะเป็นการร่างโดยตรงจากปากกา ไม่ได้มีการร่างภาพด้วยดินสอข้ึนมาก่อนเนื่องจาก

ต้องการที่จะน าเสนอภาพของเสอืผา่นลายเสน้ที่ถ่ายทอดทางความรู้สึกโดยตรง วิธีการของการร่างจงึเปน็การ
เขียนสด หรือเขียนภาพข้ึนมาในช่วงขณะหนึ่ง 

 
จุด 
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จุดในส่วนของการสร้างภาพผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ชุดเสือกับลายเส้นได้ใช้จุดในการสร้าง
ลวดลายเพื่อเป็นรายละเอียดของภาพและให้ภาพมีมิติ สร้างมวลของกล้ามเนื้อของเสือ ท าให้มองเห็นขนาด
และปริมาตรของเสือตามลวดลายบนตัว 

เส้น 
เส้นเป็นตัวที่น าเสนอความรู้สึกของผู้วิจัยและสร้างสรรค์ในช่วงเวลาที่บันทึกและร่างภาพของเสือ

ข้ึนมา เส้นที่แสดงออกมานั้นเป็นการถ่ายทอด การบันทึกความรู้สึก ณ เวลานั้น จึงท าให้ภาพของเสือแต่ละ
ตัวมีลักษณะและบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน 

ลวดลาย 
ลวดลายเกิดจากการซ้ าของจุด สร้างข้ึนมาเป็นแบบตามตัวล าตัวเสือ ลวดลายที่สร้างข้ึนส่วนหนึ่งนั้น

ได้มาจากการศึกษาลวดลายของเสือที่มีอยู่แต่เดิม และอีกส่วนหนึ่งนั้นคือการสร้างลวดลายที่เกิดจาก
จินตนาการ ความคิดและความรู้สึก ของผู้วิจัยที่มีต่อเสือแต่ละตัวที่ได้วาดข้ึนมา 

รูปร่าง 
รูปร่าง ท าให้เห็นขอบของเส้นและขนาดของตัวเสือ รูปร่างเสือที่ผู้วิจัยและสร้างสรรค์ได้วาดข้ึนมา

นั้นเป็นรูปร่างของเสือที่เกิดจากความทรงจ าภาพของเสือ และความคิดสร้างสรรค์ในการวาดตัวตนของเสือ
แทนตัวบุคคลที่ผู้วิจัยใกล้ชิดและตั้งช่ือข้ึนมาใหม่  

ผลงานสร้างสรรค์ผุ้วิจัยสร้างสรรค์ได้น าเสนอในชุดเสือกับลายเส้นมีทั้งหมด 32 ช้ิน ด้วยกัน โดย
น ามาวิเคราะห์และสรุปมีดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ทางกายภาพผา่นจิตรกรรมสองมิติ เสือกลุ่มท่ี 1 
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ผลงาน การจัดวางองค์ประกอบ การแสดงออก 

 

จุดเด่น 

- รูปแบบของโครงร่างของเสือ ครึ่งตัว 
โครงสร้างทางกายภาพเป็นเสือที่มี
โครงสร้างชัดเจน  

- ใช้เส้นในการสร้างภาพเสือ  

- ใช้จุดในการสร้างรายละเอียดซ่ึง
รายละเอียดจะประกอบไปด้วยขนาดที่
ไม่เท่ากันเพ่ือสร้างระยะและความ
กลมกลืนของภาพ และน้ าหนักของ
ลวดลาย 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
อิริยาบถอยู่ในท่าทางที่ดูเป็นธรรมชาต ิดู
สง่างาม และนา่เกรงขาม 

 

จุดเด่น 

- ลวดลายของตัวเสือ มิติของภาพให้เห็น
โครงสร้างร่างกายของ 

- ลวดลายมีความคมชดั 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
ท่าทางนอนราบกับพ้ืน มีดอกไม้โปรยลง 
เน้นไปที่หน้าตาของเสือที่ดูสบาย 

 

จุดเด่น 

- รูปร่างของเสือที่ก าลังกระโจนไป
ข้างหน้าลวดลายของเสือที่เป็นจุด
สามารถสร้างความเคลื่อนไหวของเสือ
บนล าตัวของเสือได้ 

 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
อิริยาบถในท่ากระโจนไปข้างหน้า มีการ
เคลื่อนไหวแบบพุ่งทะยานไปข้างหน้า ไม่
เกรงกลัวสิ่งใด 

 

จุดเด่น 

- เร่ิมมีการจัดองค์ประกอบของภาพที่
แตกต่างจากรูปแบบเดิม 

- ใช้ความตดักันระหว่างสีขาวของพ้ืน
หลงัและสีด าบนฉากด้านหน้าราวกับ
การเจาะช่องภาพเสือให้เห็นเพียง
ใบหน้า 

- วาดลายเส้นแสดงอารมณ์ของเสือและ
ลวดลายอิสระ 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
เสือในมุมมองที่ผ่านช่องทางหน้าต่าง 
หน้าตาและแววตาดูมีความจริงจัง 
ประกอบไปด้วยลายเส้นที่มีชีวิตชวีา 
สนุกสนาน 
 

 

ผลงาน การจัดวางองค์ประกอบ การแสดงออก 
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จุดเด่น 

- เป็นภาพร่างจากเค้าโครงของเสือ 

- มีการศึกษารายละเอียดเพ่ือความสมจริง 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
ใช้การแสดงออกเพียงแววตาของเสือและสี
หน้าที่ก าลังจ้องมองมาข้างหน้า 
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 ภำพท่ี 15  ช่ือผลงาน นวลศรี  
 เทคนิค   ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด   46 x 61 cm. 

 

 
 

 ภำพท่ี 16 ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ  
 เทคนิค   ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด   46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 17  ช่ือผลงาน ไม่มชีื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด   46 x 61 cm. 
 

 
 

 ภำพท่ี 18  ช่ือผลงาน ไม่มชีื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด   46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 19   ช่ือผลงาน นิธิ  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด   46 x 61 cm. 

 

 
 
 ภำพท่ี 20   ช่ือผลงาน อัถฐะ  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด   46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 21  ช่ือผลงาน ยี่เป็ง  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด   46 x 61 cm. 

 

 
 

 ภำพท่ี 22  ช่ือผลงาน พิศมัย  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด   46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 23  ช่ือผลงาน ไม่มชีื่อ 
 เทคนคิ  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด   46 x 61 cm. 

 

 
 

 ภำพท่ี 24  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด   46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 25  ช่ือผลงาน จ ำลอง  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด   46 x 61 cm. 
 

 
 

 ภำพท่ี 26  ช่ือผลงาน Tzilax  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 27  ช่ือผลงาน ไม่มชีื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
  ขนำด   46 x 61 cm. 

 

 
 

 ภำพท่ี 28  ช่ือผลงาน ไม่มชีื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด   46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 29  ช่ือผลงาน ประจนัหน้ำ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด   46 x 61 cm. 

 

 
 

 ภำพท่ี 30  ช่ือผลงาน ไมม่ีชื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 31  ช่ือผลงาน ไหมทอง 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด   46 x 61 cm. 

 

 
 

 ภำพท่ี 32  ช่ือผลงาน กุมำร ี
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด   46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 33  ช่ือผลงาน ก ำชัย  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด   46 x 61 cm. 

 

 
 

 ภำพท่ี 34  ช่ือผลงาน แต้ว  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด   46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 35  ช่ือผลงาน สัจจะ  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด   46 x 61 cm. 
 

 
 

 ภำพท่ี 36  ช่ือผลงาน ชำญ  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
  ขนำด    46 x 61 cm. 

3.2.1.2 เสือ กลุม่ท่ี 2 อัตลักษณ์ของเสือ 
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แนวคิด 

ภาพของเสือเป็นสัตว์ที่ดูสง่างาม มั่นคง แข็งแรง โดยธรรมชาติจึงเป็นสัตว์ที่ดุร้าย ล่าสัตว์อื่นมาเป็น
อาหาร แต่การแสดงในเชิงจินตนาการและความคิดในมุมกลับ ด้วยสุนทรียะภาพของศิลปะด้านความงดงาม 
ความมีเมตตาประกอบกับการพิจารณาลึกลงไปถึงเอกลักษณ์ลักษณะ เฉพาะตัวของเสือ เราจะเห็นว่าเสือแต่
ละตัวนั้น มีลวดลายบนล าตัวแตกต่างกันทั้งเส้น รูปทรงและน้ าหนักของสีซึ่งเป็นบ่อเกิดของธรรมชาติ ช่วยให้
ศิลปินเกิดจินตนาการ คิดฝันได้โดยอิสระ 

ภาพของเสือที่ปรากฏอยู่ในผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ คือรูปลักษณ์ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์แทน
ความหมายของผู้ปกครองอาณาจักร ทรงเป็นราชาผู้ครองแผ่นดินด้วยพระเมตตา ห่วงใยทุกข์สุขของอาณา
ประชาราษฎร์ตลอดมา ถึงแม้ว่าภาพเดิมของเสือโดยธรรมชาติจะเป็นสัตว์ที่ดุร้ายก็ตาม แต่เมื่อได้มาสร้างให้
เป็นผลงานศิลปะ เสือจึงมีความหมายเฉพาะตัวอละมีความส าคัญยิ่งแก่ตัวผู้สร้าง 

จะเห็นได้ว่าเสือในภาพเขียนแต่ละตัว มีสรีระ ขนาดและรูปร่าง ท่าทาง และลวดลาย ที่ปรากฎล้วน
แตกต่างกัน มีความน่าเกรงขาม น่าสะพรึงกลัว นุ่มนวลอ่อนหวาน หรือดวงตาที่ใสซื่อบริสุทธ์ิ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ
ช่ัวขณะที่ต้องการถ่ายทอดว่ารู้สึกเช่นไร 

 
กระบวนการสร้างสรรค์และการพัฒนา 

การออกแบบภาพร่าง 
การออกแบบภาพร่างของเสือแต่ละตัวในผลงานชุดหลากลายหลายชีวิต เป็นการคิดภาพร่าง จาก

ภาพในความคิดและจากจิตนาการของตัวผู้วิจัยเองที่จดจ าภาพ สถานที ่บคุคล และการสังเกตพฤติกรรมของ
คนรอบตัวของผู้วิจัยสร้างสรรค์ที่เกิดข้ึนในจิตนาการของผู้วิจัยสร้างสรรค์ 

ส ี
จากการศึกษาการใช้สีทางทฤษฎีสีทางศิลปะ และจิตวิทยาการรับรู้ของมนุษย์ทางพฤติกรรมและการ

รับรู้ผ่านกระบวนการมองเห็น ได้เป็นส่วนที่สนับสนุนให้การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้พัฒนาจากชุดที่ 1 เสือกับ
ลายเส้น สีและเทคนิคสีโคปิค ที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้เลือกใช้ มีความพิเศษคือ ในการลงน้ าหนักและการระบาย 
เพราะเทคนิคนี้สามารถคงค่าความอิ่มตัวของสี หรือค่าความสด (Saturation ) ถึงแม้จะระบายทับซ้อนกัน
หลายครั้ง น้ าหนักและค่าความสดของสีก็ยังคงอยู่ 

 

ท่าทาง 
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ท่าทางของเสือในการพัฒนาชุดอัตลักษณ์ของเสือ เกิดจากการจดจ าทางท่าของเสือ ผนวกกับ
จินตนาการที่ได้รับมาจากการสังเกตพฤติกรรมของคน ท่าทางของเสือที่น ามาวาดนั้นจึงเช่ือมโยงกันกับมนษุย ์
เช่น ท่าเดิน นั่ง ว่ิงเล่น เป็นต้น 

อัตลักษณ ์
จากการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของคนท าให้ผู้วิจัยได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการ

สร้างตัวตนของเสือ โดยการเอาบุคลิกของคนที่ใกล้ชิดมาเป็นแรงบันดาลใจในการวาดและสร้างสรรค์ตัวตน
ผ่านภาพของเสือ การสร้างอัตลักษณ์ของเสือจะต้องใช้จุดเด่นหรือการสร้างลักษณะเด่นให้กับเสือแต่ละตัวซึ่ง
สิ่งที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์ข้ึนน้ีจะประกอบไปด้วย การสังเกตและการบันทึกตัวตนของบุคคลใกล้ชิดจากการจดจ า 
ตัวตนของบุคคลเหล่าน้ัน ผ่านตัวตนที่เป็นเสือ และเริ่มมีสถานที่เข้ามาเป็นฉากประกอบ 

 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ทางกายภาพผา่นจิตรกรรมสองมิติ เสือกลุ่มท่ี 2 
 

ผลงาน การวางองค์ประกอบ การแสดงออก 

 

จุดเด่น 

- ใบหน้าของเสือ 

- มิติของภาพเป็นระยะใกล้ 

- ใช้สีคู่ตรงข้าม 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
ใบหน้าของเสือระยะใกล้แววตาเสีเขียวสดใส 
ดูน่ารักและดูเป็นมิตร 

 

จุดเด่น 

- เสือครึ่งตัว ทา่ยืน เหยียบน้ า 

- ใช้สีคู่ตรงข้าม 

- ใช้จุดเป็นลวดลายของเสือ 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 

อิริยาบถของเสือที่ก าลังยืนเหยียบบนผิวน้ า

และก าลังช าเลืองสายตามายังภาพ 

 

 

จุดเด่น 

- เสือดาวเต็มตัว สีเทา 

- มีการจัดวางองค์ประกอบ 
ของน้ ากระเซ็นล้อกับตัวของเสือ 

- ใช้การเคลื่อนไหว จังหวะและการ
กระโดดของเสือมาใช้ ท่าทาง
สนุกสนาน 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
อิริยาบถของเสือที่มีความซุกซน เคลื่อนไหว
ในท่วงทา่ทีดู่น่ารักน่าเอ็นด ู

ผลงาน การวางองค์ประกอบ การแสดงออก 
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จุดเด่น 

- เสือโคร่งเต็มตัว 

- มีการผสมกันระหว่างผิวหนังของเสือ
ชั้นในและชั้นนอก 

- เป็นการผสมผสานระหว่างโครงสร้าง
ภายในร่างกายของเสือ และโครงสร้าง
ภายนอกของเสือ 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
การแสดงภาพของเสือที่เกิดจากจินตนาการ  
สร้างบุคลิกลักษณะของเสือให้มีความแฟน
ตาซี 

 

จุดเด่น 

- เสือดาวตัวสีขาว ใช้เส้น และ
ลวดลายบนตัวเสือ 

- ใช้สีพ้ืนหลังเป็นสีแดง มีลวดลาย
ดอกไม้ 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
อิริยาบถของเสือ เป็นท่านั่งคล้ายมนุษย์
สงบ สง่างาม มีความเป็นผู้หญิง   
 

 

จุดเด่น 

- รูปเสือเต็มตัว ท่าทางสงบ เสงี่ยม 

- ใช้ความชัดเจนของสีเหลืองตัดกับ
ลวดลายของเสือ 

- ใช้ลวดลายและจุดในการเพ่ิมความ
น่าสนใจให้กับล าตัวของเสือ 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
อิริยาบถของเสือ เป็นท่ายืน กิริยาอาการดู
ระมัดระวังขี้กังวล และมีความเป็นเด็กไร้
เดียงสา 

 

จุดเด่น 

- ลักษณะท่าทางของเสือ เหมือนเป็น
การนอนบนโขดหิน และช าเลือง
มายังด้านหน้า 

- ใช้หลักของทัศนียภาพในการเขียน
ตัวเสือ 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
อิริยาบถของเสือ เป็นท่านอน หน้าตาที่ดู
จริงจังของเสือมองมายังผู้ชม ให้ความรู้สึก
ถึงสายตาที่ก าลังจ้องมองเพ่ือรักษาความ
ปลอดภัย 

 

จุดเด่น 

- ใช้เส้นร่างเป็นโคร่งร่าง 

- ใช้สีแดงระบายเป็นระนาบและเหลือ
ลวดลายของเส้ือของเสือไว้ 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
อิริยาบทของเสือที่ใส่ชุดกิโมโน ท่าทางของ
เสือที่ก าลังสวมใส่ชุดกิโมโน 
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 ภำพท่ี 37  ช่ือผลงาน ไม่มชีื่อ  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด    46 x 61 cm. 
 

 
 

 ภำพท่ี 38  ช่ือผลงาน ไม่มชีื่อ  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด   46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 39  ช่ือผลงาน ไม่มชีื่อ  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 40  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 41  ช่ือผลงาน สิริ  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด    46 x 61 cm. 

 

 
 

 ภำพท่ี 42  ช่ือผลงาน เกร็ดหิมะ  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 43  ช่ือผลงาน ไม่มชีื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด    46 x 61 cm. 

 

 
 

 ภำพท่ี 44  ช่ือผลงาน พละก ำลัง  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 45  ช่ือผลงาน เมย ์
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
  ขนำด    46 x 61 cm. 

 

 
 

 ภำพท่ี 46  ช่ือผลงาน ดวงทิพย์  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด   46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 47  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด   46 x 61 cm. 
 

 
 
 ภำพท่ี 48  ช่ือผลงาน ไม่มชีื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด    46 x 61 cm. 
 

 



73 

 

 
 

 ภำพท่ี 49  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
  ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 50  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 51  ช่ือผลงาน ไม่มชีื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 52  ช่ือผลงาน ลูกโป่งแห่งรัก  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด    46 x 61 cm. 

 

 
 

 ภำพท่ี 53  ช่ือผลงาน อรจิตรำ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 54  ช่ือผลงาน ไม่มชีื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด    46 x 61 cm. 

 

 
 

 ภำพท่ี 55  ช่ือผลงาน ไม่มีช่ือ  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 56  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 

 

 

 ภำพท่ี 57  ช่ือผลงาน ไม่มชีื่อ  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 58  ช่ือผลงาน ไมม่ีชื่อ  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 59  ช่ือผลงาน ไม่มชีื่อ  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 60  ช่ือผลงาน ไม่มชีื่อ  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด    46 x 61 cm. 

 

 
 
 ภำพท่ี 61  ช่ือผลงาน ไม่มชีื่อ  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด   46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 62  ช่ือผลงาน เหล็กกล้ำ  
 เทคนิค   ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด    46 x 61 cm. 
 

 
 
 ภำพท่ี 63  ช่ือผลงาน เกียรติศักดิ ์
 เทคนิค   ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด     46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 64  ช่ือผลงาน ไม่มชีื่อ 
 เทคนิค   ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 65  ช่ือผลงาน ดิต้ำ  
 เทคนิค   ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด    46 x 61 cm. 

 

 
 

 ภำพท่ี 66  ช่ือผลงาน ไอตัวเล็ก  
 เทคนิค   ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 67  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด    46 x 61 cm. 

 

 
 

 ภำพท่ี 68  ช่ือผลงาน จรัสศร ี
 เทคนิค   ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 69  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ  
 เทคนิค   ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด   46 x 61 cm. 

 

 
 

 ภำพท่ี 70  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด   46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 71  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 72  ช่ือผลงาน ดวงตะวัน  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 73  ช่ือผลงาน คิคุ  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
  ขนำด   46 x 61 cm. 

 

 
 

 ภำพท่ี 74  ช่ือผลงาน ฉกรรจ์ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
  ขนำด   46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 75  ช่ือผลงาน เชียร์ ขำ่น  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
  ขนำด   46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 76  ช่ือผลงาน ไม่มชีื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
  ขนำด   46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 77  ช่ือผลงาน ชันโรจน์  
 เทคนิค   ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
   ขนำด     46 x 61 cm. 

 

 
 

 ภำพท่ี 78  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค   ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
  ขนำด     46 x 61 cm. 
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3.2.1.3 เสือ กลุม่ท่ี 3 เสือกับธรรมชาต ิ

แนวคิด 
หัวใจของการสร้างสรรค์ศิลปะของศิลปิน จะดีงามได้มากน้อยเพียงใดน้ัน ข้ึนอยู่กับความสมดุลของ

การใช้สัญชาตญาณความบริสุทธ์ิใจแบบเด็กกับความรู้สึกนึกคิดของผู้ใหญ่ ลักษณะของการน าเสนองานศิลปะ
ที่มองความเป็นจริงของธรรมชาติด้วย ความบริสุทธ์ิใจ เป็นความรู้สึกที่เกิดข้ึนและแสดงออกทันทีนั้นเสดงถึง
พลังความเคลื่อนไหวของความคิดของศิลปิน 

 
กระบวนการสร้างสรรค์และการพัฒนา 

ความสมดลุ 
จากการเรียนรู้ผ่านวิธีการสร้างสรรค์ผลงานในชุดอัตลักษณ์ของเสือ ท าให้ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้พัฒนา

และจัดองค์ประกอบของภาพเพื่อน าไปสู่ความคิดและวิธีการน าเสนอภาพผลงานที่สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน การจัด
วางภาพของเสือที่เป็นจุดเด่น และการสร้างบรรยากาศของงานโดยเพิ่มสถานที่เพื่อน าเสนอเรื่องราวของเสือ 
ที่เช่ือมโยงในทางใจ ความบริสุทธ์ิ และการแสดงออกทางความรู้สึกนั้นเป็นผลงานวิจัยในชุดนี้ หลักการที่
ผู้วิจัยน ามาใช้เพื่อแสดงถึงความสมดุลและความรู้สึกอันบริสุทธ์ินั้นคือการจัดวางที่ค านึงถึงระยะของภาพและ
ต าแหน่งในการวางภาพ รวมทั้งการใช้สีเพื่อสร้างอุณหภูมิและบรรยากาศในภาพ 

ทิศทาง 
ทิศทางในการจัดองค์ประกอบได้สร้างพืน้ที่อาศัยให้กับเสือ มีเรื่องราวและบริเวณที่เสืออาศัยอยู่ เป็น

พื้นที่ทางธรรมชาติที่สงบและร่มเย็น การจัดทิศทางและการวางองค์ประกอบในลักษณะที่หลากหลาย ท าให้
ภาพมีความเคลื่อนไหว มีชีวิตชีวา น าไปสู่มุมมองของภาพ สร้างระยะและการมองเห็นผ่านทัศนีย์ภาพ บ่ง
บอกถึงความเป็นอยู่ของเสือ ทั้งนี้เกิดข้ึนจากตามความทรงจ าของผู้วิจัยสร้างสรรค์ที่จดจ าบันทึกผ่านภาพ   

ความรู้สึก 
จากการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีความผูกพัน ท าให้ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ได้พัฒนาจากส่วนที่เป็น

ความรู้สึกส่วนบุคคลกลายเป็นความรู้สึกถึงเพื่อนมนุษย์ร่วมกัน ซึ่งความสัมพันธ์ที่น าเสนอผ่านตัวตนขอเสือ
นั้นได้กล่าวถึงตัวเสือที่เป็นผู้น า มีลักษณะของความเป็นมนุษย์อยู่ภายในภาพตัวแทนนั้น เช่ือมโยงไปกับพื้นที่
อาศัยของเสือในพื้นที่ทางธรรมชาติสงบสขุ ภาพของเสือที่ผ่านความรู้สึกนึกคิด และระลึกถึงภาพบุคคลที่แทน
เสือ  
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ทางกายภาพผา่นจิตรกรรมสองมิติ เสือกลุ่มท่ี 3 
  

ผลงาน การวางองค์ประกอบ การแสดงออก 

 

จุดเด่น 

- เสือโคร่งนอนอยู่บนพ้ืนหญ้า 

- เสือโคร่งครึ่งตัวมีลวดลายรูปร่าง
อิสระบนตัวสีส้ม 

- มีสองระยะในการวางภาพระยะ
หน้าคือพ้ืนดิน ระยะกลางคือเสือ 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
ดู เ ป็นมิ ต ร  มี ค ว าม เ ป็น เด็ กผ่ า นการ
แสดงออกทางสายตาของเสือที่ใช้สีเขียว
แทนสีน้ าตาลหรือสีด าที่ดูเหมือนจริง 

 

จุดเด่น 

- เสือดาวเต็มตัวก าลงัเยื้องย่าง 

- วางจุดเด่นเป็นเสือเป็นระยะหน้า  

- สร้างบรรยากาศโดยทัศนียภาพ
ข้างหลังเป็นธรรมชาติจากต้นไผ่ 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
ท่าทางสง่างาม อยู่ในอิริยาบถที่ผ่อนคลาย 
ไม่ดุร้าย 
 

 

จุดเด่น 

- เสือดาวที่นอนบนอยู่โขดหิน 

- การสร้างบรรยากาศของภาพ
คล้ายกับตอนกลางคืน 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
อิริยาบทผ่อนคลายสอดคล้องกับช่วงเวลา
กลางคืนเป็นเวลาที่พักผ่อน 

 

จุดเด่น 

- เสือสีแดงก าลังปีนต้นไม้อยู่
ระหว่างกลางของต้นไม ้

- ใช้การวางภาพที่ซับซ้อนมากขึ้น 

- โทนสีที่ใช้มีความอบอุ่นและ
สนุกสนาน 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
มีความซุกซน ท่าทางสงา่งาม พักผ่อนอยู่
บนต้นไม้ 

 

จุดเด่น 

- เสือโคร่งปรากฏกายเพียงครึ่งตัว  

- มีการวางระนาบของน้ าเป็นพ้ืนที่
ว่าง 

- มีการใช้ความสดของส ี

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
มีความนิ่งเงียบ สุขุม คล้ายกับบรรยากาศ
โดยรอบที่ใช้สีเขียวแสดงถึงความร่มเย็น 
ความรู้สึกปลอดภัย 
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ผลงาน การวางองค์ประกอบ การแสดงออก 

 

 

จุดเด่น 

- เสือโคร่งก าลังว่ายน้ า 

- มีการใช้เส้นสร้างความเคลื่อนไหว
ของผิวน้ าในบึงบัว 
การใช้สีคู่สี มืด-สว่าง ตดักันเพ่ือ
ท าให้เกิดความคมชดัของภาพและ
มองเห็นความชัดเจนของคลื่นน้ า 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
มีความเคลื่อนไหว และเป็นธรรมชาต ิ
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 ภำพท่ี 79  ช่ือผลงาน ฝนทิพย ์
 เทคนิค   ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 

 

 
 

 ภำพท่ี 80  ช่ือผลงาน ไม่มชีื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 81  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนคิ  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 82  ช่ือผลงาน ดวงแก้ว 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 

 

 
 

 ภำพท่ี 83  ช่ือผลงาน จำรุพิชญำ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 84  ช่ือผลงาน สมใจ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 

 

 
 

 ภำพท่ี 85  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 



100 

 

 
 

 ภำพท่ี 86  ช่ือผลงาน สุรวุฒ ิ
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 

 

 
 

 ภำพท่ี 87  ช่ือผลงาน อรทัย 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด   46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 88  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค   ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
 

 
 

 ภำพท่ี 89  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด   46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 90  ช่ือผลงาน ไอสไตน ์
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด   46 x 61 cm. 
 

 
 

 ภำพท่ี 91  ช่ือผลงาน ลักขณำ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด   46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 92  ช่ือผลงาน แกล้วกล้ำ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
 

 
 

 ภำพท่ี 93  ช่ือผลงาน “เป้ง” เสือปฏิบัติธรรม 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 



104 

 

 
 

 ภำพท่ี 94  ช่ือผลงาน น้องปลื้ม 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด   46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 95  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด   46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 96  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
 

 
 

 ภำพท่ี 97  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด   46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 98  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด   46 x 61 cm. 
 

 
 

 ภำพท่ี 99  ช่ือผลงาน น้ ำทิพย ์
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด   46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 100  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด   46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 101  ช่ือผลงาน ปิ่นแก้ว 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด   46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 102  ช่ือผลงาน พิรำวรรณ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
 

 
 

 ภำพท่ี 103  ช่ือผลงาน นภัสวรรณ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 104  ช่ือผลงาน เปรม กรณุำ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 

 

 
 

 ภำพท่ี 105  ช่ือผลงาน เล็ก – จุฬำภรณ ์
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 106  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
 

 
 

 ภำพท่ี 107  ช่ือผลงาน วำรีรักษ ์
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 108  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 

 

 
 

 ภำพท่ี 109  ช่ือผลงาน วิภำลัย 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด   46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 110  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 

 

 
 

 ภำพท่ี 111  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 112  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
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3.2.1.4 เสือ กลุ่มท่ี 4 เสือกับสิ่งแวดล้อมและการจัดวาง 

แนวคิด 
ความสัมพันธ์เองเรื่องราวระหว่างรูปทรงเสือกับสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศของภาพรอบ ๆ  ตัวเสือ 

ซึ่งอาจจะสะท้อนเรื่องราวอย่างเปิดเผยหรืออาจแฝงเร้นบนความหมายและอารมณ์ความรู้สึกลึกซึ้งในภาพ 
การแสดงออกของผลงานที่ตรงไปตรงมาบง่บอกถึงความเรียบงา่ย และบางภาพมีลวดลายละเอียดเชิงซบัซอ้น 
และการใช้สัญลักษณ์สื่อความหมายจากรูปทรงเล็ก ๆ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของความเจ็บปวด สะเทือนใจ หรือ
ความปิติยินดีเหนือภาพที่เราเห็นจากสายตา ดังนั้นการของเห็นภาพจากเรื่องราวความเป็นจริง กลับน้อม
น าไปสู่การจินตนาการถึงเรื่องราวใหม่ งานศิลปะที่เสดงทัศนธาตุ โดยใช้ปริมาตรของรูปทรงแบบแบน ๆ  ซึ่ง
ประกอบเป็นแผ่นระนาบต่าง ๆ และพื้นที่ว่าง การใช้สีบาง ๆ ดูสงบนิ่ง และสะท้อนที่แสดงออกเป็นภาพอาจ
ดูภาพน้ันได้ทั้งความเป็นรูปธรรมและความเป็นนามธรรม เมื่อผู้ดูใช้พิจารณาถึงภาพให้เป็นรูปธรรมและหรือ
ให้เป็นนามธรรม 

ในบางครั้ง ผู้ วิจัยสร้างสรรค์มีความต้องการที่จะจัดวาง “เสือ” ให้อยู่กับสภาพแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ บรรยากาศโดยรอบตัวของเสืออาจจะสะท้อนในเรื่องราวที่เป็นไปตามปกติของธรรมชาติ ในขณะที่
บางทีบางครั้งก็อาจจะสะท้อนให้เห็นเรื่องราวที่แฝงเร้นลึกลับ น่าสะพรึงกลัว  แต่มีการแสดงออกทีเ่รียบง่าย 
ใสซื่อบริสุทธ์ิ ผลงานในชุดน้ี มิได้เน้นในเรื่องความจริงของเสือ แต่ทดลองให้เสือปรากฎอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ  เป็น
การใช้ทัศนธาตุในรูปแบบของการจัดวางมากข้ึน ผู้ดูอาจมองเห็นได้ทั้งในความเป็นรูปธรรมและนามธรรม 
 

กระบวนการสร้างสรรค์และการพัฒนา 

พ้ืนท่ีว่าง 
จากการศึกษาและพัฒนามายังชุดผลงานช่ือเสือกับสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยสร้างสรรค์ใช้หลักการท าความ

เข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ระหว่างเสอื กับพื้นที่ว่างบนกระดาษ โดยการแทนพื้นที่เหล่าน้ันด้วยสี สร้างความรู้สึกของ
ภาพเสือแต่ละภาพที่แตกต่างกัน การจัดวางตัวเสือระยะของภาพ และการปล่อยพื้นที่ว่างนั้นให้เกิดบริเวณ 

ระนาบ 
 ระนาบที่ใช้ในผลงานคือการสร้างลกัษณะของพื้นผิวของผลงานที่ส่งผลต่อการรบัรูใ้นภาพผลงานวิจยั 
ลักษณะที่เรียบเป็นพื้นส่งผลต่อความรู้สึก ต่อสิ่งที่เป็นจิตใจ้ส านึกของผู้วิจัยสร้างสรรค์ผ่านภาพของเสือใน
ภาพแทนตัวตน สัญลักษณ์และความนึกคิด จินตนาการ จากโลกหนึ่งไปสู่พื้นที่อีกพื้นที่หนึ่ง  
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ความรู้สึก 
 ความรู้สึกของภาพที่สร้างขึ้นเกิดจาก เสือ รูปแบบที่เป็นนามธรรมของการจัดองค์ประกอบในงานทีม่ี
พื้นที่ระนาบและสีเข้ามาเป็นแสดงผลทางความรู้สึกและการสอดแทรกสัญลักษณ์ที่ซ่อนความรู้สึกนั้นเอาไว้  
ทั้งความรู้สึกที่สะเทือนใจ ประทับใจ หรือความยินดีปรีดา เป็นต้น  

ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ทางกายภาพผา่นจิตรกรรมสองมิติ เสือกลุ่มท่ี 4 
 

ผลงาน การวางองค์ประกอบ การแสดงออก 

 

จุดเด่น 

- ได้วางจุดเด่นที่สร้างด้วยรูปร่างไว้
ตรงกลาง 

- ได้มีการใช้ระนาบเป็นพ้ืนที่แสดง
ให้เห็นถึงบริเวณของพ้ืนที่ว่าง 

 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
อิริยาบถนั่งผ่อนคลาย  
แววตาของเสือมีความสดใสเป็นประกายคล้าย
ก าลังเล่นสนุก อยู่บนผืนน้ าแข็ง 

 

 

จุดเด่น 

- ได้วางจุดเด่นเยื้องกับมุมขวาของ
ภาพ เพ่ือให้มองเห็นสัดส่วนของ
เสือและให้เห็นมุมมองทาง
ทัศนียภาพเข้าไปยังตวัเสือที่เป็น
จุดเด่น 

- ต้นไม้และบรรยากาศของป่าเป็น
ส่วนประกอบรอง 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
ท่าทางของเสือที่ยืนอยู่ทา่มกลางป่าไม่ที ่
อุดมสมบูรณ์ ด้วยโทนสทีี่ใช้โทนร้อนให้
ความรู้สึกถึงความอบอุ่น 
และเป็นเสือที่ใจดี 

 

 

 
 

จุดเด่น 

- เลือกการจัดองค์ประกอบโดย
น าเสนอจุดเด่นชิดไปด้านขวาของ
ภาพเห็นเป็นตัวเสือชัดเจน 

- ใช้โทนสีเทาสร้างอุณหภูมิของสี 

- พ้ืนที่ว่างเป็นที่ได้สร้างน้ าหนักของ 
อ่อน – แก่ของน้ าหนักบนพ้ืนที่ให้
เกิดบริเวณ 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
เสือที่ก าลังเล่นสนุกอยู่บนผืนน้ าแข็งในช่วงฤดู
หนาว เป็นท่าทางความซุกซนของเสือผ่านท่า
ยืนที่ยืนสามขา ส่วนสายตาได้จองมองมายัง
ภาพ 
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ผลงาน การวางองค์ประกอบ การแสดงออก 

 

จุดเด่น 

- วางเสือเป็นองค์ประกอบหลักตรง
กลางภาพ 

- ใช้สีตัดกัน 

- สร้างบรรยากาศของพ้ืนที่ผา่นสีสีน 

- มีการแบ่งพ้ืนที่ระหว่างพ้ืนดินและ
ผืนน้ าโดยการสร้างทุง่ดอกไม้บน
ระนาบแนวนอน ก่ึงกลางภาพ 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
อิริยาบถของเสือเป็นท่านั่ง ก าลังพักผ่อน หรือ
การนั่งรอคอย ริมแม่น้ า สีที่ใช้เป็นสีคู่ตรงข้าม
ที่ตัดกันเห็น ความชัดเจนของความรู้สึกถึง
ความน่าเกรงขาม 
 
 
 
 

 

จุดเด่น 

- มีการจัดองค์ประกอบโดยการใช้
ระนาบและพ้ืนที่ว่างท างาน 

- ใช้สีตรงกันข้าม
(Complementary Color) 

- วางองค์ประกอบของจุดเด่นให้มี 

- ความกลมกลืนไปกลับบรรยากาศ 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
อิริยาบถของเสือก าลัง 
ป่ายปีนบนภูเขา มีลักษณะของความซุกซน
ของเสือตัวเล็ก และมีความน่ารักอุปนิสัย
คล้ายกับเด็ก ท่ามกลางบรรยากาศของภาพที่
เป็นภูผา 
 

 

จุดเด่น 

- มีระยะในการมอง 

- ใช้สีคู่ตรงกันข้าม 

-  คือคู่สีน้ าตาล น้ าเงิน และฟ้า 

- มีการวางซ้อนกันของระนาบ 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
อิริยาบทของเสือเป็นเสือตัวใหญ่ที่ก าลังป่าย
ปีนอยู่ ต า ม ไหล่ เ ขา  บน พ้ืนที่ ข อ งภู เขา
สลับซับซ้อน เรียงกัน บนตัวเสือมีลวดลายที่
สนุกสนานรูปร่างคล้ายเมล็ดพันธุ์พืช 
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 ภำพท่ี 113  ช่ือผลงาน ปุ๊  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 114  ช่ือผลงาน เจมส์  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 115  ช่ือผลงาน ชำญณรงค ์
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด   46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 116  ช่ือผลงาน ศุภกร  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
 

 
 

 ภำพท่ี 117  ช่ือผลงาน เอก  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 118  ช่ือผลงาน Ser Hawk 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
 

 

 ภำพท่ี 119  ช่ือผลงาน นำรีลักษณ์  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 120  ช่ือผลงาน ปิ่นแก้ว 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
 

 

 ภำพท่ี 121 ช่ือผลงาน ภำศน์  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 122  ช่ือผลงาน วรำคนำ  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
 

 

 ภำพท่ี 123  ช่ือผลงาน โมเลกุล  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
 



126 

 

 

 ภำพท่ี 124  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด   46 x 61 cm. 
 

 
 
 ภำพท่ี 125  ช่ือผลงาน สมมตุิว่ำโลกเรำแบน 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด   46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 126  ช่ือผลงาน วำยุ  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด   46 x 61 cm. 
 

 
 

 ภำพท่ี 127  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 128  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 

 

 
 

 ภำพท่ี 129  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด   46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 130  ช่ือผลงาน อ้น  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด   46 x 61 cm. 

 

 

 ภำพท่ี 131  ช่ือผลงาน หว่ำนพืชรอผล  
 เทคนิค   ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 132  ช่ือผลงาน สุนทร  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 

 

 

 ภำพท่ี 133  ช่ือผลงาน สนุกสนำน  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
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3.2.1.5 เสือ กลุม่ท่ี 5 เสือกับสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร ์

แนวคิด 
ดังที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์ ได้ศึกษาวิธีการคิดผ่านกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และสัตว

ศาสตร์ ผ่านกระบวนการศึกษาอย่างมีระบบ ท าให้ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้มองเห็นทั้งภาพองค์รวม และในส่วน
ของรายละเอียดไปพร้อม ๆ  กัน งานสร้างสรรค์ที่อยู่ในกระบวนการของสมองซีกขวาทางด้านจนิตนาการ การ
สร้างมโนภาพ และการควบคุมอารมณ์ความรู้สึก จึงได้ผสมผสานกับการท างานของสมองซีกซ้าย ด้านการใช้
ความรู้ ตรรกะและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ศิลปินจึงผสมผสานด้วยการน าสัญลักษณ์ของโครโมโซม 
โครงสร้างของDNA สูตรเคมีต่าง ๆ รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว รูปสัตว์ และรูปอักษรของภาษาต่าง ๆ ลงใน
ตัวเสือ ท าให้เกิดลวดลายแปลกตา นอกจากนั้นยังมีผลงานที่ได้เอา สัญลักษณ์ของ โลก อวกาศ และจักรวาล
เข้ามา    

กระบวนการสร้างสรรค์และการพัฒนา 

ลวดลาย 
ช่วงแรกของการสร้างผลงานในชุดที่1 เสือกับลวดลาย ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้ลวดลายจากการสร้างลาย

จุดที่เกิดจากการซ้ า เพื่อท าให้เห็นถึงลักษณะของผิวและโครงสร้างของเสือ ในการพัฒนาผลงานชุดเสือกับ
สัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นการแทรกลักษณะของจุดและรูปร่างเรขาคณิต ที่เป็นลักษณะของสัญลักษณ์
ทางเคมีเข้ามาแทรกในลวดลายของเสือ เพื่อให้สอดคล้องกับความคิดในเรื่องวิทยาศาสตร์อันเป็นสิ่ งที่ตัว
นักวิจัยสร้างสรรค์สนใจได้เรียนรู้และศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งในตัวของเสือ 

ความเป็นเอกภาพ 
ลักษณะการจัดวางในผลงานชุดมีความเป็นอิสระในเรื่องของการวางองค์ประกอบ ทั้งการใช้พื้นที่ว่าง

ในการสร้างสรรค์แบบปิดทิศทาง และแบบเปิดทิศทาง เพื่อสร้างมวลขององค์ประกอบทั้งหมด ให้เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันแต่มีความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสูตรที่น ามาผสมในตัวของเสือ หรือการกระจายรูปร่าง
ของสูตรไปยังพื้นที่ว่าง เพื่อสร้างความหลากหลาย ในผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ที่มีทั้งส่วนที่คิดเป็นระบบ
ทางวิทยาศาสตร์และ ส่วนที่เป็นจินตนาการ 

สัญลักษณ ์
 สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานเป็นสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น โครโมโซม อะตอม และโมเลกุล การ
ใช้สูตรทางวิทยาศาสตร์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในผลงานวิจัย  เกิดจากความสนใจในการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเป็นความรู้ที่ผู้วิจัยสรา้งสรรค์ได้ศึกษามาต้ังแต่ต้น การเอาสูตรวิทยาศาสตร์มาผสมในผลงาน
ศิลปะเพื่อที่จะน าไปสู่การตีความทางด้านความหมายและความเป็นสัญลักษณ์ของสูตรทางวิทยาศาสตร์ทีเ่ปน็
สัญลักษณ์แทน ค่าของสสาร โมเลกุล และองค์ประกอบของธาตุต่าง ๆ ที่สร้างสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ ให้อยู่
ร่วมกัน 
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ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ทางกายภาพผา่นจิตรกรรมสองมิติ เสือกลุ่มท่ี 5 
 

ผลงาน การวางองค์ประกอบ การแสดงออก 

 

จุดเด่น 

- เสือเต็มตัวอยู่กลางภาพ 

- มีสีสันโดยรอบ เป็นเส้นที่มีสีสัน 

- มีระยะที่มองออกไปคล้ายกับ
เป็นพ้ืนดิน 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
อิริยาบถของเสือที่ก าลังย่างเดิน รอบ ๆ 
ตัวของเสือมีรังสีที่แผ่ออกมารอบตัว 
คล้ายกับเป็นพลังงานที่เกิดจากตัวของ
เสือ และตามล าตัวของเสือ จะมีการซ่อน
สัญลักษณ์คล้ายโครงสร้างของอะตอมอยู่
ในตัวเสือ 

 

จุดเด่น 

- เสือครึ่งตัว มีลวดลายรอบตัว 

- มียานอวกาศวางองค์ประกอบ
อยู่เคียงข้าง 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
อิริยาบทของเสือเป็นท่านั่งปรากกฏ
สัดส่วนเห็นเพียงครึ่งตัว ท่าทางใจด ีและ
ดูมีความสุภาพเรียบร้อย ด้านข้างของ
เสือเป็นวัตถุคล้ายกับจรวดที่มีสัดส่วน 
ขนาดที่เล็กกว่าตวัเสือ 

 

จุดเด่น 

- มีการวางองค์ประกอบโดยวาง
เสือไว้ตรงกลางของภาพ 

- วางต าแหน่งของรูปร่าง รูปทรง
ไว้ล้อมรอบตัวเสือ 

- ใช้สีสันแทนสัญลักษณ์ของสูตร 
เคมี โครงสร้างของเซลล์ 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
อิริยาบถของเสือเป็นท่ายืน เป็นจุด
ศูนย์กลางของเหล่าบรรดา รูปร่าง 
รูปทรง ที่มีลักษณะเป็นรูปข้าวหลามตัด 
ห้าเหลี่ยม และหกเหลี่ยม ติดกันเป็นผืน 
ทั้งรวมตวักันเป็นกลุ่มก้อน และกระจาย
กันอยู่  เป็นรูปร่างจากโครงสร้างของ
เซลล์ที่เป็นสิ่งมีชีวิต 

 

จุดเด่น 

- จัดวางองค์ประกอบโดยใช้เสือไว้
ตรงกลางภาพ 

- สร้างลวดลายของเสือด้วยสูตร
ค านวนทางวทิยาศาสตร์ วาง
เรียงกันตามตัวของเสือ 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
ลักษณะท่าทางและอากับกิริยาของเสือ 
เป็นท่ายืน มีความเรียบร้อย ดูเป็นมิตร
และใจดี ที่ถ่ายทอดผ่าน แววตาและสี
หน้า บนตัวของเสือมีลวดลายของสูตร
เคมี และรูปทรงของเซลล์จากสิ่งมีชีวิต
รูปร่างรูปทรงต่าง ๆ มารวมกัน เรียงตาม
ตัวเสืออย่างอิสระ 
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ผลงาน การวางองค์ประกอบ การแสดงออก 

 

จุดเด่น 

- จัดวางองค์ประกอบไว้ตรงกลาง
ภาพ 

- ลวดลายของเสือพาดตาม
ลักษณะอิริยาบทและท่าทาง
ของเสือ 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
อิริยาบทและท่าทางของเสือเป็นท่านอน
พักผ่อน มีความสง่างามและแขง็เรง  
สีหน้าของเสือมีความจริงจัง มุ่งมั่น 
ลวดลายบนตัวเสือมีการใช้ สูตรสัญลักษณ์
ทางเคมี เช่น โครโมโซม สตูรโครงสร้างของ
โมเลกุล และอะตอม 
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 ภำพท่ี 134  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 

 

 

 ภำพท่ี 135  ช่ือผลงาน เฮลคิอปเตอร์ไนท์ฮอว์กแรงสูง  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 136  ช่ือผลงาน เสือติดจรวด 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 

 

 

 ภำพท่ี 137  ช่ือผลงาน คนท่ีรู้เรื่องเสือชีตำ้ห์เป็นอยำ่งดี  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด   46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 138  ช่ือผลงาน สำวิตรี  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 

 

 

 ภำพท่ี 139  ช่ือผลงาน สำรทิพย์  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 140  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1.6 เสือ กลุม่ท่ี 6 เสือกับจินตนาการสร้างสรรค ์
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แนวความคิด 
ขบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปิน การรรู้จักเพิ่มลดและตัดทอน กลั่นกรองให้เหลือส่วน

ส าคัญของภาพที่ศิลปินต้องการ ย่อมข้ึนอยู่กับความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์ระหว่างรูปธรรมและนามธรรม 
ดังที่ศิลปินจอร์เจีย โอคีฟ ได้กล่าวว่า “จิตรกรรมรูปธรรมจะเป็นจิตรกรรมที่ดีไม่ได้ จนกว่าจะดีในความรู้สึก
นามธรรมเสียก่อน” จะเห็นได้ว่าแนวทางการท างานศิลปะของแต่ละช้ินไม่ใช้วิธีการที่ตายตัว  ผลงานจะ
เปลี่ยนปตามความสนใจของศิลปิน เริ่มจากแรงบันดาลใจ ความประทับใจ จากนั้นผลงานจะถูกถ่ายทอด
ออกมาในลักษณะของความยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงได้ในทุกขณะ ความคิดถูกกลั่นกรองมาในขณะที่ก าลังเขียน
ภาพ จินตนาการจะถูกรองรับด้วยเหตุและผล ที่ศิลปินต้องการจะสื่อความหมาย  

 
กระบวนการสร้างสรรค์และการพัฒนา 
สัญลักษณ ์
สัญลักษณ์เป็นส่วนที่พัฒนามาจากผลงานชุดเสือกับวิทยาศาสตร์ จากการตีความเพียงรูปสัญลักษณ์

โดยตรงของสูตรทางวิทยาศาสตร์ท าให้ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้น าเอาความรู้ทางการใช้สัญลักษณ์และการ
ตีความหมายเป็นภาพแทน สัญลักษณ์ของเสือ ในความหมายของความเป็นบิดา สัญลักษณ์ที่เกิดข้ึนในงานจึง
เป็นการแสดงความรู้สึกของผู้วิจัยสร้างสรรค์ต่อผู้ที่เป็นพระบิดา  

 
ความหมาย 
ความหมายในการสร้างสรรค์ผลงานเกิดจากสัญลักษณ์ของเสือที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์น ามาใช้เป็นภาพ

แทน พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม การตีความหมายจากผลงานวิจัยสร้างสรรค์นั้นจึงได้รับแรง
บันดาลใจจากพระองค์ท่าน รวมไปถึงความรู้สึกเป็นเสมือนผู้ที่ปกครองประชาชนด้วยความเมตรกรุณาและ
ห่วงใยราษฎร ด้วยความทุ่มเทพระวรกายและความตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะให้ประชาชนอยู่ดีมีความสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 6 การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ทางกายภาพผา่นจิตรกรรมสองมิติ เสือกลุ่มท่ี 6 
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ผลงาน การวางองค์ประกอบ การแสดงออก 

 

จุดเด่น 

- เสืออยู่ตรงกลางภาพ 

- รายล้อมด้วยสัญลักษณ์รูปหัวใจ 

- มีเครื่องดนตรี แซกโซโฟน และ
สัญลักษณ์ตัวโน้ต 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
อิริยาและท่าทางของเสือ เป็นท่ายืน 
ใบหน้าดูมีความปลื้มปิต ิมีความสุข 
มีเครื่องดนตรีเข้าเล่นและบรรเลงเป็นตัว
โน้ตออกมาจากเครื่องดนตร ีรอบตัวของ
เสือมีสัญลักษณ์รูปหัวใจที่เชื่อมโยงกัน
เป็นมวลล้อกับตัวเสือ 

 

 

จุดเด่น 

- ใช้เส้นและจุดสร้างเป็นลวดลาย
ทั้งภาพ 

- มีเสือเป็นองค์ประกอบที่กลืนกับ
พ้ืนที่และบรรยากาศ 

- สีส้มของดวงรูปร่างวงกลมสีแดง
ที่ลักษณะเป็นพ้ืนที่ว่างของภาพ 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
อิริยาบถและท่าทางของเสือยืนเป็น
จุดเด่นกลางภาพ มีรัศมีของดวงอาทติย์
อยู่ตรงกลาง  
บนพื้นมีเพลิงและเปลวไฟ แต่เปลวไฟนั้น
ไม่สามารถท าอะไรตัวเสือได ้พ้ืนหลังของ
ตัวเสือเป็นลายจุดที่มีลักษณะกลมกลืนไป
กับภาพแผนที่ด้านฉากหลังอีกท ี

 

จุดเด่น 

- จังหวะ และท่าทางของเสือที่
เอ้ือมมือคว้าก่ิงไม้ 

- การวางองค์ประกอบที่มีลักษณะ
เป็นเส้นทแยง 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
อิริยาบทของเสือเป็นเสือที่ก าลงักระโจน
และมุ่งไปด้านหน้า มือคว้าก่ิงไม้คล้ายกับ
การเล่นสนุก พ้ืนน้ าที่เป็นตัวรองรับตัว
เสือกระเด็นและโอบล้อมตัวเสือไว ้

 

 

จุดเด่น 

- เสือสีขาวด า ทา่ทางคล้ายกับพุ่ง
กระโจนเข้ามาด้านหน้า 

- มีการให้จุดในการสร้างลวดลาย
บนล าตัวของเสือ  

- ใช้เส้นเป็นโครงร่างของเสือ 

- มีการใช้เส้นเป็นสร้างเป็น
ลวดลายบนพ้ืนหลัง 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
อิริยาบถและท่าทางของเสือเป็นเสือตัว
เมีย มีความสวยงาม  
หน้าตามีความสุข และเป่ียมไปด้วยความ
รัก รอบตัวของเสือเป็นสีชมพูและมี
ลวดลายที่เป็นดอกไม้ล้อมรอบอยู ่
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ผลงาน การวางองค์ประกอบ การแสดงออก 

 

จุดเด่น 

- เสือนั่งบนโขดหิน 

- รูปร่างของเสือเต็มตัว 

- มีการใช้รูปร่างของวงกลม สร้าง
เป็นต้นไม้สลับสับหว่าง 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
อิริยาบถของเสือ เป็นเสือที่อยู่บนโขดหิน 
ก าลังนั่งรอคอยอยู่ ในป่าที่มีพืชพันธุ์
นานาชนิดล้อมรอบ และมีความอุดม
สมบูรณ์ 
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                 ภำพท่ี 141  ช่ือผลงาน ควำมรักท่ีไม่สำมำรถจินตนำกำรได้ส ำหรับคนไทย  
                 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
                 ขนำด   46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 142 ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 143  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 144  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
 

 

 ภำพท่ี 145  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
 



145 

 

 
 

 ภำพท่ี 146  ช่ือผลงาน วลัยลักษณ์  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 147  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 148  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค   ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 149  ช่ือผลงาน นิวัฒน์ ผู้ชอบแสงสี  
 เทคนิค   ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
 

 
 

 ภำพท่ี 150  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค   ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 151  ช่ือผลงาน อรวรรณ  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
 

 
 

 ภำพท่ี 152  ช่ือผลงาน ชิลลี่  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 153  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 154  ช่ือผลงาน วำเลนไทน์  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 155  ช่ือผลงาน จุฑำมำศ  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 

 

 
 
 ภำพท่ี 156  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 157  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด   46 x 61 cm. 
 

 

 ภำพท่ี 158  ช่ือผลงาน อัศวิน ผู้คุ้มครองป่ำ  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 159  ช่ือผลงาน ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค   ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 

 

 

 ภำพท่ี 160  ช่ือผลงาน วำซำบิ  
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด    46 x 61 cm. 

3.2.1.7 เสือ กลุม่ท่ี 7 เสือ ดอกไม้และสิ่งมีชีวิต 
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แนวความคิด 
เมื่อพิจารณาถึงเสือที่ปรากฏอยู่ในงานวิทยานิพนธ์  แรกที่ได้เห็นเสืออาจเป็นภาพที่ดุร้าย น่า

หวาดกลัว และมีอันตราย แต่เสือในงานศิลปกรรมศิลปินย่อมใช้การตีความให้เป็นไปตามเบื้องหน้าเบื้องหลัง
ของตนเอง และอาจข้ึนอยู่กับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่สร้างขึ้น บุคลิกของเสือ จึงคลี่คลายไปสู่ เสือที่เป็น
เจ้าแผ่นดิน ผู้ปกครองดูแลอาณาจักรประชาราษฎร์ เสือที่มีภาพดุร้ายจึงกลายเป็นภาพที่อ่อนโยน มีเมตตา
และเป็นเสือที่รักแผ่นดิน 

ศิลปินผู้สร้างซึ่งมีความผูกพันกับเสือดังกล่าว ได้ผูกพันกับเสือดังกล่าว ได้ผูกสัมพันธ์กับศิลปะหลาย
แขนงทั้งงานจิตรกรรม ดนตรี วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ และงานออกแบบเครื่องประดับทั้งมีความอ่อนโยน
กับสิ่งแววดล้อมทางธรรมชาติจากที่ทรงเป็นศิลปินหญิง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะปรากฎดอกไม้ ในพืชและ
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ อยู่ในงานจิตรกรรมคู่กับเสือ 

 
กระบวนการสร้างสรรค์และการพัฒนา 
สญัลักษณ ์
สัญลักษณ์ที่น ามาใช้ในผลงานวิทยานิพนธ์ ประกอบไปด้วยภาพเสือ ดอกไม้และสิ่งมีชีวิต มาจัด

องค์ประกอบอยู่ให้อยู่ในภาพเดียว โดยมีเสือเป็นตัวละคนส าคัญ และมีภาพบรรยากาศของสิ่งแวดล้อมพร้อม
กับความงดงามของสรรพสิ่ง และสิ่งมีชีวิตอื่น เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อสร้างความหลากหลายและแสดงให้เห็นถึง
ความความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งบนโลก 

  
ความหมาย 
ความหมายของสัญลักษณ์ที่น ามาใช้เกิดจากการวางองค์ประกอบของภาพ ที่มีความเป็นอิสระและ

เต็มไปด้วยจินตนาการ จัดวางภาพโดยการปล่อยพื้นหลังเป็นสีขาวหรือสีพื้น แล้วขับเน้นไปยังตัวที่เป็นจุดเด่น 
สัญลักษณ์ที่น ามาใช้ในภาพ เช่น เสือ นกฮูก ผีเสื้อ และพืชพรรณต่าง ๆ ให้เห็นลายละเอียดและการแฝง
สัญลักษณ์ของภาพลงบนตัวของสัตว์ที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้น ามาเสนอลงบนผลงานวิทยานิพนธ์ 

 
 
 

 
 
 
 
 
ตาราง 7 การวิเคราะห์ผลงานสรา้งสรรค์ทางกายภาพผ่านจิตรกรรมสองมิติ เสือกลุ่มที ่7 
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ผลงาน การวางองค์ประกอบ การแสดงออก 

 

 

จุดเด่น 

-  ในภาพได้เพ่ิมสัตว์ชนิดอ่ืนๆเข้ามา
ประกอบไปด้วยภาพเสือ ผีเสือ้ และ
นกฮูก  

- เร่ิมเลือกใช้สีที่มีความสดใส โดยใช้สี
เคียงกัน ในวงจรสี่คู่ ฟ้า – มว่งบน
ลายของตัวเสือ สีคู่ เหลือง ส้ม 
น้ าตาล บนตัวของนกฮูก สี่คู่ ม่วง
แดง น้ าตาลและชมพู บนตัวของ
ผีเสื้อเป็นต้น 

- มีความเป็นเส้นที่ชัด ขอบของตัว
ละครมีคมชัด 

- การจัดวางองค์ประกอบมีลักษณะ
เปิดพ้ืนที่ว่างให้ตัวละครอ่ืนๆได้มีส่วน
ร่วมประสานและสอดคล้องกันใน
ภาพ 

- ได้จัดภาพเสือไว้เป็นจุดเน้นของ
ภาพ สีที่ใช้บนลายของเสือมีความ
สดใสดูรู้สึกไม่น่ากลัว แต่อยู่ใน
ท่าทางที่มคีวามสง่างาม 

- ได้จัดวางภาพนกฮูกไว้ด้านหลังโดย
ใช้สีที่สอดคล้องกลับกลุ่มสีของ 
ผีเสื้อโบยบินอย่างอิสระบนพ้ืนหลัง
ของภาพ 

- ภาพโดยรวมต้องการแสดงออกใน
เร่ืองของความสัมพันธ์ของตัวละคร
ทั้งสาม ที่เป็นเหมือนครอบครัว 
โดยมีเสือเป็นเสมือนผู้น า 

  

 

จุดเด่น 

- สีที่ใช้ในภาพโดยรวม มีความ
กลมกลืนกัน สีที่ใช้เป็นสีคู่ตรงข้าม 
เหลือง-ฟ้า 

- จุดเด่นของภาพ คือภาพเสือ มี
ท่าทางกระโจนไปข้างหน้า มีการ
เลือกใช้สีเคียงกัน คู่สี เหลือง น้ าตาล
เข้มและด า 

- พ้ืนหลังของภาพมีองค์ประกอบรอง 
คือเป็นภาพของใบไม้ที่มีรูปร่างที่
หลากหลาย ใบไม้แต่ละใบนั้น มี
ลวดลายและเส้นใบ ล้อมตัวเสือ เส้น
ขอบของใบไม้เกิดจากการร่างภาพ
ด้วยเส้นซิกแซก  

- ท่าทางของเสือมีลักษณะท่าทางการ
กระโจนไปด้านหน้า ลวดลายของ
ตัวเสือมีการแทรกสูตรทาง
วิทยาศาสตรท์ี่เก่ียวกับพืชพรรณ 
และสูตรทางเคม ี

- ใบไม้ การร่างรูปใบไม้เกิดจากการ
สังเกตเส้นกรอบของใบไม้ ซ่ึงได้
เขียนขึ้นรูปจากเส้นซิกแซกเพราะ
ลักษณะของใบไม้แต่ละชนิดมีความ
แตกต่างกัน บางชนดิเป็นใบเล้ียงคู่ 
บางชนิดเป็นใบเล้ียงเดี่ยว 
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 ภำพท่ี 161  ช่ือผลงาน เสือ นกฮูก และผีเสื้อ 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 

 ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 162  ช่ือผลงาน เสือ  

 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด   46 x 61 cm. 
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3.2.1.8 เสือ กลุม่ท่ี 8 นกฮูกกับสัตว์มีปีก 

แนวความคิด 
นกฮูกหรือนกเค้าแมว ชาวญี่ปุ่นและชาวไอริสเช่ือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสุข และความเฉลียว

ฉลาดมีสติปัญญา ในขณะที่ชาวฮินดู ใช้นกฮูกเป็นพาหนะของพระลักษมีเทวี ผู้ทรงเป็นพระชายาของพระ
วิษณุหรือพระนารายณ์ แต่ส าหรับคนไทยและในอีกหลายประเทศ นกฮูกอาจเป็นตัวแทนของความโชคร้าย
และความตาย นั่นแสดงให้เห็นว่า นกฮกูมีบุคลิกของความไม่ชัดเจน ลี้ลับ น่าสงสัย จึงเป็นที่สนใจของศิลปนิผู้
สร้างสรรค์ เสืออาจเป็นเจ้าป่าในเวลากลางวัน แต่นกฮูกมีโลกของตัวเองในเวลากลางคืน กลางวันจะหยุดนิ่ง 
น่ารัก แต่จะเคลื่อนไหวโหดร้ายเวลากลางคืน นกฮูกเป็นเจ้าเวหา เป็นเจ้าป่าในความมืด นกฮูกและสัตว์มีปีก
อื่นๆเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพและเสรีภาพ 
 

กระบวนการสร้างสรรค์และการพัฒนา 
 สัญลักษณ์ 
 การใช้สัตว์ปีกมาเป็นส่วนหนึ่งในผลงานเกิดจากธรรมชาติของสัตว์ปีกที่ใช้การเคลื่อนไหวและวิถีการ
อยู่อาศัยของสัตว์มักจะอยู่บนพื้นที่สูง เช่น บนต้นไม้ ท้องฟ้า อากาศ เป็นต้นการตีความหมายผ่านสัญลักษณ์
จึงมีนัยยะเกี่ยวกับผู้ปกครองที่อยู่เบื้องบน และการคุ้มครองผู้คนบนพื้นที่สูงเพื่อที่จะบ าบัดความทุกข์ร้อนนั้น 
และสัตว์ปีกบางประเภท ที่ผู้ วิจัยสร้างสรรค์ได้น ามาประกอบในผลงานก็มีความสัมพันธ์กับตัวผู้วิจัย
สร้างสรรค์ทางประสบการณ์โดยตรง จึงท าให้ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้ผูกพันธ์กับนกและสัตว์ปีก 
 สัญลักษณ์ที่น ามาในส่วนที่เป็นตัวละครเอก คือนกฮูก ได้น าเสนอให้เห็นว่า นกฮูกเป็นสัตว์ที่หากินใน
ช่วงเวลากลางคืน มีสายตาที่มองที่เฉียบคมและเป็นสัตว์ที่ใช้สายตาที่ดีในที่มืด ในการหาอาหารและยังเป็น
สัตว์ปีกที่มีความว่องไว น่ารัก หากเสือเป็นสัญลักษณ์ความเป็นเจ้าป่าในเวลากลางวัน นกฮูกก็เป็นสัตว์ที่เป็น
สัญลักษณ์ของสัตว์ที่เป็นเจ้าปา่ในเวลากลางคืนเช่นกัน นอกจากนั้นยังมี นกฟีนิกซ์ และนกยูง ที่มีความงดงาม
ของปีกและขน เข้ามาเพิ่มเติมในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีอีกด้วย 

 ความหมาย 
 นกฮูกได้มาเป็นส่วนหนึ่งในผลงานวิทยานิพนธ์ ความหมายของนกฮูกที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์ต้องการจะ
สื่อความหมาย ผ่านตัวตนและสัญลักษณ์ของนกฮูก คือสัตว์ที่เป็นเสมือนผู้ปกครองดินแดนอาณาเขตใน
ช่วงเวลากลางคืน เป็นทั้งผู้ตรวจตราความเรียบร้อยของดินแดนที่ดนอาศัยอยู่ มีความสง่างามและเฉลียว
ฉลาด นกฮูกมีสายตาที่ดีในการมองเห็นในเวลากลางคืนและมีความรู้สึกที่ไวต่อการ เคลื่อนไหวในขณะออก
หาอาหาร ความหมายในเชิงสัญลักษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์น ามาใช้ในงานจึงเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้น าและนัก
ปกครอง ส่วนสัญลักษณ์ของนกฟีนิกซ์ตามต านานของสัตว์ชนิดนี้ในเชิงความหมายจะเกีย่วกับความเปน็อมตะ 
เมื่อนกฟีนิกซ์ตายจะเกิดการเผาร่างตัวเองและเกิดข้ึนมาใหม่จากผงข้ีเถ้า  นอกจากนั้นนกฟีนิกซ์ได้มี
ความสัมพันธ์กับผู้วิจัยผ่านประสบการณ์การเรียนดนตรีกู๋เจิงที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้ช่ือจาก
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คณาจารย์ที่สอนว่า เฟิ้งลี่ หมายถึง นกฟีนิกซ์ที่สวยงาม  ส่วนนกยูงในเชิงความหมายของสัญลักษณ์ที่น ามาใช้
นั้นเกี่ยวกับความสมบูรณ์ละความงดงามของสัตว์มีปีก 
 
ตารางท่ี 8 การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ทางกายภาพผา่นจิตรกรรมสองมิติ เสือกลุ่มท่ี 8 
 

ผลงาน การวางองค์ประกอบ การแสดงออก 

 

 

จดุเด่น 

- จัดวางภาพนกฮูกไว้ตรงกลาง พ้ืน
หลังปล่อยให้เป็นบรรยากาศพ้ืนสี
ขาว 

- ใช้เส้นร่างสรีระของสัตว์โดยอิสระ
และไม่เจาะจงให้เป็นไปตาม
รูปแบบสรีระจริงของนกฮูก 

- ใช้เส้นหนาร่างบนตัวของนกฮูกเพ่ือ
เน้นให้เห็นส่วนที่เป็นขน รูปร่าง
และหน้าตา 

- สีที่ใช้เป็นคู่สีเคียงกันกับก่ิงไม้ที่นก
ฮูกเกาะอยู่ 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
ท่าทางของนกที่เกาะและประคอง
ตัวเองอยู่บนก่ิงไม้ ใช้สายตาจับจ้อง
มองมาจากที่สูง คล้ายกับก าลังมอง
หาอาหารอยู่ ในอาการที่สงบ 
 
 
 
 
 

 

 

จุดเด่น 

- การจัดวางรูปนกได้วางจุดเด่นไว้
กลางภาพ ล าตัวของนกฮูกหันมา
ทางข้างข้าง 

- มีการวางสีโดยใช้สีเคยีงกัน อัน
ได้แก่คู่สีม่วงแดง ม่วงน้ าเงิน ส้ม 
และเหลืองโอ๊ค 

- รายละเอียดของนกได้ใช้เส้นขีด
เขียนและเน้นย้ าไปใน 

- ส่วนที่เป็นกล้ามเน้ือบางส่วนของ
นก เช่น ขา ปีก และเพ่ิมความ
ละเอียดของขนนกโดยการใช้เส้นที่
มีความบางสร้างเป็นเส้นขนให้เห็น
ถึงความนุ่มและปุกปุยของขนนก 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
นกฮูกที่เกาะอยู่บนก่ิงไม้ หันหน้า
มายังผู้ชม ทา่ทางของนกฮูกไม่มี
อาการหวาดกลัวหรือตกใจ แววตา
ของนกฮูกสุขสดใส มีความน่ารักน่า
เอ็นดู 
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ผลงาน การวางองค์ประกอบ การแสดงออก 

 

 
 

จุดเด่น 

- การจัดวางองค์ประกอบของ
ภาพนก วางไว้ตรงกลางภาพ 
มีพ้ืนหลังเป็นเส้นหนาสองข้าง 

- การจัดวางองค์ประกอบของ
ภาพนก วางไว้ตรงกลางภาพ มี
พ้ืนหลังเป็นเส้นหนาสองข้าง 

- เน้นส่วนที่เป็นใบหน้าของสัตว์  
- เขียนรายละเอียดโดยใช้เส้น

เป็นการเพ่ิมรายละเอียดของ
ภาพที่เกิดจากการสังเกตแทน
การใช้ระบายสีให้เต็มในส่วน
พ้นที่ของตัวสัตว ์

- มีการเน้นส่วนของใบหน้า ด้วย
การใช้สีและการไล่ระดับของ
น้ าหนักสีในภาพให้มีมวลและ
ปริมาตร 

- ใช้สีที่สบายตา ด้วยสคีู่ตรงข้าม 
เหลือง ฟ้า 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
นกฮูกที่ก าลังเอ้ียวคอหันมามอง เผยให้
เห็นใบหน้าสีขาวผ่อง และใบหน้าที่สุข
สว่างของนก ท่าทางการบิดล าตัว ชา่งมี
ความน่ารักน่าถนุถนอม 
ประกอบกับฉากหลังที่เป็นเส้นสองเส้น
ประกอบกันกับภาพจุดเด่น คล้ายกับเป็น
ฉากของน้ าตก 

 

 

จุดเด่น 

- การจัดวางองค์ประกอบของ
ภาพนกฟีนิกซ์ ได้วางภาพไว้
ตรงกลาง แล้วปล่อยพ้ืนหลัง
เป็นฉากสีขาว 

- เน้นไปที่รูปร่างและท่าทาง นก
ฟีนิกซ์ที่ก าลังโบยบิน 

- ใช้สีสนัที่ฉูดฉาด สะดุดตา ดว้ย
คู่สีในวงจร แดง แดงส้ม ส้ม
เหลืองและด า  

- มีการเก็บรายละเอียดขนของ
นกโดยการแรงเงาตามปีกและ
ล าตัว  

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
ทวงท่าของนกฟีนิกซ์ที่ก าลังโบยบินอยู่
บนท้องฟ้า ความงดงามของสีปีกและขน
นกที่ก าลังขยายและกางปีกใน ขณะที่
ลอยตัวขึ้นบนท้องฟ้า   
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ผลงาน การวางองค์ประกอบ การแสดงออก 

 

 

จุดเด่น 

- การจัดวางองค์ประกอบของภาพ
นก วางไว้ตรงกลางภาพปล่อย
บรรยากาศพ้ืนหลังเป็นสีขาว 

- เน้นไปที่ท่าทางและรายละเอียด
ของนกยูงที่ก าลังจะกางปีกร าแพน
สีบนตัวของนกยูงเป็นคู่สีเขียว 
เขียวน้ าเงิน น้ าเงินและใช้ เส้นสีด า
เขียนทบเพ่ือสร้างรายละเอียดของ
ขน 

บคุลิก/ทา่ทาง/ลกัษณะ 
นกยูงที่ก าลังร าแพน ท่าทางแสดงถึง
นกที่ก าลังเผยสีของปีกและหาง ให้
เห็นลวดลาย ความงามของ
ธรรมชาติ การอวดลวดลายของสตัว์
กับเพศตรงข้าม ในช่วงของการหาคู ่
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 ภำพท่ี 163  ช่ือผลงาน นกฮูก 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 

 ขนำด    46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 164  ช่ือผลงาน นกฮูก 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 

 ขนำด   46 x 61 cm. 
 

 
 
 ภำพท่ี 165  ช่ือผลงาน นกฮูก 

 เทคนคิ  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด   46 x 61 cm. 
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 ภำพท่ี 166  ช่ือผลงาน นกฟีนิกซ ์

 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 
 ขนำด   46 x 61 cm. 
 

 
 

 ภำพท่ี 167  ช่ือผลงาน นกยูง 
 เทคนิค  ปากกาสีน้ าบนกระดาษ 

 ขนำด   46 x 61 cm. 
3.2.2 ผลงานสรา้งสรรค์ในช่วงท่ี 2 
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ผลงานชุดหลากลายหลายชีวิต ในช่วงการพัฒนาสร้างสรรค์ในช่วงที่ 2 เป็นช่วงที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้

พัฒนาต่อเนื่องมาจากช่วงการพัฒนาการผลงานและสรา้งสรรค์ช่วงที่1 ที่ได้มาจากผลงานที่เปน็ภาพจิตรกรรม
สองมิติ และการใช้เทคนิคเฉพาะคือ เทคนิคสีโคปิค และจากการวิเคราะห์ผลงาน การพัฒนาการทางด้าน
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์พบว่าผลงานสร้างสรรค์บางช้ินสามารถที่จะขยายความเป็น ได้ของช้ินงาน ผู้วิจัย
สร้างสรรค์น าผลงานสร้างสรรค์บางช้ินงานน ามาพัฒนาต่อ เพื่อน าเสนอความเป็นไปได้ในการพัฒนาและ
สร้างสรรค์ ทั้งนี้ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้เลือกผลงานที่มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ และความรู้สึก มาขยายผล
ผ่านเทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ในรูปแบบงานศิลปะเทคนิคและวิธีการอื่น ซึ่งได้แก่ ภาพพิมพ์ ศิลปะถักทอ 
ประติมากรรม สื่อผสม ศิลปะสมัยใหม่ (Interactive Art) 

ผลของการท างานสร้างสรรค์ท าให้ผู้วิจัยได้เห็นโครงสร้างและการขยายความเป็นไปได้จากการ
ท างานจิตรกรรมสองมิติ ผ่านงานสร้างสรรค์ประเภทอื่น ๆ  สะท้อนให้เห็นภาพทางความคิดและความรู้สึก
ของตัวผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้น าเสนอสัญลักษณ์ของเสือ ในรูปแบบงานที่หลากลายประเภท และความน่าสนใจ
ของแต่ละช้ินงานต่างล้วนมีเอกลักษณ์และแสดงผลทางความรู้สึกที่แตกต่างกัน ตามวิธีการและเทคนิคการ
สร้างสรรค์ผลงานงานสร้างสรรค์ในแต่ละช้ินงานอีกทั้งต้องใช้กระบวนการและความอุตสาหะในการท างาน 

 
3.2.2.1 ภาพพิมพ ์
 
ภาพพิมพ์นับเป็นสื่อที่มีศักยภาพสูงในการท าใหผ้ลงานมจี านวนเพิ่มข้ึน สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากข้ึน 

นอกจากนี้เทคนิคที่หลากหลายของภาพพิมพ์ท าให้สามารถดึงศักยภาพในการแสดงออกภาพลายเส้นหรือ
ภาพสีที่วาดไว้ให้โดดเด่นและมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นด้วย ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้เลือกเทคนิคภาพพิมพ์ทั้ง 4 เทคนิค
ข้ึนมาถ่ายทอดเป็นผลงานดังต่อไปนี้ 
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ภำพท่ี 168 กระบวนการของภาพพมิพ์เทคนิคโลหะ (Etching) 
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 ภำพท่ี 169  ช่ือผลงาน เสือ 

 เทคนิค  ภาพพิมพ์โลหะ 
 ขนำด   60 x 80 cm. 

 

 
 

 ภำพท่ี 170  ช่ือผลงาน เสือ 
 เทคนิค  ภาพพิมพ์โลหะ 

 ขนำด   60 x 80 cm. 



169 

 

ภาพกระบวนการภาพพิมพ์แกะไม ้
 

 
 

ภำพท่ี 171  ภาพกระบวนการภาพพิมพ์แกะไม้  
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 ภำพท่ี 172  ช่ือผลงาน เสือ 

 เทคนิค  ภาพแกะไม้ 
 ขนำด   60 x 80 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกระบวนการภาพพิมพ์ซิลคส์กรีน 
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ภำพท่ี 173  ภาพกระบวนการภาพพิมพซ์ิลค์สกรีน (1) 
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ภำพท่ี 174  ภาพกระบวนการภาพพิมพซ์ิลค์สกรีน (2) 
 

 
 

 ภำพท่ี 175  ช่ือผลงาน เสือ 
 เทคนิค  ภาพพิมพ์ซิลล์สกรีน 

 ขนำด   60 x 80 cm. 
 

 
 

ภำพท่ี 176 ภาพกระบวนการภาพพิมพซ์ิลค์สกรีน (3) 
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ภำพท่ี 177 ภาพกระบวนการภาพพิมพซ์ิลค์สกรีน (4) 
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 ภำพท่ี 178  ช่ือผลงาน เสือ 

 เทคนิค  ภาพพิมพ์ซิลล์สกีน 
 ขนำด   60 x 80 cm. 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพ 179 ข้ันตอนกระบวนภาพพิมพ์หิน 
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 ภำพท่ี 180  ช่ือผลงาน เสือ 
 เทคนิค  ภาพพิมพ์หิน 

 ขนำด   60 x 80 cm. 
 
 
 
 

3.2.2.2 ประติมากรรม 
 
ประติมากรรมเป็นอีกสื่อที่ใช้กันมาแต่อดีตมีศักยภาพตั้งแต่การน าเสนอรูปทรงง่ายๆ ไปจนการ

น าเสนอรูปทรงที่ซับซ้อน มีรายละเอียดน่าสนใจ อาจกล่าวได้ว่าประติมากรรมนั้นเมื่อจัดวางบนพื้นที่แล้ว
ให้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ท าจินตนาการให้ปรากฏบนพื้นที่จริง 

 
กระบวนการสร้างประติมากรรม เริ่มจากการสร้างโมเดล3 มิติ หลังจากนั้นเป็นการสร้างส่วนที่เป็น

โครงสร้างของประติมากรรม ซึ่งส่วนที่เป็นตัวโครงสร้างควรมีความแข็งแรงและทนต่อการกระแทก โครงสร้าง
ในงานประติมากรรมจึงต้องใช้โครงสร้างจากเหล็กเป็นส่วนหนุนและค้ าโครงสร้างน้ าหนักทั้ งหมดของตัว
ประติมากรรม สร้างปริมาตรและมวลของรูปทรงจากไฟเบอร์เป็นโครงสร้างของร่างกายเสือ จากนั้นพ่น
ก ามะหยี่เพื่อสร้างพื้นผิวของเสือให้เป็นไปตามรูปแบบของงานที่น ามาขยาย 
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 ภำพ 181  ต้นแบบ ประติมากรรมผ้า 
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 ภำพท่ี 182  ช่ือผลงาน ไม่มชีื่อ 
 ขนำด 88 x 191 x 116 cm. 
 เทคนิค  ตุ๊กตาปักประกอบผ้าและลูกโป่ง 
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ภำพ 183 ภาพต้นแบบ ช่ือผลงาน เหล็กกล้า 
 

 
 

       ภำพท่ี 184  ช่ือผลงาน เหล็กกลำ้ 
 เทคนิค  เช่ือมเหล็กประกอบโลหะ 

 ขนำด    94 x 550 x 200 cm. 
 

3.2.2.3 งานศลิปะการถักทอ 
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 การถักทอเป็นพื้นฐานงานช่างที่อาจกล่าวได้ว่าอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีของทุกชนชาติ การถักทอใน
ฐานะสื่อเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะท าให้วัสดุที่ไม่ ค่อยปรากฏในสื่อศิลปะมาก่อนกลายมาเป็นสื่อที่น่าสนใจ 
นอกจากนี้การถักทอยังให้ความรู้สึกอ่อนละมุนละไม เป็นสื่อที่ศิลปินสตรีหลายท่านช่ืนชอบเป็นพิเศษ  
 กระบวนการเย็บแบ่งออกเป็นสามส่วน ในกระบวนการและวิธีการท า ได้แก่ การเย็บส่วนที่เป็น
โครงสร้างผลงานช้ินใหญ่ การเย็บเก็บส่วนที่เป็นรายละเอียด และการถักทอจากวัสดุ การเย็บส่วนที่เป็น
โครงสร้างใหญ่ เป็นสร้างโครงสร้างตัวช้ินงานคร่าว ๆ คือการเย็บจากผ้าและวัสดุช้ินใหญ่หนึ่งช้ินมาประกอบ
กันการเย็นส่วนน้ีจะเริ่มจากการท าให้เห็นโครงสร้างของภาพผลงานที่น ามาสร้างสรรค์และต้องค านึงสัดส่วน
ของผลงานที่น ามาขยาย การเย็บส่วนที่เป็นรายละเอียด ของตัวเสือ อาทิ เช่น ลวดลายของเสือ รูปร่าง
ภายนอกที่เป็นโครงสร้างของเสือ การน าเอาวัสดุที่เป็นผ้ามาเย็บเพื่อสร้างลวดลายผสมกัน ทั้งนี้การเก็บและ
เย็บส่วนที่เป็นรายละเอียดนี้ ข้ึนอยู่กับพื้นที่ของงานว่าควรใช้การเย็บละเอียดมากน้อยเพียงใด รวมถึงความ
ห่าง ความถ่ี ความซับซ้อนใยการปักเย็บรูปร่างที่เป็นลวดลายของเสือ 
 

การถักทอจากวัสดุ 
 

 การถักทอจากวัสดุเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้กับผลงาน โดยการใช้วิธี การถักสานเข้าด้วยกัน การ
ถักทอวัสดุเกิดจากการน าเอาวัสดุที่เป็นเส้นด้วยและวัสดุอื่น ๆ น าเข้ามาผสม ทั้งนี้นอกจากจะเพิ่มความ
น่าสนใจให้กับตัวงานแล้วยังสร้างมิติในผลงานมากยิ่งข้ึน 
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ภำพ 185 ภาพต้นแบบ ช่ือผลงาน คิคุ 
 

 
 

 ภำพท่ี 186 ช่ือผลงาน คิคุ 
 เทคนิค. เย็บปัก 

 ขนำด 250 x 300 cm. 
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ภำพ 187 ภาพต้นแบบ ช่ือผลงาน วาเลนไทน ์
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        ภำพท่ี 188  ภาพขยายเทคนิคถักทอ  
ผลงานช่ือ วำเลนไทน์  

        ขนำด    400 x 200 cm. 
        เทคนิค   เย็บปัก 
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3.2.2.4 งานจิตรกรรมวัสดุประสม 

 
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานประเภทนี้ เริ่มจากการสร้างสรรค์ผลงานสรา้งสรรค์ที่เป็นรูปแบบงาน

จิตรกรรมสองมิติ หลังจากนั้นค่อยเริ่มสร้างมิติของงานผ่านวัสดุต่าง ๆ ที่สามารถสร้างมิติของงานได ้การติด
วัสดุลงบนผลงานควรค านึงถึงเรื่องของพื้นผิวของผลงาน น้ าหนักของวัสดุ ความเรียบ ความขรุขระของวัสดุที่
น ามาใช้ เป็นต้น 
  

 

 
 

 ภำพท่ี 189 ช่ือผลงาน  ไม่มีชื่อ 
 เทคนิค  วัสดุผสม 

 ขนำด  200 x 300 cm. 
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3.2.2.5 ศิลปะเชิงโต้ตอบ (Interactive Art) 

  
 กระบวนการสร้างงานสื่อสมัยใหม่เป็นผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ที่ท างานร่วมกับศาสตร์หลายแขนง 
ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเซนเซอร์ การเขียนโปรแกรมจากซอฟแวร์ที่ใช้ในการจับการ
เคลื่อนไหวของวัตถุ อาทิ เช่น โปรแกรม Arduino การเขียนโปรแกรมค าสั่งลงบนบอร์ด สั่งการผ่าน
คอมพิวเตอร์ ผ่านสิ่งที่เป็นเซนเซอร์จบัทศิทางควบ คุมการเคลื่อนไหวของวัตถุ เมื่อมีผู้ชมเข้าไปปฏิสัมพันธ์กบั
ผลงาน เซนเซอร์ที่เป็นเครื่องมือในการจับความเคลื่อนไหวได้ท างานตามค าสั่งที่เขียนไว้ในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ประมวลผลออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม 
 

 

    ภำพท่ี 190 ช่ือผลงาน สีสันแห่งควำมสดใส 
              เทคนิค  ศิลปะเชิงโต้ตอบ 
              ขนำด แปรผันตามพื้นที ่
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  ภำพท่ี 191 ช่ือผลงาน ปีกแห่งชีวิต  
                เทคนิค  ศิลปะเชิงโต้ตอบ 
                ขนำด    แปรผันตามพื้นที ่
 

 

ภำพท่ี 192  ช่ือผลงาน ผกำทิพย ์
เทคนคิ  ศิลปะเชิงโต้ตอบ 

  ขนำด    แปรผันตามพื้นที ่
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3.2.3 ช่วงพัฒนาผลงานสรา้งสรรค์ในช่วงท่ี 3 

ผลงานชุด “หลากลายหลายชีวิต” ในช่วงการพัฒนาสร้างสรรค์ในช่วงที่ 3 เป็นช่วงที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์
ได้พัฒนาต่อเนื่องมาจากช่วงการพัฒนาการผลงานและสร้างสรรค์ช่วงที่  2 ที่ได้มาจากผลงานที่ผ่านเทคนิค 
กระบวนการต่าง ๆ  ทางศิลปะที่หลากหลาย อาทิเช่น ภาพพิมพ์ศิลปะถักทอ ประติมากรรม สื่อผสม ศิลปะ
สมัยใหม่ (Interactive Art) และจากการวิเคราะห์ผลงาน การพัฒนาการทางด้านผลงานวิจัยสร้างสรรค์แสดง
ให้เห็นว่าผลงานสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์น าผลงานได้น ามาขยายผลและพัฒนาต่อ นอกจากจะน าเสนอ
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผ่านเทคนิคและผลงานสร้างสรรค์ที่สร้างข้ึนมาแล้ว ท าให้ผู้วิจัย
มองเห็นว่าผลงานวิจัยสร้างสรรค์ในชุดต่อควรขยายผลในลักษณะของความหลากหลายทางความคิดและวิธี
น าเสนอที่มีอิสระและทางเทคนิควิธีการมากขึ้น 

ดังนั้นในช่วงการพัฒนาสร้างสรรค์ในช่วงที่  3 นี้จึงเป็นการประกอบรวมกันทางด้าน เทคนิค
กระบวนการ ความคิด และการแสดงออก ร่วมทั้งการเช่ือมโยงไปยังสื่อประเภทอื่น ๆ ที่สามารถขยาย
ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ชุดนี้ได้ ดังนั้นแบบร่างที่ใช้ขยายผลงานวิจัยสร้างสรรค์จึงสามารถเป็นไปได้ทั้งตัว
ช้ินผลงานทั้งที่เป็น สองมิติ และ สามมิติ ทั้งนี้ เพื่อให้มองเห็นความก้าวหน้าและการพัฒนาต่อไปยัง
ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ชุดอื่น ซึ่งเทคนิค กระบวนการและวิธีการ ที่ผู้วิจัยได้เลือกน ามาขยายผล ในช่วง
พัฒนาผลงานสร้างสรรค์ช่วงที่ 3 มีดังต่อไปนี ้

 
3.2.3.1 วัสดุประสม  

งานวัสดุประสมเป็นงานสร้างสรรค์ที่เกิดพัฒนาทางด้านเทคนิคจากเดิมที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้ท างาน
ในลักษณะที่เป็นงานจิตรกรรม พัฒนามาผลงานโดยการเลือกวัสดุ เทคนิคและวิธีการในการสร้างสรรค์เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงมิติของงานที่นอกเหนือจากการสร้างงานที่ใช้เพียงหนึ่งกระบวนการ ได้มีความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาน่าสนใจโดยการใช้วัสดุ ปะติด เพิ่มมิติในการมองเห็นมากข้ึน นอกจากนั้นได้
ขยายไปยังขนาดของผลงานผ่านกระบวนการที่หลากหลาย และได้เปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอภาพลักษณ์
ของเสือเพื่อให้สอดคล้องไปกับตัวเทคนิคกระบวนการและวิธีคิดที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้สร้างข้ึน  

 ในตัวผลงานช่วงพัฒนาการช่วงที่ 3 เป็นช่วงที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้เริ่มค านึงถึง ความสมบูรณ์ของ
ผลงานสร้างสรรค์ที่มุ่งหมายในเรื่องของความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืนของเทคนิคกระบวนการที่ใช้ในการ
สร้างสรรค์ โดยพัฒนาจากเทคนิคในช่วงพัฒนาการช่วงที่ 2 โดยผสมวิธีการและวัสดุหลากหลาย รวมทั้ง
กระบวนการประกอบโครงสรา้งของผลงานในแต่ละช้ิน เช่น ผลงานประติมากรรมที่จากวัสดุ ผ้าที่มีสีสันสดใส   
ผลงานจัดวางประติมากรรมแสงที่เป็นรูปเสือกระโดด หรือผลงานจัดวางที่เป็นเทคนิคการตัดกระดาษ 

 



187 

 

กระบวนการและวิธีการสร้างผลงาน 
 

วิธีการตัดกระดาษเริ่มต้นจากการข้ึนโครงตามแบบร่างที่เป็นภาพต้นฉบับ การตัดกระดาษให้เป็นไป
ตามร่องรอยที่ขีดเขียนเอาไว้ สามารถแทรกสีของกระดาษให้มีความสวยงามได้ และยังท าให้พื้นผิวของผลงาน
สร้างสรรค์มีความน่าสนใจโดยการวางกระดาษและปะติดทับซ้อนกันให้เกิดช้ันของกระดาษ เมือได้ส่วนที่เป็น
ตัวโครงสร้างใหญ่ คือ เสือ ที่เป็นจุดเด่นของผลงานแล้ว ได้มีการขยายช้ินส่วนของผลงาน โดยการสร้างเป็น
บรรยากาศและทิวทัศน์ด้านหลังของ เสือ เพื่อให้ผู้ชมเข้าไปเป็นส่วนร่วมในการชมผลงานอย่างใกล้ชิด และ
นอกจากนั้นยังเป็นวิธรหนึ่งที่ช่วยในการดึงดูดคนดูให้เข้าไปดูรายละเอียดของผลงาน 

 
 

 
 

ภำพท่ี 193 ภาพต้นแบบ เทคนิควาดเส้น 
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ภำพท่ี 194   ศิลปะเทคนิคตัดกระดาษจัดวางผลงาน เสือ  
ขนำด  แปรผันตามพื้นที ่
เทคนิค ศิลปะจัดวาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 

 

3.2.3.2 ประติมากรรมสื่อผสม ชุด นกฮูกและสัตว์ปีก 
 
กระบวนการและวิธีการสร้างผลงาน 
กระบวนการและวิธีการสร้างงานประติมากรรมโดยน าวัสดุประเภทผ้า และลวดชนิดต่างๆ มาสร้าง

เป็นงานประติมากรรม ตามภาพต้นแบบโดยผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้คัดเลือกผลงานจากภาพต้นแบบ นกฮูก มา
ขยายเป็นผลงานสามมิติ แสดงให้เห็นถึงท่าทาง อากปั กิริยาของนกฮูกในขณะที่นกฮูกก าลังบินอยู่บนอากาศ 
งานประติมากรรมขนาดเท่าจริงของตัวนกฮูกได้จัดแสดงประกอบด้วยนกฮูกจ านวน13 ตัว ในการสร้างและวิธี
ท านั้นเป็นการผสมผสานระหว่างการข้ึนรูปจากวัสดุที่เป็นโครงลวด และห่อหุ้มเพื่อสร้างผิวให้แก่นกฮูกด้วย
การเย็บด้วยผ้าและประดับตกแต่งด้วยไข่มุก สร้างขนและปีกจากผ้าที่มีความมันเงา  

 
 

 

 

ภำพท่ี 195 ภาพต้นแบบ ประติมากรรมสื่อผสม 

 



190 

 

 

ภำพ 196  แบบร่าง สามมิติ ผลงาน นกฮูก 

 

 
 

ภำพท่ี 197 ผลงาน นกฮูก ทีเ่สร็จสมบูรณ์ 
 เทคนิค สื่อผสม 

 ขนำด แปรผันตามพื้นที ่
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ภำพท่ี 198 ผลงานที่ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ 

   เทคนิค สื่อผสม 
   ขนำด แปรผันตามพื้นที ่
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3.2.3.3 ประติมากรรมสื่อผสม 
 

กระบวนการและวิธีการสร้างผลงาน 

 ในกระบวนการและสร้างสรรค์ผลงานเริ่มจากการขยายสัดส่วนของตัวเสือจากภาพร่างต้นแบบ จาก
งานสองมิติให้เป็นงานสามมิติในแบบของงานประติมากรรมขนาด 240x200x240 เซนติเมตร ใช้วิธีการสร้าง
โครงสร้างข้ึนมาจากโครงเหล็กภายในตัวของเสือ จากนัน้ได้ท าการห่อหุ้มโครงสร้างด้วยลวดตาข่ายเพื่อสร้าง
กล้ามเนื้อของเสือ ให้มีปริมาตรและสัดส่วนที่ใหญ่กว่าตัวคน การห่อหุ้มผิวหนังของเสือด้วยผ้าสักหลาดด้วย
วิธีการเย็บหุ้มทุกส่วนของเสือทับลงบนผิวของลวดตาข่ายให้เป็นผิวหนังของเสือ หลังจากนั้นได้มีการประดับ
ตกแต่งลายดว้ยผ้าก ามะหยี่ที่ตัดเป็นรูปวงกลม แล้วน ามาทากาวทับซ้อนกันเป็นลวดลายของดอกไม้และเป็น
ลวดลายของเสือ เก็บรายละเอียดของช้ินงานโดยการเย็บปักผ้าลงบนตัว ใบหู ดวงตา เพิ่มความสวยงาม 
สะดุดตา ลงบนผลงานสร้างสรรค์   
 

 
 

ภำพท่ี 199 ภาพต้นแบบประติมากรรมสื่อผสม 
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 ภำพท่ี 200 ช่ือผลงาน เสือ 
   ขนำด  240 x 200 x 240 cm. 
 เทคนิค ประติมากรรมสื่อผสม 

 

 

 ภำพท่ี 201  ผลงาน เสือ  
       ขนำด    240 x 200 x 240 cm. 
        เทคนิค   ประติมากรรมสื่อผสม 

 
 

กระบวนการและวิธีการสร้างผลงาน 
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 วิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนกฮูก เริ่มจาการน าภาพร่างต้นแบบมาขยายสัดส่วน
ของผลงานให้มีขนาดใหญ่กว่าตัวจริง 3 เท่าตามสัดส่วนของผลงานจริงขนาด 180 x 200 x 200 เซนติเมตร 
ข้ึนโครงสร้างภายในตัวนกฮูกจากโครงเหล็ก สร้างโครงสร้างภายนอกที่เป็นช้ันผิวหนังและกล้ามเนื้อของนก
ฮูกจากโครงสร้างจากลวดตาข่าย จากนั้นได้ใช้การเย็บและห่อหุ้มช้ันผิวของตัวนกฮูกด้วยผ้าโดยได้ยัดส าลหีรอื
นุ่นเพื่อท าให้เห็นความชัดเจนของกล้ามเนื้อของสัตว์ เลือกใช้สีและลักษณะของผ้าแต่ละชนิดตามพื้นผิวของ
ตัวสัตว์ เช่นบริเวณที่มีขนปกคลุม หรือบริเวณที่เป็นช่วงขาของนก ใช้ผ้าเกล็ดกระจกให้ดูสะดุดตาและคล้าย
กับผิวของสัตว์ 

 
 

ภำพท่ี 202 ภาพต้นแบบประติมากรรมสื่อผสม นกฮูก 
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     ภำพท่ี 203  ช่ือผลงาน นกฮูก 
  เทคนิค   ประติมากรรมสื่อผสม 
   ขนำด   180 x 200 x 200 cm. 
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3.2.3.5 ศิลปะการเย็บปัก 
 
กระบวนการและวิธีการสร้างผลงาน 

 วิธีและกระบวนการในการสร้างผลงาน จากภาพร่างต้นแบบขยายให้มีขนาด 240x290 เซนติเมตร 
โดยใช้วิธีการปักผ้าด้วยด้ายสีต่าง ๆ ลงบนผ้าสักหลาดแบบหนา ด้ายที่ใช้จะมีความใกล้เคียงกับสีของภาพร่าง
ต้นแบบเพราะเป็นสีสังเคราะห์ มีลักษณะความสดที่คล้ายกับการระบายสีเทคนิคสีโคปิค เน้นในเรื่องของ
โครงสร้างของภาพ จุดเด่นและรายละเอียดที่เป็นจุดรอง การใช้เข็มเย็บปักลงบนเฟรมคล้ายกับการวาดภาพ
โดยใช้เข็มปักลงไปให้เกิดเส้น ส ีน้ าหนัก และจ าต้องใช้ความแม่นย าในการเลือกชนิดของสี ที่น ามาสร้างสรรค์ 
เพื่อสร้างความกลมกลืน และดูมีเอกภาพ 
 
 

 

ภำพท่ี 204 ภาพต้นแบบ  
เทคนิค  จิตรกรรม 
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  ภำพท่ี 205 ช่ือผลงาน เสือ  
  เทคนิค เย็บปกั 
  ขนำด 240 x 290 cm. 
  

 
 

ภำพท่ี 206  ภาพต้นแบบ  
เทคนิค  จิตรกรรม 
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 ภำพท่ี 207  ช่ือผลงาน เสือ  
 เทคนิค เย็บปกั 
 ขนำด 240 x 290 cm. 
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 3.2.3.6 ศิลปะสื่อผสม 
 

กระบวนการและวิธีการสร้างผลงาน 

วิธีการและสร้างสรรค์รูปแบบผลงานสร้างสรรค์ได้เกิดจากการเอาภาพร่างต้นแบบสองภาพเข้ามา
ผนวกเป็นผลงานมัติมีเดีย คือ การใช้สื่อประเภทแสง มาใช้เป็นเทคนิคในการน าเสนอผลงานชุดนี้  ล้วนมี
เทคนิคและวิธีการที่น่าสนใจ ให้เกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ ผ่านวิธีการต่อประกอบวงจรไฟฟ้า ผ่านกระแสไฟ
ด้วยแสงไฟจากหลอด LED สร้างกลไกให้กับผลงานโดยการเขียนค าสังในแผงวงจร ค าสั่งของกระแสไฟฟ้าใน
วงจรที่ควบคุมการกระพริบของไฟแสดงผลมายังผลงาน จะเห็นเป็นเสือที่กระโจนเข้ามายังพุ่มดอกไม้ที่ก าลัง
เบ่งบาน เป็นภาพเคลื่อนไหว จากเทคนิควิธีการนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการสร้างวงจรไฟฟ้าที่ จากไฟฟ้าที่เราใช้กัน
ธรรมดาทั่วไปไม่สามารถมองเห็นพลังงานของมันได้ แต่กระบวนการในการสร้างสรรค์เป็นเสมือนวิธีหนึ่งใน
การช่วยท าให้เรามองเห็นได้ผ่านผลงานวิจัยสร้างสรรค์ 

 
 

 
 

ภำพท่ี 208 ภาพต้นแบบ  
เทคนิค  จิตรกรรม 
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ภำพท่ี 209 ภาพร่าง ผลงาน มัลตมิีเดีย 
 
 

 
 

ภำพท่ี 210 ภาพผลงาน เสือ  
และการติดตัง้ผลงานโดยสมบูรณ์ 

   ขนำด แปรผันตามพื้นที ่
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ภำพท่ี 211  ภาพผลงาน เสือ  
เทคนิค  มัลติมเีดีย 
ขนำด    แปรผันตามพื้นที ่
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บทท่ี 4 

กระบวนการสรา้งสรรค์และพัฒนา 

 

4.1 แนวคิดและแรงบันดาลใจท่ีมีอิทธิพลในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

 แนวคิดและแรงบันดาลใจในวิทยานิพนธ์ ชุดหลากลาย หลายชีวิต ได้รับอิทธิพลมาจากการบันทึกและ
ภาพความทรงจ า จากชีวิตและประสบการณ์ของตัวผู้วิจัย ที่ผูกพันและใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัวผ่าน
สัญลักษณ์ของเสือ ที่เป็นเสมือนภาพแทนตัวบุคคลที่ส าคัญในชีวิตของผู้วิจัยสร้างสรรค์ ผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจใน
การสร้างสรรค์ผลงาน และเป็นพระมหากษัตริย์ในดวงใจของปวงชนชาวไทย คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต ผู้ที่อบรมสั่งสอนผู้วิจัยสร้างสรรค์ให้
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในการด าเนินชีวิตและการช่วยเหลือผู้อื่น 

 กระบวนการคิดและสร้างผลงานวิจัยจึงเกิดมาจากบุคคลใกล้ชิดที่คอยดูแลและให้ก าลังใจแก่ผู้ วิจัย
สร้างสรรค์ ได้สร้างผลงานวิจัยที่ใช้ เสือ เป็นสัญลักษณ์แทนบุคคลเหล่านั้น เพื่อแสดงถึงชีวิตที่หลากหลายของคน
ผ่านตัวและอัตลักษณ์ของเสือ ที่ผู้วิจยัได้ศึกษาการสงัเกตพฤติกรรมของมนุษย์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อเทจ็จรงิ 
ทฤษฎีทางจิตวิเคราะห์ ความเป็นมนุษย์ และสัญญะที่แสดงถึงความหมายของสัตว์ที่เป็นผู้น า โดยผ่านเสือเป็นตัว
ละครที่หลากหลายชีวิต และตัวละครเหล่านั้นก็สร้างความมีชีวิตชีวาให้กับป่า ที่เสมือนบ้านและเป็นที่พักอาศัย 
แหล่งอาหาร และที่พักพิงของเสือ 

 ความคิดและแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานเกิดจากการบันทึกจากเรื่องราวและประสบการณ์ที่ผู้วิจัย
สร้างสรรค์ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และจากความทรงจ าที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้รับมาจากเหตุการณ์และประสบการณ์
จากการเดินทางไปด าเนินงานในที่ต่าง ๆ  โดยการบันทึกเรื่องราวของเสือเป็นภาพแทนความ ทั้งจากความรู้สึก
จินตนาการ ความฝัน ผ่านการกระบวนสร้างสรรค์ตามเทคนิคและกระบวนการต่าง ๆ  ที่สามารถน าไปสู่การขยาย
ผลทางความคิด จินตนาการ และผลทางความรู้สึกของผู้วิจัยสร้างสรรค์ น าเสนอชีวิตของมนุษย์ผ่านเสือ ที่ผู้คน
มักจะมองไปในทางความดุร้าย ด้วยอุปนิสัยและความเป็นสัตว์ป่า แต่หากน ามาพิจารณาถึงความสง่างาม ความ
องอาจ หรือ แม้แต่อุปนิสัยที่มีความเป็นเด็ก ความเป็นมิตร เป็นต้น 
 

4.1.1 ผลงานในพัฒนาการช่วงท่ี 1 

จากการวิเคราะห์ผลงานในช่วงพัฒนาการช่วงที่1 ได้พบว่าองค์ประกอบหลักในการน าเสนอภาพเสือ 
ในมุมมองของความบริสุทธ์ิ มีเมตตา เป็นมิตรกับคน ที่แตกต่างจากเสือที่คนทั่วไปตัดสินว่าเป็นสัตว์ร้ายและ
น่ากลัว การน าสร้างภาพทางความคิดและการวิเคราะห์ความหมายของเสือในผลงานให้มีนัยยะ ที่กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ครอบครัว ความสัมพันธ์ของมนุษย์ผ่าน เสือ ที่เป็นเสมือน ผู้น าครอบครัว ผู้เป็นนักปกครอง 
แสดงออกมาผ่านภาพผลงานสร้างสรรค์ที่ประกอบด้วยผลงานจาก ลายเส้น ที่มีชีวิตชีวา ผ่าน เสือ ที่นอกจาก
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บุคลิก สง่างามและความเป็นผู้น าแล้วยังมีมุมมอง และตัวตนอื่น ๆ ที่ซ่อนอยู่ในภาพผลงานจิตรกรรม 
หลากหลายอุปนิสัย 

ในช่วงเริ่มต้นได้มีการค้นหาเทคนิคเฉพาะตนทางด้างการวาดภาพ และเนื่องจากผู้วิจัยสร้างสรรค์
เป็นผู้ที่ช่ืนชอบในการวาดภาพและการออกแบบเครื่องประดับมาก่อน จึงมีความถนัดในการสร้างลวดลาย
แปลกใหม่ รวมถึงองค์ความรู้เดิมด้านวิทยาศาสตร์ได้รับมาจากสูตรเคมีที่ใช้ประจ าในการท างานถูกน ามา
ประยุกต์เป็นลวดลายให้เข้ากันกับผลงานสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองให้ตรงกับแนวความคิดในการสร้างผลง
งานวิจัยในแง่ของเชิงความคิด และการปรับประยุกต์ความคิดน้ีปรากฎเป็นผลงาน   อีกทั้งการน าเอาเทคนิคที่
ตนมีความถนัดในเรื่องของการออกแบบลวดลายเครื่องประดับมาใช้แสดงอกกในการสร้างผลงานนั้นเป็น
อุปนิสัยส่วนตัวในที่ชอบสังเกต สิ่งที่เป็นรายละเอียดต่าง ๆรอบตัว ทั้งเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกที่ซ่อนอยู่
ในตัวของคน ผ่าน เสือ และค้นพบวิธีการเลือกใช้สื่อในการน าเสนอ ซึ่งในที่นี้ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้พบว่า สีเคมีที่
ใช้เขียนในการออกแบบ สามารถสร้างผลงานได้หลากหลาย ทั้งในเรื่องของสีที่มีความสด และคงความสดใส
ของน้ าหนักเวลาระบายลงบนกระดาษได้เป็นอย่างดี  

องค์ประกอบในการจัดวางภาพและความรู้สึกที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้สร้างข้ึนมาจากการระบาย ขีด
เขียน ลงบนกระดาษ ท าให้เห็นถึงการจัดวางและการแสดงออกผ่านผลงานอย่างตรงไปตรงมา ภาพเสือที่
ผู้วิจัยสร้างสรรค์น ามาวาดนั้นเกิดจากภาพจ าของเสือที่อยู่ในความทรงจ าของผู้วิจัยส าแดงออกผ่านทัศนภาพ 
เส้น ส ีจุด และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ท าให้ตัวผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้ปลดปล่อยเอาความรู้สึกนั้นผ่านออกมาเป็น
ผลงานจ านวน100กว่าช้ิน ดังนั้นองค์ความรู้ที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้น ามาพัฒนาในผลงานชุดแรกจึงเป็นการ
น าเอาประสบการณ์ทางด้านเทคนิคการออกแบบ การท างานในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้
แสดงออกทางความรู้สึกผ่านบุคลิก อุปนิสัย ท่าทางของ เสือ ในมุมมองที่แตกต่างกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ตัวตนของเสือแต่ละตัวตนที่มีลักษณะ อารมณ ์และความรู้สึกที่ไม่ซ้ ากัน มีชีวิตชีวา และไม่น่ากลัวอย่างที่คิด 

 

4.1.2 ผลงานในพัฒนาการช่วงท่ี 2 

การพัฒนาผลงานในช่วงที่ 2 เป็นการขยายขอบเขตวิธีสร้างสรรค์ผลงาน และหาความเป็นไปได้ใน
น าเสนอภาพ สัญลักษณ์ของ เสือ หลากหลาย อนึ่งการให้ผลงานจิตรกรรมแสดงออกเป็นงานสองมิติเพียง
อย่างเดียว อาจไม่เพียงพอต่อจินตนาการและการสร้างสรรค์ การแสดงความรู้สึกผ่านผลงาน ทั้งที่มี มิติ ที่
ปรากฎเป็นความงามทางทัศนธาตุที่มีล าดับในการมองอย่างหลากหลายน้ันเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นการเพิ่มล าดับ
การความรับรู้ทางสายตา การมองเห็น ความงามของผลงานมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้นจากวิธีการวาดภาพลงบนกระดาษธรรมดา ลงบนงานทั้งงาน สองมิติและสามมิติ เช่น ผลงาน
ประติมากรรม  ผลงานภาพพิมพ์เทคนิคต่าง ๆ ผลงานศิลปะเทคนิคการเย็บปัก หรือผลงานตัดกระดาษ เป็น
ต้น เทคนิควิธีการที่ใช้ได้ให้ผลลัพธ์ทางกายภาพในเรื่องความงามและความลงตัวจากเทคนิคและวัสดุที่ผสาน
กัน ท าให้เกิดความท้าทายระหว่างภาพที่เป็นต้นแบบกับวัสดุที่ใช้ การประกอบกับใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
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การพลิกแพลงผลงานให้เข้ากับวิธีการและแนวความคิด  อีกทั้งท าให้ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้เรียนรู้ว่า เทคนิคและ
วิธีการกับผลงานศิลปะบางประเภทจ าเป็นต้องใช้เวลาในการสร้างสรรค์  เช่น งานเย็บปัก ด้วยเหตุเพราะ
ข้ันตอนในการท างานต้องอาศัยความละเอียดจึงต้องใช้ความมานะและเพียรพยายามในการสร้างผลงานเป็น
อย่างมาก ผลงานประติมากรรมที่ต้องค านวณถึงโครงสร้างและความแข็งแรง ของวัสดุ และการปรับเอาวัสดุ
เดิมที่มีอยู่มาท าเป็นงานสร้างสรรค์ให้ตรงกับภาพ เสือ ที่จินตนาการเอาไว้ เมื่อ ได้ถอดแบบผลงานออก
มาแล้ว การสร้างประติมากรรมลอยตัว จะต้องสามารถมองได้โดยรอบ และเป็นไปอย่างแนวความคิดของตัว
ผู้วิจัยสร้างสรรค์ที่ต้องการน าเสนอ ผลงานภาพพิมพ์ จะต้องใช้เวลาในการค านวณการกัดกร่อนของสารเคมี
ในการสร้างร่องรอยบนพื้นผิว ก่อนน าภาพไปพิมพ์ ต้องอาศัยความแม่นย า ความเรียบร้อยเป็นระเบยีบกบัทกุ 
ๆ ข้ันตอน ถึงจะได้ผลงานที่ออกมาเป็นที่ประจักษ์ได้ เป็นต้น 

วิธีการเลือก การขยายผลงานในแต่ละช้ินนั้นได้ก าหนดจากผลงานที่แสดงออกผ่านความรู้สึก ความ
น่ารัก ความสง่างาม และความเป็นมิตร ผ่านผลงานและเลือกใช้วิธีการเป็นตัวที่ผสานความลงตัวของผลงาน
ให้มีความกลมกลืนกันของวัสดุ และเทคนิคที่น ามาเสนอผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ต่อแนวคิด สัญลักษณ์ที่
ใช้เมื่อแสดงตนในพื้นที่ของนิทรรศการ จะเห็นได้ว่ารูปแบบและวิธีการทางความคิดนั้นต้องมีความสอดคล้อง
และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อ เสือ หลากหลายตัวตน ได้ปรากอยู่ในห้องนิทรรศการ ความกลมกลืนของ
วัสด ุเทคนิคและสื่อที่น ามาสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่น าเสนอมุมมองของเสือในบุคลิก ที่สง่างาม ใจด ีน่ารัก
และเป็นมิตรกับคน ผ่านผลงานในนิทรรศการช่วงการพัฒนาการช่วงที่  2 ในแง่ของการมอง ผ่านผลงาน
สร้างสรรค์ ที่เป็นตัวกระตุ้นในผู้ชมได้เข้าไปส ารวจและตีความนัยของเสือที่ซ่อนอยู่ในแต่ละตัวตนนั้ น ว่ามี
ความแตกต่างจากการตีความหมายความเป็นเสือในความหมายโดยทั่วไปได้อย่างไร 
 

4.1.3 ผลงานในพัฒนาการช่วงท่ี 3 

การพัฒนาผลงานในช่วงที่3 ในผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ช่วงเป็นทั้งการน าเอากระบวนการ
สร้างสรรค์ทางเทคนิคที่มีอยู่แล้วในช่วงพัฒนาการช่วงที่ 2 น ามาพัฒนาต่อในช่วงท้ายสุดของงานวิทยานิพนธ์ 
โดยพัฒนาจากเทคนิคทางศิลปะที่ได้เรียนรู้ผลงานการพัฒนาในช่วงที่ 2 วิเคราะห์ในเชิงเทคนิคและวิธีการให้
มีความสอดคล้องกับแนวความคิดและการสร้างตัวผลงานให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งข้ึน การขยายขอบเขต
แนวคิดและหาความหมายของสัตว์ชนิดอื่น ที่มีสัญญะและความหมายของการเป็นผู้น า ได้แก่ นกฮูก นก
ฟีนิกซ์ และ นกยูง เนื่องจากสัตว์ ทั้งสามชนิดนี้เป็นสัตว์ปีกที่มีความงดงามทางกายภาพ มีความสง่างาม มี
ไหวพริบในการเอาตัวรอด และฉลาด มีความยิ่งใหญ่  โดยเฉพาะนกฮูกที่มีสายตาอันแหลมคมในการหา
อาหารในช่วงเวลากลางคืน และเป็นเสมือนเจ้าปกครองดินแดนในช่วงยามราตรี หากเสือเป็นสัญลักษณ์ของ
เจ้าป่า ออกหาอาหารในช่วงเวลากลางวัน นกฮูกก็เป็นสัตว์ที่เป็นนักล่าและเสมือนเป็นเจ้าเวหาในเวลา
กลางคืนเช่นกัน เมื่อสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ทั้งสองประเภทผ่านอุปนิสัยและพฤติกรรมของสัตว์มา
เปรียบเทียบ และวิเคราะห์จากการตีความหมายให้เป็นไปตามวิธีคิดในการสร้างสัญลักษณ์ ผู้วิจัยจึงได้เพิ่ม
ความเป็นไปได้ในการขยายแนวความคิดผ่านสัตว์หลากหลายชีวิตในช่วงพัฒนาการช่วงทีj 3 
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ภาพของสัตว์ ในผลงานพัฒนาการช่วงที่ 3 จึงเป็นการรวมเอาเทคนิควิธีการการมารวมกันให้เกิดการ
สื่อความหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นคน เป็นผู้น า ผ่านตัวสัตว์ ที่หลากหลายมากขึ้น และการตีความ โดยได้
พัฒนากระบวนการเชิงเทคนิค สังเคราะห์รูปแบบผลงาน ประติมากรรม จิตรกรรม และสื่อประเภทต่าง ๆ  
เข้ารวมกัน  เพื่อให้เกิดการผสมผสานทางเทคนิควิธีการอย่างสร้างสรรค์   รวมถึงจัดวางในพื้นที่ของ
นิทรรศการ การสร้างสิ่งที่ดึงดูดให้คนอยากเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่ง การสร้างบริบทและความหมายผ่าน
ผลงานที่รายล้อมตัวผู้ชมเมื่อเข้าชมงานศิลปะ และการสร้างบรรยากาศให้คนรับรู้แล้วค่อย ๆ ซึมซับกับ
เทคนิควิธีการแนวความคิดได้อย่างลงตัว 

โดยสรุปแล้ว ผลงานในช่วงพัฒนาการช่วงที่  3 นั้นเป็นการสร้างวิธีการทางความคิดผ่านงาน
สร้างสรรค์ ความเป็นไปได้หลากหลายรูปแบบของผลงานศิลปะ ผ่านสัญลักษณ์ของเสือ และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ  
นัยของความหลากหลายชีวิตในผลงาน อาจไม่ได้จ ากัดเพียงตัวตนของสัตว์ที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์น ามาเสนอ 
เพียงแค่เรื่องของ ความเป็นเจ้าป่าหรือ ผู้น า แต่การน าเอาสัญลักษณ์อื่นเข้ามาช่วยเพื่อสร้างเนื้อหาและสาระ
ที่หลากหลายต่อการมองและการตีความผ่านผลงานสร้างสรรค์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเสน้
เขตหรือก าแพงของอคติมาวางกั้น 

 

4.2 กระบวนการสรา้งสรรค์และการพัฒนา 

4.2.1 การพัฒนาผลงานช่วงท่ี 1 ชุด หลากลาย หลายชีวิต 

ตารางท่ี 9 การพัฒนาผลงานช่วงท่ี 1 

ผลงาน การวางองค์ประกอบ การแสดงออก สัญญะ 

 

 

- รูปร่างของเสือที่ก าลัง
กระโจนไปข้างหน้า 

- ลวดลายของเสือที่เป็นจุด
สามารถสร้างความ
เคลื่อนไหวของเสือบนล าตัว
ของเสือได้ 

อิริยาบถในท่าทาง 
การกระโจนไปข้างหน้า  
มีความพุ่งทะยานไม่กลัวสิ่ง
อ่ืนใด 

เสือตัวตนที่แสดงออกถึง 

ความกล้าหาญ 

ความไม่กลัวอุปสรรคใด ๆ 

    



206 

 

ผลงาน การวางองค์ประกอบ การแสดงออก สัญญะ 

 

- ใบหน้าของเสือ 

- มิติของภาพเป็น 
ระยะใกล้ 

 
 

 
 

ใบหน้าของเสือน่ารักและดู
เป็นมิตร 
 
 
 

เสือตัวตนที่แสดงออกถึง
ความเป็นมิตร 
 
 

 

- เสือโคร่งปรากฏกายเพียง
ครึ่งตัว  

- มีการวางระนาบของน้ าเป็น
พ้ืนที่ว่าง มีการใช้ความสด
ของส ี

ความนิ่ง เงยีบ สุขุม คล้าย
กับบรรยากาศโดยรอบที่ใช้ 

สีเขียวแสดงถงึความร่มเย็น 
ความรู้สึกปลอดภัย 

เสือตัวตนที่แสดงออกถึง
ความสงบ ร่มเย็น 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

- สร้างมิติในภาพ ให้มี
ระยะใกล้-ไกล 

- ใช้สีคู่ตรงกันข้ามเยื้อง 

- (Split Complementary 
Color)  

- คือคู่สีน้ าตาล น้ าเงิน และ
ฟ้า 

- มีการวางซ้อนกันของ
ระนาบ 

- หลงเหลือร่องรอยของการ
ระบายสีด้วยเทคนิคปากกา
โคปิค 

อิริยาบถของเสือเป็นเสือตัว
ใหญ่ที่ก าลังป่ายปีนอยู่ตาม
ไหล่เขา บนพ้ืนที่ของภูเขา
สลับซับซ้อน เรียงกัน บน
ตัวเสือมีลาดลายที่
สนุกสนานรูปร่างคล้าย
เมล็ดพันธุ์พืช 
 
 
 

 

เสือตัวตนของความเป็น
ผู้ปกครอง   

ผู้ครอบครองอาณาจักร
อย่างเป็นธรรม 
 
 
 
 
 

 

 

 

- ใช้องค์ประกอบโดยวางตัว
เสือไว้ตรงกลางของภาพ 

- การใช้ความหลากหลายของ
รูปร่าง รูปทรงที่ได้มาจาก
สัญลักษณ์ธาตุและสูตรทาง
เคมี 

- ใช้สีสันแทนสัญลักษณ์ของ
สูตรทางเคม ี

- การจะวางองค์ประกอบโดย
ใช้สัญลักษณ์วางการ
กระจายโดยรอบ 

อิริยาบถของเสือ เป็นท่ายืน 
เป็นจุดศูนย์กลางของเหล่า
บรรดา รูปร่างรูปทรง  

ที่มีลักษณะเป็นรูปข้าว
หลามตัด ห้าเหลี่ยม และ
หกเหลี่ยม ติดกันเป็นผืน  

มีทั้งรวมตวักันกระจายกัน
อยู่เป็นกลุ่มๆ มีขนาดเล็กที่
คล้ายกับรูปทรงของเซลล์ 
ของมนุษย์และสัตว ์

เสือตัวตนที่แสดงออกถึง
การก าเนิดของชีวิตที่เร่ิม
จากสิ่งมีชีวิตที ่

เป็นโมเลกุลและ
โครงสร้างของสิ่งมีชวีิตที่
เร่ิมจากสิ่งเล็ก ๆ 
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4.2.2 การพัฒนาผลงานช่วงท่ี 2 ชุด หลากลาย หลายชีวิต 

ตารางท่ี 10 การพัฒนาผลงานช่วงท่ี 2 

ผลงาน การแสดงออก สัญญะ เทคนิค 

 

ความซุกซนของเสือ ท่าทางอันสง่า
งามของเสือที่ก าลังพักผ่อนอยู่บน
ต้นไม้ 

ตัวตนของเสือที่
แสดงออกผ่านอิริยาบถ 
แสดงถึงความทรงภูมิ 
ความสง่างาม 

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน 

 

เสือที่ก าลังย่างเดินด้วยทีท่าที่องอาจ 
สง่าผ่าเผย 

ท่าทางผ่านตวัตนของ
เสือที่ก าลังเดินก้าวไป
ข้างหน้า อย่างความ
มุ่งมั่น 

ประติมากรรม 

 

อิริยาบถและท่าทางของเสือเป็นเสือ
ตัวเมีย มีความสวยงาม หน้าตามี
ความสุข และเป่ียมไปด้วยความรัก 
รอบตัวของเสือเป็นสีชมพูและมี
ลวดลายที่เป็นดอกไม้ล้อมรอบอยู่ 

ความรัก และความ
ปรารถนาดี ผ่านตัวตน
ของเสือตัวเมีย 

งานศิลปะเทคนคิเย็บ
ปัก 

 

 
 
 

 

เสือที่อยู่ท่ามกลางสวนดอกไม ้ ตัวตนของเสือที่
แสดงออกถึงพลังและ
ความสร้างสรรค ์

งานศิลปะวัสดุประสม 

 

 
 
 

 

ผลงานที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนดู ความสัมผัสระหว่างพ้ืนที่
ทางจินตนาการกับพ้ืนที่
ทางความจริง 

งานศิลปะสื่อสมัยใหม่ 
(Interactive Art) 
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4.2.3 การพัฒนาผลงานช่วงท่ี 3 ชุด หลากลาย หลายชีวิต 

ตารางท่ี 11 การพัฒนาผลงานช่วงท่ี 3 

ภาพต้นแบบ ผลงานขยาย การแสดงออก สัญญะ เทคนิค 

  

เสือที่อยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติ ในทา่นั่งที่
ให้ความรู้สึกถึงการ
พักผ่อน 

เสือตัวตนของ
สัตว์ที่มคีวาม
น่ารักน่าเอ็นดู 

ภาพพิมพ์ 

หิน 

  

เสือที่อยู่ใน
ท่ามกลางพุ่มไม้ 

หน้าตาน่ารักน่า
เอ็นดู ลายเสือมีรูป
ลวดลายคลา้ยรูป
ม้วนเทป 

เสือตัวตนของ
ความเป็นเด็ก
และความสดใส 

ภาพพิมพ์ 

แกะไม้ 

  

ใบหน้าของเสือ ที่มี
ลวดลาย อิสระ 
คล้ายกับการผสม
สูตรทางเคมีและ
ตัวอักษรต่าง ๆ 

เสือตัวตนของ
ความ
หลากหลายทาง
ความคดิและ
ความรู้สึก 

ภาพพิมพ์
โลหะ 

 
 

 
 

สิงโต ในทา่นั่ง มี
ความสง่างาม มี
ความเป็นเจ้าป่า 

สิงโต ในทา่นั่ง มี
ความสง่างาม มี
ความเป็นเจ้าป่า 

ศิลปะเทคนิ
การตัด
กระดาษ 
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ภาพต้นแบบ ผลงานขยาย การแสดงออก สัญญะ เทคนิค 

 

 
  

 

 

เสือโคร่งนั่งใน
ท่าทางที่สุขุม เรียบ
ง่าย องอาจ มีความ
สง่างาม สีหน้าที่
เป่ียมไปด้วย
ความสุข 

 
 

 

เสือตัวตนของ

ความเป็น

สุภาพบุรุษและ

ความสง่างาม 

 
 

 

ศิลปะเทคนิค
เย็บปัก 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

เสือที่ก าลังกระโจนเ
ข้าสู่กองดอกไม้ก าลัง
เบ่งบานด้วยสีสันขอ
งดอกที่สดใส 

ท่าทางของเสือที่
ก าลังกะโจนสู่
พุ่มไม้ แสดงออก
ถึงความเจริญ 

ความรุ่งโรจน ์

ความมีชีวติชีวา 

มัลติมีเดีย 
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4.3 การวิเคราะห์และบทสรุป 

4.3.1 การพัฒนาผลงานช่วงท่ี 1 

การวิเคราะห์ส่วนท่ีเป็นเนื้อหา 

 ในการพัฒนาผลงานช่วงที่  1 ส่วนที่เป็นเนื้อหา ได้มีวิธีและกระบวนการคิดที่เริ่มต้นที่รูปเสือใน
จินตนาการ อันเกิดจากความประทับใจ ความทรงจ า โดยสร้างภาพของเสือ ที่มีบุคลิก ลักษณะผ่านอุปนิสัยที่
น่ารักน่าเอ็นดู มีความสดใส ใจดี มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ คล้ายกับบุคคลที่ใกล้ชิดของตัวผู้วิจัยสร้างสรรค์ 
ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกลงบนกระดาษโดยตรง มโนภาพที่เกิดจากความทรงจ าผ่านภาพเสือ เป็น
ผลงานที่ออกมาวิธีระบายความรู้สึกลงบนกระดาษราวกับการบันทึกภาพความทรงจ านั้นโดยใช้สัญลักษณ์
ของเสือ แทนผู้คน สถานที่ ประสบการณ์ ตามจิตนาการและความรู้สึกในขณะนั้น โดยไม่ได้มีการดัดแปลง
หรือหรือการใช้กระบวนการสร้างงานที่ซับซ้อน เนื่องจากต้องการแสดงออกทางด้านอารมณ์และความรู้สึกที่
ตรงไปตรงมา แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกและสภาพของจิตใจของผู้วิจัยสร้างสรรค์ ในช่วง ณ เวลาน้ัน ที่มาจาก
จิตใจอย่างแท้จริง ผันความรู้สึกนั้นออกมาเปน็ ลายเส้น ส ีจุด และลวดลาย ทั้งส่วนที่เป็นรูปร่างสรรีะของเสอื 
และรายละเอียด 

 การวิเคราะห์ส่วนท่ีเป็นเทคนิค 

 ในการพัฒนาผลงานช่วงที่ 1 ส่วนที่เป็นเทคนิค ได้มีวิธีการสร้างเป็นลายเสน้ จุด และลวดลายที่แสดง
ถึงความรู้สึก อารมณ์ ได้เขียนภาพข้ึนมาด้วยการเขียนสด ข้ึนรูปโดยไม่ได้ร่างจากดินสอแต่เป็นการ ระบาย 
ขีด เขียน สีลงบนกระดาษเปน็ภาพเสอืแต่ละตน ได้ใช้ความสดของสีสันเข้าไปแทนค่าความรู้สึกเช่น สนุก เบิก
บาน สดใส เศร้าหมอง เป็นต้นความสดใสของเทคนิคและการจัดวางองค์ประกอบของภาพ เป็นการวางภาพ
ลายเส้นมีความแบนเป็นสองมิติ จัดวางให้พื้นที่ในภาพให้มีมุมมองใบหน้า สัดส่วนของเสือ ที่มีลักษณะ การ
วางท่าทาง เช่น การจัดท่าทางการยืน การเหลียวมอง การส่งสายตา ท่วงท่าต่าง ๆ อิริยาบถ คล้ายๆกับการ
เลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์  

 

4.3.2 การพัฒนาผลงานช่วงท่ี 2 

การวิเคราะห์ส่วนท่ีเป็นเนื้อหา 

ในการพัฒนาผลงานช่วงที่ 2 ส่วนที่เป็นเนื้อหา เป็นการวิเคราะห์ผลงานทางกายภาพ ในช่วง
พัฒนาการช่วงที่1 จากผลงานจิตรกรรม ลายเส้นและสี ซึ่งได้วิเคราะห์จากองค์ประกอบของภาพ ในการ
ถ่ายทอดความรู้สึกของเสือแต่ละตัวตนที่มบีุคลิก ลักษณะและนิสยัที่แตกต่างกัน โดยได้คัดเลือกเอาผลงานทมีี
ลักษณะงานที่หลากหลาย อารมณ์ ความรู้สึก และมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กับบุคลิก และบุคคลที่ตนเองมี
ความใกล้ชิด เพื่อให้ภาพสัญลักษณ์ของบุคคลๆผู้นั้นปรากฎข้ึนจริงในผลงานวิจัยและสรา้งสรรค์ของผู้วิจัย ซึ่ง
บุคคลผู้นั้นคือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้เป็นพระ
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ราชบิดา ซึ่งผู้วิจับและสร้างสรรค์ได้สร้างสัญญะของ ความเป็นพ่อนักปกครอง ไว้ในภาพลักษณ์ของเสือ และ
นอกจากนั้นยังมี เสือตัวตนอื่น ๆ ที่เป็นเสมือนตัวแทนของผู้วิจัย และข้าราชบริพารที่ดูแล้ใกล้ชิด อยู่ใน
ผลงาน ราวกับเป็นครอบครัวเดียวกัน ซึ่งเสือแต่ละตนนั้น ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้ต้ังช่ือให้สอดคลอ้งกับเรื่องราวที่
เกิดข้ึนในจินตนาการที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้สรรสร้างขึ้นมาจากความรู้สึก ความปรารถนาดี ต่อทุก ๆ คน 

 การวิเคราะห์ส่วนท่ีเป็นเทคนิค 

 การวิเคราะห์ส่วนที่เป็นเทคนิคในการพัฒนาผลงานในช่วงที่ 2 เป็นการพัฒนาและหาความเป็นได้ใน
การพัฒนาต่อกระบวนการและเทคนิคที่ใช้เพียงลายเส้นและปากกาโคปิค เป็นการพัฒนารูปแบบของงานโดย
การขยายภาพ และเทคนิคในการสร้างสรรค์เพื่อหารูปแบบของงานให้มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน ซึ่งผู้วิจัย
สร้างสรรค์ได้น าเสนอผลงานสร้างสรรค์เปน็ทั้ง ผลงานประติมากรรม ผลงานเทคนิคภาพพิมพ์ เทคนิคการปัก
ผ้า เทคนิคสื่อสมัยใหม่ข้ึนการขยายผลและขนาดของผลงานสร้างสรรค์ท าให้ผู้วิจัยได้เห็นความแตกต่างของ
ลักษณะและรูปแบบการน าเสนอที่มีความหลากหลาย วิธีการใช้สื่อแทนความเป็นภาพสัญลักษณ์ของเสือ 
ส่งผลให้เกิดผลงานและมีมิติของเวลาในการชมงานมากขึ้น 
 

4.3.3 การพัฒนาผลงานช่วงท่ี 3 

การวิเคราะห์ส่วนท่ีเป็นเนื้อหา  

ในการพัฒนาผลงานช่วงที่ 3 เป็นช่วงที่เกิดการสร้างภาพสัญลักษณ์ของเสือ ที่ได้รับประสบการณ์
จากความทรงจ าของผู้วิจัยต่อพระราชบิดา ผู้เป็นกษัตริย์ทรงธรรม ภาพแทนของเสือผู้องอาจเป็นเสมือนผู้ทีม่ี
ความเป็นพระผู้คุ้มครองและดูแลประชาชนให้มีความเป็นสุข รวมทั้ง ภาพแทนของเสือ ที่แทนความเป็นเด็ก 
ไม่มีความดุร้ายอย่างที่คนคิด ที่แสดงถึงผูกพันและความใกล้ชิดของผู้วิจัยกับครอบครัว เพื่อนมนุษย์ และ
ประชาชน การแสดงความรู้สึกที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความห่วงใยต่อทุกสรรพสิง่บนโลกใบนี้ หลังจากนั้น
ได้มีการน าเอาความหมายและการตีความทางสัญลักษณ์ของภาพเสือ ที่เป็นพ่อนักปกครองแผ่นดิน มาแทรก
สัญลักษณ์ตัวละครสัตว์ชนิดอื่นๆ โดยสังเกตพฤติกรรมการเป็นผู้น า ของสัตว์ จากนั้นได้น ามาเปรียบเทียบ
และวิเคราะห์จากบุคลิก อุปนิสัยของสัตว์ ซึ่งสัตว์ที่เพิ่มเติมเข้ามาในช่วงพัฒนาการช่วงที่ 3 นี ้คือ นกฮูก นก
ฟีนิกซ์ และนกยูง เนื่องจากนกฮูกมีความสามารถในการออกหาอาหารในเลากลางคืน และเป็นสัตว์ที่ดูจาก
กายภาพภายนอก หน้าตาน่ารัก แต่ในทางของการด ารงชีพ นกฮูกเป็นสัตว์ที่ฉลาดและมีไหวพริบที่ดี สายตา
ของนกฮูกว่องไวในการการหากินในช่วงเวลากลางคืน มีลักษณะเป็นสัตว์ที่เก่งที่สุดในยามราตรี นกฮูกจึง
เปรียบเสมือนเจ้าเวหาในช่วงเวลากลางคืน นกยูงเป็นสัตว์ปีที่มีความสง่างามในยามที่มันร าแพน ขนหางของ
นกยูงมีความสวยงามคล้ายกับพัด การใช้นกยูงเข้ามาในผลงานครั้งนี้เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของความสวยงาม 
เป็นดั่งจักรพรรคของสัตว์ปีก และ นกฟินิซก์เป็นสัตว์ในต านานมีความหมายทางสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับความ
เป็นอมตะ ขนของนกฟีนิซก์เป็นสีแดง จะท าการเผาตัวเอาเมื่อถึงเวลาใกล้ตายและจะฟื้นคืนชีพข้ึนมาอีกครั้ง
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จากผงข้ีเถ้า นอกจากนั้นนกฟีนิกซ์ยังเป็นสมญานามของผู้วิจัยได้รับจากคณาจารย์ที่สอนดนตรีกู่เจิง  ณ.สา
ธารณารัฐประชาชนประเทศจีน นามว่า เฟิงลี่ ที่แปลว่านกฟีนิกซ์ที่สวย 

 การวิเคราะห์ส่วนท่ีเป็นเทคนิค 

 การวิเคราะห์ส่วนที่เป็นเทคนิคในการพัฒนาผลงานในช่วงที่  3 ต่อเนื่องการพัฒนารูปแบบของงาน
โดยการขยายภาพ และเทคนิคในการสร้างสรรค์ทั้งเป็นผลงานประติมากรรม ผลงานเทคนิคภาพพิมพ์ เทคนิค
การปักผ้า เทคนิคสื่อสมัยใหม่ ฯลฯ  ได้มีการมองเห็นความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์และมีการผสมเอา
เทคนิคต่าง ๆ มาสร้างเป็นผลงานอีกชุด ที่ไม่ได้จ าเพาะเพียงเทคนิคใดเทคนิคหนึ่ง  แต่เป็นการเอา
องค์ประกอบของเทคนิคที่มีอยู่แล้วมาสร้างเป็นผลงานสร้างสรรค์ โดยใช้วิธีการจัดวาง และเริ่มใส่เทคนิคของ
แสงไฟ LED เข้ามาสร้างความน่าสนใจให้กับผลงานมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

4.4 สรุปการพัฒนาการในการสรา้งสรรค์ในเชิงเนื้อหาและในเชิงกายภาพ 
 

จากการพัฒนาผลงานทั้งหมดท าให้ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงคุณค่าและกระบวนการท างานที่ต้องอาศัย
ความเพียรพยายามและความอดทน อีกทั้งต้องใช้จิตใจที่รักต่อการท างานศิลปะเพื่อสร้างผลงานในทุก ๆ วัน 
วิธีคิดท าให้ผู้วิจัยสร้างสรรค์ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและมองทุกอย่างในแง่ที่ดี  ผ่านสัญลักษณ์ที่
เกิดข้ึนทางกายภาพของผลงาน และมีความปรารถนาในส่วนของการน าเสนอการตีความหมายของสัญลักษณ์
ในเชิงบวก เพื่อท าให้คนได้ตระหนักถึงการมองคน และการตีค่าประเมินค่าของคนที่ไม่ใช่เพียงแค่รูปลักษณ์
ภายนอก แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือเรื่องของจิตใจ ที่บริสุทธ์ิ และใสสะอาด ผลงานในชุดหลากกลาย หลาย
ความคิดน้ี จึงใช้กระบวนการทางแสดงออกผ่านผลงานที่ตรงไปตรงมา มโนภาพที่เกิดจากความรู้สึกในจิตใจ
ของผู้วิจัยสร้างสรรค์โดยตรง  
 

การสร้างผลงานผ่านเทคนิคน าเสนอถึงความสร้างสรรค์ทางกระบวนการและวิธีที่จะให้ให้ภาพนั้น
ตอบสนองมายังความรู้สึกของผูค้น การสื่อสารระหว่างคนดู ที่ต้องเช่ือมโยงกับวิธีคิดและการตีความให้ผลงาน
แสดงออกมาในทิศทางที่  เป็นมิตรกับคนดู และเป็นผลงานที่สามารถมองได้หลากหลายมิติ  ในการ
ตีความหมาย ที่แสดงออกถึงแง่มุมต่าง  ๆของชีวิต ผ่านอุปนิสัยและลัญลกัษณ์ของเสอื ภายใต้ความหมายของ
การเป็นผู้น า และนักปกครอง ได้ซ่อนความเป็นตัวของตัวเอง ทั้งในรูปแบบของความธรรมดา เรียบง่าย 
สนุกสนาน เป็นมิตรและเอื้อเฟื้อ เป็นต้น รูปลักษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้น าเสนอมาทั้งหมดนี้ อาจจะเป็น
เสมือนภาพสัญลักษณ์ที่แทนความรู้สึก ที่เกิดจากความปรารถนาของตัวผู้จัยและสร้างสรรค์ที่ต้องการ
น าเสนอความตรงไปตรงมาของความรู้สึก และความปรารถนาในจิตใจ ความเป็นมนุษย์ที่ต้องอยู่ร่วมกันใน
สังคม และความหวังในการอาศัยอยู่ในโลกใบนี้อย่างผาสุข   
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วิทยานิพนธ์ ช่ือ ชุด หลากลาย หลายชีวิต นี้จึงท าให้ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้มองเห็นกระบวนการทาง

ความคิดและการสร้างสรรค์จากผลงานศิลปะของตนเอง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วคนมักจะเข้าใจว่าการท างานศิลปะ 

นั้นจะต้องเกิดข้ึนมาจากความรู้สึก อารมณ์ และการต้องการเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่หลังจากที่ผู้วิจัย

สร้างสรรค์ได้ผลิตผลงานศิลปะ ท าให้ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้เรยีนรู้ถึงกระบวนการคิดในเชิงศิลปะ ที่ต้องศึกษาทั้ง

ทฤษฎี การวิเคราะห์ผลงานที่ตนเองนั้นได้สร้างข้ึนมา การพัฒนางานสร้างสรรค์ไปสู่หนทางและวิธีการทาง

ความคิด จินตนาการ การหาเหตุผลในการสร้างสรรค์ รวมทั้งการต่อยอดพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ไปยัง

ผลงานช้ินอื่น ๆ 
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บทท่ี 5 

สรุป ข้อเสนอแนะ 

 
วิทยานิพนธ์ชุด หลากลาย หลายชีวิต เป็นผลงานที่นักวิจัยและสร้างสรรค์ได้มีความตั้งใจในการ

สร้างสรรค์ผลงานชุดน้ีข้ึนมาเพื่อน าเสนอตัวตนของเสือที่ผู้อื่นมักจะมองว่าเป็นสัตว์ดุร้าย ไม่มีความเป็นมิตร 
เป็นสัตว์ป่าที่โหดร้าย และมีความอันตราย ไม่ควรเข้าใกล้ ซึ่งในทางกลับกัน ผู้วิจัยกลับมีความคิดเห็นที่
แตกต่าง จากความเป็นจริง ความเห็นที่ว่า ความเข็มแข็งและความเป็นสัตว์เจ้าป่าที่มีความสง่างามของเสือ 
ท าให้ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้พิจารณาความเป็นมนุษย์แทนค่าของสัตว์ที่ทรงสง่านี้ ผ่านอุปนิสัยของตัวละครเสือ
ที่ผู้วิจัยได้สร้างข้ึนมาจากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่ใกล้ชิด ครอบครัว และเพื่อนมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อ
ต้องการที่จะแสดงออกถึงการอยู่ร่วมกันของสรรพสิ่ง  ผ่านตัวตนของเสือที่มีบุคลิกและนิสัยที่แตกต่างกัน 
ภาพผลงานรวมทั้งผลงานในชุดน้ีจึงประกอบไปด้วยเทคนิคและวิธีการแสดงออกที่หลากหลาย 

ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้มองเห็นความงามของ เสือ ในส่วนที่เป็นลวดลายบนตัวเสือ และความคิดของ
คนต่อตัวเสือที่หวาดกลัว โดยเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นโดยการสรรค์สร้างเป็นผลงานศิลปะ ที่ท าให้ให้คน
เกิดความรู้สึกถึงความบริสุทธ์ิและความจริงใจผ่าน เสือ ที่เป็นสัญลักษณ์ของมนุษย์ โดยที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์
ได้รับมาจากบุคคลส าคัญในชีวิตของผู้วิจัยสร้างสรรค์ อนึ่งเพื่อสะท้อนถึงความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นคน
หรือสัตว์ก็ต่างต้องการการมีชีวิต ทีอิสระ สงบสุข และต้องการมีชีวิตที่มีความสุข การแสดงออกแบบ
ฉับพลันทางความรู้สึก จึงเป็นการแสดงผลของความรู้สึกโดยตรงที่ผันมาจากความต้องการที่อยู่ภายในจิตใจ
ในการปลดปล่อยความคิดและจินตนาการเหล่าน้ันผ่านความหลากหลายของตัวตน เสือ 

กระบวนการและการแสดงออกทางความรู้สึกทางจิตใจของผู้วิจัยสร้างสรรค์นั้นต้องการที่จะสื่อ ถึง
ความรู้สึกความรัก ความผูกพัน อันเกิดจากตัวผู้วิจัยสร้างสรรค์ที่มีความปรารถนาให้ความรักนี้สถิตอยู่บน
ทุกพื้นที่ในโลก เพื่อให้มนุษย์ที่อยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  ความปรารถนาดี และ
ความรู้สึกที่จริงใจของผู้วิจัยสร้างสรรค์ที่ต้องการให้โลกด ารงด้วยวิถีของความสงบนี้  ได้แสดงออกผ่าน
ความรู้สึก ความสะเทือนใจ อารมณ์และความปรารถนา เป็นภาพผลงานศิลปะบริสุทธ์ิ ตามความรู้สึกที่
ตรงไปตรงมา และไม่ได้ดัดแปลงความรู้สึกนึกคิดนั้น การแสดงความรู้สึกจริงใจต่อภาพและผลงานศิลปะนั้น 
สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของผลงานและตอบสนองความรู้สึกที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ที่วาดฝัน และ
ปลดปล่อยพื้นที่ทางความคิดและจินตนาการ ให้ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้ลองค้นหาวิธีการแปลกใหม่ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 

 การบูรณาการและการสร้างสรรค์ระหว่างงานศิลปะและวิทยาศาสตร์ ทั้งสองสิ่งนั้นมีความเป็นสิ่ง
เดียวกันเพราะเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ให้เห็น ต้องค้นคิดและทดลอง รวมทั้งการหาค าตอบจากสมมุติฐาน และ
จินตนาการในการสร้างสรรค์ของตนเอง ปรากฎออกมาเป็นภาพผลงานให้ผู้คนได้พบเห็น ดังนั้นการผสาน
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ศิลปะกับศาสตร์แต่ละแขนงจึงเป็นการปรับประยุกต์เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ อีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญคือประสบการณ์
ในการเรียนรู้ ทดลอง จินตนาการ กับเรื่องราวเหล่านั้นที่ตนสร้างข้ึนให้เกิดข้ึนเป็นจริง การผลิตผลงาน
ศิลปะถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงแรงงานในการท างานศิลปะนั้นต้องอาศัยความทุ่มเท มุ่งมั่น จึง
จะสามารถสร้างเป็นผลงานที่สมบูรณ์ตามมโนภาพที่วางไว้ได ้

 
ข้อเสนอแนะในการสรา้งสรรค ์

 

เมื่อมาพิจารณาถึงวิธีการแสดงออกในผลงานวิทยานิพนธ์ชุด หลากลาย หลายชีวิต ท าให้ผู้วิจัยได้
มองเห็นความเป็นไปได้ในการสรรสร้างผลงานจากวัสดุ  เทคนิค วิธีการ ในการน าเสนอเป็นผลงานได้อย่าง
มากมาย กระบวนการในการสร้างสรรค์ในผลงานวิทยานิพนธ์ท าให้ผู้วิจัยได้กลับมาคิดพิจารณาและไตร่ตรอง
ถึงการพัฒนารูปแบบ กระบวนการที่เกิดจากเทคนิคและการลงมือปฏิบัติ สู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะใน
อนาคต กระบวนการแสดงความรู้สึกในขณะที่สร้างผลงานศิลปะอยู่นั้นท าให้ตัวผู้วิจัยสร้างสรรค์รับรู้และ
เข้าใจถึงความงามในการสร้างผลงานของตนเอง ทั้งด้าน ความรู้สึก การแสดงออก และการจัดองค์ประกอบที่
ใช้ในงานสร้างสรรค์ ซึ่งล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์รับรู้ได้จากประสบการณ์ตรงเพื่อส่งสาระส าคัญ
มายังผู้ชมงาน 

แนวทางคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญในการสื่อสารระหว่างผู้สร้างสรรค์และผู้ชม
ผ่านผลงานศิลปะ เพราะเป็นตัวที่เช่ือมโยงความคิดของผู้สร้างสรรค์ให้ผู้ชมได้รับรู้ถึ ง ความรู้สึกที่แสดง
ออกมา ประสบการณ์ชีวิต ของผู้สร้างสรรค์ ได้การซึมซับเอาเรื่องที่ประทบัใจใน เสือ แสดงออกมาเพื่อสื่อสาร
กับผู้ชมในแง่บวกอย่างไร และท าให้ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้พินิจพิเคราะห์ตัวตนของตัวเอง ในการแสดงตน การ
เป็นแบบอย่าง ศิลปะจึงเป็นสิ่งที่ช่วยในการส ารวจ มองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจ ไม่ใช่เพียงเรื่องของการ
สร้างภาพเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่ขัดเกลาความรู้สึก และการปลดปล่อยตัวตนให้เป็นอิสระ ดังเช่นการเปลี่ยน
ตัวตนของเสือในผลงานที่ท าให้คนรู้สึกถึงความน่ารักและไม่น่ากลัว เป็นเสมือนภาพที่ท าให้คนได้มองมายัง
ตัวเองผ่านผลงานในแง่ที่ดี ถึงแม้ว่าภาพลักษณ์จะดูน่ากลัวแต่ภายในจิตใจนั้นว่าไม่จ าเป็นต้องดุร้ายเสมอไป  

นอกจากนั้นในส่วนแนวทางความคิดยังสามารถใช้องค์ความรู้ที่เป็นศาสตร์เรื่องอื่นนอกจากมา
ประกอบกันใหม่เพื่อสร้างเนื้อหาให้กับ เสือ ได้ เช่น ความรู้ทางจิตวิทยา พฤกษาศาสตร์ สัตวศาสตร์ 
เทคโนโลยี เป็นต้น การน าเอาความรู้แต่ละแขนงมาประยุกต์และสร้างสรรค์นั้นสามารถสร้างนวัตกรรมทาง
ความคิดและเป็นแบบการเรียนรู้ที่ดีส าหรับผู้ทีส่นใจใฝ่ศึกษา ทั้งวิธีคิดและการศึกษาที่ผลิตออกมาเป็นผลงาน
ศิลปะน าผลไปสู่การได้เรียนรู้อันเป็นผลประโยชน์ทางการศึกษาศิลปะเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ต่อมนุษยชาติ
สืบไป 
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