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บทที1่ 

บทน า 
 

 เศร้า (แม่) เป็นช่ือวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้ โดยใช้ใบหน้าแม่เป็นต้นแบบในการท างาน
ศิลปะ เหตุผลของการใช้แรงงานทีม่ีศักยภาพของความรักเป็นทีต่ั้ง  
 กลุ่มคนท่ีประกอบอาชีพดว้ยการใชแ้รงกายและแรงใจเป็นหลกัในการท างานหรือกลุ่มคน 
ท่ีเราเรียกโดยทัว่ไปวา่ ชนชั้นกรรมาชีพ มกัประกอบอาชีพ ไดแ้ก่ ชาวสวน ชาวไร่ ชาวนา รวมทั้ง 
พอ่คา้ แม่คา้ ดว้ย ซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ีตอ้งท างานหนกั เพื่อความอยูร่อดของตนเองและครอบครัว  
 การใชชี้วิตท่ีตอ้งใชแ้รงงานในการต่อสู้ ด้ินรน มกัอยูบ่นพื้นฐานของความยากล าบาก
และชีวิตมกัมีอุปสรรคมากมาย เพราะความไม่พร้อมทางด้านปัจจยัต่างๆ และไม่มีทางเลือก
ในสังคมมากพอ ส่วนใหญ่กลุ่มคนเหล่าน้ีมกั มีถ่ินฐานบา้นเกิดอยูใ่นชนบท มีความผกูพนัใกลชิ้ด
ธรรมชาติ มีความผูกพนัทางเครือญาติที่เหน่ียวแน่น และอาศยัที่ดินท ากินแต่เก่าเดิมเล้ียงชีพ
และท ามาหากิน ดว้ยเหตุปัจจยัดงักล่าวน้ี เก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนัไปโดยทางธรรมชาติอยา่งเล่ียงไม่ได ้ 
อนัประกอบดว้ยธรรมชาติทั้งจากส่ิงแวดลอ้มภายนอก และภายในจากร่างกาย ซ่ึงแมใ้นบางคร้ังก็
มกัไม่พร้อมและไม่เอ้ือต่อการประกอบภาระหนา้ท่ีการงาน เพราะการแปรเปล่ียน และเปล่ียนแปลง
ไปของธรรมชาติเหล่านั้นโดยความแน่นอนธรรมดาอยูแ่ลว้มกัเป็นอุปสรรคหน่ึงท่ีส าคญัเลยทีเดียว 
แต่ดว้ยการท่ีคนเรามกัใช่ท่ีพึ่งทางใจหรืออาศยัก าลงัใจจากครอบครัวหรือคนท่ีเรารักเป็นแรงผลกัดนั 
ในการท างานนั้นๆต่อไปได ้จึงเป็นเหตุส าคญัใหเ้รายงัสามารถด ารงและใชชี้วติไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและ
มัน่คง ด้วยการประกอบกิจการงานในทุกๆวนัได้อย่างต่อเน่ือง แม้ร่างกายจะเหน่ือยลา้ หรือ
อ่อนเพลีย แต่การท างานก็มกัด ารงอยูอ่ยา่งไม่เคยลดละเพราะจิตใจท่ียงัอดทน เข็มแข็งและต่อสู้อยู่
ไดใ้นทุกๆขณะนั้นๆ 
 ดงันั้นจะเห็นวา่กลุ่มคนกรรมาชีพเหล่าน้ี ลว้นเป็นกลุ่มคนท่ีมีชีวิต จิตใจและเลือดเน้ือ 
ของนกัสู้ ท่ีเราสามารถสัมผสัและมองเห็นไดค้่อนขา้งชดัเจนกวา่กลุ่มคนอ่ืนๆจึงสะทอ้นคุณค่าของ
ความเป็นมนุษยธ์รรมดา ที่ตอ้งด้ินรน ต่อสู้ และอยู่รอดให้ได้ ไม่ว่าจะมีความยากล าบากและมี
อุปสรรคใดๆก็ตามที 
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ความเป็นมาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ 
 ภาระหน้าท่ีของการท างานของคนในครอบครัว เครือญาติ หรือคนใกล้ชิดและคนใน
ชนบทท่ีขา้พเจา้คุน้เคย ท าใหข้า้พเจา้ไดม้องเห็นการใชชี้วิตประจ าวนัของพวกเขา เพราะขา้พเจา้ได้
สัมผสั ใกล้ชิดมาโดยตลอดนั้นข้าพเจ้าจึงได้เรียนรู้ เข้าใจ และให้ความส าคญักบัส่ิงท่ีสะทอ้น
ออกมาว่า การท างานท่ีมีความยากล าบากต่างๆ ที่เป็นอยู่ในการด าเนินชีวิตของพวกเขาเหล่านั้น 
ลว้นตอ้งอาศยั ความมานะ ขยนั อดทนมากเพียงใด จึงจะท าใหก้ารท างานนั้นๆลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  
 ขา้พเจา้ประทบัใจ ในการต่อสู้ ด้ินรนของชีวติ ท่ีไม่เคยมีการยอมแพ ้ยอ่ทอ้ ต่ออุปสรรค
และความยากล าบากเหล่านั้น แมก้ารใช้ชีวิตประจ าวนัจะเต็มไปดว้ยปัญหาต่างๆมากมาย มกัมีทั้ง
ภาวะความตึงเครียดความทุกข ์ความเศร้า เขา้มากระทบจิตใจอยูบ่่อยคร้ัง แต่ชีวิตก็ยงัด ารงอยู่และ
ประกอบหนา้ท่ีการงานท่ีมี โดยมีเบ้ืองหลงัหรือแรงผลักดันจากความรักท่ีมีต่อคนท่ีรักหรือคนใน
ครอบครัวเป็นแรงกระตุน้ เพราะมีความรักและความหวงัต่างๆอย่างเต็มเป่ียม เขาจึงมีพลงัต่อสู้กบั
ส่ิงต่างๆดงักล่าวได ้และมีเร่ียวแรงในการประกอบกิจการงาน ใช้ชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างปกติ ใน
สภาวะและ สถานการณ์ต่างๆท่ีสมมารถส่งผลต่อความคิด ความรู้สึก การกระท า ให้เกิดข้ึนและ
ด าเนินไปในส่ิงท่ีควรจะเป็นต่อไปไดดี้ 
 
ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
 การสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมชุดวิทยานิพนธ์น้ี ข้าพเจ้ามีจุดมุ่งหมายท่ีจะสะทอ้น
ความรู้สึก นึกคิด ชีวิต เลือดเน้ือ จิตใจ ของคนท่ีมีพื้นฐานการใชชี้วิต ดว้ยการประกอบหนา้ท่ีการ
งานโดยใชแ้รงกายแรงใจในการต่อสู่ ด้ินรน ฝ่าฟัน ให้ภาระหนา้ท่ีของตนส าเร็จลุล่วงไปได ้ แสดง
ให้เห็นถึงความส าคญั ควรค่าแก่การให้เกียรติ เคารพ  ยกยอ่ง ในศกัด์ิศรี ความเท่าเทียม และคุณค่า
ของคน โดยน าบุคคลท่ีขา้พเจา้ประทบัใจเคารพรักใกลชิ้ด และสร้างความสะเทือนใจให้แก่ขา้พเจา้
ไดม้ากท่ีสุดคนหน่ึง มาเป็นตวัแทนในการแสดงออกและส่ือสารออกมาให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่ง
ท่ีตอ้งการได ้
 
สมมุติฐานของการสร้างสรรค์ 
 การท างานชุดวิทยานิพนธ์น้ีตั้งอยูบ่นสมมุติฐานของการน าเอาแง่มุมท่ีสะทอ้นอารมณ์ 
ความรู้สึกนึกคิด จากการท างานและการด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนท่ีข้าพเจ้าประทับใจและ
สะเทือนใจในชีวติออกมา โดยมีการใชท้ศันธาตุ ในเร่ืองแสง สี น ้าหนกั มาช่วยส่ือความหมายดว้ย 
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ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 
1. เนื้อหาในระยะแรกขา้พเจา้แสดงเน้ือหาเก่ียวกบัชีวิต ของคนจากการต่อสู้ชีวิต โดยมี

ความรัก ความหวงัเป็นแรงกระตุน้หรือพลงัในการต่อสู้ ท าให้มีความมานะอดทน เข้มแข็ง ในการ
ใชชี้วติประจ าวนั โดยน าเอาชีวติของแม่ของขา้ขา้พเจา้ บุคคลท่ีขา้พเจา้เคารพรักและมีชีวิตท่ีขา้พเจา้
ประทบัใจและสะเทือนใจมากท่ีสุดคนหน่ึง มาถ่ายทอด เพราะเป็นตน้แบบของการใชชี้วิตในแบบ
ดงักล่าวน้ี 
  ในระยะท่ีสอง ขา้พเจา้แสดงเน้ือหาเก่ียวกบัสี และการทดลองรูปแบบก่ึงนามธรรม
โดยใชใ้บหนา้แม่เป็นตน้แบบ 
  ในระยะท่ีสาม ขา้พเจา้แสดงเน้ือหาเก่ียวกบัการแบ่งช่องสีเป็นแต่ละช่อง โดยมีพื้นผิว
เขา้มาเก่ียวขอ้ง 

2. รูปแบบในระแรกผลงานจิตรกรรมชุดน้ีเป็นรูปแบบเหมือนจริงในดา้นรูปทรง 
ส่วนสีสัน แสงเงามาจากการการอา้งอิงความเป็นจริงส่วนหน่ึงและจากการสร้างสรรคส่์วนตวัของ
ขา้พเจา้ด้วยเพื่อส่ือความหมายบางอยา่งเก่ียวกบัเน้ือหาและสภาวะอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ของ
บุคคลในขณะนั้นๆออกมาใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
  ในระยะท่ีสอง เป็นรูปแบบก่ึงนามธรรม ท่ีใช้จิตใตส้ านึกวิเคราะห์ออกมา โดยอาศยั
ทฤษฎีทางดา้นทศันธาตุของสี น ้าหนกั แสงเงา 
  ในระยะท่ีสาม เป็นรูปแบบก่ึงนามธรรม ข ้าพเจ ้าทดลองแบ่งช่องสี เป็นสีตาม
จินตนาการ โดยมีพื้นผวิของไมก้ระดานอดัเป็นตวัแปร 

3. เทคนิคขา้พเจา้มีการใชเ้ทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ แสดงรายละเอียดของผิวหนงัในส่วน
ท่ีจ าเป็นและตอ้งการส่ือความหมาย และมีการใช้ไม้กระดานอดัเป็นพื้นผิวในผลงานสร้างสรรค์
ระยะท่ีสาม 
 
ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ 

1. เก็บรวบรวมขอ้มูลภาพถ่ายของแม่ในชีวิตประจ า 
2. วเิคราะห์อารมณ์ความรู้สึก ท่าทางในภาพ 
3. คน้ควา้หาความหมายเร่ืองการใช ้ทศันธาตุ แสงเงา สี น ้าหนกัจากขอ้มูลภาพถ่ายท่ีหามา 
4. เลือกภาพท่ีเหมาะสมและสามารถแสดงเน้ือหาในการสรางสรรค์ออกมาเพื่อขยาย

ท างานจริง 
5. ปฏิบติังานจริงตามรูปแบบ เทคนิควธีิการท่ีก าหนดไว ้
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วธีิการสร้างสรรค์ 
1. เก็บรวบรวมขอ้มูล 

1.1 ขอ้มูลทางกายภาพ ขอ้มูลภาพถ่าย ของแม่ในชีวติประจ าวนั การท ากิจวตัรประจ าวนั 
ประกอบหนา้ท่ีการงานตั้งแต่เชา้จนเยน็ในทุกๆวนั 

1.2 ขอ้มูลทางทศันธาตุ น ้ าหนัก สี แสงเงา วิเคราะห์และหาความหมายเพื่อน ามา
สร้างสรรคใ์นงาน 

2. กระบวนการสร้างสรรค ์
2.1 ขั้นตอนการร่างภาพ (Sketch) ตดัเอาส่วนมุมมองท่ีชดัเจนและน่าสนใจจากขอ้มูล

ภาพถ่ายท่ีมีอยูแ่ลว้ โดยไม่ไดท้  าข้ึนใหม่  
2.2 ขั้นตอนการลงมือสร้างผลงานจริง ในระยะแรก ขยายผลงานจากภาพถ่ายท่ีเลือก

ไวแ้ละสร้างสรรค์แสงเงาจากการวิเคราะห์และหาความหมายให้ตรงตามเน้ือหาท่ีตั้งไวใ้นการ
สร้างสรรคโ์ดยยงัคงอา้งอิงตามความเป็นจริงในภาพถ่ายดว้ยส่วนในระยะท่ีสอง เป็นการสร้างสรรค์
รูปแบบก่ึงนามธรรม 

2.3 เทคนิคในการสร้างสรรค ์ สีน ้ามนั บนผา้ใบ ในระยะแรกเป็นรูปแบบเหมือนจริง 
เก็บรายละเอียดในส่วนของผิวหนังท่ีจ  าเป็นและตอ้งการส่ือความหมายส่วนในระยะท่ีสองเป็น
รูปแบบก่ึงนามธรรม เป็นการทดลองเร่ืองจงัหวะในดา้นสี 
 
แหล่งข้อมูล 

1. ศึกษาขอ้มูลจากชีวติและประสบการณ์ของบุคคลท่ีประทบัใจและสร้างความสะเทือน
ใจเพื่อน ามาวเิคราะห์ หาความหมาย ตามเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัชีวติอยา่งท่ีตอ้งการ 

2. ศึกษาสภาพแวดลอ้ม สังคม และการใชชี้วติประจ าวนัของบุคคลนั้นๆ 
3. ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัชีวิต ความหมาย และทศันธาตุ แสงสี เงา จากหนงัสือและขอ้มูล

จากเวปไซตต่์างๆบนอินเทอร์เน็ต 
 
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 

1. กลอ้งถ่ายภาพ   
2. เฟรมผา้ใบ   
3. สีอะคริลิค, พูก่นั, จานสีเป็นตน้ 
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บทที ่2 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวกบัการสร้างสรรค์ 
 

ประวตัิของแม่ 
 แม่ของขา้พเจา้มีอาชีพเป็นแม่คา้ขายน ้ าป้ันเกล็ดหึมะ ขายตามทอ้งตลาดนดั มีการขาย
ส่งและการขายปลีก ขายส่งตามงานฌาปนกิจศพ งานเล้ียงสังสรรค์ทัว่ไป เป็นกิจการเล็กๆ ท่ีมี
เจา้ของเพียงผูเ้ดียว 
 แม่ของขา้พเจา้ท างานหนกัเพียงล าพงั เพราะพอ่กบัแม่ของขา้พเจา้แยกทางกนั แม่ท างาน
หนกัทุกวนัโดยไม่เคยหยุดพกั ในแต่ละวนัแม่ตอ้งต่ืนตั้งแต่เช้า เพื่อหุงหาอาหารเช้า ก่อนออกจาก
บา้นไปท างาน ตอ้งสวมบทบาทเป็นพนกังานท าความสะอาดและดูแลกิจการไปในตวั 
 ชีวิตการท างานของแม่มีสังคมจากการพบปะสังสรรค์กบัเพื่อนพ่อคา้แม่คา้ดว้ยกนัเอง 
กินและนอนกบัท่ีท างาน ไม่เคยพกัผอ่นเป็นเวลา มีความทุกข ์ความเศร้า ความกดดนั ความเครียด
อยูต่ลอดเวลา ตอ้งยกของหนกั ทั้งท่ีร่างกายไม่แข็งแรง ตอ้งต่อสู้ท างานหนกัเพื่อลูกแต่เพียงผูเ้ดียว 
อาศยัความรักท่ีมีต่อลูกฝ่าฟันความยากล าบากในการท างานทุกๆวนั 
 ขา้พเจา้รู้สึกรัก เคารพ ยกยอ่งแม่ของขา้พเจา้ เป็นเสมือนตน้แบบในการประกอบกิจการ
งาน ในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์คร้ังน้ีข้ึนมา 
 
ทศันคติในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ขา้พเจา้เล็งเห็นว่ากลุ่มคนเกษตรกร หรือผูใ้ช้แรงงาน ส่วนใหญ่มกัจะมีวิถีชีวิตเป็นไป
ดว้ยความยากล าบาก กลุ่มคนเหล่าน้ีท างานหนัก แทบจะตลอดทั้งชีวิต และแม่ของขา้พเจา้เป็น
บุคคลหน่ึงที่ท  างานหนกัทุกวนั เป็นระยะเวลายาวนานในแต่ละวนั แมว้่าจะมีความเหน็ดเหน่ือย 
เกิดภาวะความเครียด ความกดดนั แต่มีความกระตือรือร้น แมมี้อุปสรรคมากมายเกิดข้ึน แม่ไม่เคย
ยอมแพ ้ยงัคงประกอบกิจการงาน ต่อสู้ ท  างานหนักอย่างไม่ลดละ เขม้แข็ง เด็ดเด่ียว โดยอาศยั
ความรัก ความห่วงใยท่ีมีต่อลูกเป็นแรงผลกัดนั  
 ขา้พเจา้ยกยอ่งใหแ้ม่ของขา้พเจา้เป็นตน้แบบหรือแบบแผนในการด าเนินชีวิตของขา้พเจา้ 
และปรารถนาใหทุ้กคนไดต้ระหนกัถึงบุญคุณของบุพการี โดยผลงานสร้างสรรค์ของขา้พเจา้ได้
ส่ือความหมายถึงคุณค่าของผูเ้ป็นแม่ดว้ย 
 
อทิธิพลและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 
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 ขา้พเจา้ไดรั้บอิทธิพลและแรงบนัดาลใจมาจากคนท่ีประกอบอาชีพซ่ึงใชแ้รงกายแรงใจ
ในการท างานพึ่งพาธรรมชาติ และด ารงชีวิตโดยอาศยัฤดูกาลเป็นตวัแปรท่ีส าคญั เพราะฉะนั้นพวก
เขาตอ้งมีความอดทนค่อนขา้งสูงมาก และมองเห็นว่าแม่ของขา้พเจา้เป็นจุดเร่ิมตน้ของการศึกษา
กลุ่มคนในอาชีพน้ี กลุ่มคนท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการต่อสู้ อาบเหง่ือต่างน ้ า อดทนต่อความกดดนั 
และมีสภาวะของความเครียดท่ีค่อนขา้งง่ายกว่ากลุ่มคนอาชีพอ่ืนๆ เน่ืองดว้ยขา้พเจา้ไดซึ้มซบัและ
สัมผสัใกลชิ้ดกบัแม่ตั้งแต่แรกเร่ิม ขา้พเจา้จึงสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดไดดี้กวา่บุคคลอ่ืนๆ
ขา้พเจา้คิดว่าแม่ของขา้พเจา้มีความขยนั อดทนและมีความเขม้แข็งเด็ดเด่ียว จึงน ามาเป็นท่ีมาของ
แรงบนัดาลใจในการท างานสร้างสรรคค์ร้ังน้ี 
 
อทิธิพลจากการส ารวจจิตของตนเองตามทฤษฎจิีตวเิคราะห์ของซิกมุนด์ ฟรอยด์ 
 ประวตัิของซิกมุนด์ ฟรอยด์(Sigmund Freud) 
 ซิกมุนด์ ฟรอยด์(Sigmund Freud)กล่าวไดว้า่เป็นบิดาแห่งจิตวิเคราะห์เขาเป็นจิตแพทย์
ชาวออสเตรียเช้ือสายยิว เกิดในครอบครัวพ่อคา้ขายผา้ขนสัตวเ์ม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1856 ท่ี
เมืองฟรายเบิร์ก แควน้โมราเวีย  ในจกัรวรรดิออสโตร -ฮงักาเรียน ปัจจุบนัคือส่วนหน่ึงของ
ประเทศเชโกสโลวะเกีย และเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1939 รวมอายุ 83 ปี ซิกมุนด์ ฟรอยด์(Sigmund 
Freud)นบัเป็นยอดอัจฉริยะและได้รับการยกย่องว่าเป็น บิดาแห่งจิตวิทยา เขาเป็นเจา้ของทฤษฎี     
จิตวเิคราะห์ท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษาในเร่ืองน้ีมากท่ีสุดคนหน่ึงของโลก ฟรอยดต์อ้งฟันฝ่าอุปสรรค
ชีวติมากมายทั้งความอดทนต่อความทุกข ์ความโดดเด่ียว และแมแ้ต่การไร้ซ่ึงมิตรภาพท่ีแลกมาดว้ย
ความส าเร็จในหนา้ท่ีการงานของเขา 
 การวเิคราะห์จิตเร่ิมตน้จากการส ารวจจิตของตนเองในการท างานศิลปะ ตั้งแต่ในระยะแรก
จากการท างานเหมือนจริง วเิคราะห์จิตออกมาไดว้า่ เกิดภาวะกดดนั มีความเครียดค่อนขา้งสูง 
 ในระยะต่อมา ได้เร่ิมทดลองสร้างสรรค์งานในรูปแบบอ่ืน โดยอา้งอิงมาจากทฤษฎี
จิตพื้นฐานของ ซิกมุนด ์ฟรอยด(์Sigmund Freud) ดงัน้ี 
 จิตใจของคนเราสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบัตามการรับรู้ ไดแ้ก่ 

1. จิตส านึก (The conscious) เป็นส่วนของจิตใจท่ีคนเรารู้สึกนึกคิดอยูใ่นแต่ละขณะ 
2. จิตก่อนส านึก (The preconscious) เป็นส่วนของจิตใจท่ีตามปกติแลว้เราไม่ไดต้ระหนกั

ถึง แต่หากใชค้วามตั้งใจก็จะข้ึนมาสู่จิตส านึกได ้เช่น การพยายามนึกถึงเหตุการณ์บางอยา่งในอดีต 
3. จิตไร้ส านึก (The unconscious) เป็นความรู้สึกนึกคิด หรือความต้องการท่ีอยูใ่น     

ส่วนลึกของจิตใจ ตามปกติไม่อาจข้ึนมาในระดบัจิตส านึกได้ อาจแสดงออกมาในความฝัน หรือ
แสดงเป็นอาการต่าง ๆ ของผูป่้วย ซ่ึงจะเบ่ียงเบนไปจากความคิดหรือความตอ้งการดั้งเดิม 
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 อธิบาย ลกัษณะไดด้งัน้ี 
1. จิตส านึก (The conscious) บางคร้ังขา้พเจา้ก็มีความสับสนในตวัเองและรู้สึกถึงอารมณ์

ความนึกคิดแปรปรวนตลอดเวลา ท าใหสี้สันในการสร้างสรรค์ผลงานไม่เป็นไปตามความเป็นจริง 
อยา่งธรรมชาติ 

2. จิตก่อนส านึก (The preconscious)  การสร้างสรรค์ผลงานสีท่ีเกิดจากอารมณ์
ความรู้สึกหรือความรู้สึกนึกคิดของตนเอง แมว้า่ยงัเป็นโครงสร้างท่ีเป็นรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) 
และผลงานท่ีสร้างสรรค์ออกมาเป็นสีในจินตนาการมากกว่าการเลียนแบบเหมือนจริง แต่ยงัคง
เช่ือมโยงแสงเงาในความเป็นจริงอยูบ่า้ง  

3. จิตไร้ส านึก (The unconscious) เป็นส่วนรายละเอียดในการสร้างสรรคเ์ป็นสีท่ี
วเิคราะห์วา่เกิดจากนามธรรมโดยอาศยัรูปแบบคลา้ยรูปแบบอิมเพรสชนันิสต(์Impressionism)และ
เม่ือวิเคราะห์จิตต่อไปเร่ือยๆนั้น ลกัษณะในการเขียนรูปจดัอยู่ในกลุ่มใกล้เคียงงานเอ๊กซเพรส
ชนันีสต(์Expressionism) ท่ีมาจากจิตใตส้ านึกของตนเอง และเป็นลกัษณะเฉพาะของตนเองในการ
สร้างสรรคผ์ลงานเป็นรายละเอียดในนามธรรมแต่อยูใ่นโครงสร้างเหมือนจริง 
 
อทิธิพลทีไ่ด้รับจากหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  
 สังขารเป็นส่ิงไม่เท่ียง ไม่ย ั้งยืน เป็นสาเหตุท่ีท าให้เรามกัยึดติด แต่ความเป็นจริงตาม
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีขา้พเจา้พอจะเขา้ใจนั้นสังขารมีเวลา และอายุของมนั เปล่ียนแปลง
ไปตามกาลเวลา แม้ว่าเราจะพยายามรักษาหรือดูแลมากเพียงใด สุดท้ายเราจะไม่มีทางเอาชนะ
ธรรมชาติของสังขารไดเ้ลย เราหลีกเล่ียงความเป็นจริงหรือสัจจะธรรมไม่ได ้
 ดงัเช่นกลุ่มบุคคลกรรมมาชีพ พวกเขาเป็นบุคคลท่ีตอ้งใช้ร่างกายเป็นพละก าลงัในการ
ประกอบกิจการงาน ร่างกายหรือสังขารพวกเขาร่วงโรย และผุพงัไปตามกาลเวลาปรากฏไดช้ดัเจน
กวา่กลุ่มอาชีพอ่ืนๆ 
 
อทิธิพลทีไ่ด้รับจากประวตัิศาสตร์ศิลป์ 
 มาจากการเร่ิมตน้ของวฒันธรรมเหมือนจริงท่ีไม่ตอ้งมีอารยธรรม ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์
ท่ีสมเหตุสมผล ระบบการปกครองท่ีมีราชาราชินี ท าให้ระบอบเช้ือพระวงศเ์ป็นเป้าหมายหลกัของ
ศิลปินในการสร้างสรรค์ศิลปกรรม การตอ้สู้ของร่างกาย การใชส้รีระท่ีเป็นเสมือนกลยุทธ์ในการ
ท างานศิลปะ ศิลปินยดึเอาแนวทางเหมือนจริงถ่ายทอดผลงานระดบัสูงสู่ทางการเมือง ปฏิกิริยาทาง
ใบหนา้คนสะทอ้นการยอมรับและต่อสู้ไดดี้  
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 ภาวะภายในคน ท่ีมาทางอารมณ์ท่ีเป็นจุดขายหลักของศิลปินไม่เคยมีความแน่นอนต่อ
แนวงานศิลปะ บุคลิกภาพท่ีแทจ้ริงของใครบางคนสะทอ้นแง่มุมท่ีเราคาดไม่ถึงและไม่เคยเป็นจุดสนใจ
ไดดี้กวา่ใบหน้า เจตนาทางการสัมผสัทางความรู้สึกท่ีขา้พเจา้ยากท่ีจะเขา้ใจ ไม่ใช่สุนทรียภาพ
ทางการไดย้นิหรือรับรู้ทางความงามซ ้ าซาก  
 สัมผสัทางการไดย้นิไม่ใช่เหตุผลหลกัในการมองงานศิลปะเพียงอยา่งเดียว ความรู้สึกท่ี
สวนทางกบัการกระทามักจะถูดตีความว่าพิศวงอยา่งน่าประหลาดใจ แววตาซ้อนเร้นความหมาย
คาดเดาไม่ได ้เป็นสัมพนัธภาพท่ีเช่ือมโยงทางการวิเคราะห์ที่ไม่มีถูกผิดเสมอเหมือนงานศิละท่ี
คดัลอกบทกลอนของความไพเราะจนหยดุฟังไม่ได ้และไม่มีท่ีสุดถา้ไม่ยอมวางมือจากการกระท า 
 ศิลปะสัมผสัสัมพนัธ์ทางการมองงานศิลปกรรม 
 ผู้หญงิ(girl) สัมผสัทางการได้ยนิไม่ใช่ทางการยอมรับเร่ืองเพศมราเพศชายจะกระท าได้
โดยธรรมดา girl ใครกต็ามทีห่ลบลู่ทางการสัมผสั สะเทอืนอารมณ์ทางงานศิลปะทีไ่ม่มีคุณค่า 
 ความนึกคิดซ้อนเร้นของสรีระที่ไม่น่ามองเป็นจุดท่ีน่าสนใจไดดี้กว่า ผลงานศิลปะ
หลายช้ินไม่เป็นท่ียอมรับดย้เหตุผลหลายประการ และเราไม่เคยสนใจการตีแผที่่ไม่เป็นธรรมของ
สัมพนัธภาพจากการมองท่ีไม่เคยหยดุน่ิง 
 

 

ภาพท่ี 1  ลูเซียน ฟรอยด(์Lucian Freud),Benefits Supervisor Sleeping 1995 
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ภาพท่ี  2  ลูเซียน ฟรอยด(์Lucian Freud),Girl with a Kitten 1947 
 
 ความเหมือนจริงท่ีไม่มีทางอออกแน่ชดัคือความฉงนสงสัยท่ีไม่มีความงาน แต่เป็น
ความวา่งของรูปทรงท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้ใจ การลืมตาหลบัตาจากการมองเห็นงานศิละไม่เป็นธรรม
มานานแลว้ 
 ศิลปะไม่เหมือนจริง  ไม่ เ ป็นธรรมต่อการแสดงอออกทางดา้นวตัถุธาตุ เป็นเพียง
สัญลกัษณ์ท่ีเป็นทางการต่อตา้นวตัถุนิยม เชิงพาณิชยไ์ม่แบ่งแยก ปล่อยวางขนมธรรมเนียมค่านิยม
แบบดั้งเดิม  
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ภาพท่ี 3  แอนด้ี วอร์ฮอล (andy Warhol),images 
 

 ความไม่เหมือนจริงของรูปทรงท าให้เกิดเป็นความเบ่ือหน่ายทางทุนนิยม หน้าตาเป็น
เสมือนหนา้กากทางเลือกไม่แสดงออกความจริงภายใตส้ภาวะจิตนิยม  
 ศิลปะตอัทอนรูปทรง ไม่มีโครงสร้างท่ีแน่นอน ความไม่เท่าเทียมของความหมายท่ี
เขา้ใจยากไม่จ  าเป็นตอ้งบรรยาย ภาพวาดท่ีแสดงการเคล่ือนไหวของระนาบสูงต ่าเป็นมิติความงามท่ี
ศิลปินยุคกลางหนัเหจากความเหมือนจริงจนเป็นลทัธิศิลปะนิยม  ขนบธรรมเนียมนินมเฉพาะกลุ่ม
เป็นขบวนการความคิดท่ีมีทิศทาง 
 

 
ภาพท่ี 4  ปาโบล ปิกสัโซ(Pablo Picasso),Woman Plaiting Her Hair 
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ภาพท่ี 5  ปาโบล ปิกสัโซ(Pablo Picasso),The Weeping Woman 
 
 ใบหนา้ท่ีไม่สมเหตุสมผล ไม่แสดงความสะเทือนใจไดดี้เท่ากบัอาการทางรูปทรง ท าให้
ชวนคิด  ความหมายของสีสันถูกตดัแบ่งให้สอดคลอ้งกบัดวงตา เบ้ืองหลงัความทุกขเ์ศร้า มองเห็น
วญิญาณเบ้ืองลึกอยูเ่บ้ืองหนา้ 
 ศิลปะ มีเพียงโครงสร้างภายใตเ้หตุผล ความคิด ความงามท่ีมีความหมายเฉพาะ สมดุล
ไม่สมดุลไม่ใช่หลกัการ แง่ลบแง่บวกไม่มีตวัตน ไม่นิยมความรู้สึกนึกคิดแบบเปิดเผยเหตุการณ์ 
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ภาพท่ี 6  วสัสิล่ี คานดินสก้ี (Wassily Kandinsky),  Violett-Orange 

 
อทิธิพลจากการส ารวจจิตใจ 
 อิทธิพลจากการส ารวจจิตใจของตนเองท าให้ขา้พเจา้ไดรู้้วา่จิตมนัสามารเปล่ียนแปลง
ไปไดทุ้กขณะจิต เกิดข้ึนดบัลงไปไดทุ้กๆขณะ เผลอเพียงเล็กนอ้ยจะท าให้ไม่มีสมาธิ แต่ถา้ตั้งสมาธิ
นานๆ จะท าให้เขียนรูปเหมือนจริงมากข้ึน และถา้เขียนไปนานๆ จะท าให้เกิดภาวะความตึงเครียด 
นอกจากน้ียงัท าใหภ้าพงานศิลปะไม่มีอารมณ์ความรู้สึก แต่ถา้ท างานโดยใชค้วามรู้สึกผอ่นคลายจะ
ท าให้งานมีอารมณ์ความรู้สึกเพิ่มมากข้ึน ขา้พเจา้เลือกท่ีจะท างานรูปแบบไม่เหมือนจริง เพราะจะ
ท าให้ขา้พเจา้มีความสุขและสนุกสนานทุกคร้ังเวลาท างาน และท าให้เกิดภาวะผอ่นคลาย ขา้พเจา้
รู้สึกสบายใจ ขา้พเจา้จึงเลือกท างานรูปแบบก่ึงนามธรรมแบบเป็นระนาบสี มีสีสรรคห์ลากหลาย 
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บทที ่3 

การก าหนดรูปแบบวธีิการในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

รูปแบบวธีิการ 
 ขา้พเจา้ก าหนดรูปแบบในการสร้างสรรคผ์ลงาน เป็นรูปแบบเหมือนจริง(Realism)ใน

ลกัษณะท่ีเป็นแบบเฉพาะของขา้พเจา้ ซ่ึงเป็นรูปแบบเหมือนจริงในลักษณะเอ๊กซ์เพรสชนันิสต์
(Expressionism)และใช้สีสันต่างๆเป็นแบบผสมผสานแนวอิมเพรสชนันิสต(์Impressionism)และ
สร้างสรรค์สีข้ึนมาตามจินตนาการจากความรู้สึกนึกคิดดว้ย หลงัจากนั้นผลงานต่อมาสร้างสรรค์
ผลงานเป็นรูปแบบท่ีอา้งอิงตามประวติัศาสตร์ศิลป์ ทั้งรูปแบบโพสตอิ์มเพรชชนันิสต ์โฟวสิม ์เป็นตน้ 
 
การก าหนดแนวเร่ืองราวเนือ้หาในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 แนวเร่ือง  
 เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัวถีิชีวติของคนกลุ่มคนกรรมมาชีพ แม่ของขา้พเจา้เป็นบุคคลหน่ึงท่ี
มีภาระหนา้ท่ีไม่ต่างจากกลุ่มบุคคลน้ี ตวัแทนของการต่อสู้ชีวิตคนหน่ึง เป็นบุคคลใกลชิ้ดท่ีขา้พเจา้ 
เคารพรัก ยกยอ่ง  
 ขา้พเจา้เกิดความสะเทือนใจเม่ือขา้พเจา้เห็นแม่ของขา้พเจา้มีภาระหนา้ท่ีในการท างาน
หนกัทุกวนั ซ ้ าๆ ตลอดระยะเวลาอนัยาวนานในแต่ละวนั ความสะเทือนใจเหล่าน้ีกระตุน้ให้ขา้พเจา้
มีความกระตือรือร้นในการสร้างสรรคผ์ลงานออกมา 
 เนือ้หา  
 เน้ือหาสัมพนัธ์ชีวติ ความรัก ความผกูพนั หนา้ท่ีการงานทีมีความรู้สึกทางอารมณ์เศร้า 
เก่ียวขอ้งคน หนา้ตา อารมณ์ 
 แนวงานสัมพนัธ์กบัความคิด 
 การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า สอดคล้องเกี่ยวข้องกบัครอบครัว บุคคลใกลชิ้ด 
สัมพนัธภาพความผกูพนัระหว่างแม่ลูก ภาระหนา้ท่ีเช่ือมโยงกายใจ งานเก่ียวกบัเงินตรา ปากทอ้ง
ความอยูร่อด กินดีอยูดี่ไม่เท่ากบัความสุขทางกายใจ 
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การก าหนดแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 แนวความคิด 
 ใบหนา้แม่แสดงความเศร้า สะท้อนความทุกข์ภายในใจ ถ่ายทอดความสะเทือนใจสู่
ขา้พเจา้ใหเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน รูปแบบศิลปะท่ีถ่ายทอดความรู้สึกผา่นสีมท่ี
เป็นรูปธรรมสู่นามธรรมท่ีไม่เหมือนจริงภายใตศิ้ลปะก่ึงนามธรรมท่ีไม่ไดอ้ธิบายอะไรมากนอกจาก
ถ่ายทอดความจริงจากการมองใบหนา้แม่ 
 แนวความคิดสอดคล้องกบัความรักของแม่ลูก 
 ความรักของแม่ ท  าใหลู้กมองเห็นความจริงภายในของจิตใจ ความรักท่ีมีต่อลูกท าให้แม่
มีแรงกายแรงใจทุ่มเทท างานหนกั 
 ความรักทีลู่กมองเห็น คือใบหน้าแม่ ท่ี ลูกสะเทือนใจกับความรักท่ีเสียสละร่างกาย
มองเห็นจิตวญิญาณคนผา่นผวิหนา้รูปใบหนา้แม่ 
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บทที ่4 

การด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 
 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์เป็นผลงานรูปแบบเหมือนจริงมีทั้งขนาดช้ินเล็กและขนาดช้ิน
ใหญ่ เป็นทั้งใบหนา้คน มือ ล าตวั  
 ขา้พเจา้สร้างสรรค์ผลงานข้ึนมาระยะแรกเป็นรูปแบบเหมือนจริง ใชร่้างกายคนเป็น
ลกัษณะของคนท่ีมีรูปร่างหน้าตาเฉพาะของเกษตรกรกลุ่มนั้นๆ ส่วนใหญ่จะเป็นคนแก่เป็นหลกั 
เพราะมีลกัษณะเน้ือผวิท่ีมีรายละเอียดของเวลาท่ีสามารถบอกความงดงามของอายุและลกัษณะการ
ท างานไดดี้ 
 ผลงานในระยะท่ีสองของการสร้างสรรคผ์ลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ตดัแบ่งขนาดช้ินงาน
ออกเป็นส่วนๆ เป็นเฉพาะใบหน้า ล าตวั มือ เก็บรายละเอียดเหมือนจริงจากทีแปรงเล็กๆลกัษณะ
รูปแบบนามธรรรมไปสู่โครงสร้างเหมือนจริงท่ีเห็นเป็นรูปแบบรูปธรรม 
 
การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 ขา้พเจา้สร้างสรรค์ผลงานข้ึนมาในช่วงระยะแรกเป็นรูปแบบเหมือนจริง พยายามใช้
ทกัษะฝีมือท่ีมีอยูส่ร้างสรรคผ์ลงานข้ึนมา ใช้ความสามารถเฉพาะบุคคลลงน ้ าหนกัสี แสงเงาให้
เหมือนจริง  
 ในระยะต่อมาขา้พเจา้สร้างสรรค์ผลงานข้ึนมาในรูปแบบก่ึงนามธรรม ทดลองเร่ืองสี 
พยายามใชสี้ในจิตใตส้ านึกแสดงออก โดยใชจิ้ตใตส้ านึกวิเคราะห์ออกมา และใชท้ฤษฎีทางดา้นสี
เป็นหลกัการ ซ่ึงได้แก่ จงัหวะการลงแสงเงา การเคล่ือนไหวของสี น ้ าหนกัของสีท่ีใกล้เคียงกนั 
ผสมผสานเป็นผลงานสร้างสรรคชุ์ดหลงัข้ึนมา 
 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีของขา้พเจา้เป็นการทดลองเร่ืองสุนทรียภาพ
ทางดา้นสีมากกว่าการเลียนแบบความเหมือนจริง โดยใช้สีที่มีสีสันสดใส ไม่ไดค้  านึงถึงความ
เหมือนจริง 
 ในช่วงแรก ขา้พเจา้เร่ิมตน้จากการสร้างสรรค ์ผลงานเป็นโครงสร้างเหมือนจริง และเก็บ
รายละเอียดจากรูปธรรมสู่นามธรรมหรือจากนามธรรมสู่รูปธรรม ในลกัษณะของเส้นสีแสงเงาท่ีมี
อยูจ่ริงและทั้งไม่มีอยูจ่ริง  
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 มิติใหม่ท่ีพบในงาน คือลดความเหมือนจริง มองผา่นโครงสร้างเหมือนจริง 
 ในช่วงทีส่อง ขา้พเจา้เร่ิมตน้จากการสร้างสรรค์ผลงานจากโครงสร้างเหมือนจริงและ
เก็บรายละเอียดภายในไม่เหมือนจริง โดยใช้เส้นสี น ้ าหนัก ทศันธาตุ เพื่อเพิ่มมิติใหม่ เกิดเป็น
รูปแบบก่ึงนามธรรม  สีสันไม่เหมือนจริง แสงเงาในงานไม่มี  
 ความไม่เหมือนจริง สามารถเช่ือมโยงอารมณ์ ความรู้สึกไดทุ้กขณะ ทั้งท่ีตั้งใจและบงัเอิญ 
 ผลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ี มีการสร้างสรรรคใ์นเร่ืองราว แนวความคิด ทั้งเหมือนจริงและ
ไม่เหมือนจริง เป็นการทดลองเร่ืองสี ตามอารมณ์ ความรู้สึกในรูปแบบเฉพาะของขา้พเจา้มากข้ึน 
แทนค่าความเหมือนจริง ซ่ึงเป็นการทดลองสีตามจินตนาการและสีตามความเป็นจริง ปรากฏชดัเจน
ยิ่งข้ึน โดยไม่ได้ค  านึงถึงความเหมือนจริง ตามระยะแรกและระยะที่สอง แต่ไดพ้ฒันามาจาก
ระยะแรกและระยะท่ีสอง เป็นรูปแบบนามธรรมมากข้ึนหรือท่ีเรียกวา่เป็นรูปแบบก่ึงนามธรรม 
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บทที ่5 

บทสรุป 
 

 กลุ่มคนเกษตรกร หรือกลุ่มคนกรรมมาชีพ เป็นกลุ่มบุคคลท่ีขา้พเจา้น ามาเป็นแรง
บนัดาลใจและสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีแม่ของขา้พเจา้เป็นตน้แบบ ในการแสดงออกและส่ือ
ความหมาย เช่ือมโยงเน้ือหาแนวความคิดที่เก่ียวกบัชีวิตของแม่ โดยใช้ใบหน้าของแม่สะทอ้น
ออกมา 
 เน่ืองดว้ยขา้พเจา้เห็นแม่ของขา้พเจา้ท างานในสภาวะท่ีตึงเครียดบ่อยคร้ัง และในบางเวลา
มีความทุกข์ เศร้า วิตกกงัวล และความกดดนัมากมายเกิดข้ึน เม่ือขา้พเจา้เห็นแม่ของขา้พเจา้เป็น
เช่นน้ี ขา้พเจา้ปรารถนาให้แม่ของขา้พเจา้จึงใชสี้สันสดใส แทนค่าความเศร้าหรือความทุกขเ์หล่านั้น 
 โดยในระยะแรกขา้พเจา้ใช้วิธีส่ือความหมายและแสดงออกมาในรูปแบบเหมือนจริง
เป็นจุดเร่ิมตน้ แต่ต่อมาขา้พเจา้ไดท้ดลองสร้างสรรคผ์ลงานเร่ืองการใช้สี ท าให้งานของขา้พเจา้ใน
ส่วนของรายละเอียดบนผิวหนังเป็นลกัษณะนามธรรม ส่ือสารออกมาเป็นรูปแบบก่ึงนามธรรม 
ใกลเ้คียงการใช้สีแบบอิมเพรสชนันิสต์(Impressionism)และใช้เทคนิควิธีการคลา้ยเอ๊กซ์เพรสชัน
นิสต(์Expressionism) 
 รูปแบบงานของขา้พเจา้จากรูปแบบเหมือนจริงโดยวิธีเลียนแบบกลายเป็นงานลกัษณะ
อิมเพรสชันนิสต์ ในเร่ืองของการใช้สีในธรรมชาติ สีท่ีปรากฎบนผิวหนัง เป็นรายละเ อียดทาง
นามธรรมแต่อยูใ่นโครงสร้างเหมือนจริง  
 ดงันั้น จะเห็นไดว้า่การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์คร้ังน้ีเป็นรูปแบบเหมือนจริง
(Realism) ลกัษณะใกลเ้คียงเอ๊กซ์เพรสชนันิสต(์Expressionism) เพราะดว้ยฝีแปรงท่ีไม่ไดค้  านึงถึง
ความเหมือนจริงมาก เช่ือมโยงกบับุคลิก ความรู้สึกนึกคิดแบบเฉพาะของตนเอง 
 จากความเป็นจริงเหมือนจริงเท่าที่ขา้พเจา้จะบรรจงเขียนข้ึนมาได ้ขา้พเจา้ค่อยๆผอ่น
คลายให้มนัไม่เหมือนจริง มนัมีความสนุกสนาน มีสีสัน มีความเพลิดเพลินในการสร้างสรรค์
ผลงานเพิ่มมากข้ึน  
 จากเหมือนจริงท่ีเคร่งเครียดสู่นามธรรมของความไม่เหมือนจริงตดัทอน เช่ือมโยงความ
ทุกขเ์ศร้าในรูปแบบเหมือนจริงและไม่เหมือนจริง เป็นทั้งรูปธรรรมและนามธรรม 
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ภาพข้อมูลวทิยานิพนธ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 7 ขบัรถขายน ้าผลไมป้ั้นเกล็ดหิมะ 
 

 
 

ภาพท่ี 8 ตวงน ้าตาล 
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ภาพท่ี 9 แม่เครียด 
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ภาพท่ี 10 แม่กลุม้ใจ 
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ภาพท่ี 11 แม่ครุ่นคิด 
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ภาพท่ี 12 ตม้น ้าใส่ใบเตย 
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ภาพท่ี 13 ใส่น ้าตาล 
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ภาพท่ี 14 แม่วติกกงัวล 
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ภาพท่ี 15 ท่ีแขวนอุปกรณ์ 
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ภาพท่ี 16 แม่บิดข้ีเกียจ 
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ภาพท่ี 17 แม่มองลูก 
 

 
 
ภาพท่ี 18 แม่กม้หนา้ 
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ภาพท่ี 19 แม่ดา้นขา้ง 
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ภาพท่ี 20 แม่ทุกข ์
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ภาพท่ี 21 แม่มองงาน 
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ภาพท่ี 22 แม่ตั้งใจท างาน 
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ภาพร่าง(sketch)ทัว่ไป 

 
 

ภาพท่ี 23 ตระกร้าใส่มะพร้าว 
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ภาพท่ี 24  ขา้งนอกร้าน 
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ภาพท่ี 25 ถุงขยะขา้งร้าน 
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ภาพท่ี 26 ภายในร้านนอกร้าน 
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ภาพท่ี 27 ภายในร้าน 
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ภาพท่ี 28 ขา้งหนา้ร้าน 
 
 
 

 
 
 
 



38 
 

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 
 

 
 
ภาพท่ี  29  วถีิแห่งชีวติ หมายเลข1 
 เทคนิค  สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด 160x180 ซ.ม. 
 ปี พ.ศ. 2554 
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ภาพท่ี 30   วถีิแห่งชีวติ หมายเลข 2 
 เทคนิค  สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด 160 x180 ซ.ม. 
 ปี พ.ศ. 2554 
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ภาพท่ี  31  วถีิแห่งชีวติ หมายเลข 3 
 เทคนิค  สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด 160x180 ซ.ม. 
 ปี พ.ศ. 2554 
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ภาพท่ี  32  โธ่!สังขาร หมายเลข 1 
 เทคนิค  สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด 160x180 ซ.ม. 
 ปี พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี 33 โธ่!สังขาร หมายเลข 2 
 เทคนิค  สีน ้ามนับนไม ้
 ขนาด 160x180 ซ.ม. 
 ปี พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี  34  โธ่!สังขาร หมายเลข 3 
 เทคนิค  สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด 160x180 ซ.ม. 
 ปี พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี  35  ลุงท านา 
 เทคนิค  สีน ้ามนับนไม ้
 ขนาด 60x120 ซ.ม. 
 ปี พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี  36  หญิงสาว-ชรา 
 เทคนิค  สีน ้ามนับนไม ้
 ขนาด 60x120 ซ.ม. 
 ปี พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี  37  ลุงมา หมายเลข1 
 เทคนิค  สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด 45x60 ซ.ม. 
 ปี พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี  38  ลุงมา หมายเลข2 
 เทคนิค  สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด 45x60 ซ.ม. 
 ปี พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี  39  ลุงมา หมายเลข 3 
 เทคนิค  สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด 45x60 ซ.ม. 
 ปี พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี  40  ลุงพร หมายเลข 1 
 เทคนิค  สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด 45x60 ซ.ม. 
 ปี พ.ศ. 2555 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

 
 

ภาพท่ี  41  ลุงพร หมายเลข2 
 เทคนิค  สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด 45x60 ซ.ม. 
 ปี พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี  42  ลุงพร หมายเลข 3 
 เทคนิค  สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด 45x60 ซ.ม. 
 ปี พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี  43  โธ่!สังขาร หมายเลข 4 
 เทคนิค  สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด 50x60 ซ.ม. 
 ปี พ.ศ. 2556 
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ภาพท่ี  44  โธ่!สังขาร หมายเลข 5 
 เทคนิค  สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด 50x70 ซ.ม. 
 ปี พ.ศ. 2556 
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ภาพท่ี  45  อมัภาต หมายเลข1 
 เทคนิค  สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด 60x80 ซ.ม. 
 ปี พ.ศ. 2556 
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ภาพท่ี  46  อมัภาต หมายเลข 2 
 เทคนิค  สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด 60x80 ซ.ม. 
 ปี พ.ศ. 2556 
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ภาพท่ี  47  อมัภาต หมายเลข 3 
 เทคนิค  สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด 60x80 ซ.ม. 
 ปี พ.ศ. 2556 
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ภาพท่ี  48  อมัภาต หมายเลข 4 
 เทคนิค  สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด 60x80 ซ.ม. 
 ปี พ.ศ. 2556 
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ภาพท่ี  49  เด็กชาวสวน 
 เทคนิค  สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด 40x70 ซ.ม. 
 ปี พ.ศ. 2556 
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ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 

     
ภาพท่ี  50  เศร้า (แม่) หมายเลข 1 
 เทคนิค  สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด 70x130 ซ.ม. 
 ปี พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี  51  เศร้า (แม่) หมายเลข 2 
 เทคนิค  สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด 100x120 ซ.ม. 
 ปี พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี  52  เศร้า (แม่) หมายเลข 3 
 เทคนิค  สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด 160x180 ซ.ม. 
 ปี พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี  53  เศร้า (แม่) หมายเลข 4 
 เทคนิค  สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด 160x180 ซ.ม. 
 ปี พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี  54  เศร้า (แม่) หมายเลข 5 
 เทคนิค  สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด 160x180 ซ.ม. 
 ปี พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี  55  เศร้า (แม่) หมายเลข 6 
 เทคนิค  สีน ้ามนับนไม ้
 ขนาด 160x190 ซ.ม. 
 ปี พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี  56  เศร้า (แม่) หมายเลข 7 
 เทคนิค  สีน ้ามนับนไม ้
 ขนาด 160x190 ซ.ม. 
 ปี พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี  57  เศร้า (แม่) หมายเลข 8 
 เทคนิค  สีน ้ามนับนไม ้
 ขนาด 160x190 ซ.ม. 
 ปี พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี  58  เศร้า (แม่) หมายเลข 9 
 เทคนิค  สีน ้ามนับนไม ้
 ขนาด 160x190 ซ.ม. 
 ปี พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี  59  เศร้า (แม่) หมายเลข 10 
 เทคนิค  สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด 160x190 ซ.ม. 
 ปี พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี  60  เศร้า (แม่) หมายเลข 11 
 เทคนิค  สีน ้ามนับนไม ้
 ขนาด 160x190 ซ.ม. 
 ปี พ.ศ. 2557 
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