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บทคัดยอ 

 

 ผูหญิงสมัยนี้มักหลงใหลไปกับวัตถุนิยม เคร่ืองประดับตกแตง เส้ือผาอาภรณ ส่ิงของที่

ดูทันสมัย ซึ่งเปนส่ิงที่ส่ือถึงความงาม สมัยนิยม สาระที่อยูภายในจิตใจของคน ทาทาง อากัปกิริยา 

ส่ิงของเคร่ืองใช ความงามที่เกิดข้ึนเปนความงามที่ถูกปรุงแตง ขณะเดียวกันก็ตองการถายทอด

ความรูสึกที่สวยงามแตแฝงดวยความไมงาม ความไมแนนอน ผานกระบวนการความคิดและ

จินตนาการ สรางสรรคผลงานที่มีลักษณะการใชวัสดุที่ดูสมัยใหมผสานกับเทคนิคทางจิตรกรรม 

เพื่อกระตุนใหเกิดความรูสึกพิเศษ เปนความรูสึกที่สวยงาม บอบบาง คอนขางมีความโปรงใส 

แตดูสมัยใหม มีมิติทางความรูสึก เมื่อมองเขาไปจะเห็นความหมายและนัยยะซอนอยูภายใน

ผลงาน สะทอนทรรศนะถึงมนุษยมักจะหลงใหลความงามแคเปลือกนอกเปน “ความงามแหง

มายา”  ที่บดบังความไมงามเอาไว  
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Thesis Title The Beauty of Maya. 
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Concentration Visual Arts 

Department Painting 

Academie 2013 

 
Abstract 

 

 Nowadays women are attractive with the materialism society that is full of 

ornaments, garments and fashionable objects that show the beauty of vogue. This work 

can show the beauty that dresses up from feelings, gestures, postures and accessories 

to express the beauty only in appearance; even it may not be charming inside. This work 

is based on my thoughts and imagination processing. I use modern materials and 

combine with painting techniques to encourage the audiences to understand the feeling 

of beauty with fragility and see the meanings in this work that human is likely to be more 

fascinated with beautiful appearance or beautiful illusion than the real charming in mind. 
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 ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 ขาพเจาขอนอมรําลึกคุณบิดามารดา ผูใหกําเนิด อบรมในเร่ืองบุญคุณทดแทน ส่ังสอน

เล้ียงดู รวมถึงนอมรําลึกถึงคําส่ังสอนของ องคสัมมาสัมพุทธเจา ที่ชี้แนวทางในการดําเนินชีวิต 

และคุณพอคุณแมที่เล้ียงดูขาพเจามา และชวยสงเสริมขาพเจาในทุก ๆ เร่ืองรวมถึงในเร่ือง

การศึกษา ขาพเจาขอขอบคุณอาจารยทรงไชย บัวชุม ผูแนะนําและใหความรูแกขาพเจาในการ

สรางสรรคผลงานศิลปะ และขอขอบคุณผูที่มีสวนชวยใหศิลปนิพนธชุดนี้สําเร็จลุลวงในทุกประการ 

 ขาพเจาหวังวาผลงานศิลปะและเอกสารศิลปนิพนธชุดนี้คงเปนประโยชนตอผูสนใจ

ศึกษา หาความรูทางดานศิลปะตามสมควร 
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คํานํา 
 

 เอกสารฉบับนี้เปนเอกสารประกอบการทําศิลปนิพนธ ปการศึกษา 2556 ของ

สาขาวิชาทัศนศิลป ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร เร่ือง “ความงามแหงมายา” (THE BEAUTY OF MAYA) ตามหลักสูตรการศึกษา

ปริญญาศิลปบัณฑิต โดยเรียบเรียงใหสามารถเขาถึงระบบแนวความคิดและปฏิบัติอันเปนการ

สรางสรรคผลงาน 

 เนื้อหาในศิลปนิพนธนี้ ขาพเจาไดสรางสรรคผลงานข้ึนจากมุมมองสวนตัวของขาพเจา

ตอผูหญิงสมัยนี้มักหลงใหลไปกับวัตถุนิยม เคร่ืองประดับตกแตง เส้ือผาอาภรณ ส่ิงของที่ดู

ทันสมัย ซึ่งเปนส่ิงที่ส่ือถึงความงาม สมัยนิยม  สาระที่อยูภายในจิตใจของคน ทาทาง อากัปกิริยา 

ส่ิงของเคร่ืองใช ความงามที่เกิดข้ึนเปนความงามที่ถูกปรุงแตง ขณะเดียวกันก็ตองการถายทอด

ความรูสึกที่สวยงามแตแฝงดวยความไมงาม ความไมแนนอน ผานกระบวนการความคิดและ

จินตนาการ 

 ขาพเจาตองการถายทอดเร่ืองราวและแงมุมของขาพเจาที่มีตอผูหญิงสมัยนี้ ซึ่งนั่น

หมายถึงคนรอบตัวของขาพเจาเอง รวมถึงตัวขาพเจาดวย เปรียบเสมือนแรงบันดาลใจแหงการ

สรางสรรคผลงานชุดนี้ออกมา ขาพเจาตองการถายทอดใหผูชมไดรับรูถึงทัศนคติสวนตัวของ

ขาพเจาผานผลงานศิลปนิพนธชุดนี้ 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

 ต้ังแตสมัยอดีตถึงปจจุบันการสรางสรรคงานศิลปะมีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงมา
อยูเสมอ ซึ่งปจจุบันรูปแบบผลงานศิลปะที่มีความโดนเดนมากคือ ศิลปะรวมสมัยซ่ึงเปนศิลปะที่มี
รูปแบบผสมผสานกันของการเปนศิลปะสมัยใหมกับศิลปะแบบด้ังเดิมสรางใหเปนส่ิงใหมหรือนํา
เทคนิคกระบวนการมาใชแสดงออกใหทันกับยุคสมัยอันเปนยุคที่แสดงออกซึ่งความคิดสรางสรรค
อยางแตละวิถีของแตละบุคคล นั้น ๆ ไวไดอยางนาสนใจ 
 ขาพเจาไดนําความคิดนี้มาใชเพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรคผลงานศิลปะรวมสมัย
ในรูปแบบของตนเองผานส่ือที่ใชในศิลปะการแสดงออกในดานวัตถุนิยมของคนในสังคมปจจุบัน 
  
ความสําคัญและความเปนมาของการสรางสรรค 
 ขาพเจาสรางงานศิลปะโดยมีที่มาจากการที่ขาพเจามองไปรอบ ๆ ตัวเองสังเกตใน
สภาพแวดลอมรวมถึงตัวขาพเจาเองของวัตถุนิยมที่เขามามีบทบาทสําคัญในการดํารงชีวิตของ
หญิงสาวในปจจุบัน ในแงหนึ่งขาพเจาไดอาศัยกระบวนการทางศิลปะเพื่อคนหาและทําความรูจัก
กับกลุมคนเหลานั้น“ขณะเดียวกันขาพเจาก็ตองการที่จะแสดง “ตัวตน” ผานทางงานศิลปะ 
 ในการสรางสรรค ขาพเจามักจะคิดถึงรูปแบบ และอาศัยวิธีการที่มีความสัมพันธ
เฉพาะเจาะจงกับวัสดุเพื่อสรางกระบวนการอันจะนําไปสูคําตอบนั้น กระบวนการเหลานี้มักอาจทาํ
ใหขาพเจาวุนวาย ชอบนูน ชอบนี่ไปซะหมด ทั้งการระบายสีหรือเลือกใชวัสดุ แตก็เปนการทาทาย
เพราะเหมือนเปนการทดสอบตัวเองทําใหขาพเจาไดรูจักทดลองรูจักเลือกและการตัดสินใจที่
เหมาะสม  และบทสรุปของกระบวนการดังกลาวก็เปนส่ิงที่ทําใหขาพเจาสนุกกับมันและมีความสุข 
 จากการสรางสรรคที่ผานมาขาพเจาพบวา กระบวนการรูปแบบและวัสดุที่เลือกใชนั้นมี
ความสําคัญเปนลําดับตน ๆ เพราะเปนสมมติฐานอันแสดงถึงภาวะภายในของตัวขาพเจาที่มีตอ
งานศิลปะ 
 
วัตถุประสงคของการสรางสรรค 
             ขาพเจาตองการสืบคนลงไปยังสาระที่อยูภายในจิตใจของกลุมคน เนนไปทางผูหญิง
วัยรุน ซึ่งเกิดข้ึนจากประสบการณในชีวิต โดยอาศัยกระบวนการตอเติม ดัดแปลง เพื่อใหสามารถ
เชื่อมโยงกับประสบการณ  และส่ิงที่ขาพเจารูสึกถายทอดออกมา 
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 ดวยการแสดงออกทางรูปแบบ และเทคนิค อันไดแก การใชผีเส้ือมาเปนสัญลักษณ 

เพราะผีเส้ือนั่นเปรียบเสมือนความงามที่กําลังจะโบยบินเปรียบเหมือนการติดปกใหผูหญิง การ

เลือกใชวัสดุที่ดูเปนสมัยใหม เพื่อใหเช่ือมโยงกับคานิยมที่ขาพเจากําลังพูดถึง เปนตน ความงามที่

เกิดข้ึน เปนความงามที่ปรุงแตง ความงามแหงมายา  ขณะเดียวกันก็ตองการถายทอดความรูสึกที่

สวยงามแตแฝงดวยความไมงามไมแนนอน เพื่อเปรียบเปรยถึงความงามของผูหญิงตามทัศนคติ

ของขาพเจา 
 
แนวความคิดในการสรางสรรค 
 ผูหญิงทุกคนมักตองการความงามมาครอบครอบครอง มนุษยมักจะหลงใหลความงาม

แคเปลือกนอกเปนความงามแหงมายาที่บดบังความไมงามไว ผูหญิงสมัยนี้มักหลงใหลไปกับวัตถุ

นิยม เคร่ืองประดับ ตกแตง เส้ือผาอาภรณ ทําใหจินตนาการไปถึงการโบยบิน เสมือนติดปกให

ผูหญิงเผยโฉมความงามออกมา แมจะเปนความงามแคเปลือกนอกก็ตามแตก็สามารถสรางความ

มั่นใจใหกลุมคนเหลานั้นข้ึนมาได 

 การสรางสรรคของขาพเจาสังเกตไปรอบ ๆ ตัว ลองมองตัวขาพเจาเองดวย และการ

แสดงออกมาขาพเจาไดทดลองคนควารูปแบบ เทคนิค วัสดุ และสัญลักษณ ผลลัพธที่ไดคือ

สุนทรียภาพที่เกิดจากความคิด ความเขาใจ และความรูสึกที่ขาพเจามีตอผูหญิงกับวัตถุนิยมใน

ปจจุบัน  
 
ขอบเขตในการสรางสรรค 
 ขอบเขตเรื่องเน้ือหา 
 นําเสนอเร่ืองราวของผูหญิงกับคานิยมที่เกิดข้ึนจริง บนพื้นฐานของความเปนจริงซึ่ง

เกิดข้ึนในสังคมไทยปจจุบัน ความงามกับผูหญิง เปนของคูกันอันเปนเนื้อหาที่พบเห็นไดทั่วไป 

ส่ิงของหรือสถานที่ ที่มาจากประสบการณสวนตัว และเปนที่มาของความรูสึก และอารมณสวนตัว

ของขาพเจา 
 ขอบเขตของรูปแบบ 
 สรางผลงานท่ีมีลักษณะแสดงกระบวนการทํางาน มีสัญลักษณหรือรูปทรง ที่เกี่ยวของ

กับเนื้อหา เพื่อตอบสนองความรูสึก 
 ขอบเขตของเทคนิค 
 สรางผลงานที่มีลักษณะแสดงกระบวนการทํางาน มีวัสดุที่ดูสมัยใหมบวกกับการ

painting เพื่อกระตุนใหเกิดความรูสึกพิเศษบางประการ เชน ความรูสึกที่สวยงาม บอบบาง แตดู

สมัยใหม  เปนตน 
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วิธีการศึกษา 
 1. รางภาพในสมุดบันทึกประจําวันทั่วไป 

 2. สํารวจตามสถานที่จริง 

 3. สรางภาพรางโดยการกําหนดบรรยากาศของสีและอารมณของภาพที่ตองการ

ถายทอด 

 4. หาความสัมพันธระหวางวัสดุและวิธีการจากรูปภาพ รูปตาง ๆ ที่ตองการ เพื่อหา

ความเปนไปไดในการจัดองคประกอบที่กอใหเกิดความรูสึกตาง ๆ ขณะเดียวกันก็คิดหาวิธีการ

ติดต้ังควบคูไปดวย 

 5. สรางผลงานดวยเทคนิควิธีการผสมการคนหาวัสดุใหม ๆ เพื่อรองรับและตอบสนอง

แนวความคิด 

 6. ติดต้ังผลงานดวยการแขวนหรือติดต้ังบนผนังตามจังหวะขององคประกอบ พรอม

กับการติดต้ังไฟ เพื่อจัดการกับแสงและเงาตามความเหมาะสม 

 7. ประเมินงานเพื่อการแกไขพัฒนาผลงานใหตรงตามแนวคิดในการสรางสรรค 

 8. การสรุปผลการศึกษาเพื่อเรียบเรียงจัดทําเปนเอกสาร 

 
แหลงขอมูล 
 ภาพวาดจากสมุดบันทึก ภาพถาย ภาพจากอินเตอรเนต นิตยสาร และส่ือตาง ๆ และ

ผลงานของศิลปนที่เอ้ือตองานที่กําลังศึกษาอยู 

       
อุปกรณที่ใชในการทําศิลปนิพนธ 
 เฟรม สี เรซิ่น แผนอะคริลิค หลอดไฟ วัสดุและอุปกรณสําหรับการติดต้ัง 
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บทที่ 2 
 

ขอมูลที่เกี่ยวกับการสรางสรรค 
 
ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 
 ผูหญิงยุคนี้หลงใหลไปกับความงามแหงมายาคติ หลงใหลไปกับส่ิงที่ทันสมัย มีการ

เปล่ียนแปลงตามยุคตามสมัยไปตามกาลเวลา ถาเปรียบตามนิสัยคน 

 นิสัยของคน 8 เจเนอเรชั่น โดยลักษณะเฉพาะของ Gen Y (คนที่เกิดในป 1982-1993) 

มีการศึกษาสูง สมาธิสั้นสามารถทําหลายอยางในเวลาเดียวกันได มีความมั่นใจในตัวเองสูง

และเปนตัวของตัวเองมากเติบโตมาพรอมกับเทคโนโลยี ชอบอะไรที่รวดเร็วทันใจ รักความ

สะดวกสบาย ทันสมัย  เจนเนอเรช่ันวายในเมืองไทย 

 มาดูในเมืองไทยกันบาง เจนเนอเรชั่นวายของไทยมีลักษณะหลายประการที่ทั้งเหมือน

และแตกตางจากนักวิชาการตะวันตก ส่ิงหนึ่งที่ทําใหเจนเนอเรช่ันวายของไทยมีลักษณะใกลเคียง

กับเจนเนอเรชั่นวายในอเมริกาหรือตะวันตก  มาจากอิทธิพลของโลกาภิวัตน  ตลอดจน

ความกาวหนาทางดานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตรวมไปถึงความทันสมัยในดานวัตถุ การไดรับ

ขอมูล การดูภาพยนตรและฟงเพลงตะวันตก ทําใหเจนเนอเรช่ันวายของไทยมีทัศนคติและ

พฤติกรรมที่เปนตะวันตกมากข้ึน 

 จากการวิจัยของ ณัฐวุฒิ ศรีกตัญู เร่ือง “รูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการ

เปดรับส่ือ และพฤติกรรมการบริโภคสินคาของเจนเนอเรช่ันวายในกรุงเทพมหานคร” พบวา เจน

เนอเรชั่นวายเปดรับส่ือมากข้ึน ชอบเลนกีฬา อยากมีอนาคตที่ดี ทราบความสําคัญของส่ิงแวดลอม

และยาเสพติด ใชเส้ือผากีฬาและยีนส มีลักษณะตาม “นิยาม” ของนักการตลาดในเมืองไทย คือ 

ชอบฟงเพลง  ตามแฟช่ัน  ใชเส้ือผาจากตางประเทศ ตองการสิทธิเสรีภาพและการยอมรับจาก

สังคม เลนเกมคอมพิวเตอรเปนงานอดิเรก บางคนก็เลนเอาจริงเอาจังไมหลับไมนอน จน

นักวิชาการไทยบางทานขนานนามวาเปน “เจนเนอเรชั่นนินเทนโด” ตามชื่อบริษัทเกมรายแรกของ

ญ่ีปุนก็มี 1 

                                                            

 1 มาดูกัน... คน 8 เจเนอเรชั่น คุณอยูในกลุมไหนนะ?, เขาถงึเมื่อ 20 กุมภาพันธ 

2557, เขาถึงไดจาก http://hilight.kapook.com/view/83492 
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 มีการคาดการณวาภายในป 2018 กลุมนี้จะเปนกลุมที่มีกําลังการซื้อมากที่สุด แบรนด

ตางๆ จึงหันมาใหความสนใจทําการตลาดกับกลุมคนยุคมิลเลนเนียล (Millenials) หรือ Gen-Y 

เปนอยางมาก คนจําพวกนี้จะเปล่ียนแปลงตามสังคมวัตถุนิยมตาง ๆ เปรียบไดกับวิวัฒนาการของ

สัตวบางประเภท จําพวก แมลง ผีเส้ือ 1

2 
 
ทัศนคติที่เกี่ยวของกับการสรางสรรค 
 เร่ืองของอุดมคติของวัยรุนปจจุบันไมวาที่ไหนวา ตองผอม สูง ขาว หรือทําศัลยกรรม 

วามันจําเปนตอชีวิตหรือไม ซึ่งตรงนี้จริง ๆ แลวมันตองดูไปที่ระบบความคิด หรือคานิยมของคนใน

สังคมรวม ๆ ทั้งหมด ที่ทําใหมันเปนแบบนั้น สังคมมนุษยโดยเฉพาะบานเรา มักใหคุณคากับ

ความสําคัญกับผูคนไมวาจะในวงการไหน ๆ ทางดานหนาตา มากอนเปนหลักเสมอ คนที่หนาตาดี 

รูปรางดี หรือมีลักษณะรางกายบางอยางที่เปนที่ชื่นชอบ เชน ผิวขาว จมูกโดง ฯลฯ พวกนี้เรา

ปฏิเสธไมไดวามีตนทุนที่ดีกวาคนที่หนาตาปกติ การจะไดเปนดารานักรองนักแสดง ก็จําเปนตองมี

ส่ิงพวกนี้ เพราะรสนิยมในการเสพงานบันเทิงของคน ไมวาใครก็ชอบที่จะดูส่ิงสวย ๆ งาม ๆ หรือ

คนที่มีหนาตานาสนใจมากกวาอยูแลว ซึ่งลักษณะตรงนี้สังคมของพวกเราใหคุณคากับมันมากเกิน

ขอบเขตที่มันควรจะเปน การตัดสินคนดวยภาพลักษณภายนอก มีอยูแทบจะในทุกวงการ ไม

ปฏิเสธที่ภายนอกที่ดูดี นาเชื่อถือ จะไดรับการยอมรับมากกวา แตบางคร้ังคนที่มีตนทุนตรงนี้ตํ่า 

ทั้ง ๆ ที่เขาไมไดทําอะไรไมดี แตก็เสียโอกาสไปแลว  ซึ่งตรงนี้สอดคลองกับส่ิงที่กากาทําวา อยาก

ใหทุกคนภูมิใจในส่ิงที่ตัวเองเปน อยาอับอายกับเปลือกนอกของตัวเอง ใหวัดกันที่คุณคาภายใน

นาจะเหมาะสมที่สุด ดังนั้น หากสังคมเปล่ียนคานิยมที่ใหคุณคากับ “เปลือกลักษณ” พวกนี้ 

นอยลงกวาการวัดกันที่คุณภาพแลว ทุก ๆ อยางทุก ๆ เร่ือง ก็จะมีผูที่ไดรับโอกาสเพราะคุณคาใน

ตัวของเขาเองอีกมากมาย 

 อีกไมกี่สิบปขางหนา สังคมไทยจะกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มข้ัน สวนทางกับ

อัตราการเกิดที่มีแนวโนมลดลง เนื่องจากผูหญิงยุคใหมเปนเวิรกกิ้งวูแมนมากข้ึน สนใจเร่ืองความ

ทันสมัยมากกวาคิดจะมีครอบครัว สาวโสดก็เลยครองเมืองกันเพียบ นี่ก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให

                                                            

 2 รัชฎา อสิสนธสิกุล และ ออยอุมา รุงเรือง,  การสรางความเขาใจเกี่ยวกับเจนเนอ

เรชั่นวาย (Generation Y) เพื่อการประยุกตใชในทีท่ํางาน (2548), เขาถงึเมื่อ 20 กุมภาพนัธ 

2557, เขาถึงไดจาก https://www.google.co.th/ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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โครงสรางประชากรไทยกําลังคอย ๆ เปล่ียนแปลงไป และดูเหมือนวา ในอนาคตเราอาจจะเผชิญ

กับสภาวะที่ผูหญิงจําพวกวัตถุนิยมครองเมืองก็เปนได 

 ผูหญิงทุกคนมักตองการความงามมาครอบครอง มนุษยมักจะหลงใหลความงามแค

เปลือกนอกเปนความงามแหงมายาที่บดบังความไมงามไว ผูหญิงสมัยนี้มักหลงใหลไปกับวัตถุ

นิยม เคร่ืองประดับ ตกแตง เส้ือผาอาภรณ ทําใหจินตนาการไปถึงการโบยบิน เสมือนติดปกใหผูหญิง

เผยโฉมความงามออกมา แมจะเปนความงามแคเปลือกนอกก็ตามแตก็สามารถสรางความมั่นใจ

ใหกลุมคนเหลานั้นข้ึนมาได 

 การเจริญเติบโตของวัยรุนไทยทามกลางกระแสความเปล่ียนแปลงของสังคม:

กรณีศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางทางเพศในการมองภาพลักษณรูปรางในอุดมคติ ความไมพงึ

พอใจในรูปรางและวิธีการใหไดมาซ่ึงภาพลักษณรูปรางอุดมคติที่กอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพของ

วัยรุนไทยอายุ 16-19 ป2 3  

 
อิทธิพลท่ีไดรับจากสิ่งแวดลอม 
 ถาเทียบวันรุนในปจจุบันก็คงอยูในยุคเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) หรือยุค Millennials 

ซึ่งก็คือคนที่เกิดอยูในชวงป พ.ศ. 2523-2540 คนกลุมนี้เติบโตข้ึนมาทามกลางความเปล่ียนแปลง 

และคานิยมที่แตกตางระหวางรุนปูยาตายายกับรุนพอแม แตก็รับเอาความเจริญรุดหนาของ

เทคโนโลยี วัตถุนิยม และอินเทอรเน็ตเขามาแทรกอยูในการดํารงชีวิตประจําวันดวย 

 ยุคนี้จะเปนยุคที่เศรษฐกิจกําลังเติบโตเปนอยางมาก ทําใหพอแมที่คอนขางจะประสบ

ความสําเร็จในชีวิตแลวจะดูแลเอาใจใสลูก ๆ เปนอยางดี เด็กยุคนี้จึงมักจะถูกตามใจต้ังแตเด็ก ได

ในส่ิงที่คนรุนพอแมไมคอยได มีลักษณะนิสัยชอบการแสดงออก มีความเปนตัวของตัวเองสูง ไม

ชอบถูกบังคับใหอยูในกรอบ ไมชอบอยูในเงื่อนไข หลากหลาย มีอิสระในความคิด มีความเปน

สากลมาก มองวาการนิยมชมชอบวัฒนธรรม หรือศิลปนตางชาติเปนเร่ืองธรรมดา3

4 

 
 

                                                            

 3 การเจริญเติบโตของวยัรุนไทยทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม,

เขาถึงเมื่อ 3 มนีาคม 2557,  เขาถึงไดจาก http://research.trf.or.th/node/444 

 4 เจนวาย (Gen Y) คืออะไร, เขาถึงเมื่อ 13 มกราคม 2557,  เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 7 

อิทธิพลท่ีไดรับจากผลงานศิลปกรรมของศิลปนตางประเทศ 
 Crasten Witte เปนชางภาพกราฟฟกดีไซเนอร 

 ขาพเจาชอบงานของศิลปนทานนี้ ดวยการนําผูหญิงมาผสมผสานกับสัตวที่เปนผีเส้ือ

หรือแมลงที่ปกสวยงามีสีสัน ทําใหนึกถึงความงามของหญิงสาว 

 

 

  
 

 ภาพที่ 1 ภาพอิทธิพลที่ไดรับจากศิลปนตางประเทศ 

  ที่มา: Pretty. The artist is Carsten Witte, เขาถึงเมื่อ 13 มกราคม 2557,  

   เขาถึงไดจาก  http://becoming-a-designer.blogspot.com/2010/09/  

   butterfly-effect.html 

http://becoming-a-designer.blogspot.com/2010/09/butterfly-effect.html�
http://becoming-a-designer.blogspot.com/2010/09/butterfly-effect.html�
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 Laurent Seroussi  เปนชางภาพกราฟฟกดีไซเนอรและผูอํานวยการฝร่ังเศส ศิลปน

ทานนี้ไดใชการจัดวางองคประกอบของแตละภาพไดลงตัวโดยใชรูปทรงของคนมารวมกับสัตว 

 

 

   
 

  ภาพที่ 2  ภาพผลงานศิลปน  Laurent  Seroussi 

   ที่มา: Laurent Seroussi.  เขาถึงเมื่อ 1 มีนาคม 2557,  เขาถึงไดจาก 

    http://sweet-station.com/blog/2012/09/laurent-seroussi/ 
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ภาพที่ 3 ภาพอิทธิพลที่ไดรับจากศิลปนตางประเทศ 

ที่มา: Laurent Seroussi,  เขาถึงเมื่อ 4 มีนาคม 2557,  เขาถึงไดจาก 

 http://sweet-station.com/blog/2012/09/laurent-seroussi 
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 ภาพที่ 4  ภาพอิทธิพลที่ไดรับจากศิลปนตางประเทศ 

  ที่มา: Laurent Seroussi, เขาถึงเมื่อ 4 มีนาคม 2557,  เขาถึงไดจาก 

   http://sweet-station.com/blog/2012/09/laurent-seroussi/ 
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 ภาพที่ 5 ภาพอิทธิพลที่ไดรับจากศิลปนตางประเทศ Armand Fernandez   

    ศิลปนทานนี้ไดนําวัสดุสําเร็จรูปมาดัดแปลงและประกอบข้ึนมา 

    เปนรูปทรงใหม 

  ที่มา:   Armand Fernandez,  เขาถึงเมื่อ 14 กพ 2557,  เขาถึงไดจาก  

     http://www.centroarte.com/Arman%20Fernandez.htm  
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 ภาพที่ 6  ภาพศิลปนตางประเทศ Armand Fernandez 

  ที่มา: Armand Fernandez,  เขาถึงเมื่อ 14 กุมภาพันธ 2557,  เขาถึงไดจาก  

   http://www.centroarte.com/Arman%20Fernandez.htm  
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 ภาพที่ 7  ภาพศิลปนตางประเทศ Armand Fernandez 

  ที่มา: Armand Fernandez (1949-1959), เขาถึงเมื่อ 14 กุมภาพันธ 2557, 

   เขาถึงไดจาก http://www.centroarte.com/Arman%20Fernandez.htm  

 

 



 14 

 จากขอมูลและเนื้อหาที่ขาพเจาไดสืบคนมา ทางดานเนื้อหา แนวความคิดในเร่ืองของ

กลุมคน Gen Y เปนกลุมคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง ทันสมัย คานิยมของคนในสมัยนี้

สอดคลองกับแนวความคิดของผลงานท่ีขาพเจาจะสรางสรรค ขาพเจาสืบคนไปยังกลุมคนเหลานี้

อยางลงลึกมากข้ึนเพื่อความเขาใจอยางแทจริง 

 ในสวนของรูปแบบ Crasten Witte ชางภาพกราฟฟกดีไซเนอร ผลงานของศิลปนทาน

นี้ เปนแรงบันดาลใจใหกับขาพเจาในชวงกอนศิลปนิพนธในชวงแรก รูปแบบการใชสัญลักษณเชน

ปกผีเส้ือมารวมกับรูปทรงของผูหญิง ขาพเจาสนใจในผลงานของศิลปนทานนี้ดวยรูปแบบที่ดู

ทันสมัยสอดคลองกับแนวความคิดในการสรางสรรคผลงานของขาพเจา 

       ในชวงศิลปนิพนธ ผลงานของศิลปนที่มีอิทธิพลทําใหขาพเจาเกิดแรงบันดาลใจทั้งดาน

รูแบบและเทคนิค คือ Armand Fernandez ศิลปนทานนี้ไดนําวัสดุสําเร็จรูป นําวัสดุมาจัดการแลว

นํามาประกอบสรางสรรคใหเกิดรูปทรงใหมๆ โดยศิลปนทานนี้ไดใชเรซ่ินเขามา เพื่อเปนการยึดติด

และเคลือบชิ้นงานนี้ดวย เปนศิลปนที่ขาพเจาชอบและศึกษางาน 

 เนื่องดวยรูปแบบและเทคนิคคลายคลึงกับผลงานศิลปะที่ขาพเจากําลังสรางสรรค 

ขาพเจาจึงชอบและศึกษาผลงานของศิลปนทานนี้ 
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บทที่ 3 
 

ขั้นตอนในการดําเนินการสรางสรรคผลงาน 
 

ขั้นตอนการประมวลความคิด 
 จากขอมูลที่ขาพเจาไดศึกษาทั้งจากคนใกลตัว เพื่อน หรือส่ิงแวดลอมทั่วไป วัตถุนิยม

ทั้งหลายแลวเขามามีบทบาทในหญิงไทยในปจจุบันซึ่งเราก็ตองยอมรับมัน ทุกส่ิงทุกอยางลวน

เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  แตบางคนก็หลงใหลเพอฝนไปจนเกินเหตุ ความงามแหงมายานี้ 

ที่จริงแลวถามองใหดี ๆ ความงามของผูหญิงจะถูกซอนดวยอะไรตาง ๆ ไว สวยแตนิสัยไมดีมีเยอะไป 

ควมเปนจริงแลวผูหญิงบางคนลึกลับแลวนาคนหา ขาพเจาไดสนใจที่จะสรางสรรคผลงานภายใต

ความงามแหงวัตถุนิยมนี้ เพื่อใหคนที่ดูไดคิดตอ… 

 
ขั้นตอนการสรางสรรค 
 แบงออกเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนการศึกษาหาขอมูล 
 เดินทางไปหาประสบการณและเรียนรูเกี่ยวกับวิถีชีวิตหญิงสาวในชวงวัยรุน ดูได

จากหางสรรพสินคา มหาวิทยาลัย สถานบันเทิง แตที่เห็นไดชัดนาจะมาจากคนใกลตัว เพื่อน ๆ  

ในวัยเรียน รวมถึงตัวขาพเจาเอง สังเกตพฤติกรรม ขาวของเคร่ืองใช ประมวลมาทําใหเกดิความคิด 

ภาพถาย ภาพรางสเก็ตซ 
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ภาพที่ 8  ภาพตัวอยางพฤติกรรมผูหญิงในชุดนักศึกษา 

 

 
 

ภาพที่ 9   ภาพตัวอยางพฤติกรรมผูหญิงในชุดนักศึกษา 
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ภาพที ่10  ภาพตัวอยางชุดราตรี 

 

 
 

ภาพที ่11  ภาพตัวอยางชุดผูหญิง สําหรับออกงานกลางคืน 
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ภาพที ่12  ภาพตัวอยางเคร่ืองสําอางยอดฮิตในหมูวัยรุน 

 

 
 

ภาพที ่13   ภาพตัวอยางกระเปาเคร่ืองสําอางสุดอลงัการของทับทมิ มัลลิกา (ทบัทิม vrzo) 
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 ขั้นตอนการสรางภาพราง 
 เม่ือไดขอมูลมาขาพเจาไดประมวลภาพลักษณะทั้งหมด แลวคิดหารูปแบบ และ

เทคนิคที่ตอบสนองตอเนื่อหาที่ขาพเจาไดสนใจ พยายามเลือกเทคนิคหรือวัสดุที่ดูสมัยใหม เพื่อให

สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน  แลวพยายามหาสัญลักษณมาใชในงาน เพื่อใหงานดูมีมิติ ไดแง

คิดแลวใหคนดูไดคิดตอ งานของขาพเจาจะเนนที่เทคนิค วัสดุ ขาพเจาจึงตองทดลองภาพราง 

สเก็ตซเปนการทดลองเทคนิคไปในตัวโดยทั้งหมดทั้งมวลตองใหสอดคลองกับเนื่อหาขอมูลที่

ขาพเจาไดนําเสนอไปขางตน แลวสีที่ขาพเจาเลือกใชจะเปนสีที่หวานแตแอบเปร้ียว เหมาะกับ

ความเปนผูหญิงสมัยนี้  
 ขั้นตอนและเทคนิคการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม 
 หลังจากไดภาพรางตนแบบแลว ข้ันตอนในการสรางสรรคผลงานของขาพเจา มีดังนี้ 

 1. เตรียมโครงเหล็กหรือเฟรมที่ตองการนํามาทํางานใหเรียบรอย ขาพเจาเช่ือมเหล็ก

เปนรูปทรงของผูญิง 

 2. เลือกภาพตนแบบที่ตองการจะขยาย เตรียมส่ิงของที่จะนํามาถอดพิมพ เชนพวก

เคร่ืองสําอาง เมื่อไดส่ิงของที่ตองการจะนํามาถอดพิมพ ขาพเจาจะใชซิลิโคลน ราดลงส่ิงของพวก

นั้นสักสามรอบ เมื่อไดพิมพซิลิโคลนมา ก็เตรียมพิมพใหสะอาดเพื่อหลอเรซิ่นข้ันตอไป 

 3. นําเรซิ่นใสมาเทใสพิมพซิลิโคลน ในระหวางที่เรซิ่นยังไมแหง สามารถใหวัสดุอ่ืน ๆ 

ลงไปในเรซิ่นหรืออาจจะหยอดสีลงไปเพื่อใหเรซ่ินดูมีสีสัน รอประมานคร่ึงชั่วโมง ถึงจะถอดเรซ่ิน

ออกมาจากพิมพซิลิโคลนได  
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   ภาพที่ 14  ภาพข้ันตอนการเตรียมโครงเหล็ก 

 

  
 

 ภาพที่ 15  ภาพวิธีการหลอเรซิ่น 
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 ภาพที่ 16  ภาพเรซิ่นที่ใสสีและแทรกวัสดุอ่ืน ๆ เขาไปดานใน 

 

  
                     

 ภาพที่ 17  ภาพเรซิ่นที่ใสสีและแทรกวัสดุอ่ืน ๆ เขาไปดานใน 
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ขั้นตอนการประกอบเรซ่ิน 
 นําลวดหรือพลาสติกมาขึงลงบนโครงเหล็กที่เชื่อมไว เสร็จแลวนําเรซิ่นที่แหงแลวนํามา

ติดลงบนโครงดังกลาว โดยติดดวยกาวไปกอน พอไดจํานวนที่พอสมควรใหหยอดดวยดาวอีพ็อกซี 

เพราะเรซ่ินคอนขางมีความกรอบพอสมควร ถาหากไมทําใหแข็งแรงอาจหลุดออกเปนชิ้น ๆ และ

แตกได 

 
ขั้นตอนตกแตง 
 ขาพเจาเลือกใชสีอะคริลิคในการมาเพนทตกแตงชิ้นงาน เพิ่มรายละเอียดตาง ๆ ใน

ชิ้นงาน และเพิ่มวัสดุจริงเชนลูกไม ลูกปดมาประดับตกแตงในงาน 

 
ขั้นตอนการติดต้ังไฟ 
 ขาพเจาเลือกใชไฟที่มีความเล็กเพื่อสามารถใหอยูภายในงานโดยไมรบกวนงานมากเกนิไป 
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ภาพที่ 18  ภาพวิธีการติดเรซิ่น 
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ภาพที่ 19 ภาพวิธีการติดเรซิ่น 
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ภาพที่ 20  ภาพตัวอยางวิธีการติดเรซิ่น 
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ภาพที่ 21  ภาพตัวอยางวิธีการติดต้ังเซ็ทไฟ 



 27 

 

 

 
 

ภาพที่ 22  ภาพตัวอยางเมื่อติดต้ังไฟเสร็จแลว 
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ภาพที่ 23  ภาพตัวอยางเมื่อติดต้ังไฟเสร็จแลว 
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 ขาพเจาเลือกที่จะใสไฟสี ๆ เขาไปในงาน เพื่อเพิ่มความทันสมัยในชิ้นงาน และชวย

ผลักระยะวัสดุดานหลังในช้ินงานใหดูมีมิติมากข้ึน องคประกอบในการสรางสรรคผลงานทัศนธาตุ

เปนส่ือสุนทรียภาพที่ขาพเจานํามาประกอบเขากันใหเปนผลงานสรางสรรค เพื่อส่ือความหมาย

ตามแนวเร่ืองหรือแนวความคิดที่เปนจุดหมายนั้นมาประกอบกัน เราจําเปนตองแยกทัศนธาตุ

ออกเปนอยาง ๆ เพื่อวิเคราะหใหชัดเจนถึงคุณลักษณะเฉพาะตัว ในงานของขาพเจามีทัศนธาตุที่

เดน ๆ แบงออกไดดังนี้ 
 รูปทรง (Form) 
 ขาพเจาใชรูปทรงของผูหญิง แลวก็สัตวจําพวกแมลงที่มีปกสวย ๆ เชน ผีเส้ือ ส่ือใหถึง

การติดปกโบยบิน การจะลอกคราบกลายเปนผีเส้ือที่งดงาม หรือรูปทรงที่สอดคลองกับแนวเร่ือง 

แตหลัก ๆ ที่ใชจะเปนรูปทรงของผูหญิงเปนหลัก  
 สี (Color) 
 สีเปนสวนที่ขาพเจาตองควบคุมมันทุกข้ันตอน ต้ังแตตอนทาเรซิ่น กระทั่งจนถึงข้ันตอน

สุดทาย การเก็บรายละเอียดตกแตง ที่ตองควบคุมสี เพราะสีเปนตัวบงบอกถึงยุคสมัย ความเปน

วัตถุนิยม โดยคํานึงถึงความกลมกลืนและบรรยากาศรวม ๆ ของช้ินงานดวย สีที่เลือกมาใชตอง   

บงบอกถึงความเปนผูหญิง และดูทันสมัย 
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บทที่ 4 
 

การสรางสรรค และพัฒนาผลงาน 
 

 การสรางสรรคผลงานของขาพเจา ไดกลาวถึงที่มาของแนวความคิด รูปแบบ ขอบเขต

การศึกษา ขาพเจาจะอธิบายและพัฒนาการโดยมีการเปรียบเทียบผลงานกอนศิลปนิพนธและ

ผลงานศิลปนิพนธโดยมีการพัฒนาสวนที่ตองปรับปรุงอยูตลอดโดยคํานึงถึงแนวความคิดและ

รูปแบบงานเปนสําคัญ โดยแบงเปนสองสวนดวยกัน 

 
การสรางสรรคผลงานชวงกอนศิลปนิพนธ 
 ดานรูปแบบ 
 วัสดุ เปนการคนควาทดลองและย้ําคิดย้ําทําในวัสดุตาง ๆ และเปนชวงกําลังหา

ความหมายและความสําคัญใหกับวัสดุที่ตนเองนํามาทํางาน โดยวัสดุในชวงนี้เร่ิมคํานึงถึงความ

โปรงแสง เปนพวกพลาสติกมาเปาเปนรูปทรงตาง ๆ ชวงหลังเริ่มใชเรซิ่นใสมาถอดพิมพจากตัว

คนบาง เพื่อเพิ่มความสมจริงใหกับรูปทรงที่สรางข้ึน โดยจะสอดแทรก วัสดุจําพวกเครื่องสําอาง 

ขาวของเครื่องใชของผูหญิงไวในเรซิ่น เพื่อตองการใหเกิดการลวงตา เพิ่มมิติใหชิ้นงาน แตสราง

วัสดุเปนรูปทรงใหญ ๆ ยังไมไดเนนรายละเอียดเทาที่ควร โดยจะเนนสีสันเพิ่ม painting เขาไปใน

งานเสียมากกวา สวนข้ันตอนการติดต้ังผลงาน ขาพเจาใชไฟสี ๆ ใสเขาไปในงานเพราะวัสดุที่มี

ความโปรงแสง เมื่อเดินแสงไฟซอนไวดานหลังจะเปนการผลักระยะใหงานดูมีมิติ ดูมีความลึก เพิ่ม

สีสัน แลวชวยใหผลงานดูมีลักษณะพิเศษมากข้ึน โดยในการสรางสรรคผลงานในระยะแรกไดเกิด

ปญหาและอุปสรรคมากมาย เนื่องดวยวัสดุที่ขาพเจาใชคอนขางควบคุมยาก ดวยความที่ขาพเจา

เปนมือใหมในการเลือกใชวัสดุพวกนี้ ก็มักจะเกิดปญหาอยูบอย ๆ และยังสงผลตอสุขภาพ 

ขาพเจาจึงตองปองกันอยางแนนหนา และเลือกเวลาทําที่เหมาะสม เพื่อที่จะไดไมไปรบกวนผูอ่ืน 
 ดานเนื้อหา 
 เปนการกลาวถึงมุมมองของขาพเจาที่กลาวถึง คาวัตถุนิยมที่มีผลตอหญิงสาวใน

ปจจุบัน  โดยมีที่มาจากการที่ขาพเจามองไปรอบ ๆ ตัวเอง สังเกตในสภาพแวดลอมรวมถึงตัว

ขาพเจาเองวัตถุนิยมที่เขามามีบทบาทสําคัญในการดํารงชีวิตของหญิงสาวในปจจุบัน ในแงหนึ่ง

ขาพเจาไดอาศัยกระบวนการทางศิลปะเพื่อคนหาและทําความรูจักกับ กลุมคนเหลานั้น 
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ผลงานในชวงกอนศิลปนิพนธ 
 

 

 
 

ภาพที ่24 ชื่อภาพ นี่หรือคน หมายเลข 1 

 ขนาด 170 x 120  ซม. 

 เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม 
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ภาพที ่25 ชื่อภาพ นี่หรือคน หมายเลข 2 

 ขนาด 150 x 120  ซม. 

 เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม 
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ภาพที่ 26 ชื่อภาพ เปลือกนอกที่ลวงตา 

 ขนาด ผันแปรตามพื้นที่ 

 เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม 
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ภาพที่ 27 ชื่อภาพ Butterfly Woman 

 ขนาด ผันแปรตามพื้นที่ 

 เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม 
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ภาพที ่28 ชื่อภาพ woman 1 

 ขนาด 150 x 100 ซม. 

 เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม 
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ภาพที ่29 ชื่อภาพ woman 2 

 ขนาด 150 x 120 ซม. 

 เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม 
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ภาพที ่30 ชื่อภาพ โบยบิน 

 ขนาด ผันแปรตามพืน้ที ่

 เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม 
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ภาพที่ 31 ชื่อภาพ เปลือก 

 ขนาด 120 x 90  ซม. 

 เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม 
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การสรางสรรคผลงานชวงศิลปนิพนธ 
 ดานรูปแบบ 
 การสรางสรรคผลงานในชวงศิลปนิพนธ ขาพเจาใชการเช่ือมเหล็กเปนโครงเขามาใสใน

งาน เพื่อความแข็งแรงของงาน สะดวกตอการปฏิบัติงานในข้ันตอไป  

 วัสดุเปนการกลาวถึงวัสดุที่โปรงแสง และมีการนําวัสดุของจริงมาเพิ่มในงานเพ่ือใหมี

ลักษณะพิเศษและมีความชัดเจนเพิ่มข้ึน การจัดการกับวัตถุเร่ิมมีความลงตัวมากข้ึน สรางผลงาน

ที่มีลักษณะแสดงกระบวนการทํางาน มีวัสดุที่ดูสมัยใหมบวกกับการpainting เพื่อกระตุนใหเกิด

ความรูสึกพิเศษบางประการ เชน ความรูสึกที่สวยงาม บอบบาง แตดูสมัยใหม โดยถอดพิมพ       

ซิลิโคลนจากของจริง เชน พวกเคร่ืองสําอาง เมื่อไดแมพิมพที่เปนซิลิโคลน นํามาหลอเรซิ่นโดย

ข้ันตอนการทําพิมพซิลิโคลนตองมีความชํานาญพอสมควร เพราะการทําพิมพในแตละคร้ังจะได

นํามาหลอเรซ่ินตออีกเปนรอยเปนพันชิ้น เพื่อใหไดแมพิมพที่แข็งแรงจึงตองมีความประณีตและ

รอบคอบในทุกข้ันตอนที่จะทําพิมพ โดยตัวเรซิ่นที่เลือกใช ขาพเจาเลือกเรซิ่นใสพิเศษจะมีความใส

มากกวาเรซิ่นใสปกติ เพิ่มวัสดุสอดแทรกวัสดุลงไปในเรซิ่นที่หลอออกมา เพิ่มลักษณะพิเศษและ

เปนลักษณะเฉพาะตัวของขาพเจา วัสดุที่ไดมานํามาประกอบเปนรูปทรงใหสอดคลองกับดาน

เนื้อหาและแนวความคิด 
 ดานเนื้อหา 
 สืบคนคําวามายาคติ ขมวดความคิดใหลงตัวภายใตหัวขอ ความงามแหงมายา 

นําเสนอเร่ืองราวของผูหญิงกับคานิยมที่เกิดข้ึนจริง บนพื้นฐานของความเปนจริงซ่ึงเกิดข้ึนใน

สังคมไทยปจจุบัน ความงามกับผูหญิง เปนของคูกันอันเปนเนื้อหาที่พบเห็นไดทั่วไป ส่ิงของหรือ

สถานที่ ที่มาจากประสบการณสวนตัว และเปนที่มาของความรูสึก และอารมณสวนตัวของ

ขาพเจา 
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การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 
 ผลงานศิลปนิพนธชิ้นที่ 1 และ 2 
 ขาพเจาตองการนําเสนอผลงานเปนแบบสองมิติ โดยใชวัสดุโปรงแสงเชนเดิม รวมถึง

แผนรองรับขาพเจาใชเปนแผนกระจกใส ผานเทคนิควิธีการ หลอเรซ่ินแตผสมผสานกับการถอด

พิมพคนจริง เพิ่มเติมดวยการถอดพิมพจากคนจริงและสอดแทรกวัสดุจริงเพิ่มเติมไปในงาน เพื่อให

การสรางสรรคนาสนใจและเทคนิคที่ขาพเจานํามาผสมผสานกันดูสนุกและนาสนใจมากข้ึน 

มุมมองจากในผลงานอาจไมยึดหลักความจริง ใชการจัดวางองคประกอบตามจินตนาการเพ่ือ

แสดงมิติใหเกิดข้ึนในงาน                        
 ผลงานศิลปนิพนธชิ้นที่ 3 และ 4 
 ผลงานมีการพัฒนาในเร่ืองรูปแบบ และในเร่ืองของเทคนิค เพื่อใหมีความเปนเอกภาพ

มากข้ึน พัฒนารูปทรงเปนสามมิติ โดยใชวัสดุที่หลอเรซิ่นใสเสร็จเรียบรอยมาประกอบเปนรูปทรง

ของเสื้อผาผูหญิง  แตยังคงความโปรงแสงอยูเชนเดิม เพิ่มความแนบเนียนและประณีตใหกับ

ชิ้นงานมากข้ึน 
 ผลงานศิลปนิพนธชิ้นที่ 5 และ 6 
 ขาพเจาไดพัฒนาในเร่ืองของโครงสรางภายใน โดยใชการเช่ือมเหล็กเพื่อเพิ่มความ

แข็งแรงใหชิ้นงานและสะดวกตอการสรางผลงานดังกลาว โดยรูปทรงที่เลือกใชเปนรูปทรงผูหญิง

ยุคคลาสสิก เพิ่มความลวงตา มายาคติ เพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหา โดยพัฒนาในเร่ืองของการ

ซอนและติดของวัสดุ และใสใจในทุก ๆ สวนของชิ้นงานและกระบวนการ เพิ่มวัสดุเชนผา และ

พลาสติกสีใส เพื่อใหชิ้นงานดูไมนาเบ่ือและเกิดการซํ้ามากจนเกินไป  โดยการติดต้ังไฟเลือกใชไฟที่

ลงตัวและมีขนาดเล็กเพื่อซอนอยูดานในของตัวงาน เพื่อสายไฟจะไดไมไปรบกวนช้ินงานมาก

จนเกินไป 
 ผลงานศิลปนิพนธชิ้นที่ 7 และ 8 
 ขาพเจาไดสรางสรรคผลงานในเร่ืองรูปทรงของงานใหมคีวามลงตัวและแนบเนยีนมาก

ข้ึน รวมถึงในเร่ืองการใชสีและวัสดุที่เขามาตกแตงช้ินงาน ขาพเจาพยายามสรางสรรคชิ้นงานให

สวยงามและลงตัวมากที่สุด 
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ผลงานศิลปนิพนธชิ้นที่ 1 
 

 
 

ภาพที ่32 ชื่อภาพ บทบาทของวตัถุกับหญิงไทย 

 ขนาด 150 x 100 ซม. 

 เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม 
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ผลงานศิลปนิพนธชิ้นที่ 2 
 

 
 

ภาพที ่33 ชื่อภาพ นางพญา 

 ขนาด 150 x 100 ซม. 

 เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม 
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ผลงานศิลปนิพนธชิ้นที่ 3 
 

 
 

ภาพที ่34 ชื่อภาพ ซอนเรน 

 ขนาด ผันแปรตามพืน้ที ่

 เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม 
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ผลงานศิลปนิพนธชิ้นที่ 4 
 

 
 

ภาพที ่35 ชื่อภาพ ความซอนเรนของผูหญิง 

 ขนาด 150 x 120 ซม. 

 เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม 
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ผลงานศิลปนิพนธชิ้นที่ 5 
 

 
 

ภาพที่ 36 ชื่อภาพ ความจริงแหงมายา  

 ขนาด 150 x 120 ซม. 

 เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม 
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           ผลงานศิลปนิพนธชิ้นที่ 6 
 

 
 

ภาพที ่37 ชื่อภาพ ความสวยงามที่ลวงตา 

 ขนาด 150 x 120 x 185  ซม. 

 เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม 
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ผลงานศิลปนิพนธชิ้นที่ 7 
 
 

 
 
 
 
  ภาพท่ี 38 ชื่อภาพ         อีกวัน  

 ขนาด ผันแปรตามพืน้ที ่

 เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม 
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ผลงานศิลปนิพนธชิ้นที่ 8 
 
 

 
 
 
 

 ภาพที่ 38 ชื่อภาพ ออรา 

 ขนาด ผันแปรตามพืน้ที ่

 เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม 
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ปญหาในการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 
 ในชวงการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธของขาพเจาไดเกิดปญหาในเร่ืองรูปแบบและ

รูปทรงของการแสดงออก ทําใหขาพเจาตองพัฒนาอยางตอเนื่อง วิเคราะหผลงานในแตละชิ้นงาน

ซึ่งเปนผลที่นาพอใจ ผลงานในแตละชิ้นงานมีการพัฒนาในเร่ืองของโครงสราง รูปแบบ เทคนคิและ

แนบเนียนมากข้ึน และอีกหนึ่งปญหาคือวัสดุที่ขาพเจาเลือกใชเปนวัสดุที่เปนสารเคมี ในการ

ทํางานตองปองกันอยางแนนหนา และระมัดระวังในการทํางานเพิ่มข้ึนหลายเทาโดยสวนสําคัญ

ตองคํานึงสภาพแวดลอมและคนท่ีอยูรอบขาง 

 ถึงแมในการสรางสรรคผลงานจะไดรับการแกไขและปรับปรุงอยางตอเนื่องแตก็เปน

เพียงสวนหนึ่งเทานั้นซึ่งขาพเจาจะปรับปรุงแกไขและพัฒนาในช้ินงานช้ินตอ ๆ ไป 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการสรางสรรค 
 

 การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธชุด “ความงามแหงมายา” เปนการสรางข้ึนเพื่อแสดง

ถึงสภาพแวดลอมรวมถึงตัวขาพเจาเองของวัตถุนิยมที่เขามามีบทบาทสําคัญในการดํารงชีวิตของ

หญิงสาวในปจจุบัน ในแงหนึ่งขาพเจาไดอาศัยกระบวนการทางศิลปะเพื่อคนหาและทําความรูจัก

กับ กลุมคนเหลานั้น“ขณะเดียวกันขาพเจาก็ตองการที่จะแสดง “ตัวตน” ผานทางงานศิลปะ โดย

กระบวนการความคิดและจินตนาการ สรางสรรคผลงานที่มีลักษณะการใชวัสดุที่ดูสมัยใหม เพื่อ

เปนส่ือถายทอดความรูสึก แนวคิดในการสรางสรรคผลงาน ประกอบกับประสบการณสวนตัวที่

ขาพเจาไดพบเห็น หรือคนรอบตัวของขาพเจา วาวัตถุนิยมเขามามีบทบาทกับหญิงสาววัยรุนใน

สมัยนี้มากมาย  

 จากประสบการณในการทํางานต้ังแตในชวงกอนศิลปนิพนธมาจนถึงชวงศิลปนิพนธ

ทําใหขาพเจาไดรับรูและทําความเขาใจกับตนเองมากข้ึนไดเรียนรูเทคนิคและวิธีการการสรางสรรค

ที่ไมเคยทํา และเกิดเทคนิคใหม ๆ เพื่อเปนการผลักดันใหพัฒนางานในชิ้นตอไป 
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บรรณานุกรม 
 
เว็ปไซต 
การเจริญเติบโตของวยัรุนไทยทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม [ออนไลน], 

 เขาถึงเมื่อ 3 มนีาคม 2557.  เขาถึงไดจาก http://research.trf.or.th/node/444 

เจเนอเรชั่น Y ทําไมนาสนใจ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 2 กุมภาพันธ 2556.  เขาถึงไดจาก 

 http://www.bizexcenter.com/ 

เจนวาย (Gen Y) คืออะไร [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 13 มกราคม 2557.  เขาถึงไดจาก  

 https://www.google.co.th/ 

มาดูกัน... คน 8 เจเนอเรชั่น คุณอยูในกลุมไหนนะ? [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ  

 12557.  เขาถึงไดจาก  1http://hilight.kapook.com/view/83492. 

มายาคติของวัยรุนปจจุบันเรื่อง เปลือกลักษณภายนอก [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 10 กุมภาพันธ  

 2556. เขาถึงไดจาก  http://news.you2play.com/archives/ 

รัชฎา อสิสนธสิกุล และ ออยอุมา รุงเรือง,  การสรางความเขาใจเกี่ยวกับเจนเนอเรช่ันวาย  

 3(Generation Y) เพื่อการประยุกตใชในที่ทํางาน (2548) [ออนไลน], เขาถงึเมื่อ  

 420 กุมภาพนัธ 2557.  เขาถึงไดจาก  https://www.google.co.th/ 

Fernandez, Armand [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 14 กุมภาพันธ 2557.  เขาถึงไดจาก  

  http://www.centroarte.com/Arman%20Fernandez.htm  

Global Fashion Report [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 19 กุมภาพันธ 2556. เขาถึงไดจาก 

 http://www.globalfashionreport.com/. 

Laurent Seroussi [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 1 มีนาคม 2557.  เขาถึงไดจาก 

  http://sweet-station.com/blog/2012/09/laurent-seroussi/ 

Pretty.  The artist is Carsten Witte [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 13 มกราคม 2557.  เขาถึงไดจาก 

  http://becoming-a-designer.blogspot.com/2010/09/butterfly-effect.html 
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http://research.trf.or.th/node/444 เข้าถึง�
http://becoming-a-designer.blogspot.com/2010/09/butterfly-effect.html�
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รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ 

 
ผลงานชวงกอนศิลปนิพนธ 
นี่หรือคน หมายเลข 1 ขนาด 170 x 120 ซม. เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

นี่หรือคน หมายเลข 2 ขนาด  150 x 120 ซม. เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

เปลือกนอกที่ลวงตา ขนาด  ผันแปรตามพื้นที่ เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

Butterfly Woman ขนาด  ผันแปรตามพื้นที่ เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

Woman 1 ขนาด  150 x 100 ซม. เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

Woman 2 ขนาด  150 x 120 ซม. เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

โบยบิน ขนาด  ผันแปรตามพื้นที่ เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

เปลือก ขนาด  120 x 90 ซม. เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

 
ผลงานศิลปนิพนธ 
บทบาทของวัตถุกับหญิงไทย ขนาด  150 x 100 ซม. เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

นางพญา ขนาด  150 x 100 ซม. เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ซอนเรน ขนาด  ผันแปรตามพื้นที่ เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ความซอนเรนของผูหญิง ขนาด  150 x 120 ซม. เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ความจริงแหงมายา ขนาด  150 x 120 ซม. เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ความสวยงามที่ลวงตา ขนาด  150 x 120 x 185 ซม. เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ออรา ขนาด ผันแปรตามพื้นที่ เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม 

อีกวัน ขนาด ผันแปรตามพื้นที่ เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม 
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ประวัติ 

 

ชื่อ-สกุล   พรรณธิชา เพชรรักษ  

เกิด  4  มีนาคม  2533 

ที่อยู  12/2  หมู 1  ตําบลพลายวาส  อําเภอกาญจนดิษฐ  

  จังหวัดสุราษฏรธานี   84160   

  โทรศัพท 085-018-1204 

  E-mail nuk_nik4@hotmail.com 

 
ประวัติการศึกษา 
 2545 - โรงเรียนสุราษฎรพิทยา 

 2549 - โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป 

 2552 - คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ประวัติการแสดงงาน 
 2556 - รวมแสดงงาน  Rockandroll Comeblack 

 
เกียรติประวัติ 
 2554 - เขารวมโครงการคายเยาวชนอาสา ที่หมูบานคลิต้ีลาง กาญจนบุรี 

 2555 - นิทรรศการ “จิตรกรรมทิวทัศน 2555”  

   Landscape Painting Exhibition 2011  

   ณ  หอศิลป  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  

   มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรุงเทพฯ 
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