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บทคัดยอ 

 
 ภาพของหญิงสาวในละคร หรือตามหนานิตยสารที่เราเห็นไดอยูทุกวันจนชินตา     

พวกเขาตางมีชีวิตที่สมบูรณแบบและดูงดงาม เราตางรูวาความงดงามนั้นเปนเสมือนภาพจําลอง

ชีวิตในฝนที่หางไกลจากความเปนจริง ในชีวิตจริงนั้นเราทุกคนลวนบกพรอง และไมมีใครสมบูรณ

แบบ กระน้ันความบกพรองและไมสมบูรณแบบเหลานั้นก็เปนสวนหนึ่งของความเปนมนุษย    

เสมอมา 

 แตในปจจุบันนี้ ภาพลักษณที่ถูกสรางจากสื่อเหลานี้กลับกลายมาเปนมาเปน

มาตรฐานตนแบบของผูคนในสังคม และทําใหเราทุกคนมีชีวิตอยูเพื่อวิ่งตามภาพมายาคติ จนใน

ที่สุดก็ไดทําใหเราหลงลืมที่จะมองใหเห็นคุณคาที่แทจริงของความเปนมนุษยไปอยางนาเสียใจ 
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Abstract 

 

 We can see many women in series on TV or the cover of magazine every day. 

Their lives seem perfect and attractive. We realize that this beauty is the duplicate of 

dream life that is very far from real life. In fact, No one is perfect. Everyone has the 

defect. But, it is added into each life for a long time. 

 Nowadays we can see that these images are used as standardize for people 

in social. Everyone has to be alive to follow these fascinated images so they forget 

quietly to see the truth of human being. 
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กิตติกรรมประกาศ 
       

 ขาพเจาขอนอมรําลึกถึงพระคุณของบิดามารดา ที่ไดใหกําเนิดขาพเจาข้ึนมาบนโลก   

ใบนี้  ใหขาพเจาไดเห็นทั้งส่ิงสวยงาม และส่ิงอ่ืน ๆ ที่ถึงแมไมสวยงามแตก็ใหบทเรียนบางอยางกับ

ขาพเจาอยูเสมอ  

 ขาพเจาขอนอมรําลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย ทั้งในอดีตที่ผานมา และทั้งใน

ปจจุบัน หากปราศจากความกรุณาของพวกเขาเหลานั้น ก็คงไมมีขาพเจาเชนในวันนี้ ขาพเจา

ขอขอบพระคุณและนอมรําลึกคุณของอาจารยศิลป พีระศรี ที่สอนใหขาพเจารูจักกับศิลปากร รูจัก

กับศิลปะ และไดรูคุณคาของเวลา  

 สุดทายขาพเจาขอขอบพระคุณพระเจา สําหรับความรักจริงแทในทุกที่และทุกเวลา 

ขอบคุณที่ประทานโลกใหขาพเจา และทายที่สุดวันหนึ่งขาพเจาหวังวาคงไดคืนใหโลกใบนี้ไดบาง 

ขอขอบพระคุณ 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ช 

คํานํา 
 

 เอกสารฉบับนี้เปนสวนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ สาขาวิชาทัศนศิลป กลุมวิชาเอก

จิตรกรรม ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร  “หญิงสาวในโลก

คูขนานแหงความฝน” ตามหลักสูตรการศึกษาปริญญาศิลปบัณฑิต โดยเรียบเรียงใหสามารถ

เขาถึงระบบแนวความคิดและการปฏิบัติอันเปนการสรางสรรคผลงาน 

 เนื้อหาในศิลปนิพนธนี้ ขาพเจานําเสนอเร่ืองที่เกี่ยวของกับประเด็นทางสังคมวาดวย

เร่ืองของอิทธิพลของส่ือในสังคมปจจุบัน ที่บิดเบือนและใชความงามของเพศหญิงเปนเคร่ืองมือใน

การโฆษณาชวนเชื่อ และสรางคานิยมความงามอยางผิดปรกติใหแกผูคนในสังคม จนทําใหเราทุก

คนลวนมองกันเพียงเปลือกนอก และหลงลืมที่จะมองใหเห็นมากกวาเพียงรูปลักษณภายนอก

อยางนาเสียดาย 

 ขาพเจาคิดวามนุษยนั้นเปนส่ิงมีชีวิตซับซอนและยุงยากในการดํารงชีวิตเปนที่สุด      

แตการเปนมนุษยเพศหญิงนั้นอาจจะยุงยากข้ึนไปอีกหลายเทา แตจะเปนมนุษยเพศใดนั้น         

ไมสําคัญเลยสักนิด สําหรับขาพเจา คุณคาของมนุษยที่แทจริงนั้นอยูภายใน ไมใชเพียงส่ิงที่

มองเห็นภายนอก ดังที่มีผูกลาวไววา “ส่ิงสําคัญนั้นไมอาจมองเห็นไดดวยตา” หากเราทุกคน

ดํารงชีวิตโดยอาศัยเพียงเปลือกนอกวัดคุณคาของส่ิงตาง ๆ แลว สุดทายแลวคุณคาของมนุษย

คงเหลือเพียงส่ิงที่สามารถซ้ือหามาสวมใสไดดวยเงินเพียงเทานั้น ขาพเจาหวังวาศิลปนิพนธชุดนี้ 

จะเปดมุมมองหนึ่ง ที่อาจกอใหเกิดประโยชนตอผูที่สนใจไดบาง ไมมากก็นอย 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

 ความยุงยากของการเกิดเปนมนุษยเพศหญิงนั้นไมเคยส้ินสุด เม่ือขาพเจาเติบโตข้ึน ก็

ไดเรียนรูวาการเกิดเปนผูหญิงนั้นเปนส่ิงที่ยุงยากพอสมควร ขาพเจาตระหนักเปนคร้ังแรกเมื่อ

เติบโตข้ึนวาขาพเจานั้นมีมดลูก และเร่ิมรูสึกหวาดกลัว ราวกับวามันไมเคยอยูตรงนั้นมากอนเลย

ในวัยเด็ก เหมือนวามันพึ่งจะกําเนิดข้ึนมาในรางกายชั่วขามวันขามคืนแหงการตระหนักรูถึงสาระ

แหงเพศหญิงของตนเอง และการใชชีวิตดวยการเติบโตและดํารงฐานะแหงเพศหญิงนั้นทําให

ขาพเจาไดเรียนรูถึงความแตกตางมากมายที่เสมือนไรความยุติธรรม แตการเกิดเปนมนุษยที่ดํารง

เพศลําดับสองก็ไมไดแยอะไรนัก ในเมื่อมีเพศชายที่แข็งแรงกวาคอยปกปอง แตกระนั้นบอยคร้ังส่ิง

ที่ปกปองเราได ก็กลายเปนเหมือนดาบสองคมที่พรอมจะหันกลับมาทํารายเราไดเชนเดียวกัน และ

ดูเหมือนการทํารายจะเปนเร่ืองงายกวาการปกปองมากนัก ถาหากดูจากขาวทางหนาจอทีวีหรือ

หนังสือพิมพ ในทุก ๆ วัน มันจะมีเพศหญิงมักจะถูกกระทําและตกเปนเหยื่ออยูเสมอ เหยื่อของ

ความรุนแรง เหยื่อของความแข็งแกรงยิ่งใหญ   

 บอยคร้ังต้ังแตเติบโตข้ึนมาที่ขาพเจาไดยินเร่ืองความเทาเทียมอยูบอย ๆ และเฝาสงสัย

วามันคือส่ิงใด ความเทาเทียมจะเกิดข้ึนไดอยางไร เม่ือพระเจาสรางมนุษยที่แข็งแกรงและมนุษยที่

ออนแอกวา อะไรคือความเทาเทียม ในตอนเด็ก ๆ เรามักจะสนุกกับเลนขายของ เลนสมมุติถึง

ครอบครัวในฝน อาหารจากตนไมใบหญา แตเม่ือเราเติบโตข้ึนมาแลว เรากลับพบวาส่ิงเหลานี้

ไมใชการละเลนที่สนุกสนานอีกตอไป มันกลายเปนความรับผิดชอบ เปนส่ิงที่ตองทํา ขาพเจาเกิด

ต้ังคําถามถึงหนาที่ของลูกผูหญิง แมในยุคที่เพศหญิงเลือกที่จะเปนอะไร หรือทําอะไรก็ไดเชนยุคนี้ 

แตกระนั้นหากต้ังใจมองใหดี ๆ แลว เงาของเพศชายก็ยังคงปกคลุมอยูเบ้ืองบนเหมือนเมฆบน

ขุนเขา พวกเขายังคงเปนเจาของโลกใบนี้ และอาจจะเปนตลอดไป เพศหญิงก็ยังคงสืบทอด

สัญลักษณแหงหนาที่ ที่ตกทอดกันมาแตคร้ังไหน ๆ ในทุก ๆ วันเราตองมองเห็นภาพหนาอกของ

ผูหญิงอยูตามหนานิตยสารอยูเสมอ ไมวาอยากจะเห็นหรือไมก็ตาม แตเมื่อเรามองดูหนาอกของ

เพศหญิงตามหนานิตยสารเหลานั้น ทุกคร้ังเราแทบจะลืมไปแลววาหนาอกนั้นธรรมชาติสรางไว

เพื่อการใด ทุก ๆ วันเรามองเห็นเปลือกแสนสวยงามที่ปกคลุมความออนแอบอบบางของเพศหญิง

และมองขามความหมายที่แทจริงของบทบาทหนาที่ของเพศหญิงไปอยางนาใจหาย ความเจ็บปวด
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ของการเปนแม เปนภรรยา หรือความรุนแรงจากเพศชายในฐานะเพศที่ออนแอกวา เปนส่ิงที่มีอยู

จริง ไมใชเพียงในละคร  
 
วัตถุประสงคในการสรางสรรค 
 ขาพเจาตองการสะทอนภาพชีวิตหนาที่ของเพศหญิงที่ดูสวยงามเกินจริง เหมือนอยูใน

ความฝน ซึ่งหลายคร้ังที่พบวาในชีวิตจริงไมอาจสวยงามเชนในภาพเขียนเหลานั้นได  ขาพเจา

ตองการแสดงออกถึงความจริงที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันที่อาจถูกมองขามไปดวยความเคยชิน 

ภาระหนาที่แหงความเปนแม ความเปนภรรยา และความเปนแมบาน ซึ่งถูกสงตอความเชื่อ

เหลานั้นจากรุนแมสูรุนลูกโดยเพศสภาพและคานิยมในอยางไมอาจหลีกเล่ียงได 

 
แนวความคิดในการสรางสรรค 
 จากอดีตถึงปจจุบัน บทบาทหนาที่ของเพศหญิงแทบไมเปล่ียนไปมากเลย และเหตุใด

ผูหญิงในแม็กกาซีนและละครน้ําเนาจึงดูสวยอยูเสมอ แมในยามปวย ยามทอง ยามคลอด  หรือ

นั่นคือภาพลักษณของผูหญิงที่สังคมหยิบยื่นใหเรา ในชีวิตจริงนั้น การเปนภรรยาหรือเปนแมบาน

ไมไดสวยสดงดงามเหมือนในละคร หรือในภาพวาด มันเต็มไปดวยความยากลําบาก และความ

อดทน ความเจ็บปวดของการเปนแม เปนภรรยา ความรุนแรงจากเพศชายที่เกิดข้ึนใหเห็นเสมอใน

หนาหนังสือพิมพ และเปนเร่ืองธรรมดาสามัญในประเทศตะวันแถบตะวันออกกลาง ขาพเจาจึง

ตองการสะทอนความรูสึกของขาพเจาที่มีตอบทบาทหนาที่ของเพศหญิงที่สืบตอกันมาดวยความ

เชื่อจากรุนแมสูรุนลูก การยัดเยียดแนวความคิดเร่ืองความเปนผูหญิงที่สมบูรณจากส่ือตาง ๆ ทั้ง

จากละคร ภาพวาด ทั้งหมดนี้ลวนเปนเพียงภาพลักษณแหงเพศหญิงที่ถูกสรางข้ึนเพื่อผูกขาดและ

ปลูกฝงความคิดเร่ืองบทบาทหนาที่และความเปนผูหญิงที่เปนเสมือนรูปแบบนิยมที่ตองการ

กําหนดภาพลักษณ “ผูหญิงที่ดี”เพียงเทานั้น   

 
ขอบเขตของการสรางสรรค 
 ขอบเขตดานเนื้อหา 
 ในผลงานชุดนี้ เนื้อหาของงานจะกลาวถึงบทบาทหนาที่ของเพศหญิงในสังคมที่เสมอืน

เปนรูปแบบนิยมอยางในละคร เชน เพศหญิงตองทําอาหาร ทํางานบาน คลอดลูก เล้ียงลูก ดูแลลูก 

รวมไปถึงการยึดถือความงามแหงเพศอยางสุดโตง วาหญิงสาวที่ดีนั้นตองเพียบพรอมราวกับหลุด

ออกมาจากหนานิตยสาร รวมไปถึงภาพชีวิตที่สะทอนความฝน กับความจริง ที่อาจจะแตกตางกัน

อยางสุดข้ัวอีกดวย 
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 ขอบเขตดานรูปแบบ 
 รูปแบบของผลงานชุดนี้จะอยูในแสดงออกในเทคนิค Painting แสดงลักษณะของ

ความจริงผสมผสานกับลักษณะที่เหมือนอยูในความฝนของหญิงสาว และความผอนคลายของ

โลกในจินตนาการ ใชความแตกตางของสีสันที่เกิดข้ึนระหวางความหมนและความสดใสเปนตัว

แบงแยกโลกทั้งสองและเชื่อมโยงเขาไวดวยกัน 
 ขอบเขตดานเทคนิค 
 ผลงานชุดนี้จะใช ทั้งเทคนิค Painting ในการนําเสนอผลงาน  

 
ระยะเวลาที่ใชในการทําศิลปนิพนธ 
 ภาคการศึกษาตนและปลาย  ประจําปการศึกษา  2556 

 
วิธีการศึกษาและสรางสรรคผลงาน 
 1. รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล 

 2. เร่ิมเลือกขอมูลที่จะใชในงาน และรางภาพตัวละครตาง ๆ ในงานออกมา 

 3. รางภาพที่จะใชขยายเพื่อสรางผลงานจริง 

 4. สรางผลงานจริง 

 5. วิเคราะหผลการสรางสรรค 

 6. สรุปผลการสรางสรรค และเรียบเรียงเปนเอกสารการวิจัย 

 
แหลงขอมูลที่นํามาใชในการสรางสรรค 
 1. ภาพยนตร 

 2. หนังสือ  

 3. อินเตอรเน็ต  

 4. จากการพูดคุยกับบุคคลในสังคมจริง และจากประสบการณของตนเอง 

 
อุปกรณที่ใชในการสรางสรรค 
 1. กระดาษ เฟรมผาใบ 

 2. เคร่ืองคอมพิวเตอร 

 3. สีน้ํามัน ผาใบ ส่ือผสมสี ดายและเข็ม  
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 4. กลองถายรูป  

 5. เอกสารส่ิงพิมพที่เกี่ยวของ 

 
คาใชจายในการสรางสรรค 
 คาใชสอย 
 คาใชจายในการเดินทางเก็บรวบรวมขอมูล 1,000   บาท  

 คาใชจายในการถายภาพขอมูล และลางอัดภาพ 5,000   บาท 

 คาใชจายในการซ้ืออุปกรณ 20,000   บาท 

 คาใชสอยอ่ืน ๆ  3,000   บาท 

 รวมทั้งส้ิน  29,000   บาท 

 หมายเหตุ  คาใชจายโดยประมาณการ 
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บทที่ 2 
 

ขอมูลที่เกี่ยวของกับการสรางสรรค 
 
แรงบัลดาลใจและอิทธิพลท่ีมีตอการสรางสรรค 
 ในยุคสมัยปจจุบัน โลกที่เคยเปนของเพศชายมาตลอดนับต้ังแตพระเจาไดสรางมนุษย

เพศชายคนแรกของโลกข้ึนมานั้น ไมเหมือนเดิมอีกตอไป การศึกษาทําใหทั้งหญิงชายมีความเสมอ

ภาคทางดานความคิดมากข้ึน เพศหญิงไดรับการยอมรับทางสังคมในฐานะเพศท่ีเทาเทียม ไมใช

เพศที่เปนรองกวาดังเชนในยุคกอน แตกระนั่นในอีกซีกโลกหนึ่ง ความเทาเทียมก็ยังเปนส่ิงที่

หางไกล และเปนเพียงส่ิงที่ไดแตจินตนาการเทานั้น  

 และแมวาความเทาเทียมจะถูกหยิบยกข้ึนมาเสมือนวาไดรับความสําคัญและดูเปนจริง

เปนจังมากแคไหน หากมองใหลึกลงไปแลว เราอาจพบวาความเทาเทียมนั้นอาจเปนส่ิงที่ไมเคยมี

อยูจริงเลยก็เปนได  เร่ิมต้ังแตกายภาพของเพศหญิงที่ถูกธรรมชาติสรางมาใหเปนเพศที่ออนแอ

กวา ความเปนเพศหญิงนั้นไมใชเพียงอวัยวะที่แสดงลักษณะของเพศสภาพเพียงเทานั้น แตเพศ

หญิงทุกคนลวนเกิดมาพรอมกับมดลูกที่ใชสําหรับการต้ังครรภ อวัยวะเพศที่ใชเพื่อใหกําเนิดลูก

นอย และหนาอกที่ใชเพื่อการใหนมบุตร ที่แมจะไดใชหรือไมไดใชก็ตามที มันก็ยังมีอยูเปนลักษณะ

แหงความเปนเพศและบงบอกหนาที่ที่ธรรมชาติสรางมาใหเปน และจะติดตัวเราไปจนวันตาย   

 กระนั้นอวัยวะที่แสดงถึงบทบาทหนาที่แหงความเปนหญิงนี้  ปจจุบันกลับถูกบิดเบือน  

และถูกมองขามความหมายที่แทจริงจนบางคร้ังทําใหเราหลงลืมหนาที่ของมันไปจนหมดส้ินดวย

ซ้ํา หนาอกและอวัยวะเพศกลับกลายมาเปนเพียงสัญลักษณของ ส่ิงดึงดูดทางเพศที่ดูสวยงาม

ฉาบฉวยอยูบนหนาปกนิตยสารและในทีวีที่เห็นไดทั่วไปไมวาจะที่ไหนในประเทศ เกิดคานิยมวา

ผูหญิงหนาอกโตคือผูหญิงที่สมบูรณ และนั่นก็เปนการผลักดันผูหญิงเขาสูการศัลยกรรมหนาอก

เพิ่มขนาด  แมจะตองเส่ียงกับมะเร็งเตานม และเส่ียงกับอันตรายถึงชีวิตในการผาตัดก็ตามแบรนด

ชุดช้ันในช่ือดังอยาง Victoria secret1 ที่ข้ึนชื่อวามีนางแบบเปนกลุมผูหญิงที่สวยและมีเสนห    

                                                            

 1 วิคตอเรีย ซีเคร็ต (Victoria's Secret) เปนยีห่อของชดุชั้นในสตรีและผลิตภัณฑ

ดานความงามของอเมริกา 
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รวมตัวกันมากที่สุดนั้น ก็ยังมีคํากลาวเสียดสีไววา Victoria secret เปนชุดช้ันในผูหญิงที่ทําข้ึนมา

เพื่อผูชายอยางแทจริง 
 
อิทธิพลจากหนังสือและบทความ 
 ขาพเจาชื่นชอบและไดรับอิทธิพลดานแนวความคิดจากนักปรัชญาชาวเยอรมัน ฟรีด

ริช นิชเช (Friedrich Wilhelm Nietzsche)2 ที่มีตอทรรศนะเร่ืองความเสมอภาคระหวางเพศหญิง 

นิชเชมีความคิดที่สวนทางกับขบวนการสิทธิสตรีในยุคสมัยนั้นที่มักพูดถึงความเทาเทียมระหวาง

เพศ นั่นคือ การตอสูเพื่อใหผูหญิงไดมีความรูเทาเทียมผูชาย และมีสิทธิตาง ๆ ในสังคมไดเหมือนที่

ผูชายมีเพื่อผูหญิงจะไดไมถูกกดข่ีจากผูชายภายใตสภาวะสังคมที่เพศชายเปนใหญ สําหรับนิชเช 

ส่ิงที่เปนอันตรายมหันตในขบวนการสิทธิสตรีที่พยายามตอสู เพื่อใหผูหญิงไดเขาถึงความรูที่

แทจริงเกี่ยวกับสถานะของผูหญิงตามแนววาทกรรมการเมืองสมัยใหมนั้น เทากับเปนการแนะนํา

หรือสอนใหผูหญิงเลิกคิดที่จะกลัวหรือละทิ้งความรูสึกหวาดกลัวที่พวกเธอมีตอผูชายไป เพราะถา

ใชวิธีคิดตลอดจนการวินิจฉัยตามแบบวาทกรรมสมัยใหมดังกลาว จะทําใหผูหญิงเขาใจวา ความ

แตกตางระหวางผูชายกับตัวเธอหรือถาจะเรียกวาความเหลื่อมลํ้าระหวางเพศนั้น มิใชส่ิงที่เปนจริง 

แตนิชเชมีความคิดที่ตางออกไปและเห็นวาวาทกรรมเรื่องความเทาเทียมนี้เปนส่ิงที่หลงผิด เพราะ

เพศหญิงก็คือเพศหญิงนั่นเอง และมีธรรมชาติแหงเพศตนเองท่ีนาชื่นชม ความออนไหว ความไม

จริงจัง ไมแนนอน ส่ิงเหลานี้เปนธรรมชาติของเพศหญิง และส่ิงเหลานี้ก็เปนเนื้อหาเล็ก ๆ ที่บงบอก

ความเปนเพศหญิงไดเปนอยางดี ขาพเจาเชื่อวาศิลปะที่ถูกสรางข้ึนโดยเพศหญิงนั้นมีเสนหในแบบ

ของตนเอง ซึ่งไมจําเปนตองพยายามแสดงออกถึงความจริงจังหรือแสดงความเขมแข็งอยางเพศ

ชายแตอยางใด ขาพเจาจึงเลือกที่จะแสดงสัญชาติญาณที่แสดงความเปนเพศหญิงออกมาใหมาก

ที่สุดในผลงาน ดวยบุคลิกทีเลนทีจริง ความเพอฝนและความไมจริงจัง ลักษณะของหญิงสาวใน

ภาพที่แสดงอารมณความรูสึกถึงความออนไหว เสนหและแสดงถึงความงดงามที่ฉาบฉวย รวมถึง

สีที่ออนหวาน ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาขาพเจาไดรับอิทธิพลและใชแนวความคิดเหลานี้ในงาน

ศิลปะของขาพเจาเองดวย  

 

 

                                                            

 2 ฟรีดริช วิลเฮลม นีทเชอ : Friedrich Wilhelm Nietzsche เปนนักนิรุกติศาสตรและ

นักปรัชญาชาวเยอรมัน นิยมเขียนการวิพากษวิจารณเกี่ยวกับเร่ืองศาสนา คุณธรรม วัฒนธรรม

รวมสมัย ปรัชญา และวิทยาศาสตร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทรรศนะตอ "เพศหญิง" และ "ความเสมอภาค" ของนิชเช 

 “การจะมาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางชายหญิงนั้นเปนเร่ืองปวยการ เพราะแต

ละเพศตางมีลักษณะเฉพาะของตนเอง”  

 ถาทรรศนะเร่ืองความเทาเทียมระหวางเพศดังกลาวนี้มีอิทธิพลตอผูหญิง มันกลับจะ

ทําใหผูหญิงผูซึ่งเปน "เพศที่ออนแอกวา" ละทิ้งส่ิงที่เรียกวา "สัญชาตญาณของความเปนผูหญิง" 

ไป ซึ่งสัญชาตญาณที่วานี้เปนส่ิงที่เปนเนื้อหาของความเปนเพศหญิงเอง  

 นิชเชเชื่อวา วาทกรรมสมัยใหมนี้ กลับพยายามทําใหผูหญิงละทิ้งคุณสมบัติของเธอ

เอง เพื่อแลกกับคุณสมบัติ หรือส่ิงที่เปนสัญลักษณของความเปนผูมีปญญาความรูของผูชาย อัน

ไดแก ความมีเหตุผล ความกลาหาญ ความจริงจังและหนักแนน ในขณะที่ ผูหญิงเองก็มีความสุขุม

และศิลปะเฉพาะตัวของเธอเองอยูแลว อันไดแก เสนห ความสวยงาม ความไมจริงจัง ข้ีเลน และ

ความไมหนักแนนและสอดคลองของความคิดและการกระทํา และที่สําคัญคือการที่นิชเชต้ัง

คําถามกลับไปยังขบวนการตอสูเพื่อสิทธิสตรีดังกลาววา เหตุใดผูหญิง จึงควรที่จะแสวงหาส่ิงที่

เรียกวา "เนื้อแทหรือสัจธรรมความจริง" เกี่ยวกับตัวผูหญิงตามแบบวาทกรรมสมัยใหมดวย ในเมื่อ

ศิลปะอันยิ่งใหญของผูหญิงคือ "ความไมจริงไมแนนอน" และส่ิงที่ผูหญิงใหความสนใจที่สุดคือ 

"เปลือกนอกและความสวยงาม"  และจะวาไปแลว ความไมจริงในฐานะที่ดํารงอยูในความเปน

ผูหญิงนี่เองที่นิชเชเชื่อวา เปนเหตุผลที่เราไมสามารถเปรียบเทียบผูหญิงกับผูชายได อันไมตางจาก

ความพยายามที่จะเปรียบเทียบส่ิงที่มีตัวตนแนนอน (ความเปนผูชาย) กับส่ิงที่ไมมีความแนนอน 

(ความเปนผูหญิง) ซึ่งไมมีทางที่จะเปรียบเทียบกันไดเลย 

 ในสายตาของนิชเช เขาเห็นวา มนุษยทั้งสองเพศจําตองเรียนรูวา ส่ิงที่ผูชายเคารพนับ

ถือในตัวผูหญิงคือ "ธรรมชาติ" ในตัวเธอ 

 ธรรมชาติที่วานี้คือ "กรงเล็บเสือที่ซอนอยูภายใตถุงมือ ความไรเดียงสาของความเอา

แตใจของเธอ และการไมยอมรับรูรับฟงและความดุรายอันควบคุมไมไดภายในตัวของเธอ"2

3  

 

                                                            

 3 “คนแคระบนบายักษ: แพทย พิจิตร”,  มติชนรายสัปดาห,  28, 1469 (10 ตุลาคม 

2551). 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อิทธิพลจากสภาพแวดลอมและธรรมชาติ 
 ในชีวิตประจําวันของขาพเจาในแตละวัน จากการเสพขอมูลทั้งหนังสือพิมพ นิตยสาร 

หรือแมกระทั่งในทีวีก็ตามที ในส่ือตาง ๆ เหลานี้ขาพเจามักพบเห็นภาพลักษณของหญิงงามตาม

อยางอุดมคติอยูเสมอ เชนในละครหลังขาว ที่เพศหญิงมักจะตองดูสวยงามอยูเสมอไมวาจะเปน

ยามหลับยามต่ืน หรือแมกระทั่งเวลาปวยไขก็ตามที การกระทํากดขี่ตาง ๆ จากเพศชาย การถูก

ขมขืน การต้ังทอง แตละครกลับนําเสนอใหเปนเหมือนกับเร่ืองธรรมชาติ และไมมีอะไรนากลัว ทัง้ที่

ความเปนจริงแลวส่ิงเหลานี้ไมอาจเปนส่ิงที่เรียกวา “ปรกติ” ไปได รอบตัวขาพเจามีแตสถาบันเสริม

ความงาม และโฆษณาศัลยกรรมกันอยางเปดเผยเปนเร่ืองปรกติ การเสียชีวิตของคนใกลตัว

ขาพเจาที่เกิดจากการทําศัลยกรรม ทําใหขาพเจาต้ังคําถามกับความหมายที่แทจริงของความ

งดงามในเพศหญิง 

 

 
 

ภาพที่ 1 ภาพอิทธิพลจากสภาพแวดลอมและธรรมชาติ 
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อิทธิพลจากงานศิลปกรรม 
 ผลงานศิลปะของขาพเจาไดรับแรงบัลดาลใจสวนหนึ่งมาจากศิลปะที่เรียกวา Chinese  

pin up girl  มีลักษณะเปนโปสเตอรรวมกับการโฆษณาสินคา โปสเตอรในลักษณะนี้จากประเทศ

จีนเองก็ไดรับแรงบันดาลใจมาจาก American pin up girl ซึ่งเปนที่นิยมในสหรัฐอเมริกาในชวงป 

1940 งานศิลปะเหลานี้สวนใหญอยูในรูปแบบของโปสเตอร และมีรูปแบบที่ชัดเจนคือแสดงภาพ

ของหญิงสาวสวยในอิริยาบถตาง ๆ ขาพเจาชื่นชอบในลักษณะที่เรียบงายแตแฝงไปดวยเสนห

เยายวนของเพศหญิง แตเมื่อมองใหชัดเจนมากไปกวาความงามที่ปรากฏตรงหนา ขาพเจากลับ

พบวางานศิลปะเหลานี้และผูหญิงที่ปรากฏในงานชวนใหนึกถึงภาพถายหญิงสาวอกโตตาม

นิตยสารผูชายของยุคนี้เหลือเกิน ซึ่งความจริงแลวงานศิลปะประเภทนี้ก็ถูกสรางขึ้นมาเพื่อผูชาย

เชนเดียวกัน ภาพของหญิงสาวสวยในอิริยาบถตาง ๆ เหลานี ้ในฐานะของเพศหญิงดวยกัน

บางครั้งกลับทําใหขาพเจารูสึกอิจฉาในความงามและชีวิตที่ดูมีความสุขอยางไรการเวลาและไร

ซึ่งความกังวลตอชีวิต  ศิลปนที่โดงดังในยุคนั้นไดแก Earl Moran, Zoe Mozert, George Petty 

,Edward Runci เปนตน  

 

 
 

ภาพที่ 2 ภาพ Chinese pin up girl  ไมปรากฏชื่อศิลปน 
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ภาพที่ 3 ภาพ Chinese pin up girl ไมปรากฏชื่อศิลปน 

 

 
 

ภาพที่ 4 ภาพผลงานของ Zoe Mozart 
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ภาพที่ 5 ภาพผลงานของ Duane Bryers 

 

 
 
ภาพที่ 6 ภาพผลงานของ Gil Elvgren 
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 ฟรีดา คาหโล (Frida Kahlo) 
 

 
 

ภาพที่ 7 ภาพ ฟรีดา คาหโล (Frida Kahlo) 

             

 ฟรีดา คาหโล (Frida Kahlo) เปนศิลปนชาวเม็กซิกันที่หญิงใหแรงบัลดาลใจในการ

สรางสรรคผลงานของขาพเจาเปนอยางมาก ฟรีดาใชภาพใบหนาของตนเองในงานศิลปะของเธอ

เสมอเพ่ือแสดงถึงสภาวะตาง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในจิตใจของตนเอง   ภาพทุกภาพส่ือสารอยาง

ตรงไปตรงมาจนนาตกใจ และเต็มไปดวยความรูสึกตาง ๆ เต็มเปยม ผลงานศิลปะของเธอเปนงาน

ลักษณะกึ่งเหมือนจริง สัญลักษณนิยม และเหนือจริง มีเอกลักษณเฉพาะตัวสูง มักพูดถึงความ

เจ็บปวยและความผิดหวังในชีวิต ทั้งเร่ืองสุขภาพและชีวิตคูที่ลมเหลวกับดิเอโก ริเวรา (Diego 

Rivera) จิตรกรผูเปนสามีที่รักยิ่ง ซึ่งความเจ็บปวดเหลานี้เองไดกลายมาเปนแรงผลักดันในการ

ทํางานศิลปะอยางไมยอทอ แมรางกายจะไมเอ้ืออํานวยก็ตาม งานของเธอเต็มไปดวยสัญลักษณที่

แสดงถึงตัวเอง คนรอบขาง ครอบครัว และสัญลักษณที่สะทอนสภาพของจิตใตสํานึกในขณะนั้น ๆ 

ฟรีดาทํางานศิลปะสวนใหญอยูบนเตียงและใสกระโปรงพองยาวเสมอเพื่อปกปดขาท่ีผิดปรกติ 

เนื่องดวยอาการเจ็บปวยจากอุบัติเหตุในวัยรุน ฟรีดามีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเดนคือชุดกระโปรง

แบบเม็กซิกันรวมถึงค้ิวและไรหนวดที่เปนเอกลักษณ 
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ภาพที่ 8 ภาพผลงานของฟรีดา คารโล Frida Kahlo, “Las Dos Fridas” 

 

 
 

ภาพที่ 9 ภาพผลงานของฟรีดา คารโล  Frida Kahlo “Roots” 
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 หลุยส ริคาโด ฟาเรโรห (Luis Ricardo Falero) 
 

 
 
ภาพที่ 10 ภาพ  Luis Ricardo Falero 

 

 Luis Ricardo Falero เปนจิตรกรชาวเสปน เกิดเมื่อป ค.ศ.1851 ที่เมือง เขาเปนเด็กที่

เกงมาก เขามีพรสวรรคในดานศิลปะเกินอายุ บิดามารดาซ่ึงมีฐานะดีก็เลยสงเขาไปเรียนภาษา

และวาดภาพดวยสีน้ําที่ Richmond College ประเทศอังกฤษ และอยูที่ประเทศอังกฤษ 2 ป จน

อายุได 9 ขวบ จึงออกจากประเทศอังกฤษไปเรียนศิลปะตอที่ประเทศฝร่ังเศส ตอมาบิดามารดาก็

ไดเรียกตัว เขาจึงกลับไปยังประเทศเสปนเพื่อไปเปนทหารเรือจนกระทั่งอายุได 16 ป จึงลาออก

จากการเปนทหารเรือซึ่งก็ทําใหบิดามารดาผิดหวังและเศราโศกเสียใจ มาก ดวยความมุงมั่นที่จะ

เปนศิลปน เขาจึงตัดสินใจเดินเทาจากเมือง Toledo ไปยังกรุง Paris เพื่อศึกษาศิลปะ เคมี วิศวะ 

แตตอมา เมื่อรูวาตัวเองชอบศิลปะจริง ๆ เขาจึงตัดสินใจเลือกเรียนศิลปะแตเพียงอยางเดียว ตอมา

ในป ค.ศ. 1880  ขามไปเรียนศิลปะตอที่กรุง London เรียนหนังสือจบ และไดตัดสินใจที่จะเปน

จิตรกรที่หาเล้ียงชีพจากการวาดภาพ ไมมีใครทราบวาทําไมหรือมีเหตุดลใจอยางไรที่ทําเขาชอบ
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วาดภาพหญิงเปลือยเปนอยางมากทั้งที่ตัวตนจริง ๆ ของเขานั้นสนใจสวรรคและดาราศาสตรเปน

พิเศษ  Luis Ricardo Falero ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ.1896 ที่ University College 

Hospital ในกรุง London เมื่ออายุไดเพียง 45 ปเทานั้น 

 หลุยส ริคาโด เฟอรเรโร มีความชํานาญพิเศษในการวาดภาพเปลือยหญิงสาว วาด

ภาพเกี่ยวกับตํานาน วาดภาพเพอฝนจากจินตนาการ ขาพเจาช่ืนชอบในเทคนิคการเขียนคนของ

ศิลปนชาวเสปนผูนี้มาก ผูหญิงในงานของหลุยส ริคาโด นั้นมีชีวิตที่ลึกลับ นาคนหา และมีเสนหที่

ยากจะอธิบาย อีกทั้งเขายังเลือกใชมุมมองที่นาสนใจมากอีกดวย  
 

 
 

ภาพที่ 11 ภาพ  The Witches Sabbath, Luis Ricardo Falero       
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ภาพที่ 12 ภาพ  The Planet Venus, Luis Ricardo Falero       
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 จอหน วิลเลี่ยม วอเทอรเฮาส  (John William Waterhouse) 
 

 
 

ภาพที่ 13 ภาพ John William Waterhouse 

 

 John William Waterhouse เกิดที่กรุงโรม อิตาล่ี บิดาของเขามีอาชีพเปนศิลปน เขา

เติบโตข้ึนที่อังกฤษ และศึกษาศิลปะที่ the Royal Academy schools ผลงานศิลปะสวนใหญของ

เขาจะวาดภาพจากเร่ืองเลาและเทพนิยายปรัมปราทางศาสนา ความเชื่อ และวรรณกรรมคลาสสิค 

โดยไดรับอิทธิพลจากศิลปนดังอยาง Sir Lawrence Alma-Tadema and Frederic 

Leighton4  เขาไดเขียนภาพโดยไดรับอิทธิพลจากเร่ืองราวของสตรีที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตรซึ่ง

มีชะตากรรม ที่แสนเศรารันทดและโลดโผน อาทิเชน Circe Invidiosa, Cleopatra, La Belle 

Dame Sans Merci and several versions of Lamia ภาพเขียนของเขามีเสนหเหมือนบทกวี

ลึกลับ และเร่ืองราวที่ปรากฏในภาพเขียนที่เปรียบเสมือนนิทานกอนนอนที่สามารถแสดงออกถึง

อารมณความรูสึกดํามืด และความออนหวานไปพรอม ๆ กันไดอยางไมนาเช่ืออีกดวย  

 

 

 

                                                            

 4 เซอร ลอวเรนซ อัลมา-ทาเดมา (Sir Lawrence Alma-Tadema) จิตรกรอังกฤษ 

1860-1914 . 
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ภาพที่ 14 ภาพ  A Naiad or Hylas with a Nymph, 1983, oil on canvas, Private collection 
 

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Hylas&action=edit&redlink=1�
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บทที่ 3 
 

การสรางสรรคและพัฒนาผลงาน 
 

 ในการทํางานศิลปะนั้นขาพเจาใหความสําคัญกับกระบวนการทํางานทุกข้ันตอน แต

ข้ันตอนที่ขาพเจาคิดวาสําคัญที่สุดสําหรับขาพเจาคือกระบวนการคิด ขาพเจาใสใจและใครครวญ

อยูกับความคิดของตนเอง เหมือนกับการรอใหน้ําที่ขุนคอย ๆ ตกตะกอน เพื่อที่จะไดมองเห็นภาพ

ของงานศิลปะที่ขาพเจาตองการนําเสนอออกมาอยางชัดเจนที่สุดเทาที่จะทําได การตรึกตรองอยู

กับงานศิลปะของตนเอง และทบทวนผลสําเร็จนั้นเปนส่ิงที่จําเปนมากสําหรับการทํางานศิลปะ มัน

เปนสวนที่จะทําใหเรารูวาเราขาดเกิน หรือการแสดงออกในงานศิลปะของเราน้ันประสพผลสําเร็จ

หรือไม หรือมีขอผิดพลาดที่ตรงไหน เพื่อจะไดปรับปรุงแกไขในการทํางานครั้งตอไป 

 งานศิลปะของขาพเจานั้นเกี่ยวของกับเพศหญิง ดังนั้นงานจิตรกรรมของขาพเจาจึงมี

ลักษณะที่แสดงถึงความเปนเพศหญิง เชน ความออนโยน ออนไหว และความคลุมเครือไมแนนอน 

จากงานจิตรกรรมสีน้ํามันสองมิติขาพเจาก็ยังไมตอบสนองความตองการแสดงออกของขาพเจาได

เทาที่ควร ขาพเจาจึงเพิ่มการเย็บปกดายและด้ินทองลงไปในผลงานดวย ซึ่งขาพเจาคิดวาเปนสวน

ที่สงเสริมอารมณของงานใหแสดงออกถึงความเปนผูหญิงมากข้ึนอีกดวย    
 
การพัฒนาการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 
 การหาขอมูลและแรงบัลดาลใจในการสรางสรรคผลงาน 
 1. ขอมูลจากหนังสือและสิ่งพิมพ ผลงานของขาพเจามีการแสดงออกที่เกี่ยวของ

กับเร่ืองราวในประวัติศาสตร ดังนั้นหนังสือที่บอกเลาเร่ืองราวของเพศหญิงทั้งในปจจุบันและใน

ประวัติศาสตรนั้นมีความสําคัญตอขาพเจาในดานการใหขอมูลเพื่อจะนําไปตอยอดความคิดสู

กระบวนการทํางานในข้ันตอนตอไป 

 2. ขอมูลรูปภาพ รูปทรงในการแสดงออกท่ีปรากฏในผลงานของขาพเจาลวนมาจาก

รูปภาพตาง ๆ ที่ขาพเจาเลือกสรรแลวนํามาสรางสรรคปรากฏอยูบนผืนผาใบ ไมวาจะเปนรูปภาพ

จากอินเตอรเน็ตหรือขอมูลรูปภาพที่มาจากกลองถายรูปของขาพเจาเองก็ตามที 
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การสรางภาพรางผลงาน (Sketch) 
 ผลงานของขาพเจาใชลักษณะของหญิงสาวในลักษณะตาง ๆ กัน ผสมผสานกับ สัตว 

และธรรมชาติ เชนตนไม หรือผลไม ผสมผสานกันในผลงาน หลายครั้งที่รูปทรงถูกตัดทอน หรือ

เปล่ียนแปลงไปจนไมเหลือเคาของรูปทรงเดิม ปรับแตง เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ึนมาตามแต

ความเหมาะสมและความพึงพอใจของขาพเจาอีกทีหนึ่งเชนกัน 

 กระบวนการสรางภาพรางของผลงานจริงนั้นเปนกระบวนการที่ขาพเจาใหความสําคัญ

คอนขางมาก ซึ่งสวนใหญนอกจากจะรางภาพดวยมือแลวขาพเจายังใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวย

ในการตัดตอและสรางภาพรางอีกดวย และดวยความที่ผลงานของขาพเจามีลักษณะกึ่งเหมือนจริง 

ดังนั้นจึงแทบเปนไปไมไดเลยท่ีจะสรางผลงานโดยปราศจากภาพรางกอน แตกระนั้นถึงแมวา

ขาพเจาจะใหความสําคัญกับการรางภาพมากเพียงใด แตในการสรางสรรคผลงานจริงก็มีการ

ปรับแตง เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ึนมาตามแตความเหมาะสมและความพึงพอใจของขาพเจา

ดวยเชนกัน  

 

 
 

ภาพที่ 15 ภาพรางลายเสนจากดินสอ 
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ภาพที่ 16 ภาพรางลายเสนจากดินสอ 
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ภาพที่ 17 ภาพรางลายเสนจากดินสอ 
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ภาพที่ 18 ภาพรวมภาพรางลายเสนจากดินสอ 
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ภาพที่ 19 ภาพตัวอยางภาพรางจากโปรแกรมคอมพิวเตอร 
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ภาพที่ 20 ภาพตัวอยางภาพรางจากโปรแกรมคอมพิวเตอร 
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ภาพที่ 21 ภาพตัวอยางภาพรางจากโปรแกรมคอมพิวเตอร 
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ภาพที่ 22 ภาพตัวอยางภาพรางจากโปรแกรมคอมพิวเตอร 
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การเลือกใชวัสดุอุปกรณ 
 ในงานจิตรกรรมของขาพเจานั้น สรางข้ึนดวยเทคนิคสีน้ํามัน และรวมดวยเทคนิคปก

ผา กระบวนการในการสรางผลงานสีน้ํามันนั้นอาจจะดูเหมือนวาไมมีความยุงยากซับซอน

มากมายนัก และอาจดูเรียบงายดวยซ้ําไป แตความเปนจริงแลวขาพเจาคิดวาความยุงยากไมได

อยูที่ตัวเทคนิค เพราะเมื่อเราคุนชินกับกระบวนการทํางานแลวทุกส่ิงทุกอยางก็ดําเนินไปอยางเปน

ธรรมชาติ เหมือนกับการกินขาว หรือการบินของนก ขาพเจาใหความสําคัญกับการเลือกวัสดุ

อุปกรณในการทํางานเชนเดียวกัน เพราะขาพเจาเชื่อวาวัสดุอุปกรณที่ดีก็มีสวนในการทําใหงานมี

คุณภาพดีได เชน คุณภาพของสี หรือความหนาบาง หรือความหยาบละเอียดของผาใบ ทั้งหมดทั้ง

มวลลวนเปนส่ิงที่ชวยสงเสริมใหการทํางานเปนไปอยางราบร่ืน อาจจะเปนแคสวนนอย แตก็เปน

สวนที่มีความสําคัญเชนกัน 
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ภาพที่ 23 ภาพวัสดุอุปกรณในการทํางาน 
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ภาพที่ 24 ภาพวัสดุอุปกรณในการทํางาน 
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การสรางสรรคผลงาน 
 ทุกคร้ังที่เราไดเห็นผลงานจิตรกรรมสองมิติซักช้ิน สวนใหญงานเหลานั้นอาจดูเรียบ

งาย หรือเมื่อมองไปที่ผลงานก็สามารถเห็นกระบวนการทํางานไดโดยงาย ไมมีส่ิงใดดูซับซอนเกิน

ความเขาใจ การสรางงานฝมือสวนใหญมักเปนเชนนั้น แตความเปนจริงแลวกระบวนการทํางาน

ประกอบไปดวยข้ันตอนตาง ๆ และปญหายุงยากอีกมากมายที่มีเพียงเจาของผลงานเทานั้นที่ตอง

เผชิญ เหมือนกับที่คนสวนใหญมองเห็นตึกระฟาที่ดูเรียบงายงดงามแตมีเพียงวิศวกรเทานั้นที่

มองเห็นวาภายใตความเรียบงายนั้นประกอบไปดวยโครงสรางสลับซับซอนมากมายเพียงใด  

 ขาพเจาเลือกใชเทคนิคสีน้ํามันและการปกด้ินในการสรางสรรคผลงาน สีน้ํามันนั้นเปน

สีที่ถูกพัฒนาข้ึนมาตลอดระยะเวลาที่ยาวนานมาก มีเนื้อสีที่สดใส และจุดเดนของสีน้ํามันคือ

ความเงางามโดยไมจําเปนตองผานการเคลือบแตอยางใด ความสามารถอีกอยางคือเมื่อสีเกิดการ

ทับซอนกันหลายชั้นก็จะเกิดช้ันของสี ซึ่งทําใหสีมีมิติที่มากข้ึนไปอีก รวมถึงเทคนิคการปกผาใน

ผลงานนั้นตองพูดยอนไปถึงการปกผาที่มีมาต้ังแตสมัยโบราณยาวนานจนไมอาจนับชวงเวลาได 

และเปนงานที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวของกับความเปนผูหญิงมาโดยตลอด เพราะเปนงานของผูหญิง

อยางแทจริง ขาพเจาจึงคิดวาสวนของงานปกนั้นจะชวยสงเสริมงานจิตรกรรมสองมิติของขาพเจา

ไดสามารถแสดงออกถึงความรูสึกที่แทจริงของขาพเจาไดดียิ่งข้ึน 

ข้ันตอนการสรางสรรคผลงานของขาพเจาจะแบงเปน 3 ข้ันตอนดังนี้ 

 1. การขยายแบบรางสูผลงานจริง เปนข้ันตอนเร่ิมแรกหลังจากการสรางแบบรางภาพ

ที่ เสร็จสมบูรณแลวในคอมพิวเตอร ขาพเจาจะรางภาพลงสู เฟรมโดยใชเคร่ืองฉายภาพ 

(Overhead) การรางภาพดวยวิธีนี้ขาพเจาคิดวาเปนวิธีที่สะดวกกวาการรางดวยมือ เพราะการราง

มือนั้นอาจจะตองแกซ้ําไปซ้ํามาหลายรอบกวาจะไดภาพที่ตองการ ซึ่งวิธีนี้จะลดการเสียเวลาลง   

ไดมาก 

 2. การลงสีชั้นแรกดวยสีอะคริลิค (acrylic color) ปญหาของสีน้ํามันอยางหนึ่งสําหรับ

สีน้ํามันเกรดธรรมดาน้ันคือการที่มีเนื้อสีคอนขางนอย และบาง เพราะฉะนั้นสําหรับการเขียนรูป

ดวยสีน้ํามันถาหากตองการใหงานมีเนื้อสีที่หนา ไมบางจนใสนั้น จะตองลงสีในปริมาณที่เยอะ    

ซึ่งอาจจะเปนการส้ินเปลืองสีมากโดยใชเหตุ อีกทั้งสีน้ํามันในปจจุบันมีราคาสูงมาก ขาพเจาจึง

เลือกแกปญหานี้โดยการใชสีอะคริลิคลงเปนสีชั้นแรกกอน เพราะจะทําใหการลงสีน้ํามันในชั้น

ตอไปเปนเร่ืองงาย และชวยลดปริมาณของสีน้ํามันที่ตองใชลงได อีกทั้งยังทําใหดูเหมือนวามีเนื้อสี

ที่แนนอีกดวย 
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 3. กระบวนการลงสีน้ํามันในผลงาน หลังจากลงสีชั้นแรกหรือสีรองพื้นเสร็จแลว ก็เร่ิม

ลงสีรายละเอียดสวนตาง ๆ ในผลงาน สวนใหญขาพเจามักจะเร่ิมที่รูปทรงของมนุษยกอน เพราะ

เปนองคประกอบใหญในผลงาน แตกระนั้นก็ตองกระจายสีไปสูจุดอ่ืน ๆ ในงานดวย เพื่อใหเกิดสี

บรรยากาศครอบคลุมผลงานไว และทําใหงานเกิดเอกภาพอีกดวย ในการทํางานจริงนั้นแม

ขาพเจาจําสรางภาพรางไวคอนขางละเอียด แตแทบทุกคร้ังก็มีการเพิ่มเติมบางส่ิง หรือตัดทอน

บางอยางออกไปจากผลงานจริง เพราะขาพเจารูสึกวาผลงานจริงนั้นไมใชเพียงแคภาพรางใน

คอมพิวเตอร เมื่อรูสึกวางานตองการบางสิ่ง ก็ตองหาบางอยางมาเติมเต็มใหแกมัน เปนตน 

 4. การปกด้ินลงในผลงาน กระบวนการนี้เปนข้ันตอนสุดทายในการทํางาน เปนเสมอืน

การเก็บรายละเอียดที่ตองใชความอดทนในการทํางานพอสมควร  อีกทั้งเมื่อผาใบมีขนาดใหญ 

และสีน้ํามันก็สงผลใหผาใบคอนขางมีความหนาดวยช้ันสี การปกดายหรือด้ินลงไปนั้นจึงไมใชเร่ือง

งายนัก การปกรูปทรงตาง ๆ ลงในผลงานนั้น เปนสวนที่อยูนอกเหนือไปจากภาพรางกอนทํางาน 

ดังนั้นจึงเปนสวนที่ใชความรูสึกในการทํางาน และใชความรูสึกตัดสินวาตองการใหรูปรางของดาย

ที่ประกอบกันนั้นออกมาเปนแบบไหน อยางไร นั้นเอง 
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ภาพที่ 25 ภาพการลงสีอะคริลิคเปนสีชั้นแรก 
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ภาพที่ 26 ภาพการปกด้ินลงบนผลงาน 
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การแสดงออกทางทัศนธาตุ 
 ทัศนธาตุ (Visual Elements) ในทางทัศนศิลป หมายถึง สวนประกอบของศิลปะท่ี

มองเห็นได ประกอบไปดวย จุด เสน รูปราง รูปทรง น้ําหนักออน-แก สี บริเวณวางและพื้นผิว ซึ่ง

ทัศนธาตุในแตและสวนนั้นจะตองมีความสัมพันธตอเนื่อง เกาะเก่ียวประสานกันไปกับสวนอ่ืน ๆ 

จึงจะประกอบกันเปนผลงานศิลปะท่ีมีเอกภาพได ทัศนธาตุที่ปรากฏในผลงานของขาพเจามี

ดังตอไปนี้ 

 1. รูปทรง (Form) รูปทรงเปนส่ิงที่ปราฏชัดเจนที่สุดในงานศิลปะ และเปนสวนที่

สําคัญมากในงานศิลปะของขาพเจาดวย ขาพเจาเลือกใชรูปทรงหลักที่มีขนาดใหญในผลงาน ซึ่งก็

คือรูปทรงของมนุษย ในอิริยาบถตาง ๆ สวนรูปทรงที่รองลงมาก็คือรูปทรงที่มาจากธรรมชาติ เชน

รูปทรงของสัตว ผลไม หรือสัญลักษณทางเพศ ศาสนา เปนตน รูปทรงที่ปรากฏในงานถูกเลือกสรร

ใหมีความสัมพันธสอดคลองและชวยสงเสริมความหมายใหแกรูปทรงอ่ืน ๆ ซึ่งไมวาจะมีขนาด

ใหญหรือเล็ก ก็ลวนแตมีบทบาทสําคัญในผลงาน และชวยในการสงเสริมความมั่นคงใหแกรูปทรง

อ่ืน ๆ อีกดวย 

 2. เสน (Line) เปนส่ิงที่มีผลตอการรับรู เพราะทําใหเกิดความรูสึกตออารมณและ

จิตใจของมนุษย เสน จะมีปฏิกิริยา โตตอบกับสายตาของมนุษยใหเคล่ือนที่ไปตามลักษณะของ

เสนไดเปนอยางดี เราจะเห็นเสนในการ เคล่ือนไหว ของมนุษย เสนรูปทรงของสัตว วัตถุ และ

ธรรมชาติ ที่แตกตางกัน รูปลักษณะของเสนเหลานี้ไมวาจะเปนเสนที่ ปรากฏ ตามสายตา (Visual 

Elements)หรือเสนที่ที่ปรากฏในความคิด (Conceptual Elements) ก็ตาม สามารถทําใหเกิด

ความรูสึก ตาง ๆ เชน ต่ืนเตน สงบราบเรียบ นิ่มนวล ราเริง เครงขรึม ออนหวาน เปนตน เสน จึง

เปนองคประกอบหนึ่ง ที่สามารถถายทอดความรูสึกของ ผูสราง งาน ศิลปะ ใหผูอ่ืนไดสัมผัสไดเปน

อยางดี  

 3. สี (Color) สีเปนทัศนธาตุที่มีความสําคัญมากตอการสรางสรรคงานศิลปะของ

ขาพเจา สีจะปะทะและกอใหเกิดอารมณความรูสึกตาง ๆ สีที่ปรากฏสวนใหญในผลงานของ

ขาพเจา ขาพเจาจะเลือกใชสีที่มีความนุมนวล ออนหวาน และคูสีที่ทําใหดูสงบ ชวนฝน เชน สี 

ชมพู-ฟา ซึ่งเกือบ ๆ จะเปนโทนสีคูตรงขามกัน แตเม่ืออยูดวยกันในปริมาณที่เหมาะสมและใช

อยางกลมกลืน ก็จะกอใหเกิดบรรยากาศของสีที่ดูงดงาม และนอกจากนี้สียังเปนสวนที่ทําให

รูปทรงและเสนที่ปรากฏในผลงานดูไมแข็งจนเกินไป และสีที่มีความออนโยน บางเบา และไมหนัก

แนนเปนส่ิงที่ทําใหภาพโดยรวมในงานศิลปะแสดงออกถึงความเพอฝน อันเปนลักษณะที่ขาพเจา

ตองการแสดงออกเพื่อใหส่ือถึงเรื่องราวของผูหญิงไดเปนอยางดีอีกดวย 
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 4. พื้นที่วาง (Space) พื้นที่วางเปนส่ิงที่อาจมองไมเห็นแตกลับมีความสําคัญมากพอ ๆ 

กับการมีอยูของรูปทรงเลยทีเดียว ผลงานของขาพเจาประกอบไปดวยพื้นที่วางคอนขางมาก และ

เปดโลงเหมือนสรวงสวรรค เพื่อแสดงถึงความลองลอย และความรูสึกวางเปลาในสถานท่ี เพื่อ

แสดงออกถึงความรูสึกอางวาง และเพื่อขับเนนรูปทรงตาง ๆ ใหมีความโดดเดนยิ่งข้ึนอีกดวย 

 5. น้ําหนัก (Value) น้ําหนัก หมายถึง ความออนแกของสี หรือแสงเงาที่นํามาใชใน

การเขียนภาพ น้ําหนักทําใหรูปทรงมีปริมาตร และใหระยะแกภาพ ในงานจิตรกรรมสองมิติของ

ขาพเจาจะใชน้ําหนักที่คอนขางบางเบา ไมใชน้ําหนักของสีในปริมาณที่มาก เพื่อใหภาพรูสึกถึง

ความโปรง บาง และใหรูปทรงและบรรยากาศดูกลมกลืนกันและลองลอย ปริมาตรของนํ้าหนัก

ออนแกจะขอนขางถูกผสมผสานกลมกลืนและแยกแยะไมชัดเจน เพื่อขับเนนความรูสึกลึกลับ และ

คลุมเครือใหกับผลงานอีกดวย 

 6. พื้นผิว (Texture) พื้นผิวที่ปราฏในผลงานของของขาพเจานั้นคอนขางพราเลือน

และเปนส่ิงที่ขาพเจาไมไดใหความสําคัญเทาใดนัก นอกจากผิวของมนุษยแลวพื้นผิวของส่ิงอ่ืน ๆ 

ที่ประกอบกันอยูในงานก็เปนส่ิงที่ขาพเจาใหความสําคัญรองลงมา เพราะงานของขาพเจา

เกี่ยวเนื่องกับความเพอฝนและความไมจริงของส่ิงตาง ๆ พื้นผิวของทุกส่ิงทุกอยางจึงดุไมจริงและดู

เหมือนภาพในความฝนมากกวาจะปรากฏออกมาเปนจริง 
 



37 

 
 

บทที่ 4 
 

การสรางสรรคและการพฒันาผลงาน 
 

 กอนการสรางสรรคและพัฒนาผลงานศิลปนิพนธของขาพเจาในชุด “หญิงสาวในโลก

คูขนานแหงความฝน” นี้ ขาพเจาไดผานการทดลอง และการคนควาทั้งทางดานรูปแบบ และ

เทคนิคที่จะใชในงานจิตรกรรมสองมิติ ทั้งสองส่ิงนี้มีการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

โดยยึดเอาเนื้อหาที่ตองการถายทอดออกมาสูผลงานเปนสําคัญ การทดลองที่ผานมาอาจมีทั้งที่

สามารถนํามาพัฒนาตอไดและไมได แตกระน้ันสําหรับขาพเจาการทํางานศิลปะไมมีผิดหรือถูก มี

แคความรูสึกพึงพอใจของศิลปนหรือเจาของผลงานเทานั้นที่จะเปนสิ่งตัดสินผลสําเร็จของงาน

ศิลปะช้ินหนึ่งได โดยสามารถแบงระยะของการสรางสรรคออกเปนสองชวง ดังนี้ 

 1. การพัฒนาการสรางสรรคผลงานกอนศิลปนิพนธ 

 2. การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 
การพัฒนาการสรางสรรคผลงานกอนศิลปนิพนธ 
 ผลงานในระยะที่ 1 
 ผลงานในระยะเร่ิมแรกของขาพเจานั้นขาพเจาไดอางอิงงานศิลปะประเภท pin up girl 

ซึ่งเปนงานศิลปะที่นิยมในสหรัฐอเมริกาในชวงป 1940 งานศิลปะเหลานี้สวนใหญอยูในรูปแบบ

ของโปสเตอร และมีรูปแบบที่ชัดเจนคือแสดงภาพของหญิงสาวสวยในอิริยาบถตาง ๆ ขาพเจาชื่น

ชอบในลักษณะที่เรียบงายแตแฝงไปดวยเสนหเยายวนของเพศหญิง และดวยงานศิลปะของ

ขาพเจาที่พูดในเร่ืองความสวยงามที่ฉาบฉวยของเพศหญิงขาพเจาจึงไดใชลักษณะเดนของหญิง

สาวที่ปรากฏงานงานประเภทน้ี อันมีลักษณะยิ้มแยม ยั่วยวน และแสดงออกถึงเร่ืองเพศอยาง

ชัดเจน โดยขาพเจาในนํารูปแบบดังกลาวของศิลปะดังกลาวมาปรับใชในงานของตนเอง แตสราง

เนื้อหาที่เปนการประชดประชันศิลปะประเภทนี้อีกที เชน ภาพหญิงสาวในอิริยาบถยั่วยวนกําลังให

นมบุตร หรือทํากิจกรรมในครัวเรือน เปนตน โดยในสวนของรูปแบบที่ปรากฏในผลงานนั้นขาพเจา

ยังอางอิงความสมจริง โดยภาพตนแบบเปนอยางไรก็เขียนออกมาเชนนั้น ไมมีเร่ืองของความรูสึก

เพอฝนสวนตัวเขามาเกี่ยวของ ซึ่งอาจทําใหงานศิลปะในระยะนี้ดูแข็ง ปราศจากบุคลิกสวนตัว 

และไรความเปนธรรมชาติอีกดวย  
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 สวนในดานของเทคนิคนั้นขาพเจาเลือกใชเทคนิคสีน้ํามันต้ังแตตน แตก็ยังคงลังเลใน

เร่ืองของวัสดุรองรับ โดยบางภาพขาพเจาก็ไดทดลองใชกระดาษแทนผาใบในการสรางสรรค 

เพราะกระดาษมีคุณสมบัติที่แสดงถึงความบอบบาง ความออนโยน มากกวาผาใบบนโครงไมที่ให

ความรูสึกแข็งแรงกวา แตกระนั้นการเขียนสีน้ํามันบนกระดาษนั้นก็เกิดปญหาทางดานเทคนิค

มากมาย เชน กระดาษจะไมสามารถรองรับสีน้ํามันไดดี เกิดการดูดสี เปนตน ภายหลังขาพเจาจึง

เลือกเขียนสีน้ํามันลงบนผาใบเพียงอยางเดียว เพื่อลดปญหาตาง ๆ ดังกลาว เพราะสุดทาย

ขาพเจาก็คนพบวาผาใบนั้นถูกสรางข้ึนมาเพื่อใชกับสีน้ํามันอยางแทจริง และสามารถแสดงออกถึง

คุณสมบัติของสีน้ํามันไดอยางดีที่สุด 
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ภาพที่ 27 ผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 1 

 ชื่อผลงาน Unknown 

 เทคนิค สีน้ํามันบนบาใบ 

 ขนาด 150 x 200 ซม. 

 ปที่สราง 2013 
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ภาพที่ 28 ผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 1 

 ชื่อผลงาน Unknown 

 เทคนิค สีน้ํามันบนบาใบ 

 ขนาด 150 x 200 ซม. 

 ปที่สราง 2013 
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 ผลงานในระยะที่ 2 
 ผลงานในระยะที่ 2 นี้ หลังจากคิดใครครวญถึงรูปแบบในดานการแสดงออกของ

ผลงานที่ผานมาแลว ขาพเจาก็เกิดความคิดวาศิลปะในรูปแบบ  American pin up girl ที่ขาพเจา

ใชอางอิงในระยะแรกนั้น เปนผลงานของชาวตะวันตก  และสวนใหญเนื้อหาในรูปแบบดังกลาวก็

ลวนเปนเร่ืองของโลกตะวันตกทั้งส้ิน ทําใหผลงานในระยะแรกของขาพเจานั้น คอนขางจะมีความ

เปน “ฝร่ัง” ซึ่งขาพเจาไดเกิดความคิดตอวาขาพเจาเปนคนเอเชียและเติบโตข้ึนในประเทศแถบ

เอเชียที่มีวัฒนธรรมแตกตางไปจากโลกตะวันตกมาก นั่นทําใหขาพเจาเร่ิมหันกลับมาสนใจศิลปะ

ของชาวเอเชียมากข้ึน และขาพเจาก็ไดคนพบวา American pin up girl ของฝร่ังนั้น ก็ไดให

อิทธิพลกับศิลปะโปสเตอรทางฝงตะวันออกเชนกัน แตกลับถูกประยุกตใหเขากับประเทศของ

ตนเอง และมีเสนหของโลกตะวันออกอยางนาประหลาด อยางประเทศจีนก็ไดใหกําเนิดโปสเตอรที่

ไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะของชาติตะวันตกอีกทีเรียกวา Chinese pin up girl ซึ่งก็มีรูปแบบที่

คลายคลึงกันคือหญิงสาวแสนสวย ในอิริยาบถตาง ๆ แตแตกตางกันที่ความนุมนวลของภาพ ซึ่ง

ขาพเจาคิดวามีเสนหของวัฒนธรรมอยางบอกไมถูก ดังนั้นผลงานในระยะที่ 2 ของขาพเจานี้จึงหัน

มาแสดงออกในเร่ืองของวัฒนธรรมที่มีความเปนตะวันออกอยางชัดเจน แตยังคงรูปแบบของหญิง

สาวสวย กับทาทางการทํางานบานที่แสนธรรมดา เชนการเย็บปกถักรอย ในระยะนี้ขาพเจายังได

ลดความเสมือนจริงในภาพลง และไดเพิ่มเติมรูปทรงที่แสดงออกถึงความรูสึกสวนตัวมากข้ึน เชน

รูปทรงจากธรรมชาติ สัตว ผลไมตาง ๆ เปนตน 

 ในดานของเทคนิคขาพเจาเองก็ยังไมหยุดคนหาเทคนิคที่จะมารองรับเร่ืองราวตาง ๆ ที่

จะปรากฏบนผลงาน ผลงานในระยะนี้ขาพเจายังคงทดลองใชกระดาษอยูเปนบางช้ิน และได

ทดลองวาด (drawing) เสนผสมกับเทคนิคสีน้ํามันบนกระดาษ ซึ่งขาพเจาก็คิดวาการวาดเสนนั้น

สามารถายทอดอารมณความรูสึกของรูปทรงไดดี และทําใหงานมีชีวิตชีวามากยิ่งข้ึนอีกดวย แต

กระน้ันในระยะตอมาขาพเจาก็ไดเลิกวาดเสนดวยดินสอและเลิกใชกระดาษในการสรางงาน

จิตรกรรมอยางถาวร เนื่องจากปญหาทางดานเทคนิคนั้นมีมาก และคิดวา สุดทายแลวเทคนิคสี

น้ํามันบนผาใบนาจะสามารถสรางสรรคผลงานที่มีความกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ได

มากกวาการใชหลายเทคนิคในงานช้ินเดียว กระนั้นการทดลองวาดเสนลงบนงานจิตรกรรมคร้ังนี้ก็

ไดใหอิทธิพลในดานรูปทรงใหแกงานจิตรกรรมชิ้นตอ ๆ ไปของขาพเจาเปนอยางมากในภายหลัง 
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ภาพที่ 29 ผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 2 

 ชื่อผลงาน แมศรีเรือน 1 

 เทคนิค สีน้ํามันบนบาใบ 

 ขนาด 140 x 200 ซม. 

 ปที่สราง 2013 
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ภาพที่ 30 ผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 2 

 ชื่อผลงาน แมศรีเรือน 2 

 เทคนิค สีน้ํามันบนบาใบ 

 ขนาด 80 x 130 ซม. 

 ปที่สราง 2013 
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 ผลงานในระยะที่ 3 
 ผลงานในระยะที่ 3 นี้ ขาพเจายังคงอางอิงเร่ืองราวขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม

ความเปนเอเชียอยู กระบวนการคิดก็ยังคงตอเนื่องจากผลงานในระยะที่แลว ในขณะที่ผลงานใน

ระยะที่สองอางอิงรูปแบบของ Chinese pin up girl ซึ่งมีแตภาพของหญิงสาวกับอิริยาบถเรียบ

งายในชีวิตประจําวัน ผลงานในระยะตอมาก็เร่ิมพัฒนาในดานกระบวนการคิดมากยิ่งข้ึน ขาพเจา

ไดคิดตอและใชเร่ืองราวของวัฒนธรรมและความเช่ือของคนในสมัยกอนเขามาเก่ียวของ เชน 

คานิยมเร่ืองการมีลูกชายดีกวาลูกสาว หรือ คานิยมเร่ืองการเปนสามีเปนชางเทาหนาภรรยาเปน

ชางเทาหลัง เปนตน ซึ่งแนวคิดเหลานี้ก็ถูกพัฒนามาจากการสรางผลงานในระยะที่แลวอีกที ใน

ดานของรูปแบบก็ยังคงใชภาพของหญิงสาวอยู แตหญิงสาวในท่ีนี่ถูกปรับเปล่ียนใหอยูในบทบาท

ที่หลากหลายและมีมิติมากข้ึน ทําใหเปนชวงนี่งานมีอารมณความรูสึกของความเปนมนุษย และดู

เปนธรรมชาติมากกวา ในดานของพื้นหลัง ซึ่งโดยปรกติเปนส่ิงที่ขาพเจาไมไดใหความสําคัญ

เทาไหร ในระยะนี้ก็ยังคงปลอยใหเปนพื้นที่วาง ที่ประกอบไปดวยทิวทัศนหรือผนังเพียงเทานั้น  

 ในดานของเทคนิคในชวงนี้เปนชวงที่ขาพเจาเร่ิมใชสีน้ํามันบนผาใบอยางเต็มที่ โดยไม

มีเทคนิคอ่ืน ๆ เขามาเกี่ยวของ เนื่องจากเปนชวงที่ขาพเจาคนพบแลววาสีน้ํามันบนผาใบนั้นคือ

เทคนิคที่สามารถสรางสรรคผลงานของขาพเจาใหออกมาไดสมบูรณอยางที่สุด ผลงานในชวงนี่

เนื่องดวยขาพเจาเลือกใชรูปแบบที่แสดงออกในเร่ืองของวัฒนธรรม ขนบประเพณีเกา ๆ ขาพเจาจึง

เลือกที่จะทดลองสรางงานจิตรกรรมสีน้ํามันดวยเทคนิคโบราณคือ การลงสีขาวดํากอนเปนน้ําหนัก

แรก เพื่อใหงานจิตรกรรมของขาพเจาดูเหมือนงานเขียนภาพโบราณ แตปญหาที่พบก็คือผลงานมี

ลักษณะแข็งกระดาง สีไมสดใสเพราะสีพื้นเปนโทนขาวดํา และขาดความเปนธรรมชาติของสีไป

อยางนาเสียดาย ภายหลังขาพเจาจึงไดเลิกยึดติดกับเทคนิคตาง ๆ และหันมาลงสีอยางเปน

ธรรมชาติตามใจตนเอง เพื่อใหไดสีที่มีความเปนตนเองมากที่สุดนั่นเอง 
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ภาพที่ 31 ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 3 

 ชื่อผลงาน แมหญิง 1 

 เทคนิค สีน้ํามันบนบาใบ 

 ขนาด 150 x 200 ซม. 

 ปที่สราง 2013 
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ภาพที่ 32 ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 3 

 ชื่อผลงาน แมหญิง 2 

 เทคนิค สีน้ํามันบนบาใบ 

 ขนาด 140 x 150 ซม. 

 ปที่สราง 2013 
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ภาพที่ 33 ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 3 

 ชื่อผลงาน Unknown 

 เทคนิค สีน้ํามันบนกระดาษ 

 ขนาด 30 x 30 ซม. 

 ปที่สราง 2013 
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การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ   
 ในระยะกอนการสรางสรรคศิลปนิพนธนั้น ขาพเจายังคงยึดติดอยูกับรูปของศิลปะบาง

ประเภทอยู จึงทําใหงานสวนใหญยังคงอางอิงอยูกับรูปแบบของงานศิลปะท่ีหยิบยืมมาใช  อีกทั้ง

ในชวงแรกนั้นศิลปะของขาพเจาเนนไปที่ความสมจริงของรูปทรงมาก จนทําใหขาดความเปน

ธรรมชาติของรูปทรง ของสี  อีกทั้งการสรางภาพรางจากคอมพิวเตอรนั้นสวนใหญสรางข้ึนมาจาก

ภาพถายจริง ๆ ดังนั้น ผลงานของขาพเจาในชวงแรกนี้จึงขาดความเพอฝน และขาดการแสดงออก

ซึ่งอารมณสวนตัวในผลงานไป อีกทั้งพื้นหลังที่ปรากฏในผลงานก็ยังเปนส่ิงที่ขาดการให

ความสําคัญเทากับรูปทรงที่ปรากฏดานหนา องคประกอบที่ปรากฏในผลงานยังคงเปน

องคประกอบที่เหมือนกับรูปถายธรรมดาทั่ว ๆ ไป ขาดความพิเศษของงานจิตรกรรมไปอยางนา

เสียดาย ดังนั้นในระยะตอมาที่ขาพเจาเร่ิมสรางผลงานศิลปนิพนธนี้จึงเปนเสมือนการแกปญหา

ตาง ๆ หลังจากท่ีขาพเจาไดคิดวิเคราะหจากผลงานที่ผานมา ขาพเจาเลิกยึดติดกับแบบราง และ

ดัดแปลงรูปทรงตาง ๆ ไมวาจะเปนรูปทรงธรรมชาติ หรือแมกระทั่งรูปทรงของมนุษยที่ปรากฏใน

ผลงานใหเปนไปตามใจตนเอง ในขณะท่ีผลงานกอนศิลปนิพนธขาพเจาเลือกใชสีที่เนนความ

สมจริงของส่ิงตาง ๆ มากที่สุดจนขาดเสนหไป การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธนี้ขาพเจาจึงได

เลือกใชสีตามใจตนเอง ไมยึดติดกับภาพตนฉบับใด ๆ มากนัก ขาพเจาเลือกใชสีที่มีความออนโยน 

บางเบา เลือกใชโทนสีที่ไมรุนแรง เพื่อสรางความรูสึกเพอฝน ออนหวานในผลงาน น้ําหนักที่ไม

หนักแนนจนเกินไป  และนอกจากที่เคยมีเพียงจุดเดนเพียงจุดเดียวในผลงาน ขาพเจาก็เร่ิมหา

รูปทรงอ่ืนมาเสริมองคประกอบในผลงานใหมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึนอีกดวย นอกจากการใช

เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบแลว ในระยะหลัง ๆ ขาพเจาไดทดลองนําเทคนิคการปกผามาประยุกตใช

ในงานจิตรกรรมของตนเอง เนื่องจากการปกผานั้นเปนส่ิงที่แสดงออกถึงความเปนผูหญิงสูง งาน

ปกในผลงานจิตรกรรมนี้จึงเปนส่ิงที่ชวยสงเสริมเร่ืองราวในผลงานไดเปนอยางดี  

 ในการทํางานศิลปะของขาพเจานั้น ขาพเจาคนพบวาในทายที่สุดแลวทั้งรูปแบบ 

เนื้อหา เร่ืองราว หรือทัศนธาตุที่ปรากฏในงานนั้นเปนส่ิงที่ตองสามารถรับใชอารมณความรูสึกได 

หลังจากการเดินทางในการทํางานศิลปะของขาพเจามาถึง ณ.จุดนี้ ขาพเจาก็คนพบวาอารมณ

ความรูสึกนี่เองที่จะเปนส่ือกลางระหวางคนทํางานศิลปะและผูชมผลงาน ดังนั้นถาหากศิลปน

ผูสรางสรรคผลงานไมสามารถรูสึกรวมกับผลงานของตนเองได ขาพเจาก็คิดวา งานศิลปะนั้นคง

ถือวาเปนงานที่ลมเหลว และอีกส่ิงหนึ่งที่ขาพเจาไดคนพบในการสรางสรรคผลงานเหลานี้ข้ึนมา 

และคิดวาเปนส่ิงที่สําคัญมาก คือการหยุดคิดเพื่อไตรตรองผลงานของตนเองอยูเสมอ เพื่อที่จะได

เรียนรูจากตนเอง ปรับปรุงแกไข และเติมเต็มความตองการของตนเองที่จะแสดงออกซ่ึงบางส่ิง

บางอยางที่มีความสําคัญที่สุดทั้งตอตนเองและตอผูชมงานอีกดวย 
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ผลงานศิลปนิพนธ 
 

 
 
ภาพที่ 34 ภาพผลงานศิลปนิพนธชิ้นที่ 1 
 ชื่อผลงาน แนนซ่ีเกิดป 1991 

 เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ  

 ขนาด 140 x 180 ซม. 

 ป 2013 
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ภาพที่ 35 ภาพผลงานศิลปนิพนธชิ้นที่ 2 

 ชื่อผลงาน พระลอตามกวาง 

 เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ  

 ขนาด 160 x 180 ซม. 

 ป 2013 
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ภาพที่ 36 ภาพผลงานศิลปนิพนธชิ้นที่ 3 

 ชื่อผลงาน นักโทษแหงแสงทอง 

 เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ /ปกด้ิน 

 ขนาด 130 x 160 ซม. 

 ป 2013 
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ภาพที่ 37 ภาพผลงานศิลปนิพนธชิ้นที่ 4 

 ชื่อผลงาน เทพีในสายหมอก 

 เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ  

 ขนาด 140 x 140 ซม. 

 ป 2013 
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ภาพที่ 38 ภาพผลงานศิลปนิพนธชิ้นที่ 5 

 ชื่อผลงาน ความรัก แทจริงเปนสีสม 

 เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ  

 ขนาด 140 x 140 ซม. 

  ป 2013 
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ภาพที่ 39 ภาพผลงานศิลปนิพนธชิ้นที่ 6 

 ชื่อผลงาน  คําที่ใรความหมาย 

 เทคนิค  สีน้ํามันบนผาใบ 

 ขนาด  120 x 60 ซม.  

 ป  2013 
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ภาพที่ 40 ภาพผลงานศิลปนิพนธชิ้นที่ 7 

 ชื่อผลงาน  หญิงสาวในโลกคูขนานแหงความฝน 

 เทคนิค  สีน้ํามันบนผาใบ 

 ขนาด  140 x 160 ซม. 

 ป  2013 
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บทที่ 5 
 

บทสรุป 
 

 การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธชุด “หญิงสาวในโลกคูขนานแหงความฝน” สําหรับ

ขาพเจาก็เปรียบเสมือนกับการพยายามเดินทางไกลในระยะเวลาอันส้ัน งานศิลปะที่สรางสรรค

ข้ึนมาดวยความต้ังใจนี้อาจเปนเพียงกาวเล็ก ๆ ที่ไมไดทําใหขาพเจาเดินหนาไปไกลสักเทาใดใน

ถนนสายศิลปะเสนนี้ แตกลับเปนยางกาวที่มีความหมายและความทรงจําตอขาพเจามากมายนัก 

ขาพเจาเองก็เปรียบเสมือนหญิงสาวในโลกคูขนานแหงความจริงและฝนเชนเดียวกัน ขาพเจาอยูใน

ความเปนจริง และติดอยูในโลกศิลปะที่เพอฝน และดูเหมือนไมมีใครสามารถตอบไดวาเราสราง

งานศิลปะไปเพื่อส่ิงใด แตกระนั้นงานศิลปะเหลานี้ที่ขาพเจาไดสรางข้ึนก็ไดชวยบรรเทาคําถาม

ตาง ๆ ที่มีตอชีวิตลงไดบาง ถึงแมวามันจะไมใชคําตอบก็ตามที   สําหรับขาพเจาบางทีศิลปะอาจ

ไมใชการเดินทางซะทีเดียว แตบางคร้ังก็เปนเหมือนกับสมุดบันทึกที่ใชเก็บเกี่ยวเร่ืองราวตาง ๆ     

ในชีวิตที่ผานเขามาในชีวิต จดบันทึก แบงปนความคิดและความรูสึกใหผูอ่ืนไดรวมรับรูส่ิงที่อยู

ภายในจิตใจ และใหผูอ่ืนไดรวมรูสึกไปกับส่ิงที่เราเพียรพยายามแสดงออกมาอีกดวย ขาพเจาเชื่อ

วางานศิลปะบางคร้ังเราอาจอยากอยูเพียงลําพังกับมัน แตบางคร้ังก็ตองการผูที่จะมารวมรับรู 

ดังนั้นขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวา นอกเหนือไปจากการสรางงานศิลปะที่ดีสักช้ินหนึ่งไดสําเร็จแลว 

ขาพเจาจะสามารถแบงปนศิลปะของตนเอง และไดแลกเปลี่ยนส่ิงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตผานทั้ง

งานศิลปะของตนเอง และงานศิลปะของผูอ่ืนได  

 สุดทายนี้ขาพเจาตองขอขอบพระคุณผูมีพระคุณตอการสรางสรรคผลงานศิลปะของ

ขาพเจาทุกทาน ไมวาจะเคยไดพูดคุยกัน หรือเพียงรูจักกันผานงานศิลปะก็ตามที พวกเขาเหลานั้น

เปนครูบาอาจารยที่ขาพเจาไมอาจลืมเลือนไปได และส่ิงที่ขาพเจาไดรับมานั้นจะอยูในงานศิลปะ

และอยูในชีวิตของขาพเจาเสมอ เพราะทุกคร้ังที่ขาพเจาไดยืนอยูเบ้ืองหนางานศิลปะของใครสัก

คน ขาพเจาอดรูสึกไมไดวาขาพเจากําลังยืนอยูตอหนามนุษยผูหนึ่ง ที่มีชีวิตจิตใจ และกําลังบอก

เลาเร่ืองราวของเขาใหขาพเจาฟง ขาพเจาไมไดแคเห็นตัวตนของเขา หรือรูจักเขาเพียงผิวเผิน      

แตกําลังยืนอยูตอหนาวิญญาณของเขาเลยทีเดียว 
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