
 
 

 
 

 

 

นาฏกรรมแห่งสัมพนัธภาพระหว่างข้าพเจ้าและบทกวี 

 

 

 

โดย 

นางสาวขวญัฤทัย ขวัญทอง 

 

 

 

 

 

ศิลปนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต 

สาขาวชิาทศันศิลป์ (จิตรกรรม) 

ภาควชิาจิตรกรรม 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพมิพ์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2559 



 
 

 
 

นาฏกรรมแห่งสัมพนัธภาพระหว่างข้าพเจ้าและบทกวี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โดย 
นางสาวขวญัฤทัย ขวัญทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ศิลปนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต 
สาขาวชิาทศันศิลป์ (จิตรกรรม) 

ภาควชิาจิตรกรรม 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพมิพ์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2559



 
 

 
 

Dramatic Relations of Myself and Poetry 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BY 
Miss  Kwanruthai Kwanthong 

 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Bachelor of Fine Arts (B.F.A.), Program in Visual Arts 

Department of Painting 
Faculty of Painting  Sculpture and Graphic Arts 

Silpakorn University 
Academic Year 2016 



 
 

 
 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมติัให้ศิลปนิพนธ์ เร่ือง 
“นาฏกรรมแห่งสัมพนัธภาพระหว่างขา้พเจา้และบทกวี” เสนอโดย นางสาวขวญัฤทยั ขวญัทอง เป็นส่วน
หน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปบณัฑิต สาขาวชิาทศันศิลป์ กลุ่มวชิาเอกจิตรกรรม 
 

.................................................. 
(ศาสตราจารยญ์าณวทิย ์กุญแจทอง) 

คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
............/........................./............ 

 
ผูค้วบคุมศิลปนิพนธ์ 
 ผูช่้วยศาสตราจารยน์าวนิ เบียดกลาง 
  
คณะกรรมการตรวจสอบศิลปนิพนธ์    .........................................................             ประธานกรรมการ 

           (ศาสตราจารยว์ิโชค มุกดามณี) 
       ……./………….........../………….. 

       

       .........................................................             กรรมการ 
      (ผูช่้วยศาสตราจารยน์าวิน เบียดกลาง) 
       ……./………….........../………….. 

 

       .........................................................             กรรมการ 
      (ผูช่้วยศาสตราจารยธ์ณฤษภ ์ทิพยว์ารี ) 
       ……./………….........../………….. 

 

       .........................................................             กรรมการ 
       (อาจารยว์ราวฒิุ โตอุรวงศ์) 
       ……./………….........../…………. 

.  

                                                             .........................................................            กรรมการและเลขานุการ 
                                                               (อาจารยฑี์ฆวุฒิ บุญวิจิตร) 
                                                             ……./………….........../………….



 
 

ง 

 

หวัขอ้ศิลปนิพนธ์ นาฏกรรมแห่งสัมพนัธภาพระหวา่งขา้พเจา้และบทกวี 
ช่ือนกัศึกษา  นางสาวขวญัฤทยั ขวญัทอง 
สาขาวชิา  ทศันศิลป์ 
ภาควชิา   จิตรกรรม 

ปีการศึกษา  2559 
 
 

บทคัดย่อ 
 

ความผนัผวนแปลกเปล่ียนของยุคสมยั ในช่วงเวลา ห้วงฤดูกาล การเกิด-ดบั ลว้นเป็นบ่อเกิดของ
สงครามความรู้สึก ยอ่มสร้างแรงสะเทือนท่ีรุนแรงต่อจิตใจผูค้นในสังคม ขา้พเจา้จึงถ่ายทอดนาฏกรรมทาง
ความรู้สึกน้ีส่งผา่นค าบอกเล่าแทนสาส์นจากส่ิงรอบขา้งท่ีมาปฏิสัมพนัธ์กนั โดยการกลัน่ถอ้ยค าเป็นบทกวี
และบนัทึกเป็นภาษาภาพในงานจิตรกรรมไปสู่เร่ืองราวของธรรมชาติในมุมกวา้ง เพื่อบรรจุความรู้สึก
ระหว่างอารมณ์กวีและฝีแปรง ซ่ึงเกิดจากสภาวะจิตใจท่ีเป็นนามธรรมออกมาในรูปธรรมท่ีสอดคลอ้งกบั
ความเจ็บปวดในความเป็นธรรมดาของธรรมชาติให้เป็นภาษาเดียวกัน แหละทุกส่ิงเร้าท่ีมาตกกระทบ
ก่อให้เกิดนาฏกรรมทางความรู้สึกนั้น ก็ย่อมสะทอ้นสามญัส านึกในความเป็นปัจเจกของเราผ่านมิติทาง
ศิลปะไดเ้ช่นกนั 
  



 
 

จ 

 

Thesis Title  Dramatic Relations of Myself and Poetry 
Name   Miss Kwanruthai Kwanthong 
Concentration  Visual Arts 
Department  Painting 
Academic Year  2016  

 
 

Abstract 
 

The change of era, season, birth and termination cause several feelings and great 

depression to people in society.  I express this dramatic feeling instead of the story from other 

related things through poem and painting. My words are recorded in poem and painting image.  It 

is about nature in general way from my mind that is abstraction and express in natural form which 

presents the feeling of pain from this nature of life. Besides, it presents the pain and the cause of 

pain in the same way as well as reflects consciousness and personal identity through this art.  
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กติติกรรมประกาศ 
 
 ขา้พเจา้ขอนอ้มร าลึกในพระคุณของบิดา มารดา ผูใ้ห้ก าเนิดและทุกคนในครอบครัว ท่ีคอย
ให้การสนับสนุน ผลกัดนั ทั้งในด้านทุนทรัพย ์และการอบรมสั่งสอน รวมถึงการให้ค  าปรึกษา 
ค าแนะน า และเป็นก าลังใจให้แก่ข้าพเจ้าในด้านการศึกษา การสร้างสรรค์งานศิลปะ และให้
แนวทางในการใชชี้วติดว้ยดีตลอดมา  
 ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารยน์าวิน เบียดกลาง อาจารยผ์ูค้วบคุมศิลปนิพนธ์ ท่ีคอย
ให้ค  าปรึกษา ช้ีแนะแนวทางอนัเป็นต้นธารแห่งแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน และ
สนบัสนุนใหห้ยบิยกความเป็นปัจเจกในตวัตนมาแสดงออกทางผลงาน ในการสั่งสมประสบการณ์
และมีทกัษะฝีมือในการแสดงออกดว้ยเทคนิคเฉพาะตน กอปรทั้งคณาจารยภ์าควชิาจิตรกรรม 
ทุกท่านท่ีคอยใหค้วามรู้ทางดา้นทศันศิลป์ รวมทั้งค าติ-ชม จนศิลปนิพนธ์ชุดน้ีเกิดผลสัมฤทธ์ิ ส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี 
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ค าน า 
 
 เอกสารฉบบัน้ีเป็นเอกสารประกอบการท าศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทศันศิลป์ กลุ่มวิชาเอก
จิตรกรรม ปีการศึกษา 2559 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร โดย
มีวตัถุประสงค์ในการเขียนเพื่ออธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการสร้างสรรค์ การศึกษา
คน้ควา้ การคิดวิเคราะห์ ตีความและสร้างสรรค์ผลงานชุดศิลปนิพนธ์อย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ 
ภายใตห้ัวขอ้ “นาฏกรรมแห่งสัมพนัธภาพระหว่างขา้พเจา้และบทกวี” (Dramatic Relations of 
Myself and Poetry) ท่ีหยิบยกเอาเร่ืองอารมณ์ความรู้สึกของความเป็นปัจเจกมาแสดงออกผา่นการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยเทคนิคเฉพาะตน ให้สอดคล้องกนัระหว่างธรรมชาติภายนอกกับ
ธรรมชาติภายในจิตใจ ท่ีส่ือถึงความโดดเด่ียว ความสับสน คน้หา การตั้งค  าถามในชีวิตถึงเง่ือนไข
ต่างๆ สะทอ้นมโนภาพผา่นรูปธรรม ระหวา่งบทกวีกบัภาพวาดให้ผสมผสานเป็นภาษาเดียวกนัทั้ง
ในตวัรูปแบบและเน้ือหา 
 ขา้พเจา้หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ความเป็นตวัตนของขา้พเจา้ท่ีไดถ่้ายทอดผา่นผลงานศิลปนิพนธ์
ชุดน้ี จะสามารถท าให้ผูรั้บสาส์นเขา้ใจในวิถีท่ีขา้พเจา้เป็นอยู่ในเร่ืองของอารมณ์ความรู้สึก และ
รู้จกัขา้พเจา้ผา่นผลงานศิลปะ  
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บทที1่ 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ดว้ยขา้พเจา้เช่ือวา่ ศิลปะสามารถสะทอ้นความเป็นตวัตนไดอ้ยา่งเป็นเหตุเป็นผล ศิลปะไม่

สามารถอยูน่อกเหนือขอบข่ายเน้ือแทแ้ห่งชีวติได ้การท างานศิลปะเพื่อการปลดปล่อยอารมณ์ รับใช้

ความรู้สึก หรืออาจเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ใช้ศิลปะบ าบดัความรู้สึกท่ีขาดความสมดุล ถือเป็นการ

เยียวยาอย่างเป็นองค์รวม ทั้ งความคิด ความรู้สึก และเจตจ านงค์ ความรู้สึกต่างๆ จะสร้าง

ปรากฏการณ์ใหม่ๆ ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะดว้ยความจริงใจของคนๆหน่ึงไดอ้ยา่งลงตวั เม่ือ

คนๆ นั้นพูดความจริงกบัตวัเองและแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา และเช่ือว่าในความเป็นปัจเจก 

ประสบการณ์ การคน้พบ การเรียนรู้ วิถีชีวิต ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีคือตน้ธารแห่งการสร้างสรรค์ ไม่ว่า

ความงามท่ีถูกแสดงออกมาจะเป็นในรูปแบบไหน แต่ขา้พเจา้เช่ือว่า ความงามในจิตใจมนุษยเ์ป็น

เร่ืองส าคญัท่ีจะถ่ายสะทอ้นภาพของชีวติออกมา แลว้น าเสนอในงานศิลปะ 

 ศิลปะคือการสะทอ้นความงามของชีวิตตามท่ีเป็นอยู่แทจ้ริง และความงามท่ีว่านั้นไม่ได้

หมายถึงการแสดงออกถึงดา้นท่ีดีของชีวิตเสมอไป หากแต่บางคร้ังก็อาจเป็นการหยิบยกความทุกข ์

ดา้นท่ีมืดทึบของชีวิตมาน าเสนอไดเ้ช่นกนั เพราะความงามคือความจริง ความคิดฝัน อารมณ์ และ

แรงบนัดาลใจถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะน าไปสู่ความจดัเจนในการสร้างสรรคอ์ยา่งมีพลงั ไม่วา่จะเป็น

เร่ืองของธรรมชาติ  คน  สังคม ส่ิงรอบขา้งต่างๆ เม่ือความคิดฝัน อารมณ์และแรงบนัดาลใจถูก

ผสานเขา้กบัความเป็นจริงอยา่งแนบแน่น แง่งามต่างๆก็ยอ่มปรากฏสะทอ้น ตราตรึงในใจผูรั้บสาร

ผา่นงานศิลปะ 

 เพราะวิถีชีวิตของคนเราย่อมเป็นธรรมดาท่ีจะต้องปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงรอบขา้ง โดยท่ีเรา

อาจจะรู้สึกตวัหรือไม่ก็ตาม เป็นธรรมดาท่ีจริงๆ แลว้ การหมุนเวียน เปล่ียนแปลง ในวิถีชีวิตนั้น

ยอ่มมีผลต่อสภาวะความรู้สึกในเร่ืองของความเป็นเหตุเป็นผล ท่ีมีส่ิงเร้าเขา้มากระทบต่อความรู้สึก 

ท าให้เกิดเป็นปฏิกิริยาท่ีส่งผลต่อการแสดงออก ท าให้เกิดเป็นสภาวะทางจิตใจ ธรรมชาติจึงเป็น
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ปัจจยัหลกัท่ีมีบทบาทส าคญัต่อสภาวะภายในจิตใจของมนุษย ์ทั้งจากส่ิงรอบขา้งภายนอกมาสู่คน 

จากคนสู่คน หรือจากความขดัแยง้ในตวัตนของคนหน่ึงๆ ท่ีส่งผลต่อความรู้สึก ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่มี

ปฏิสัมพนัธ์กบัมนุษยอ์ยา่งแยกไม่ออก  ท่ามกลางยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความ

ปรวนแปรของสังคมจึงเป็นโจทยห์ลกัท่ีสร้างกระแสความเจ็บปวดให้กบัคน ในความเป็นปัจเจก

ของแต่ละบุคคล การรับส่ือสัมผสัในสารท่ีไดรั้บมานั้นยอ่มไม่เหมือนกนั ข้ึนอยูก่บัปฏิสัมพนัธ์ท่ีมา

กระทบกบัวิถีชีวิตว่ามีมากน้อยแค่ไหน ทั้งทางตรงและทางออ้ม หากเกิดข้ึนโดยตรงนั้นย่อมสร้าง

แรงสั่นสะเทือนท่ีรุนแรง เพราะคนเราต่างมีสัญชาตญาณของการเอาตวัรอด ฉะนั้นการจดัระบบทาง

ความคิด ทั้งในเร่ืองของการสร้างมุมมองเฉพาะตวั จึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะท าให้ทุกคนไดเ้รียนรู้ถึง

กระบวนการต่างๆ รวมทั้งหาวิธีแกไ้ข ปรับตวัท าความเขา้ใจในความเป็นธรรมดาของธรรมชาติ

ตามปรากฏการณ์นั้ นๆ ได้ เพื่อท าให้ชีวิตเกิดความสอดคล้องกับสภาวะของส่ิงรอบข้างท่ี

เปล่ียนแปลงไป แทจ้ริงแลว้ธรรมชาตินัน่แหละไดแ้ฝงนยัยะต่างๆเอาไวใ้นเร่ืองราวมากมายท่ีเป็น

สัจธรรมชีวิต มนัข้ึนอยูก่บัวา่คนเรานั้นจะเลือกมองดว้ยมุมไหน และสามารถแปรความรู้สึกนึกคิด 

ประสบการณ์ หรือนาฏกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนออกมาในรูปแบบใด  

 

วตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

มาถึงยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วนั้น ววิฒันาการต่างๆ ความผกผนั ส่ิงต่างๆรอบ

ขา้งท่ีเกิดข้ึน ท าใหว้ถีิเก่าๆท่ีมีมาก่อนหนา้นั้นถูกเปล่ียนไปดว้ยเช่นกนั ทุกความเปล่ียนแปลงยอ่มมี

การสูญเสีย และมีส่ิงท่ีก่อก าเนิดข้ึนมาใหม่เสมอ สังคมมนุษย ์คือสังคมแห่งการต่อสู้ ไม่วา่จะต่อสู้

กบัแรงปะทะภายนอกหรือความขดัแยง้ภายในก็ตาม เราทุกคนล้วนแต่ได้รับผล ดี-เสีย กบัการ

เปล่ียนแปลงของสังคม  ขา้พเจา้ก็เป็นอีกคนหน่ึงท่ีอยูท่่ามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคมน้ีและได้

มองเห็นถึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนมากมาย  ความเปล่ียนแปลงในช่วงเวลา ห้วงฤดูกาล การเกิด-ดบั 

ลว้นแลว้แต่เป็นเร่ืองราวท่ีธรรมชาติไดแ้ฝงนยัยะซ่อนเอาไวใ้นธรรมชาติท่ีสัมพนัธ์กบัสภาวะทาง

อารมณ์ความรู้สึก ขา้พเจา้จึงถ่ายทอดความรู้สึกท่ีมีออกมาในการบนัทึกเร่ืองราวของธรรมชาติผา่น

บทกวีท่ีกลัน่ออกมาจากความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงรอบขา้งเพื่อความสอดคลอ้งกบัการบนัทึกเป็นภาษา

ภาพในอารมณ์ของกวีให้เกิดเป็นภาษาเดียวกนั โดยผ่านการสร้างสรรค์ดว้ยกรรมวิธีวาดเส้นเป็น
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หลกัในการแสดงออก เพื่อปลดปล่อยตวัตนจากความเล่ือนลอยของความหวงั การพยายามไขวค่วา้

บางส่ิงบางอย่างตามท่ีใจปรารถนาแต่กลบัจบัตอ้งไม่ได ้ยิ่งมองหากลบัยิ่งเลือนราง เหมือนการอยู่

ท่ามกลางวงสนทนาแต่กลบัไม่ไดย้นิเสียงพดูใดๆ ส าหรับขา้พเจา้ถือวา่เป็นความเจ็บปวดของคนใน

รุ่นวยัแห่งการแสวงหาตวัตน เม่ือยิ่งทวีคูณความตอ้งการ ทุกความปรารถนาท่ีวางไวอ้าจไม่เป็นไป

ตามท่ีใจวาดหวงั และเม่ือมารู้สึกตวัอีกท่ีก็พบวา่ตวัเองโดดเด่ียว ส่ิงเหล่าน้ีท่ีเกิดข้ึนก็เป็นผลมาจาก 

ความเปล่ียนแปลงเช่นกนั 

 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์  

 ความปรวนแปรของอารมณ์ความรู้สึกท่ีอยู่ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงในสังคม เป็น

เร่ืองราวท่ีถูกบอกเล่าโดยธรรมชาติต่อเพื่อนมนุษย ์ขา้พเจา้นิยามส่ิงต่างๆท่ีมามีผลต่อสภาวะจิตใจ

ว่า  “สงครามความรู้สึก”  หรือสงครามทางจิตวิทยาก็ว่าได้ ท่ีคอยสร้างความกดดัน การ

กระแทกกระทั้น ความรุนแรงอยา่งแนบเนียน การท่ีคนเราตอ้งต่อสู้กบัเร่ืองราวเหล่าน้ีมนัไม่ง่ายเลย

ท่ีจะตอ้งด ารงอยู่ในวิถีแบบปกติวิสัย กงล้อของชีวิตมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีไม่สามารถบงัคบัให้หมุนได้

ตามใจปรารถนา การมองหาท่ีพึ่งให้กบัความป่ันป่วนของความคิดท่ีคอยบัน่ทอนความสุนทรีย ์

ความร่ืมรมย ์ส่วนหน่ึงของชีวิตให้ขาดวิ่น บิดเบ้ียว  เป็นเร่ืองท่ีน่าเศร้า ถือไดว้า่เป็นโศกนาฏกรรม

ความรู้สึกท่ีรุนแรงและยิ่งทวีคูณจนมองเห็นถึงความป่วยไขข้องสังคมท่ียากจะเยียวยา  ขา้พเจา้จึง

ถ่ายถอดสภาวะความรู้สึกของข้าพเจา้ด้วยการบนัทึกเร่ืองราวของธรรมชาติในจิตใจมนุษย์ท่ีมี

ความรู้สึกออกมาในสภาวะท่ีเป็นนามธรรม ท่ีตอ้งการส่ือถึง การคน้หาตวัตนท่ีพึงมีต่อส่ิงภายนอก

และพยายามท าความเขา้ใจกบัปัจจยัภายในท่ียอ้นแยง้อยู่ในตวัเอง การถูกส่ิงรอบขา้งกลืนกินซ่ึง

ความเป็นตวัของตวัเอง การต่อสู้เพื่อค าตอบของบางอย่างท่ีไม่เคยถูกถามข้ึนแต่เพียงแค่เกิดจาก

ความกระวนกระวายใจในความถูก-ผิด ท่ีทบัซ้อนจนไร้เหตุผล ทศันคติท่ีมีต่อความเปล่ากลวงใน

ศีลธรรมระหวา่งเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั ขา้พเจา้เกิดความคิด ขอ้สงสัย และให้ค  าตอบความหมายของ

การมีชีวิตแก่โลกท่ีมืดมวัซัวน้ีว่า แทจ้ริงแลว้ เราทุกคนลว้นเกิดมาเพื่อจ ายอมต่อเง่ือนไขของการมี

ชีวิตบางข้อซ่ึงบางทีก็ไร้เหตุผล  จากประสบการณ์ท่ีข้าพเจ้าพบเจอในช่วงวนัวยัหน่ึงท่ีเป็นจุด

เปล่ียนส าคญัของชีวติ และให้ความส าคญัต่อเร่ืองราวต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบัความเปราะบางของอารมณ์ 



4 
 

 

จนบางคร้ังก็พบว่าตวัเองอ่อนแอเกินไปส าหรับโลกใบใหญ่เช่นน้ี  จึงถ่ายทอดความรู้สึกน้ีผ่าน

ผลงานก่ึงนามธรรม ในเร่ืองราวของธรรมชาติ ทิวทศัน์(Landscape) มุมกวา้ง  เป็นการระบาย

ความรู้สึกท่ีอดัอั้น การปลดปล่อยในการบนัทึก การบรรจุความรู้สึกท่ีเรามีลงในผลงาน ผ่าน

บรรยากาศของสีและเส้นต่างๆแทนความรู้สึก การเคน้ความรู้สึกออกมาเป็นถอ้ยค าให้หลัง่ไหลใน

จินตนาการเกิดเป็นมโนภาพ ความเจบ็ปวดท่ีถูกบีบคั้นออกมาดว้ยการตดัทอนรูปทรงเป็นนามธรรม  

โดยผ่านกระบวนการวาดเส้น การขูด ขีด ดว้ยของมีคมท่ีส่ือถึงกระแสความรุนแรงท่ีเจ็บปวด ให้

เกิดการผสมผสานกนัระหว่างภาพวาดและกวี เพียงเพื่อตอ้งการแสดงความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อโลก

อย่างจริงใจ ว่าโลกของขา้พเจา้ คือภาพลวงภาพหน่ึงท่ีวางรากฐานอยู่ระหว่างความเป็นจริงและ

ความฝันไดอ้ยา่งแนบแน่น เหมือนท่ีเราต่างโกหกตวัเอง นิยามส่ิงต่างๆรอบตวั เพื่อยงัความสุขส่วน

ท่ีขาดหายใหห้ลงเหลืออยูใ่นซอกหลืบแห่งความรู้สึกไวบ้า้ง 

 

ขอบเขตของโครงการ 

 ด้านเนื้อหา  เป็นการบนัทึกความปรวนแปรทางอารมณ์ความรู้สึกดว้ยมุมมองของขา้พเจา้

ต่อส่ิงรอบขา้งท่ีเป็นส่ิงเร้ามาตกกระทบต่อสภาวะจิตใจ ทั้งดา้นบวกและดา้นลบ การแปรความรู้สึก

ท่ีขา้พเจา้มีต่อโลกภายนอกและทศันคติภายในจิตใจของขา้พเจา้ ผา่นการหลัง่ไหลของถอ้ยค าท่ีกลัน่

ออกมาจากหว้งลึกของความรู้สึกใหเ้ป็นภาษาเดียวกนัระหวา่งบทกวแีละภาพวาด 

 ด้านรูปแบบ  การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเชิงก่ึงนามธรรมออกมาในเร่ืองราวของอารมณ์

ความรู้สึกสะทอ้นผา่นธรรมชาติในมุมกวา้งต่อโลกในความรู้สึกของขา้พเจา้ ดว้ยโทนสีหม่นแสดง

ถึงความทึบเทาของอารมณ์ การทบัซ้อนของชั้นสีและเส้น   กระบวนการวาดเส้นท่ีสอดคลอ้งกบั

บทกวีท่ีเกิดจากสภาวะจิตใจท่ีเป็นนามธรรมออกมาในรูปธรรมท่ีสัมพนัธ์กบัธรรมชาติโดยเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

 ด้านเทคนิค การทบัซ้อนของน ้ าสีให้เกิดเป็นบรรยากาศโดยรวม  ขดู ขีด เขียน  ดว้ยของมี

คมใหเ้กิดร่องรอยบนชั้นสีและหมึกด าท่ีวาดบนดินสอพองผสมกบัเทคนิคสีฝุ่ นโดยใชก้รรมวิธีวาด

เส้นเป็นหลกัในการแสดงออก 
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ระยะเวลาทีใ่ช้ในการท าศิลปนิพนธ์ 

 ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ปีการศึกษา 2559 

 

วธีิการศึกษา  

1.     ศึกษาหาขอ้มูลประเด็น ส่ิงรอบตวั การใชชี้วติประจ าวนั 

2.     คิด วเิคราะห์ ทบทวน แปรความรู้สึกออกมาเป็นเน้ือหาท่ีตอ้งการจะส่ือ 

3.     ถ่ายภาพทิวทศัน์ในมุมท่ีสนใจและในหลายๆมุมมอง 

4.     จดจ า บนัทึกขอ้มูลดว้ยการจดบนัทึกเป็นบทกวแีละภาพร่าง 

5.     ศึกษา คน้ควา้ เรียนรู้เร่ืองราวต่างๆท่ีสัมพนัธ์กบัอารมณ์ความรู้สึก 

6.     วจิยัเชิงคุณภาพ ศึกษาจากผลงานศิลปินและนิทรรศการ 

7.     รวบรวม สรุปผลการศึกษา 

แหล่งข้อมูล 

1.     จากธรรมชาติท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบัการด ารงอยูใ่นวถีิชีวติ 

2.     ส่ือจากเวบ็ไซตอิ์นเทอร์เน็ต 

3.     ภาพถ่ายธรรมชาติ ส่ิงท่ีพบเห็น ในความประทบัใจและสะเทือนใจ 

4.     เก็บขอ้มูลจากการเขา้ชมนิทรรศการต่างๆ 

5.     จากหนงัสือและบทความต่างๆตามนิตยสารศิลปะ 
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อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท าศิลปนิพนธ์ 

1.     เฟรมตีไมอ้ดั 

2.     ผา้ Canvas 

3.     กระดาษทราย 

4.     ดินสอพอง 

5.     หมึกด า 

6.     น ้าเปล่า 

7.     มีด ของมีคม ส าหรับขดู ขีด 

8.     สีฝุ่ น  

9.     สีน ้าพลาสติก 
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บทที ่ 2 
 
    ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ 
 
 ดว้ยเพราะเช่ือวา่มนุษยส์ามารถสร้างสรรคผ์ลงาน และยงัพฒันาไดต่้อไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 
โดยผา่นกระบวนการคิดวิเคราะห์   จนก่อเกิดเป็นเน้ือหา รูปแบบ กระทัง่ลงมือสร้างเทคนิคในการ
แสดงออกทางศิลปะ  และการแสดงออกท่ีผา่นผลงานสร้างสรรคเ์หล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่ ย่อมมีส่วน
ผลกัดนัให้สังคมท่ีก าลงัยุ่งเหยิง เส่ือมต ่า ไดพ้ฒันาก้าวไปสู่ทิศทางท่ีถูกตอ้งได้มากยิ่งข้ึน  ท าให้
เกิดปฏิกิริยาทางความคิด ตลอดจนการสร้างโลกทศัน์ใหม่ๆ ข้ึนมา เพื่อท าให้มนุษยท่ี์อยูร่่วมสังคม
กันนั้ นได้ตระหนักถึงและน าไปสู่การเปล่ียนแปลง หากนั่นก็ข้ึนอยู่กับว่าผลงานท่ีพยายาม
สร้างสรรค์และได้ส่ือสารออกไปนั้น เป็นผลงานทางศิลปะท่ีก่อให้เกิดแรงสะเทือนทางความคิด
ไดม้ากน้อยแค่ไหน  ซ่ึงนัน่ก็อยูท่ี่การฝึกฝน สร้างสมประสบการณ์ ทดลองปฏิบติั และยงัสามารถ
คน้พบแนวทางสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ๆ ในอนาคต ส าหรับขา้พเจา้นั้น แรงบนัดาลใจในการ
สร้างผลงานทางศิลปะ มาจากการเฝ้ามองปรากฏการณ์ทางสังคม ผา่นความคิด ตั้งค  าถาม วิเคราะห์
ถึงความคบัขอ้งหมองใจ ท่ีมนุษยอ์ยากสลดัตวัเอง อยากพุ่งโผนออกไปจากวงัวนท่ีก าลงัเป็นอยู ่
ขา้พเจา้ไดบ้นัทึกเร่ืองราวของชีวติท่ีไดพ้บเห็นออกมาเป็นบทกวี ประกอบกบัการวาดลายเส้นแสดง
อารมณ์ความรู้สึก ดว้ยเช่ือว่ามนุษยต์อ้งการความสุขและความเป็นอิสระ ซ่ึงแรงบนัดาลใจในการ
สร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้มีดงัน้ี 
 
แรงบันดาลใจทีไ่ด้รับจากการอ่านวรรณกรรมและวรรณคดีไทย 
 วิวฒันาการของวรรณกรรมและวรรณคดีไทย  มีความเป็นมายาวนานนับตั้ งแต่สมัย
สุโขทยั  ตราบถึงปัจจุบนั มีการพฒันาทั้งในดา้นของรูปแบบ วตัถุประสงค ์และท่ีมาของเน้ือหา ซ่ึง
ถือเป็นการสร้างสรรค์ศิลปะอีกแขนงหน่ึง เราสามารถศึกษาได้ถึงประวติัความเป็นมา ตลอดถึง
ความเปล่ียนแปลงของบทประพนัธ์นั้นๆ ไดต้ามยุคสมยั  ต่างกนัก็เพียงวา่วรรณคดีคือบทประพนัธ์
หรือหนงัสือท่ีไดรั้บการยกย่องว่าแต่งดี  ส่วนวรรณกรรมก็คือหนงัสือ งานนิพนธ์ท่ีท าข้ึนทุกชนิด 
ไม่ว่าแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบใด รูปแบบหน่ึง ดงันั้นศิลปะการประพนัธ์แขนงน้ี สามารถท า
ให้ข้าพเจ้าศึกษาไปถึงรากเหง้าของขนบประเพณี วฒันธรรมดั้ งเดิม ตลอดจนถึงการเคล่ือน
เปล่ียนไปตามสถานการณ์ของยุคสมยั  โดยเน้ือหาเหล่าน้ีเองท่ีท าให้ขา้พเจา้เขา้ใจถึงสภาพความ
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เป็นอยูข่องบา้นเมือง ความคิด ความเช่ือ และสภาพจิตใจของผูค้นไดเ้ป็นอยา่งดี ประการส าคญั ท า
ให้ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปอย่างคร่าวๆ ว่า   เ ม่ือมนุษย์ในยุคสมัย ต่างๆ เหล่านั้ น  ได้รับความ
กระทบกระเทือน ไม่วา่จะโดยจากระบบขา้ทาส การพลดับา้นเปล่ียนเมือง หรือความอึดอดัท่ีด ารง
อยู่ในสภาพสถานการณ์บา้นเมืองขณะนั้น นกัคิด นกัเขียน กวี เหล่านกัประพนัธ์ก็จะถ่ายสะทอ้น
ผา่นศิลปะการประพนัธ์ออกมา ซ่ึงหลายคร้ังก็สร้างปัญหาให้นกัปกครองบา้นเมืองอยู่ไม่น้อย จน
งานเขียนหลายต่อหลายเล่มถูกทางการสั่งห้ามมิให้ผูใ้ดมีไวใ้นความครอบครอง เช่น หนงัสือแนว
กา้วหน้า หรือแนวเพื่อชีวิต อย่าง  ดว้ยเลือดและชีวิต ซ่ึงเขียนโดย จิตร ภูมิศกัด์ิ, พระเจา้อยู่ท่ีไหน 
โดย  นายผี ,  บทกวี เพื่ อ ผู ้ ถู กกด ข่ี   โดย  วิทย ากร  เ ชี ย งกู ล ,  เ สี ย ง ร้องของประชาชน                            
โดย  จิระนนัท์ พิตรปรีชา เป็นตน้ การท่ีมนุษยรู้์สึกอดัอดักบัสภาพของบา้นเมือง ในยุคก่อนการ
เปล่ียนผา่นสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย ท าใหข้า้พเจา้ไดเ้ห็นวา่ผูส้ร้างสรรคผ์ลงานเหล่านั้น 
บางคนตอ้งหนัไปใชน้ามปากกา แทนช่ือจริง เพื่อเล่ียงหลบบทลงโทษทางกฎหมายบา้นเมือง เช่น 
บทกวขีองนายผ ี(อศันี พลจนัทร์) 
 

  อิศาน 
ในฟ้าบ่มีน ้า............................ในดินซ ้ ามีแต่ทราย 
น ้าตาท่ีตกราย.........................ก็รีบซาบบ่รอซึม 
 
แดดเปร้ียงปานหวัแตก...........แผน่ดินแยกอยูทึ่บทึม 
แผน่อกท่ีครางครึม.................ขยบัแยกอยูต่าปี 
 
มหาหว้ยคือหนองหาน...........ล ามูลผา่นเหมือนล าผี 
ยอ้มชีพคือล าชี........................อนัช าแรกอยูรี่รอ 
 
แลไปสดุง้ปราณ.....................โอ! อิศาน, ฉะน้ีหนอ 
คิดไปในใจคอ........................บ่คอยดีน้ีดงัฤา? 
 
พี่นอ้งผูน่้ารัก,.........................น ้าใจจกัไฉนหือ? 
ยนืน่ิงบ่ติงคือ..........................จะใครไดอ้นัใดมา? 
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เขาหาวา่โง่เง่า.........................แต่เพื่อนเฮาน่ีแหละหนา 
รักเจา้บ่จาง ฮา!.......................แลเหตุใดมาดูแคลน 
 
เขาซ่ือสิวา่เซ่อ........................ผูใ้ดเนอ้จะดีแสน 
ฉลาดทานเทียมผูแ้ทน...........ก็เห็นท่าท่ีกลา้โกง 
 
กดข่ีบีฑาเฮา...........................ใครนะเจา้? จงเปิดโปง 
เท่ียววิง่อยูโ่ทงโทง.................เท่ียวมาแทะใหท้รมาน 
 
ร้ือคิดยิง่ร้ือแคน้..................... ละมา้ยแมน้ห่าสังหาร 
เสียตนสิทนทาน.....................ก็บ่ไดส้ะดวกดาย 
 
ในฟ้าบ่มีน ้า............................ในดินซ ้ ามีแต่ทราย 
น ้าตาท่ีตกราย..........................คือเลือดหลัง่! ลงโลมดิน 
 
สองมือเฮามีแฮง......................เสียงเฮาแยง้มีคนยนิ 
สงสารอิศานส้ิน......................อยา่ซุด, สู้ดว้ยสองแขน! 
 
พายยุิง่พดัอ้ือ...........................ราวป่าหรือราบทั้งแดน 
อิศานนบัแสนแสน.................สิจะพา่ยผูใ้ดเหนอ? 
 
            นายผ ี(อศันี พลจนัทร์)1 
 

                                                           
1 (บทกว ีอศิาน.[ออนไลน]์.สืบคน้ 23 พฤษภาคม 2560  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.ubonpra.com/board/index.php?topic=1019.0;wap2 ) 
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ภาพท่ี 1 นายอศันี พลจนัทร์ (นายผ)ี 
ท่ีมา:     นายอศันี พลจนัทร์ (การประพนัธ์และวรรณคดี), เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2560, เขา้ถึงได ้

จาก http://culture.mcru.ac.th/content.php?contentpage=rbculture_wisdom_06.html 
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               เปิบข้าว 
 

เปิบขา้วทุกคราวค า      จงสูจ าเป็นอาจิณ 

        เหง่ือกท่ีูสูกิน             จึงก่อเกิดมาเป็นคน 

        ขา้วน้ีน่ะมีรส          ใหช้นชิมทุกชั้นชน 

        เบ้ืองหลงัสิทุกขท์น     และขมข่ืนจนเขียวคาว 
        จากแรงมาเป็นรวง        ระยะทางนั้นเหยยีดยาว 
        จากรวงเป็นเม็ดพราว     ลว้นทุกขย์ากล าเคญ็เขญ็ 

        เหง่ือหยดสักก่ีหยาด      ทุกหยดหยาดลว้นยากเยน็ 

        ปูดโปนก่ีเส้นเอน็        จึงแปรรวงมาเปิบกนั 

        น ้าเหง่ือท่ีเร่ือแดง      และน าแรงอนัหลัง่ริน 

        สายเลือดกทูั้งส้ิน         ท่ีสูซดก าซาบฟัน  
 

ประพนัธ์โดย จิตร ภูมิศกัด์ิ2 

                                                           
2 (เปิบข้าว.[ออนไลน์].สืบคน้ 23 พฤษภาคม 2560 เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.l3nr.org/posts/451083) 
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ภาพท่ี 2 จิตร ภูมิศกัด์ิ  
ท่ีมา :     เปิบขา้ว (จิตร ภูมิศกัด์ิ), เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 
               https://www.l3nr.org/posts/451083 
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ในยคุสมยัท่ีวา่น้ีเอง ขา้พเจา้ก็พบบทประพนัธ์อีกประเภทหน่ึง ซ่ึงเป็นแนวปลอบประโลม 
สร้างความหวงั ก าลงัใจใหก้บัเพื่อนมนุษย ์เช่น ขอบฟ้าขลิบทอง บทกวขีองอุชเชนี  

 
 
    ขอบฟ้าขลิบทอง 

ม่ิงมิตร     เธอมีสิทธ์ิท่ีจะล่องแม่น ้าร่ืน 
ท่ีจะบุกดงด ากลางค ่าคืน   ท่ีจะช่ืนใจหลายกบัสายลม 
ท่ีจะร ่ าเพลงเก่ียวโลมเรียวขา้ว  ท่ีจะยิม้กบัดาวพราวผสม 
ท่ีจะเหม่อมองหญา้น ้าตาพรม  ท่ีจะขมข่ืนลึกโลกหมึกมน 
ท่ีจะแล่นเริงเล่นเช่นหงส์ร่อน  ท่ีจะถอนใจทอดกบัยอดสน 
ท่ีจะหวา่นสุขไวก้ลางใจคน  ท่ีจะทนทุกขเ์ขม้เตม็หวัใจ 
ท่ีจะเกลาทางกูสู่้คนยาก   ท่ีจะจากผมน่ิมป้ิมเส้นไหม 
ท่ีจะหาญผสานทา้นยัน์ตาใคร  ท่ีจะใหส่้งส้ินเธอจินตจ์ง 
ท่ีจะอยูเ่พื่อคนท่ีเธอรัก   ท่ีจะหกัพาลแพรกแหลกเป็นผง 
ท่ีจะมุ่งจุดหมายปรายทะนง  ท่ีจะคงธรรมเท่ียงเคียงโลกา 
เพื่อโคง้เคียวเรียวเดือนและเพื่อนโพน้ เพื่อไผโ่อนพล้ิวพอ้ลอ้ภูผา 
เพื่อเรืองขา้วพราวแพร้วทัว่แนวนา เพื่อขอบฟ้าขลิบทองรองอรุณ 
        

  ประพนัธ์โดย อุชเชนี หรือ ประคิณ ชุมสาย ณ อยธุยา3 
 

 
                               

                                                           
3 (ขอบฟ้าขลบิทอง.[ออนไลน]์.สืบคน้  23 พฤษภาคม 2560 เขา้ถึงไดจ้าก 

https://blogazine.pub/blogs/thanorm/post/2387) 
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ภาพท่ี 3 อุชเชนี (ประคิณ ชุมสาย ณ อยธุยา) 
ท่ีมา :  คอลมัน์ประจ า ( เนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย ์: ขอบฟ้าขลิบทองรองอรุณ), 
           เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2560, เขา้ไดจ้าก 
           https://www.matichonweekly.com/column/article_5557 
 
 

ดังน้ีจึงพอสรุปได้ว่า ในท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆ  มนุษย์ย่อมด้ินรนเพื่อหาหนทาง
ปลดปล่อยตวัเอง ไม่วา่จะแสดงออกมาในรูปแบบใดๆ ก็ตาม  ดว้ยการอ่านวรรณกรรมและวรรณคดี
ไทยน้ีเอง ท าใหข้า้พเจา้เรียนรู้ และตระหนกัถึงปัญหาต่างๆ ในสังคม และไดห้นัไปมองทุกส่ิงอยา่ง
รอบขา้งดว้ยสายตาของนกัสังเกตการณ์ไดม้ากยิ่งข้ึน เม่ือมีการคิดวิเคราะห์ถึงส่ิงเร้าและผลกระทบ
ต่ออารมณ์ความรู้สึกท่ีตามมาดัง่น้ีเอง ท าให้ขา้พเจา้มีแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทาง
ศิลปะออกมา 

 

https://www.matichonweekly.com/column/article_5557
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แรงบันดาลใจจากการศึกษาชีวติและงานประพนัธ์ของ วกิตอร์ อูโก นักคิด นักเขียน ชาวฝร่ังเศส 
วิกตอร์-มารี อูโก  (ฝร่ังเศส: Victor-Marie Hugo; 26 กุมภาพันธ์  ค.ศ. 1802 -22 

พฤษภาคม ค.ศ. 1885) เป็นกวี นกัเขียนบทละคร นกัประพนัธ์ ศิลปิน รัฐบุรุษ และนกัเคล่ือนไหว
สิทธิมนุษยชนชาวฝร่ังเศส เป็นผูมี้บทบาทอยา่งสูงส าหรับการเคล่ือนไหวทางวฒันธรรมยุคโรแมน
ติกในประเทศฝร่ังเศส4  

 

 
 
ภาพท่ี 4 วกิตอร์ อูโก 
ท่ีมา :  วกิตอร์ อูโก จากวกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี,เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก        

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%95
%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%
82%E0%B8%81 

           
 

                                                           
4 (วกิตอร์ อูโก.[ออนไลน]์.สืบคน้ 23 พฤษภาคม 2560  เขา้ถึงไดจ้าก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B
8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%81) 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/26_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1802
https://th.wikipedia.org/wiki/22_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/22_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1885
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%81
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  วิกตอร์ อูโก เป็นนักเขียนท่ียิ่งใหญ่มีความสามารถรอบด้าน มีความคิดเฉียบแหลม มี
ความสามารถสร้างแรงบนัดาลใจในดา้นวรรณศิลป์ท่ีแปลกใหม่ล ้าหนา้นกัเขียนคนอ่ืนๆ ในยุคสมยั
เดียวกนั   ท าให้ผูค้นนิยมช่ืนชอบตลอดของช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 อูโกสนใจในดา้นการแต่งกวี
นิพนธ์ท่ีเคยฝึกหัดมาตั้งแต่วยัเยาว ์บทประพนัธ์ช้ินแรกแต่งข้ึนเม่ืออายุ ๒๐ ปีเป็นบทประพนัธ์
ประเภทโอด (Odes) ซ่ึงบรรยายความรู้สึกอารมณ์ต่างๆ โดยไดรั้บแรงบนัดาลใจจากงานของ ฟร็อง
ซวัส์ เรอเน (Francois-Rene de Chateaubriand) นกัเขียนในยุคแรกของการริเร่ิมของวรรณกรรม
แนวโรแมนติกในศตวรรษท่ี 18 อูโกเกิดมาในช่วงท่ีประวติัศาสตร์ฝร่ังเศสก าลงัลม้ลุกคลุกคลาน มี
เหตุการณ์ส าคญัหลายอยา่งเกิดข้ึนในประเทศ  แต่ก่อนท่ีจะเกิดมาลืมตามดูโลก ราชวงศบ์ูร์บงไดถู้ก
โค่นลง   แต่จากการรวบอ านาจเผด็จการของนโปเลียน โบนาปาร์ต ได้สถาปนาตนเองข้ึนเป็น
จกัรพรรดิหลงัจากอูโกเกิดได ้2 ปี     

 ในด้านการประพนัธ์ อูโกเร่ิมมีช่ือเสียงตั้ งแต่อายุ 22 ปีจากหนังสือรวมบทกวีเร่ือง 
Nouvelles Odes et Poesies Diverses และผลงานต่อมาคือ Odes et Ballades ไดส้ร้างช่ือเสียงให้เขา 
จนในท่ีสุดเขาก็ยดึอาชีพเขียนหนงัสือเม่ืออายุเพียง ๒๕ ปี แลว้ก็มีผลงานออกมาเร่ือยๆ  โดยเฉพาะ
บทละครเร่ือง  Hernani (1830)  บทละครช้ินอมตะเร่ือง  Ruy Blas (1835) และนวนิยายท่ีทั้งเด็กและ
ผูใ้หญ่รู้จกักนัทัว่โลก คือ Notre-Dame de Paris (The Hunchback of Notre Dame, 1831) หรือ  ชาย
หลงัค่อมแห่งวิหารนอตเตรอะดาม นวนิยายเร่ือง Le Dernier jour d’un condamn(Last Days of a 
Condemned Man)  และเร่ือง Les Misrables, 1862  (หรือ เหยื่ออธรรม) ซ่ึงผลงานของเขามกั
สะทอ้นถึงภาพชีวิตและความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมฝร่ังเศสขณะนั้น  ท่ีลึกซ้ึงเสียดแทงหัวใจ
ของผูอ่้านอยา่งรุนแรง และผลงานของอูโกก็มีอิทธิพลต่อนกัเขียนรุ่นหลงัเป็นอยา่งมาก 

วิคเตอร์ อูโก ถือเป็นนกัเขียนเพียงคนเดียวท่ีโด่งดงัท่ีสุดในยุควรรณกรรมแนวโรแมนติก 
(ค.ศ. 1820 – 1850)  น้ีดว้ย ในช่วงกลางๆ ของยุคสมยัแนวคิดโรแมนติก อูโกประสบความส าเร็จ
สูงสุดในชีวิตอยูร่าว 10 ปี  ต่อมาเขาไดสู้ญเสียบุตรสาวช่ือ Leopoldine ในปี 1843   อีกไม่ก่ีปีต่อมา
เขาได้เบนวิถีชีวิตเขา้สู่งานการเมืองโดยมีความคิดเอนเอียงไปทางพรรคเรปุบบลิแกง (le parti 
Republicain)  และไดเ้กิดรัฐประหารในวนัท่ี  2 ธนัวาคม 1851 จึงท าใหเ้ขาตอ้งล้ีภยัออกจากฝร่ังเศส
จนถึงปี 1870 ระหวา่งล้ีภยันั้นเขาไดเ้ขียนบทยัว่ลอ้เร่ือง โทษทณัฑ์ (les Chatiment, 1853) และบท
กวีนิพนธ์สั้นๆ บรรยายถึงความทุกขร์ะทมขมข่ืนจากความตายของบุตรสาวและบุตรเขย  เม่ืออูโก
เดินทางกลบัยงัฝร่ังเศสในปี 1870 ผูค้นก็ได้นิยมช่ืนชอบและยกย่องให้เกียรติมาก เป็นเสมือน
วรีบุรุษนกัปฏิวติัชาติคนหน่ึง แต่ก็เป็นช่วงท่ีชราภาพมากแลว้ ต่อมาก็ไดรั้บเกียรติยกยอ่งให้เป็นกวี
แห่งชาติ (le poete national) และเสียชีวิตในปี 1885 รัฐบาลฝร่ังเศสไดจ้ดังานศพอยา่งสมเกียรติ
ยิ่ง   โดยศพของเขาถูกฝังท่ี Pantheon ซ่ึงเป็นสถานท่ีฝังศพของวีรบุรุษของชาติ (National Heroes) 
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อนัเป็นสถานท่ีฝังศพของผูน้ าการทหาร เช่นเดียวกับ Napoleon, Turenne and Vauban ได้แก่ 
Voltaire, Rousseau, Emile Zola, Maria Curie   

 
ผลงานวรรณกรรมของวิคเตอร์ อูโกได้รับการแปลออกเป็นภาษาต่างๆ เผยแพร่ทัว่โลก 

ดงันั้น นอกจากจะถือเป็นสมบติัของชาติฝร่ังเศสแลว้ บางเร่ืองก็ไดรั้บการยกยอ่งเล่าขานกนัให้เป็น
วรรณกรรมชั้นยอดเยี่ยมของโลก อย่างเช่นเร่ือง  The Hunchback of Notre Dame (ชายหลงัค่อม
แห่งวหิารนอตเตรอะดาม)   และเร่ือง Les Misrables (เหยือ่อธรรม) กล่าวกนัวา่สารัตถะในงานเขียน
ของอูโกนั้นดู “ธรรมดาแต่ลึกซ้ึงยิ่ง” ในช่วงท่ีเขามีชีวิตอยู่ มีความกล้าหาญท่ีจะวิพากษ์วิจารณ์
สังคมน าเสนอในลกัษณะยัว่แยง้และสะทอ้นให้เห็นถึงความเป็นจริงของสังคมฝร่ังเศส  แต่ก็เป็น
ความรู้สึกท่ีแสดงถึงความรักบา้นเกิดเมืองนอน ประกอบกบัมีการเรียกร้องความเป็นธรรม  และ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนควรใหมี้มากข้ึน 

มีการการกล่าวสรรเสริญถึงวิคเตอร์ อูโกว่าเป็นนักประพนัธ์ท่ีเคียงขา้งประชาชนชาว
ฝร่ังเศสตลอดช่วงชีวติของเขา ไม่วา่ยามทุกขห์รือยามสุขอุดมการณ์ของเขายืนหยดัไม่เปล่ียนแปลง 
เขาสนบัสนุนมนุษยธรรม และเกลียดชงัความอยติุธรรม  

 
แมกซิม กอร์ก้ี นักประพนัธ์ชาวรัสเซียได้กล่าวสดุดีถึงวิคเตอร์ อูโก ว่า "งานของท่าน

ก าเนิดข้ึนมา เพราะความรักในมวลมนุษย ์..ท่านเป็นผูพ้ิทกัษเ์สรีภาพของประชาชน" 
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ภาพท่ี 5  Les Misrables, 1862  (หรือ เหยื่ออธรรม) 
ท่ีมา :     “เหยือ่อธรรม”  วรรณกรรมเอกของวคิเตอร์ อูโก และวรรณกรรมแนวโรแมนติก,  
  เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 
  http://oknation.nationtv.tv/blog/nn1234/2013/03/13/entry-1 

 
 
วรรณกรรมแนวโรแมนติก (ค.ศ. 1820 – 1850) 
ในยุควรรณกรรมแนวคลาสสิกซ่ึงเป็นยุคก่อนหน้านั้นถือว่านักประพนัธ์ได้พยายามลุก

ข้ึนมาท าการกบฏต่อศาสนจกัรตามค ากล่าวอนัเป็นอมตะของเดส์การ์ท (Descartes) ท่ีว่า “ฉันคิด 
ดงันั้น จึงมีฉนัอยู”่ ( I think, therefore I am!) แต่ในกลุ่มผูนิ้ยมวรรณกรรมแนวโรแมนติกไดก้ล่าว
เป็นถอ้ยค าเลียนแบบค าเดิมเป็นวา่ “ฉนัรู้สึก ดงันั้น ฉนัจึงเป็นอยู”่ (I feel, therefore I am) 

ทั้งสองแนวคิดมีความขดัแยง้กนัอย่างส้ินเชิง โดยนักเขียนท่ีนิยมแนวคลาสสิกเช่ือมัน่ว่า
เหตุการณ์ทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนอาจพิสูจน์กนัได้ดว้ยเหตุผล หรือเพราะมีเหตุผลรองรับเท่านั้น แต่ใน
กลุ่มนิยมแนวโรแมนติกกลบัเช่ือมัน่ว่า ความรู้สึกตามสัญชาตญาณของมนุษยน์ั้นมีความส าคญัอยู่
เหนือความมีเหตุมีผล และความส าคญัต่อส่ิงท่ีภาคภูมิใจและทรนงตน  ซ่ึงรากเหงา้ของท่ีมาของการ
เป็นปัจเจกบุคคล (Individualism) 
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วรรณกรรมยุคโรแมนติกเกิดข้ึนในประเทศเยอรมนีในราวปี 1750 – 1760 ในฝร่ังเศสถือ
ก าเนิดชา้กวา่ เม่ือ มาดาม เดอ สตาเอล (Stael) ไดรั้บเอาวิธีการเขียนมาจากเยอรมนีมาใชใ้นฝร่ังเศส
ในปี 1800 แลว้ก็มีการท าตามกนัจนเกิดเป็นกระแสความนิยมเกิดข้ึน 

สตาเอล มีแนวความคิดเดียวกันกับรุสโซ เธอได้กล่าวต าหนิว่าบทละครแบบคลาสสิก 
(แบบเดิมๆ) นั้นว่า มีลกัษณะเยน็ชา ไม่น่าติดตาม และมีความคิดท่ีคบัแคบ ถา้หากตอ้งการความ
สนใจจากผูช้มก็ตอ้งสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ให้วงการบทละคร และตอ้งเลิกการแสดงท่ีเลียนแบบการ
ละครแบบพวกกรีกโรมนัโบราณ แล้วหันมาใช้แนวใหม่ตามแบบของเยอรมนีเสีย ในขณะนั้น
นกัเขียนบทละครของฝร่ังเศสก็ก าลงัอึดอดัอยูก่บั “กฎแห่งเอกภาพ” ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์
เร่ืองราวในสภาพของสังคมฝร่ังเศสในขณะนั้น ความคิดน้ีจึงเปิดรับกนัอยา่งพอดี นกัเขียนฝร่ังเศส 
(ซ่ึงส่วนใหญ่นกัเขียนจากยุโรปมกัไปศึกษารูปแบบวรรณกรรมจากองักฤษ) ไดมี้การศึกษาถึงแรง
บนัดาลใจจากตน้แบบของวิลเลียม เชกสเปียร์  และเกอเต ้ของเยอรมนี ก็พบว่า กวีนิพนธ์ของตวั
ตน้แบบเหล่าน้ีมีลกัษณะท่ีอ่อนหวาน ร่ืนเริงเหมือนงาน Lyric  ซ่ึงมกับรรยายถึงความรู้สึกในส่วน
ลึกจิตใจของกวี-นกัประพนัธ์  ในส่วนของนวนิยายก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของตวัละครท่ี
ด าเนินเร่ืองสอดคล้องกับหลักจิตวิทยา ศีลธรรมจรรยา แนวคิดปรัชญาต่างๆ และเม่ือมีการ
วพิากษว์จิารณ์วรรณกรรมก็ยิ่งท าให้ดูดี มีชีวิตชีวามากข้ึน จึงท าให้งานของสตาเอล (และคนอ่ืนๆ ) 
มีความงดงาม น่าสนใจติดตามกวา่แต่ก่อน 

  
“แนวความคิดแบบโรแมนติกเป็นการปฏิวติัการเขียนด้วยความรู้สึก”  เช่นว่า เม่ือมีการ

ปฏิวติัท่ีใด ยอ่มมี “ปฏิกิริยา” เกิดข้ึนท่ีนัน่   แนวคิดโรแมนติกนั้นจึงเจตนาท่ีจะปฏิวติัแนวคิดเดิม 
(คลาสสิก) เป็นอยา่งแรกสุด ส่วนล าดบัต่อมาก็เพื่อสร้างสรรคง์านตามแนวคิดใหม่ดว้ยการปลูกฝัง
ลงในจิตใจและจินตนาการของมนุษยเ์พื่อใหไ้ดห้ลกัการและวธีิการอยา่งเดียวกนั มีดุลยภาพระหวา่ง
ความฟุ้งฝันท่ีไร้ระเบียบกบัความเป็นจริง 
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ภาพท่ี 6  Descartes 
ท่ีมา :     “เหยือ่อธรรม”  วรรณกรรมเอกของวคิเตอร์ อูโก และวรรณกรรมแนวโรแมนติก,  
  เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 
  http://oknation.nationtv.tv/blog/nn1234/2013/03/13/entry-1 
 

ตามท่ีไดก้ล่าวถึงวลีของเดส์การ์ท (Descartes) ท่ีวา่ “ฉนัคิด ดงันั้น ฉนัจึงไดเ้ป็นอยู”่ นั้นคือ
ต าท่ีสะทอ้นวิธีคิดและหลกัการของแนวคิดคลาสสิก ดว้ยวิธีการ “ใชเ้หตุผลเพื่อคน้หาความจริงใน
ชีวิต” ท่ีปรากฏหรือสะทอ้นอยูใ่นงานเขียนหรือวรรณกรรม แต่แนวคิดโรแมนติกนั้นจะใชอ้ารมณ์ 
ความรู้สึก ความสะเทือนใจ (Emotion) แรงบนัดาลใจ(Inspiration) หรือสัญชาตญาณ (Instincts) 
ดว้ยการสร้างสารัตถะ (Themes) อนัไดแ้ก่ พระเจา้ ธรรมชาติ และอตัตา ข้ึนมาพร้อมกบัฉากอ่ืนๆ 
ในเร่ืองราวนั้นข้ึนเป็นองคป์ระกอบ ตวัอยา่งเช่น ซากปรักหกัพงั ดวงจนัทร์ ความงามตามธรรมชาติ
ท่ีเกิดข้ึนจากการใชจิ้นตนาการท่ีไกลโพน้ กาลเวลาท่ีล่วงเลยมานานแสนนาน  พร้อมทั้งการร าพึง
ร าพนัถึงความเจ็บปวดรวดร้าว ความโศกเศร้า หมองหม่นในจิตใจท่ีแมจ้ะไม่แน่ชดัว่าเป็นส่ิงใดก็
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ตาม  จนวิธีการน้ีกลายเป็นความนิยมสูงสุดในศตวรรษท่ี 19  จนมีการเรียกอาการเหล่าน้ีว่าเป็น 
“โรคประจ าศตวรรษ” (The malady of the century) 

  
บรรดานักเขียนของแนวคิดโรแมนติกต่างเช่ือกันว่า ความงามของศิลปะต้องเกิดจาก

เสรีภาพในการสร้างสรรคศิ์ลปะ  การเขียนวรรณกรรมจึงไม่ควรถูกจ ากดัรูปแบบ หรือมีกฎเกณฑ์ท่ี
วางไวอ้ยา่งตายตวั ควรใชภ้าษาท่ีงดงาม อ่อนไหวเพื่อสร้างความสะเทือนใจแก่ผูอ่้าน มีเสรีภาพใน
การคิดหรือเพอ้ฝันได ้เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินอารมณ์โดยไม่จ  าเป็นตอ้งหาเหตุผลว่าจะเป็นไป
อย่างไรหรือเรียกช่ือนั้นว่าอะไร หรือหากเป็นกวีนิพนธ์ก็เช่นเดียวกัน ควรแต่งข้ึนจากความ
ประทบัใจ  หรือแต่งจากภาพลกัษณ์ใหม่ท่ีกวีไดส้ัมผสั ดว้ยความคิดและชีวิตท่ีสดใหม่ท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนั หากเป็นส่วนบทละครก็ไม่จ  าเป็นตอ้งแต่งเร่ืองราวให้เป็นโศกนาฏกรรมหรือหสันาฏกรรม
ตามแบบอยา่งของกรีกโรมนัแต่เดิมอีกต่อไป ไม่จ  าเป็นตอ้งอยูใ่นหลกัของเอกภาพ (หรือ Boileau) 3 
ประการ คือ เอกภาพของพฤติกรรม เอกภาพของเวลา และเอกภาพของสถานท่ี ไม่จ  ากดัวา่ตวัละคร
ตอ้งเป็นคนดีคนเลวอย่างสุดโต่ง แต่ให้มีการผสมปนเปกนัอย่างท่ีมนุษยใ์นยุคนั้นพึงจะมีพึงจะ
เป็น  (เหมือนอยา่งท่ี Jean Valjean เป็นอยูใ่นเร่ือง Les Miserables ) 

เม่ือวรรณกรรมหรือวรรณคดีแนวคลาสสิกมีขอ้จ ากดัตวัเองติดอยู่ในกรอบบางประการ 
(ตามท่ีกล่าวขา้งตน้) จึงยากแก่การยอมรับในหมู่สามญัชนคนทัว่ไป เพราะเร่ืองราวส่วนใหญ่มกั
เก่ียวขอ้งกบัชนชั้นสูง สังคมศกัดินา เทพในนิยายตามท่ีไดเ้ลียนแบบมาจากวรรณคดีของกรีกและ
โรมนั มีการเน้นรูปแบบฉันทลกัษณ์มากกว่าท่ีจะให้ความส าคญัในดา้นเน้ือหา ไม่นิยมการแสดง
ความรู้สึกส่วนตวัของศิลปิน กวี นกัประพนัธ์ เหล่าน้ีจึงน ามาสู่การเปล่ียนแปลงเป็น “วรรณกรรม
แนวโรแมนติก” ในท่ีสุด 

 และ วกิเตอร์ อูโก เป็นบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุดของช่วงยคุสมยัแนวคิดโรแมนติกและผลงาน
ของเขาจึงเป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุดของยคุน้ี5 

 
 
 
 

 
                                                           

5 (“เหยือ่อธรรม” วรรณกรรมเอกของวคิเตอร์ อูโก และวรรณกรรมแนวโรแมนตกิ.[ออนไลน]์. สืบคน้ 
23 พฤษภาคม 2560 
เขา้ถึงไดจ้าก http://oknation.nationtv.tv/blog/nn1234/2013/03/13/entry-1) 
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อูโกกบัศิลปะ 
นอกจากงานดา้นวรรณกรรม อูโกยงัมีฝีมือดา้นทศันศิลป์อย่างเอกอุ ตลอดชีวิตของเขาได้

วาดภาพไวม้ากกว่า 4,000 ภาพ ในช่วงแรกการวาดภาพก็เป็นเพียงแค่งานอดิเรก แต่ต่อมามนัก็มี
ความส าคญัต่ออูโกมากข้ึนโดยเฉพาะช่วงก่อนการล้ีภยั เม่ือเขาตดัสินใจหยุดงานประพนัธ์เพื่ออุทิศ
ตวัเองแก่งานการเมือง การวาดภาพจึงเป็นทางออกทางเดียวส าหรับความคิดสร้างสรรคข์องเขาใน
ระหวา่งช่วงปี ค.ศ. 1848-1851 

อูโกวาดภาพเฉพาะบนกระดาษ และมกัเป็นภาพขนาดเล็ก เขาใชเ้ทคนิค pen-and-ink วาด
ด้วยสีน ้ าตาลเข้มหรือสีด า บางคร้ังก็แตม้สีขาว แต่ไม่ค่อยใช้สีอ่ืน ๆ ภาพท่ีหลงเหลือรอดมาถึง
ปัจจุบนัแสดงใหเ้ห็นความสามารถอนัน่าอศัจรรยแ์ละความ "ทนัสมยั" ทั้งแบบอยา่ง วิธีการ แสงเงา 
และเทคนิคต่าง ๆ ทั้ งแบบเหนือจริง  (surrealism) และแบบส าแดงพลังอารมณ์แนว
นามธรรม (abstract expressionism) 

เขามักวาดภาพโดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ของลูกมาช่วยในการสร้างสรรค์ เช่น กระดาษ
ไข กระดาษซบัหมึก ด้ิน ยางลบ หรือบางคร้ังก็ใชถ่้านจากแท่งไมขี้ดไฟหรือใชน้ิ้วของเขาแทนท่ีจะ
ใชป้ากกาหรือพู่กนั บางคร้ังเขาถึงกบัสาดกาแฟใส่หรือหาวิธีสร้างเอฟเฟคต่าง ๆ ท่ีเขาตอ้งการ เล่า
กนัวา่อูโกมกัจะวาดภาพดว้ยมือซา้ย บางคร้ังก็วาดโดยไม่มองกระดาษเลย เพื่อท่ีจะเขา้ถึงภาวะจิตใต้
ส านึกของตวัเอง ในเวลาต่อมาหลกัการน้ีจึงเป็นท่ีรู้จกักนัผา่นทางซิกมุนด ์ฟรอยด ์

อูโกเก็บภาพวาดของเขามิให้สาธารณชนได้เห็น ด้วยเกรงว่ามนัจะบดบังผลงานด้าน
วรรณกรรมของเขาเสีย แต่เขาชอบเอารูปภาพอวดแก่ครอบครัวและเพื่อนฝงู บางคร้ังก็ท าเป็นบตัร
อวยพร มีภาพวาดหลายภาพท่ีมอบให้แก่แขกของเขาเป็นของขวญัในขณะท่ีเขาอยูร่ะหวา่งการล้ีภยั 
ภาพวาดของเขาบางช้ินไดแ้สดงแก่ศิลปินร่วมสมยัเช่น ฟัน โคค และเดอลาครัว และเป็นท่ีช่ืนชอบ
อยา่งมาก เดอลาครัวเคยใหค้วามเห็นวา่ถา้อูโกตดัสินใจมาเป็นศิลปินวาดภาพแทนท่ีจะเป็นนกัเขียน 
เขาจะเป็นศิลปินท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในศตวรรษ6 

 
 
 

 

                                                           
6 (วกิตอร์ อูโกจากวกิพิเีดยี สารานุกรมเสรี.[ออนไลน์]. สืบคน้ 23 พฤษภาคม 2560 เขา้ถึงไดจ้าก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B
8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%81) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B9%84%E0%B8%82&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B9%84%E0%B8%82&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C_%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%8C%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7
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อูโก เป็นแรงบนัดาลใจใหก้บันกัเขียนหลายๆคนรวมทั้ง จิตร ภูมิศกัด์ิ นามปากกา "ทีปกร" 
จิตร  ภูมิศกัด์ิ เป็นคนคิดข้ึนเองซ่ึงจิตรให้ค  าแปลว่า "ผูถื้อดวงประทีป"  ค าท่ีมีความหมาย อนั
รุ่งโรจน์โชติช่วงน้ี   จิตรไดแ้รงบนัดาลใจมาจากบทกวีภาษาฝร่ังเศสของ วิคเตอร์ ฮูโก ช่ือ "ความ
สวา่งและความมืด" (Les  Rayons  et  les  Ombres, I , 1893) 

 
"กว ี ภายใตว้นัคืนอนัอปัลกัษณ์เช่นน้ี 
ยอ่มจกัแผว้ทางไวเ้พื่อวนัคืนอนัดีกวา่ 
เขาคือบุรุษแห่งยคุสมยัของความใฝ่ฝัน 
ตีนทั้งสองเหยยีบยนือยู ่ ณ  ท่ีน้ี 
ตีนทั้งสองเพง่มองไปเบ้ืองหนา้โนน้ 
เขานัน่เทียว  โดยไม่ค  านึงถึงค าประณามและเยริยอ 
เปรียบเสมือนผูท้  านายวถีิแห่งอนาคต 
จกัตอ้งกระท าส่ิงท่ีจะมาถึงใหแ้จ่มจา้ 
เสมือนหน่ึงโคมไฟในมืออนัอาจรองรับสรรพส่ิงของเขา 
ซ่ึงกวดัไกวจา้อยูเ่หนือศีรษะ ของมวลชนทุกกาลสมยั"7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
7 (นักคดิ นักเขียน “จติร ภูมศัิกดิ์” .[ออนไลน์]. สืบคน้ 23 พฤษภาคม 2560 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.baanjomyut.com/library/2548/thaiwriters/jit2.html) 
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ภาพวาดของอูโก 
 

 
Crépuscule ("สนธยา"), เจอร์ซีย,์ 1853-1855. 

 
ภาพท่ี 7 Crépuscule ("สนธยา"), เจอร์ซีย,์ 1853-1855. 
ท่ีมา :  วกิตอร์ อูโก จากวกิิพีเดีย,เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2560,เขา้ถึงไดจ้าก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%95
%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%
82%E0%B8%81 

    
 

 
Ville avec le pont de Tumbledown, 1847 

 
ภาพท่ี 8 Ville avec le pont de Tumbledown, 1847 
ท่ีมา :  วกิตอร์ อูโก จากวกิิพีเดีย,เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2560,เขา้ถึงไดจ้าก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%95
%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%
82%E0%B8%81 
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Pieuvre avec les initales V.H., ("Octopus with the initials V.H."), 1866. 

 
ภาพท่ี 9 Pieuvre avec les initales. 
ท่ีมา :  วกิตอร์ อูโก จากวกิิพีเดีย,เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2560,เขา้ถึงไดจ้าก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%95
%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%
82%E0%B8%81 

 

 
Le phare ("ประภาคาร") 

ภาพท่ี 10 Le phare ("ประภาคาร") 
ท่ีมา :  วกิตอร์ อูโก จากวกิิพีเดีย,เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2560,เขา้ถึงไดจ้าก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%95
%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%
82%E0%B8%81 
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อทิธิพลและแรงบันดาลใจจากการศึกษา-วเิคราะห์ปรัชญาเอกซิสเตนเชียลลสิม์ของฌอง-ปอล ซาร์ต 
  

ฌอง-ปอล ซาร์ต  (Jean-Paul Sartre, 1905 - 1980 ) นกัเขียน,  นกัปรัชญา ชาวฝร่ังเศส ผูมี้
บทบาทส าคญัในแนวคิดอตัถิภาวนิยม หรือทฤษฎีท่ีวา่ทุกคนนั้นอิสระและรับผิดชอบในการกระท า
ของตน (Existentialism) เป็นนกัปรัชญาผูป้ระกาศเสรีภาพของมนุษยใ์นแง่ปัจเจกชน ไดรั้บรางวลั
โนเบลสาขาวรรณกรรม เม่ือปี พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964) ) แต่เขาปฏิเสธการรับรางวลัอนัทรงเกียรติน้ี  
ชาร์ตเน้นในเร่ืองการเผชิญหน้ากับปัญหาในปัจจุบนั เขาสอนให้แก้ปัญหา และรับผิดชอบต่อ
เหตุการณ์เฉพาะหน้า ให้รู้จักใช้เสรีภาพ และภูมิใจในเสรีภาพของตนเอง ให้รู้จักชีวิตและ
รับผดิชอบต่อชีวติในปัจจุบนั  
เขาได้อธิบายถึงความเป็นมนุษย์ซ่ึงสามารถจ าแนกให้ใคร่ครวญศึกษาอยู่ 3 ประการ คือ 
 

1.เป็นความรู้ส านึก (Conscious being) ชาร์ต ให้ความเห็นวา่ หากจะเขา้ถึงความเป็นมนุษย์
นั้นให้เร่ิมตน้ศึกษาความเป็นมนุษยท่ี์ตวัคุณเอง (Subject) แต่นัน่ย่อมมิใช่การเอาตวัเองเป็นท่ีตั้ง 
แลว้ก าหนดให้คนอ่ืนตอ้งด าเนินชีวิตตามกรอบท่ีตวัคุณวางเอาไว ้ จงอย่าเร่ิมตน้ศึกษาความเป็น
มนุษยท่ี์ตวัคนอ่ืน เพราะนัน่เป็นวิธีการศึกษามนุษยใ์นความเป็นวตัถุ (Object)  เพราะตวัคุณเองนัน่
แหละคือคือ มนุษย ์แลว้คุณจะพบความเป็นมนุษยท่ี์แทจ้ริง อนัดบัแรกสุด Being (ความเป็น) ท่ีคุณ
จะพบในความเป็นมนุษยคื์อ ตวัความรู้สึกส านึก Conscious เพราะเป็นส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนจะตอ้งรู้สึก
ต่อส่ิงต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวั แลว้แยกตวัเองออกมาจากส่ิงนั้น ชาร์ตเสนอวธีิพิสูจน์แนวคิดของตนเองวา่ 
ให้คุณลองอยู่ในห้องแต่เพียงล าพงั แลว้คน้หาตวัของความเป็นมนุษยว์่ามนัอยู่ท่ีตรงไหน แทจ้ริง
แลว้มนัอยูท่ี่ความรู้ส านึกต่อส่ิงต่างๆ นัน่เอง เขาบอกวา่ในห้องนั้นมี "ความเป็น" (being) อยูเ่พียง 2 
ส่วน คือส่วนท่ีถูกรู้สึกต่อส่ิงต่างๆ (Object) เช่นวตัถุท่ีวางอยู่ในห้อง และอีกส่วนคือ ความรู้สึก
ส านึก (Subject) ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เน่ืองจากความรู้สึกส านึก (Conscious being) นัน่แหละท่ีเป็นตวัมนุษย ์
เม่ือตวัมนุษยห์ายไป ความรู้สึกส านึกยอ่มไม่มีอีกแลว้ 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2507
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2. เป็นความวา่ง (Nihilate being)  ต่อจากประเด็นแรก เม่ือคุณลองถามหาตน้ตอของความ
เป็นมนุษย์ท่ีปรากฏข้ึนในตวัคุณ แล้วตอบได้ว่ามนัไม่ได้เป็นอะไรเลย แต่เม่ือคุณอยู่ท่ามกลาง
ส่ิงของและวตัถุท่ีอยูใ่นหอ้งนั้น ความเป็น (Being)ของส่ิงต่างๆ นั้นไดป้รากฏอยู ่ทุกส่ิงลว้นอยูน่อก
ตวัความรู้สึก แต่ตวัความรู้สึกส านึกกลบัไม่ไดเ้ป็น หรือไม่มีอะไรเลย นอกจากความว่างจากวตัถุ
ส่ิงของต่างๆ เหล่านั้น ดังนั้ น ความเป็นมนุษย์หรือตัวความรู้สึกส านึกจึงเป็น ความว่าง ท่ีอยู่
ท่ามกลางวตัถุต่างๆ นัน่คือ มนุษยด์ ารงอยูไ่ดก้็เพราะวา่งจากส่ิงต่างๆ ไม่มีอะไรอยูภ่ายในของความ
เป็นมนุษย ์

3. ความเป็นอิสระเสรี (free being)  เม่ือตวัมนุษยคื์อความรู้สึกท่ีวา่งเปล่า ไม่มีอะไรภายใน 
แต่สามารถด ารงชีวติอยูไ่ดเ้พราะอิงอาศยักบัส่ิงอ่ืน เม่ือมนัไม่มีและไม่เป็นอะไร มนัจึงเป็นความ
อิสระเสรี เพราะไม่มีอะไรจะมาก าหนดมนัได ้ หรือเพราะไม่มีอะไรใหถู้กก าหนด  สมมุติวา่ หาก
ความเป็นมนุษยจ์ะเป็นอะไร "สักอยา่ง" ความเป็นสักอยา่งนั้นอาจจะถูกก าหนดโดย “อะไร
บางอยา่ง” จึงมีค าถามวา่ ในเม่ือมนุษยไ์ม่ไดเ้ป็นอะไรสักอยา่ง แลว้มีอะไรบางอยา่งท่ีมาก าหนดตวั
มนุษยไ์ดห้รือไม่ ค  าตอบคือ ตวัเสรีภาพ เสรีภาพท่ีจะรู้สึกนึกคิด ก าหนด วางแผนท่ีจะเป็นไปต่างๆ 
เสรีภาพจึงไม่ใช่ภาวะท่ีอยูน่อกเหนือความเป็นมนุษยท่ี์จะพึงมีได ้มนุษยทุ์กคนจึงตอ้งด้ินรน  
ขวนขวาย ต่อสู้ หรือท ามาหากินเพื่อใหบ้รรลุภาวะแห่งความเป็นเสรีนั้น ชาร์ตไดร้ะบุวา่ ในความ
เป็นจริงแลว้ เสรีสภาวะ กบั มนุษยส์ภาวะ นั้นเป็นสภาวะอนัเดียวกนัท่ีจะแยกออกจากกนัไม่ไดเ้ลย 
ตราบเท่าท่ีความเป็นมนุษยย์งัคงด ารงอยู ่ ชาร์ตใหท้ศันะเร่ืองความรู้สึกวา่งนั้นวา่ ไม่มีขอ้ก าหนด
ดว้ยกาละเทศะ เพราะมนัอยูเ่หนือกาลเวลา โดยมนัก าหนดเวลาข้ึนมาของมนัเองและความรู้สึกจะ
ยอ้นไปในอดีตหรือกา้วล่วงไปในอนาคตโดยไม่มีขอ้ก าหนด และมนัก็อยูเ่หนือเทศะ(สถานท่ี) 
เพราะมนัจะรู้สึกถึงอะไร-ท่ีไหน-อยา่งไรก็ไดโ้ดยไร้ขอ้ก าหนด8 
 

                                                           
8 เถลิง พนัธ์ุเถกิงอมร.นวนิยายเร่ืองส้ัน:การศึกษาเชิงวเิคราะห์และวจิารณ์,(สถาบนัราชภฏัสงขลา,2541) 
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ภาพท่ี 11 ฌอง ปอลซาร์ต 
ท่ีมา :      มนุษยใ์นทศันะของ ฌอง-ปอล ชาตร์ (Jean-Paul Sartre),เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2560, 
   เขา้ถึงไดจ้าก http://oknation.nationtv.tv/blog/nn1234/2015/10/12/entry-1 
 
 
อทิธิพลและแรงบันดาลใจจากปรัชญาสังคมเปรียบเทียบ 

กุหลาบ สายประดิษฐ์  ( พ.ศ. 2448 -  2517) นักคิด นักเขียน และนักหนังสือพิมพ์ยุค
แรกเร่ิมของเมืองไทย หรือเป็นท่ีรู้จกักนัในนามปากกา ศรีบูรพา  เจา้ของวาทะ "ฉนัรักธรรมศาสตร์ 
เพราะธรรมศาสตร์สอนใหฉ้นัรักประชาชน"  แปลและเรียบเรียง  

หลกัปรัชญาท่ีส าคญัท่ีสุดของคาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx, 1818-1883) นกัคิด นกัปรัชญา นกั
เศรษฐศาสตร์การเมือง นกัสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ นกัปฏิวติัชาวเยอรมนั นัน่คือการมองภาพของ
มนุษยว์า่เป็นปัจเจกท่ีด ารงอยูใ่นสังคม เป็นปัจเจกชนท่ีมีอิสระ มีพลงั มีอ านาจท่ีจะสามารถก าหนด

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2448
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2517
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หนทางเดินท่ีอยู่ขา้งหน้าไดด้ว้ยความรู้ส านึก มาร์กซ์มีความวิตกอย่างมากเก่ียวกบัชีวิตของมนุษย ์
เบ้ืองหนา้เขาปรากฏเป็นภาพของมนุษยท่ี์มีอาการทรุดโทรม มาร์กซ์ส านึกดีวา่ ภาพเหล่าน้ีเกิดจาก
ส่ิงแวดล้อมรอบตวัของมนุษย ์ในท่ีสุดเขาได้ขอ้สรุปท่ีชดัเจนว่า จะลม้ล้างทุกส่ิงทุกอย่างซ่ึงเป็น
เง่ือนไขท่ีท าให้มนุษยต์อ้งถูกเหยียบย  ่า ถูกกกัขงั ถูกทอดทิ้ง ถูกดูหม่ินเหยียดหยาม ส่ิงหน่ึงท่ีด ารง
อยูใ่นจิตใจของมาร์กซ์ เป็นความรู้สึกของคนคนหน่ึงซ่ึงไม่อาจทนไดต่้อสภาพความทุกขย์าก และ
การเอารัดเอาเปรียบมนุษย ์โดยมนุษยด์ว้ยกนั เขาไม่อาจยอมรับสภาพท่ีด ารงอยู่ต่อไปได้อีกแล้ว 
นัน่เป็นแนวคิดมนุษยธรรมของเขา และไดว้ิพากษ์ว่าสังคมของมนุษยมี์ความสูงต ่า มีการต่อสู้ มี
ความขดัแยง้ มีอุดมการณ์ท่ีปล่อยหมอกควนัอนัพร่าเลือนออกมาทัว่สังคม เราจึงตอ้งท าความเขา้ใจ
กบัสังคมท่ีเป็นอยูอ่ยา่งลึกซ้ึงถึงแก่นแท ้คน้หาความขดัแยง้และภาวะท่ีท าให้จิตส านึกแตกสลาย เรา
จึงต้องหาทางออก และแก้ไขสภาพของสังคม แต่การท่ีจะก้าวไปข้างหน้าได้นั้น มนุษย์ต้องมี
ความคิดท่ีเป็นอิสระ มีจิตส านึกท่ีไม่ถูกจ ากดัโดยขอบเขตอนัคบัแคบ เพราะหลายร้อยปีท่ีผ่านมา 
จนถึงวนัน้ี มนุษยชาติยงัคงมีจิตส านึกของวนัพรุ่งน้ี ไม่เส่ือมคลาย มองให้ลึกลงไปแลว้ เราจะเห็น
วา่วนัพรุ่งน้ีไดเ้ขา้มาอาศยัอยูใ่นวนัน้ีแลว้ ผูค้นของวนัน้ีต่างก็เรียกหาวนัพรุ่งน้ีอยูเ่สมอมา ใบหน้า
ของผูค้นอาจแตกต่างกันไปตามกาลเวลาและสถานท่ี แต่ทิศทางท่ีพวกเขามองจะเป็นทิศทาง
เดียวกนั และจุดหมายน้ีเป็นส่ิงเดียวท่ีไม่เคยเปล่ียนแปลงเลย ในประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติ9 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 
 
 
 

                                                           
9 กหุลาบ สายประดิษฐ ์.หนังสือปรัชญาสังคมเปรียบเทยีบ ,(ส านกัพิมพด์อกหญา้, สิงหาคม 2526 ) 
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ภาพท่ี 12  กุหลาบ สายประดิษฐ ์  
ท่ีมา :     กุหลาบ สายประดิษฐ ์กบัอุดมการณ์ปฏิวติัสยาม พ.ศ.๒๔๗๕, 

    เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2560, 
            เขา้ถึงไดจ้าก http://v1.midnightuniv.org/midnight2544/0009999439.html 
 

 

 
                              

ภาพท่ี 13 คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) 
ท่ีมา :     วาทะจุดประกาย: คาร์ล มาร์กซ์, 1864, เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2560, 
  เขา้ถึงไดจ้าก https://prachatai.com/radio/2013/05/246 
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อทิธิพลและแรงบันดาลใจจากทฤษฎจิีตวเิคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ 
 ซิกมนัด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud, 1856-1939) นักจิตแพทย์ นักประสาทวิทยา ชาว
ออสเตรีย และผูก่้อตั้งแนวคิดจิตวเิคราะห์ เป็นผูท่ี้มีทฤษฏีใกลเ้คียงกบัพระพุทธศาสนามากคนหน่ึง 
(กามะตณัหา : ภาวะตณัหา และวภิาวะตณัหา) ทฤษฎีต่างๆ ของเขาท่ีคน้พบยงัคงน ามาใชรั้กษาโรค
ทางจิตอยู่ทุกวนัน้ี เช่น ทฤษฎีบุคลิกภาพแบบจิตวิเคราะห์ ซ่ึงกล่าวถึง พลงัจิตใตส้ านึกท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมของแต่ละบุคคล และจ าแนกบุคคลให้แตกต่างกนั เขาได้ศึกษาวิเคราะห์จิตของมนุษย ์
ผา่นประสบการณ์จากการรักษาผูป่้วยในคลินิก ซ่ึงฟรอยด์ตั้งขอ้สังเกตว่า มีคนป่วยบางประเภทท่ี
ไม่สามารถคน้หาสาเหตุทางกายได ้ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นแนวทางท่ีท าให้ฟรอยด์เกิดความสนใจท่ีจะ
บ าบดัรักษาผูป่้วยดว้ยการใชว้ธีิการทางจิต (Psychoanalysis)  
และเขาอธิบายว่า  จิตใจท าหน้าท่ีควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์                                                 
              ซิกมนัด ์ฟรอยด ์แบ่งจิตออกเป็น 3 ระดบัดงัน้ี 

1. จิตส านึกหรือจิตรู้ส านึก (Conscious mind) หมายถึงภาวะจิตท่ีรู้ตวัอยู่ ไดแ้ก่ การแสด
พฤติกรรมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัแห่งความเป็นจริง            

2.  จิตก่ึงส านึก (Subconscious mind) หมายถึงภาวะจิตท่ีระลึกถึงได ้รองศาสตราจารย ์กลม
รัตน์ หลา้สุวงษ ์(2528 : 35) ไดก้ล่าวถึง Subconscious mind  วา่หมายถึงส่วนของจิตใจ ท่ีมิไดแ้สดง
ออกเป็นพฤติกรรม ในขณะนั้น แต่เป็นส่วนท่ีรู้ตวั สามารถดึงออกมใช้ได้ทุกเม่ือท่ีตอ้งการ เช่น 
นางสาว ก. มีน้องสาวคือนางสาว ข. ซ่ึงก าลงัตกหลุมรัก นาย ค. แต่นางสาว ข. เกรงว่ามารดาจะ
ทราบความจริงจึงบอกพี่สาว มิใหเ้ล่าใหม้ารดาฟัง นางสาว ก. เก็บเร่ืองน้ีไวเ้ป็นความลบั มิไดแ้พร่ง
พรายใหผู้ใ้ดทราบโดยเฉพาะมารดา แต่ในขณะเดียวกนัก็ทราบอยูต่ลอดเวลาวา่ นางสาว ข. รักนาย 
ค. ถา้เธอตอ้งการเปิดเผย เธอก็จะบอกไดท้นัที  ลกัขณา สิริวฒัน์ (2530 : 9) กล่าวถึง Subconscious 
mind ว่าผลมันเกิดจากการขัดแยง้กันระหว่าง พฤติกรรมภายใต้อิทธิพลจิตรู้ส านึกกับอิทธิพล
ของ จิตใตส้ านึกยอ่มก่อใหเ้กิดการหลอกลวงตวัเองข้ึน ภายในบุคคล            

3. จิตไร้ส านึกหรือจิตใตส้ านึก (Unconscious mind) หมายถึงภาวะจิตท่ีไม่อยูใ่นภาวะท่ีรู้ตวั
ระลึกถึงไม่ได้ กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ (2524 : 121) กล่าวว่า จิตไร้ส านึกเป็นส่ิงท่ีฝังลึกอยู่ภายใน
จิตใจ มีการเก็บกด (Repression) เอาไว ้อาจเป็นเพราะถูกบงัคบั หรือไม่สามารถแสดงอาการโตต้อบ
ไดใ้นขณะนั้น ในท่ีสุดก็จะฝังแน่นเขา้ไป จนเจา้ตวัลืมไปชัว่ขณะ และจะแสดงออกมาในลกัษณะ
การพลั้ งเผลอ เช่น พลั้ งปากเอ่ยช่ือ คนรักเก่าต่อหน้า คนรักใหม่ เป็นต้น   คณาจารย์ภาควิชา
จิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง (2530 : 16) กล่าวว่า ส่ิงท่ีมีอิทธิพลจูงใจ
พฤติกรรมและการด าเนินชีวติของคนเรามากท่ีสุดก็คือ ส่วนท่ีเป็นจิตใตส้ านึกและส่ิงท่ีคนเรามกัจะ
เก็บกดลงไปท่ีจิตใตส้ านึก  
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นอกจากน้ี ฟรอยด ์ยงัไดศึ้กษาถึงโครงสร้างทางจิตพบวา่โครงสร้างทางจิตประกอบดว้ย               
 
       1. อิด (Id) หมายถึงตณัหาหรือความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยซ่ึ์งเป็นส่ิงท่ียงัไม่ได้ขดั
เกลา และท าให้มนุษย์ท าทุกอย่างเพื่อความพึงพอใจของตนเอง หรือท าตามหลักของความ
พอใจ (Pleasure principle) เปรียบเหมือนสันดานดิบของมนุษย์ ซ่ึงแบ่งออกเป็นสัญชาติญาณแห่ง
การมีชีวติ (Life instinct) เช่น ความตอ้งการอาหาร ความตอ้งการทางเพศ ความตอ้งการหลีกหนีจาก
อนัตราย กบัสัญชาติญาณแห่งความตาย (Death instinct) เช่น ความกา้วร้าว หรือการท าอนัตรายต่อ
ตนเองและผูอ่ื้น เป็นตน้ บุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามความพอใจของเขาเป็นใหญ่ ไม่ค  านึงถึง
ค่านิยมของสังคมและความพอใจของบุคคลอ่ืน จึงมกัเป็นพฤติกรรมท่ีไม่เป็นไปตามครรลอง
มาตรฐานของสังคม บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพเช่นน้ี มกัไดรั้บการประณามว่ามีบุคลิกภาพไม่ดี หรือไม่
เหมาะสม 
 
  2. อีโก ้(Ego) หมายถึง ส่วนท่ีควบคุมพฤติกรรมท่ีเกิดจากความตอ้งการของ Id โดยอาศยั
กฎเกณฑ์ทางสังคมและหลักแห่งความจริง (Reality principle) มาช่วยในการตดัสินใจ ไม่ใช่
แสดงออกตามความพอใจของตนแต่เพียงอยา่งเดียว แต่ตอ้งคิดแสดงออกอยา่งมีเหตุผลดว้ย นัน่คือ
บุคคลจะแสดงพฤติกรรมโดยมีเหตุและผลท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะในสังคม จึงเป็นบุคลิกภาพท่ี
ไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุด ในคนปรกติท่ีสามารถปรับตวัอยู่ไดใ้นสังคมอย่างมีความสุข ฟรอยด ์
เช่ือวา่เป็นเพราะมีโครงสร้าง ส่วนน้ีแขง็แรง 
             
   3. ซุปเปอร์อีโก้ (Superego) หมายถึง มโนธรรมหรือจิตส่วนท่ีได้รับการพัฒนาจาก
ประสบการณ์ การอบรมสั่งสอน โดยอาศยัหลกัของศีลธรรมจรรยา ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ค่านิยมต่าง ๆ ในสังคมนั้นSuperego จะเป็นตวับงัคบั และควบคุมความคิดให้แสดงออกในลกัษณะ
ท่ีเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม โดยยดึหลกัค่านิยมของสังคม (Value principle) ท่ีตดัสินวา่ส่ิงใดเป็นส่ิง
ท่ีดี กล่าวคือบุคคลจะแสดงพฤติกรรมตาม ขอบเขตท่ีสังคมวางไว ้แต่บางคร้ังอาจไม่เหมาะสม 
เช่น เม่ือถูกยงุกดัเตม็แขน  ขาก็ไม่ยอมตบยงุ เพราะกลวับาป หรือสงสารคนขอทานให้เงินเขาไปจน
หมด ในขณะท่ีตนเองหิวขา้วไม่มีเงินจะซ้ืออาหารกินก็ยอมทนหิว เป็นตน้10 
 
 

                                                           
10 (ประวตั ินักจติวทิยา ซิกมนัด์ ฟรอยด์ . [ออนไลน]์.สืบคน้  23 พฤษภาคม 2560 เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.gotoknow.org/posts/286996) 
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ภาพท่ี 14  ซิกมนัด ์ฟรอยด ์(Sigmund Freud) 
ท่ีมา :     ทฤษฎีจิตวเิคราะห์ของฟรอยด์,เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 
    http://rasidah6381.blogspot.com/2012/07/1_9282.html 
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อทิธิพลและแรงบันดาลใจทีไ่ด้รับจากผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะและศิลปิน 
 

จ่าง แซ่ตั้ง  (1 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533) เป็นศิลปิน นกัเขียนบทกว ี
และจิตรกร เขามีเช้ือสายจีน โดยบิดาอพยพมาจากประเทศจีน ส่วนมารดาเป็นคนจีนเกิดในประเทศ
ไทย  จ่างเกิดท่ีตลาดสมเด็จ ริมแม่น ้ าเจา้พระยา ฝ่ังธนบุรี เขา้เรียนหนงัสือระดบัชั้นมูลท่ีโรงเรียน
เทศบาลสอง วดัพิชยัญาติ แต่เกิดสงครามโลกคร้ังท่ีสอง และเขาก็ไม่ไดเ้รียนหนงัสือท่ีไหนอีก 

จ่าง แซ่ตั้ง ช่ืนชอบการวาดรูปมาตั้งแต่เด็ก และไดฝึ้กฝนฝีมือการวาดภาพดว้ยตวัเอง ในปี 
พ.ศ. 2505 เร่ิมเขียนภาพจิตกรรมฝาผนงัสีน ้ ามนัขนาดใหญ่ โดยใชน้ิ้วมือแทนพู่กนั เป็นภาพเจา้แม่
โพธิสัตว์ ท่ีมูลนิธิโรงพยาบาลเทียน โดยเขาเร่ิมเขียนเร่ืองสั้ นในปี พ.ศ. 2506 เร่ือง “เวลาอนั
ยาวนาน” ตีพิมพใ์นหนงัสือรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลยัศิลปากร ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 จ่างเร่ิม
เขียนบทกวี ท่ีมีลกัษณะเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เรียกวา่ "กวีรูปธรรม" (concrete poetry) ซ่ึงมี
ท่ีมาจากการเป็นจิตรกรวาดภาพมาแต่เดิม ลกัษณะเฉพาะของบทกวีของจ่าง คือ ไม่ใช้ไมย้มกแทน
ค าซ ้ า แต่กลบัเขียนค าซ ้ าๆ กนั และมีลกัษณะคลา้ยการเขียนรูป ซ่ึงเป็นความแปลกใหม่ท่ีไม่มีใครท า
มาก่อน ทั้งน้ี จ่าง แซ่ตั้ง ถือวา่เป็นคนแรกในประเทศไทย ท่ีไดส้ร้างงานศิลปะประเภทนามธรรม 
(Abstract) และมีอิทธิพลต่อวงการศิลปะไทยเป็นอนัมาก 

ในปี พ.ศ. 2510 มีการแปลผลงานกวีของจ่าง แซ่ตั้งเป็นภาษาองักฤษ และเขาไดรั้บเชิญไป
ร่วมงานประชุมกวโีลกท่ีกรุงแคนเบอรา ออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. 2514  ต่อมานิตยสาร “ลุคอิส” ไดม้า
ท าสารคดีเก่ียวกบัชีวิต การท างานและความเป็นอยู่ของจ่าง รวมทั้งน าภาพสีพิมพเ์ป็นปกเพื่อขาย
จ าหน่ายไปทัว่โลกผลงานของจ่างไดถู้กรับเชิญใหไ้ปจดัแสดงในต่างประเทศหลายคร้ัง ไม่วา่จะเป็น
ประเทศญ่ีปุ่นหรือประเทศจีน โดยในปี 2557 ผลงานจิตรกรรมนามธรรมและบทกวีรูปธรรมของ
จ่าง ไดร่้วมจดัแสดงในนิทรรศการศิลปะ เซ่ียงไฮ ้เบียนนาเล่ คร้ังท่ี 10 ซ่ึงจดัข้ึนในเมืองเซ่ียงไฮ ้
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน11 

จ่าง แซ่ตั้ง เป็นศิลปินและกวีท่ีใช้ชีวิตแบบสมถะเรียบง่าย แต่ผลงานสร้างสรรค์ทางด้าน
ศิลปะของท่านเป็นพลังส าคญัท่ีท าให้วิวฒันาการทางด้านศิลปะสมยัใหม่ของไทยมีความเป็น
เอกลกัษณ์พิเศษแตกต่างไปจากชาติอ่ืนๆในแถบภาคพื้นเอเชียอาคเนย ์ถึงแมว้่าจ่างจะศึกษาศิลปะ

                                                           
11   (จ่าง แซ่ตั้ง จากวกิพิเีดยี.[ออนไลน์].สืบคน้ 23 พฤษภาคม 2560 เขา้ไดจ้าก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87_%E0%B9%81%E0%B
8%8B%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%8) 

https://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2477
https://th.wikipedia.org/wiki/26_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2533
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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และฝึกฝนดว้ยตนเองมโดยตลอดก็ตาม แต่ทศันคติในการท างานของท่านนั้นมีสาระส าคญัต่อวง
การศึกษาศิลปะอยา่งมาก ท่านไดเ้คยกล่าววา่ การเขียนรูปหรือการท างานศิลปะนั้น ส่ือส าคญัอยู่ท่ี
การริเร่ิม สร้างสรรค์ด้วยปัญญาและสมองของเรา ค ากล่าวน้ีท าให้นึกถึงหลักธรรมท่ีสามารถ
น ามาใช้ประยุกต์กบัการปฏิบติังานศิลปะได้เช่นกนั นั่นคือการสร้างด้วยสติสัมปชญัญะและการ
สร้างดว้ยปัญญา ซ่ึงถือไดว้า่การท างานศิลปะของจ่างเป็นการเจริญธรรมอยา่งหน่ึง โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ในช่วงทศวรรษ 2490 และ 2500 ผลงานท่ีผลิตข้ึนส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นนามธรรม 

งานศิลปะแนวนามธรรมของจ่างในช่วงระยะเวลาดงักล่าวมีการแสดงออกซ่ึงพลังแห่ง
ความรู้สึกและจิตวิญญาณท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด และอาจกล่าวไดว้่าในช่วงเวลาน้ีจ่างเป็นศิลปินไทยคน
เดียวท่ีเขียนภาพแนวนามธรรมโดยมีรากฐานท่ีมาจากรากเหงา้ทางดา้นวฒันธรรมของจีน ซ่ึงเป็น
วฒันธรรมเก่าแก่ดั้งเดิมของบรรพบุรุษและครอบครัวของเขา จ่างมีความสนใจในธรรมชาติปรัชญา
จีนและบทกวี นอกจากน้ีการท างานของเขายงัมีความสัมพนัธ์กบัพุทธศาสนาลทัธิเซ็นและลทัธิเต๋า 
การท าสมาธิก่อนท่ีจะลงมือเขียนภาพนั้นเป็นส่ิงส าคญัส าหรับศิลปินท่านน้ีมาก ดงันั้น พลงัในการ
ท างานของจ่างจะเห็นไดจ้ากการใช้ฝีแปรงลากเป็นเส้นท่ีสามารถเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งเสรี การตวดั
เส้นหรือการลากเส้นนั้นเป็นไปอยา่งฉบัพลนัคล่องแคล่ว เป็นการรวมใจและมือให้เป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั ศิลปะการเขียนอกัษรจีนก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีให้ความบนัดาลใจแก่การท างานของจ่าง 
ภาพเขียนในแนวนามธรรมท่ีปรากฏ ไม่เพียงแต่จะเผยให้เห็นถึงความรู้สึกอนัล ้ าลึกเท่านั้น แต่ยงั
เป็นเสมือนภาษาสากลท่ีสามารถส่ือให้เขา้ใจได้จากการใช้ เส้น รูปทรง และสีท่ีมีพลงัอนัแรงกลา้ 
ผสมผสานกบัความรู้สึกท่ีละเอียดอ่อน ส่วนภาพเหมือนของจ่างซ่ึงเขียนข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 
จนกระทัง่ถึงปี พ.ศ. 2530 เป็นเสมือนการบนัทึกชีวิตภาวะอารมณ์ความรู้สึกในช่วงเวลาต่างกนั 
ภาวะของความยากล าบากในการด ารงชีวติของจ่างเป็นภาวะท่ีเตม็ไปดว้ยความกดดนั อนัเป็นสาเหตุ
ของการน ามาสู่การท างานท่ีดูรุนแรงและเตม็ไปดว้ยพลงัความรู้สึก เราสามารถสัมผสักบัชีวิตไดจ้าก
การอ่านความรู้สึกท่ีแฝงอยูบ่นใบหนา้แววตาของศิลปิน การใชสี้ น ้ าหนกัแสงเงา และฝีแปรงท าให้
ภาพมีทั้งความน่ากลวั ความลึกลบั ความทระนง ความหนกัแน่น ความส้ินหวงั ความมัน่ใจ ความ
ทอ้แท ้ความหวาดระแวง ความสุข ความทุกข ์ความผ่อนคลาย และความสนุกสนานคละเคลา้กนั
อยา่งหลากหลายและมีรสชาติ ภาพเหมือนของจ่างสะทอ้นภาพชีวิตทั้งในแง่บวกและแง่ลบ เสมือน
ไฟชีวติท่ีมีความสวา่งเจิดจา้ ร้อนแรง และมืดมนอนัเป็นความหม่นหมองและความทุกขท่ี์แทจ้ริง 

ภาพเหมือนของจ่างทั้งหมดท าใหผู้เ้ขียนตอ้งหยดุคิดพิจารณาถึงสภาวะชีวติมนุษย ์แก่นสาร 
และสาระส าคญัของชีวติท่ีแทจ้ริงนั้นคืออะไร ภาพเหมือนของจ่างเป็นเสมือนสัญลกัษณ์ท่ีแสดงสัจ
ธรรมของชีวิตซ่ึงมีความชัดเจนและความสมบูรณ์ ภาพเหมือนเหล่านั้นมีความหลากหลายใน
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เทคนิค และรูปแบบท่ีเหมือนจริง รูปแบบท่ีเป็นก่ึงนามธรรมและนามธรรม เม่ือกล่าวถึงเทคนิคจะ
เห็นไดว้า่ มีการใชว้สัดุท่ีสอดคลอ้งกบัเทคนิค ไม่วา่จะเป็นการปาดป้ายสี  การแตม้จุด หรือการขีด
เส้นเพียงแผ่วเบาบนพื้นท่ีว่าง ล้วนสะทอ้นให้เห็นถึงจงัหวะของอารมณ์ความรู้สึก ตลอดจนจิต
วิญญาณของศิลปิน ซ่ึงมีผลกระทบทางด้านจิตวิญญาณอย่างสูง ภาพเหมือนทั้งหมดของจ่างเม่ือ
น ามาจดัวางเรียงรายต่อเน่ืองกนันั้น เปรียบเสมือนการตั้งค  าถามท่ีว่า "ฉนัคือใคร" เป็นค าถามท่ีทา้
ทายใหผู้ดู้ตอ้งถามตนเอง และพิจารณาถึงความเป็นอตัลกัษณ์ เป็นค าถามในเชิงปริศนาซ่ึงศิลปินไม่
ตอ้งการค าตอบ แต่ผูดู้เท่านั้นท่ีตอ้งคิดและตอบตนเอง ในระหวา่งปี พ.ศ. 2538 และ 2539 นั้น ศูนย์
เอเชีย มูลนิธีญ่ีปุ่นในกรุงโตเกียว ไดจ้ดันิทรรศการศิลปะสมยัใหม่ของประเทศแถบเอเชียช่ือ Asian 
Modernism ข้ึน ผูจ้ดัไดน้ าศิลปะแนวนามธรรม รวมทั้งภาพเหมือนของตนเอง ของจ่างไปแสดง
พร้อมกบังานศิลปะไทยชั้นบรมครูท่านอ่ืนๆ ณ ประเทศญ่ีปุ่น อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ จากการ
วเิคราะห์เปรียบเทียบววิฒันาการทางดา้นศิลปะแนวนามธรรมจากยโุรปและอเมริกา เช่น ศิลปะแนว
แอ็บสแตรคเอ๊กซ์เพรสชัน่นิสม์ ( Abstract Expressionism) ไดเ้ขา้มามีบทบาท และมีอิทธิพลต่อ
ววิฒันาการของศิลปะสมยัใหม่ในประเทศดงักล่าวมากในช่วงทศวรรษ 2500 และ 2510 แต่ในกรณี
ของไทยนั้น ในขณะท่ีกระแสอิทธิพลของตะวนัตกก าลงัมาแรง จ่างสร้างสรรคศิ์ลปะแนวนามธรรม
โดยมิไดรั้บอิทธิพลทางความคิดหรือแบบอย่างของตะวนัตกแต่ประการใด ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้
ขา้งตน้ว่า รูปแบบของศิลปะแนวนามธรรมของจ่างไดค้วามบนัดาลใจและมีท่ีมาจากรากฐานทาง
วฒันธรรมของจีน ซ่ึงมีความผูกพนัอย่างใกล้ชิดกับชีวิตและการท างานของศิลปิน ภาพเขียน
นามธรรมของจ่างมกัมีขนาดใหญ่ สีท่ีใชก้็จะเป็นเพียงสีขาวด า และมีความหนายากต่อการเก็บรักษา 
บางคร้ังท่านเขียนภาพโดยใช้สีขาวบนพื้นสีขาว และสีด าบนพื้นสีด า ฝีแปรงท่ีบดขยี้หรือป้ายตวดั
บนผืนผา้ใบมีการใช้จงัหวะอารมณ์ความรู้สึก และแมก้ระทัง่พื้นท่ีอนัว่างเปล่าท่ีปรากฏในงาน
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงจิตวญิญาณของความเป็นตะวนัออกอยา่งชดัเจน 

ในขณะท่ีจ่างยงัมีชีวิตอยูน่ั้น แมว้า่การสร้างสรรคศิ์ลปะของเขาจะไม่เป็นท่ียอมรับของคน
บางกลุ่ม แต่การไม่ยอมรับมิไดเ้ป็นผลเสียแต่ประการใด ในทางตรงกนัขา้ม เม่ือกาลเวลาผ่านไป 
การท างานซ่ึงเป็นลกัษณะทวนกระแสของศิลปะซ่ึงเป็นท่ีนิยมในขณะนั้น กลบัเป็นตวัท่ีบ่งบอกให้
เห็นถึงความเป็นเอกลกัษณ์ ความเป็นตวัตนท่ีแทจ้ริงของศิลปะ และความเป็นตน้ฉบบัของศิลปะ 
งานนามธรรมของจ่างมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ศิลปะของไทยและเอเชียอาคเนย ์ซ่ึงเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาและตอ้งสงวนรักษาไวเ้ป็นอยา่งดี เพื่อชนรุ่นหลงัจะไดมี้โอกาสช่ืนชมต่อไป  
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เม่ือยอ้นกลบัมาดูงานภาพเหมือนของจ่างอีกคร้ัง จะเห็นไดว้่าการเขียนภาพของท่านจะมี
ลกัษณะของการท างานท่ีเป็นแบบไม่ย  ่าอยูก่บัท่ี มีการใชรู้ปแบบและเทคนิคเปล่ียนกลบัไปกลบัมา
โดยตลอด จ่างจะไม่ยึดมัน่อยู่กบัรูปแบบ วิธีการหรือรูปทรงภายนอกท่ีปรากฏ คุณสมบติัท่ีแทจ้ริง
ของศิลปินยอ่มจะไม่ยึดติดอยูก่บัส่ิงดงักล่าว ซ่ึงมกัจะเป็นตวัก่อให้เกิดอุปสรรคในการสร้างสรรค ์
เพราะเหตุวา่ ศิลปินไม่สามารถหลีกเล่ียงกฎเกณฑ์เหล่านั้น ท าให้ขาดซ่ึงอิสรภาพและเป็นหนทางท่ี
ปิดกั้นมิใหศิ้ลปินไดเ้ขา้ถึงสัจธรรมของชีวติ ดงันั้น การลากเส้นหรือการตวดัพู่กนัในแต่ละคร้ังของ
จ่างจะแฝงไวด้ว้ยพลงัความมัน่คง เป็นไปอยา่งรวดเร็ว และเด็ดขาด เป็นการถ่ายทอดภาวะของจิตท่ี
บริสุทธ์ิในช่วงปฏิบติังาน หลุดพน้จากพนัธนาการใดๆทั้งส้ิน จ่างใชจิ้ตวิญญาณของตนเขา้สัมผสั
กบัธรรมชาติและส่ิงต่างๆท่ีเขียน หลกัการส าคญัของศิลปินท่านน้ีอีกประการหน่ึงคือ การถ่ายทอด
วิญญาณของส่ิงท่ีเขียน ส่วนส่ิงท่ีไม่อาจจะมองขา้มไปไดน้ั้นคือการใช้ฝีแปรง ทีพู่กนัและการจุด
ด้วยปากกา หรือดินสอมกัจะประสานกลมกลืนไปกบัการเคล่ือนไหว เปรียบเสมือนชีวิตท่ีตอ้ง
ด าเนินไป ในกรณีของจ่างนั้น เทคนิคในการเขียนภาพ หรือความงามท่ีปรากฏ มิใช่ส่ิงส าคญัท่ีสุด  
จิตใจต่างหากเป็นเร่ืองท่ีแสดงความเป็นสัจธรรมโดยตรง นอกจากน้ี บทกวีของจ่างบางบทมีการใช้
ภาษาซ่ึงเป็นค าง่ายๆในลกัษณะซ ้ าๆกนั หากน าบทกวีเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกบัศิลปะแนวคอน
เซ็ปทช์วล (Conceptual Art) ในปัจจุบนั ภาษาท่ีใชจ้ะเป็นส่ือกระตุน้และน าให้ผูอ่้านเกิดค าถามข้ึน
ในใจ แง่ท่ีวา่ความเป็นศิลปินนั้นข้ึนอยูก่บัอะไร แน่นอนคงไม่มีสถาบนัหรือค่านิยมตามกระแสของ
ศิลปะ หรือการยอมรับของสังคมในช่วงขณะหน่ึงขณะใด แต่ดว้ยจิตวิญญาณของความเป็นศิลปิน
อย่างแทจ้ริงเท่านั้นท่ีอยู่เหนือขอบเขตมิติของกาลเวลา สถานท่ีหรือกฎเกณฑ์ใดๆทั้งส้ิน ผลงาน
สร้างสรรคข์องจ่างเกิดจากความรัก ความศรัทธา ตลอดจนการรู้คุณค่าของศิลปะ ดงันั้น ความเป็น
ศิลปินของจ่างจึงเป็นท่ีประจกัษ์ และผลงานของท่านยงัเป็นคุณูปการต่อการศึกษาทางดา้นศิลปะ 
และวงการศิลปกรรมร่วมสมยัของไทยต่อไปอีกนานเท่านาน12 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12    สมพร รอดบุญ. "ระลกึถึง จ่าง แซ่ตั้ง." สูจบิัตรประกอบนิทรรศการ "จ่าง แซ่ตั้ง กค็อืจ่าง แซ่ตั้ง." 

 ( 21 มีนาคม - 9 เมษายน    2543) เดอะเมอร์คิวร่ี อารต ์แกลเลอร่ี , กรุงเทพฯ. 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCrYz76oHRAhVJwI8KHVpYCZYQFggeMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.designer.co.th%2F1284&usg=AFQjCNEqapWL-cmfMyIgmEQojmzkaIGuKw&bvm=bv.142059868,d.c2I


38 
 

 
 

บทกวรูีปธรรมของจ่าง แซ่ตั้ง 
 

 
 
ภาพท่ี  15 บทกวรูีปธรรมการเมือง 

ท่ีมา :        ศิลปะในการเมือง, เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก     

                  http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/507942 

 

                                   
 
ภาพท่ี  16 บทกวรูีปธรรมการเมือง 
ท่ีมา :        ศิลปะในการเมือง, เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก     
                  http://www.bloggang.com/data/p/polarbee/picture/1378716971.jpg 
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ภาพศิลปะแนวนามธรรมของจ่าง แซ่ตั้ง 

 

               
 

ภาพท่ี  17 ภาพในพิพิธภณัฑจ่์าง แซ่ตั้ง 

ท่ีมา :      ศิลปะในการเมือง, เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก     

     https://i.ytimg.com/vi/AXqgzvGQOXg/hqdefault.jpg 

 

             
ภาพท่ี  18  ภาพในพิพิธภณัฑจ่์าง แซ่ตั้ง 

ท่ีมา :      ศิลปะในการเมือง, เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก    

     https://www.museumsiam.org/mdn-detail.php?MDNID=228 
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ภาพท่ี  19  ภาพในพิพิธภณัฑจ่์าง แซ่ตั้ง 

ท่ีมา :      ศิลปะในการเมือง, เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก    

        https://www.museumsiam.org/mdn-detail.php?MDNID=228 

 

 
 

ภาพท่ี  20  จ่าง แซ่ตั้ง 

ท่ีมา :      ฅนต านาน , เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก   

      http://www.siamsouth.com/smf/index.php?topic=5373.10;language=thai-utf8 
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       Anselm kiefer  จิตรกร ประติมากร ชาวเยอรมนั  ผลงานของเขาโดดเด่นในเร่ืองของ
การเอาพวกวสัดุมาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิลปะ เช่น ฟาง , เถา้ ,ดิน , ตะกัว่ คร่ัง และกระทัง่ดอกไม้
แหง้  

ส่ิงท่ีน่าสนใจในผลงานของ Anselm kiefer  ส าหรับขา้พเจา้นั้น ก็คือการท่ีเขาไดเ้อาบทกวี
ของ Poul Celan มาเขียนลงในผลงาน และการสร้างพื้นผิวท่ีมีการผสมผสาน การเวน้พื้นท่ีวา่งได้
อย่างลงตวั และบางพื้นท่ีก็ไม่ไดแ้สดงตวัว่าเป็นอะไรอยา่งชดัเจน แต่กลบัสร้างอารมณ์ความรู้สึก
ผา่นผลงานออกมาอยา่งน่าท่ึง และเป็นตวัส่งเสริมใหผู้ช้มเกิดจินตนาการ ผลงานอนัโดดเด่นของเขา
คือภาพวาด "Margarethe" ท่ีใชน้ ้ามนัและฟางบนผา้ใบ) ซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจส าคญั มาจากบทกว ี
"Todesfuge " ( ความตายความทรงจ า)13 

 

             
ภาพท่ี 21 Margarethe 1981 Oil and bundles of straw on canvas  

 ท่ีมา :     Anselm kiefer  , เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก   

  http://www.saatchigallery.com/aipe/anselm_kiefer.htm 

                                                           
13( Anselm Kieferจากวกิพิเีดยี.[ออนไลน์].สืบคน้ 23 พฤษภาคม 2560 เขา้ถึงไดจ้าก 

https://translate.google.co.th/translate?hl=th&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Anselm_Kiefer&prev=sea
rch ) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Straw&usg=ALkJrhgTV_ByU3cx0M0s2PNa9YCRYReQAw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=https://en.wiktionary.org/wiki/ash&usg=ALkJrhgR3TjaFMrlIikJPH7ew3tuFt5HPw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Clay&usg=ALkJrhghwiCKeU1M10GkaS8V0kliy_L7UA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Shellac&usg=ALkJrhj_c-M0m8B7si1YShiAVeYjSmOccQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Todesfuge&usg=ALkJrhh1YJFUmBQ6jLeL6YHnqjt0LE2MVQ
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ภาพท่ี 22  Das Wölund-Lied [Wayland's Song] 1982 

 ท่ีมา :     Anselm kiefer  , เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก   

                 http://www.saatchigallery.com/aipe/anselm_kiefer. 

  

 
ภาพท่ี 23 Wege: Märkischer Sand 1980  

ท่ีมา :       Anselm kiefer  , เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก   

                http://www.saatchigallery.com/aipe/anselm_kiefer 
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ภาพท่ี 24  Wölundlied 1982  

ท่ีมา :      Anselm kiefer  , เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก   

                  http://www.saatchigallery.com/aipe/anselm_kiefer                     

                

 
ภาพท่ี 25  Anselm  kiefer   

ท่ีมา :        Anselm kiefer  , เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก   

    https://www.pinterest.com/pin/302726406175316920/ 
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บทที ่3 

การด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงาน 

 ความเขา้ใจท่ีว่าศิลปะเป็นเร่ืองของความงามท่ีว่าด้วยแก่นแทข้องชีวิต ความพวยพุ่งทาง

ความคิด จินตนาการและความรู้สึกของผูส้ร้างจึงถือว่าเป็นเร่ืองส าคญัต่อการแสดงออก จาก 

ความคิดฝัน อารมณ์ และแรงบนัดาลใจ จึงเป็นแหล่งท่ีมาให้ขา้พเจา้เลือกแสดงออกทางผลงาน

ศิลปะในเชิงก่ึงนามธรรมส่ือถึงความรู้สึกท่ีขา้พเจา้มีต่อโลกอนัมืดมวัซัว ในความทบัซ้อนของ

ความคิด ความเพอ้ฝันท่ีอยูร่ะหวา่งโลกแห่งความเป็นจริง ท าให้ขา้พเจา้เล็งเห็นทั้งความแจ่มชดัและ

พร่ามวัในจุดต่างๆของชีวิต ขา้พเจา้จึงเลือกแสดงออกผ่านผลงานจิตรกรรมด้วยเทคนิคส่ือผสม

เฉพาะตน ท่ีแสดงออกถึงความจดัเจนและเลือนราง ห้วงอารมณ์ความรู้สึก ความผกผนั ปรวนแปร

ในมุมต่างๆของชีวิต ผ่านเร่ืองราวของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นความโอนเอนของทิวไม้ ความ

ปรวนแปรของกอ้นเมฆบนทอ้งฟ้า ความอ่อนไหวของสายลม ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นตวัตนของ

ขา้พเจา้ ซ่ึงขา้พเจา้มองวา่ธรรมชาติจะสะทอ้นความเป็นเราไดดี้กวา่ส่ิงอ่ืน ดงัเป็นกระจกท่ีสะทอ้น

เงาให้เราเห็นตวัเอง ทว่ากระจกใบนั้นคือประสบการณ์ท่ีเราไดเ้รียนรู้ในโลกแห่งวนัวยั และกวา้ง

ใหญ่พอท่ีเราสามารถบรรจุความรู้สึกนึกคิดแสดงตวัตนของเราได้ ในทุกค่าน ้ าหนักของสีท่ีทั้ ง 

หนัก-เบา เหมือนจังหวะการย  ่าเดินของชีวิต การ ขูด ขีด เขียนเส้นต่างๆแทนสัญลักษณ์ของ

ความรู้สึก เสมือนเป็นการประทบัร่องรอยของบางความเจ็บปวดเอาไว ้และเป็นการฉายสะทอ้น

ตวัตนในอีกมิติทางศิลปะ 

 โดยกระบวนการสร้างสรรคน์ั้นขา้พเจา้เร่ิมจากท่ีการสังเกตการณ์ส่ิงรอบขา้งจากส่ิงเล็กๆ

รอบตวั การเฝ้ามอง  และการบนัทึกประจ าวนัผ่านงานเขียน บทกวี และภาพร่าง แต่ละวนัก็ยอ่มมี

ความเปล่ียนแปลงของอารมณ์ความรู้สึก การฝึกตวัเองให้เร่ิมสังเกตโดยเฉพาะ ทอ้งฟ้า ขา้พเจา้เร่ิม

จากการถ่ายรูป การวาดภาพร่างด้วยลายเส้นดินสอ ปากกา รวมถึงสีน ้ า และการเขียนบทกวี

ประกอบให้เป็นกิจจะลกัษณะ เพื่อเป็นการฝึกตวัเองทั้งในเร่ืองของการเขียนกวีและการสังเกตท่ีดี
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ว่าจิตใจมนุษยก์็เหมือนกบัทอ้งฟ้า แม้จะกวา้งใหญ่ไพศาลแต่ไม่หนักแน่นพอท่ีจะต่อตา้นความ

หวัน่ไหวท่ีเกิดจากส่ิงภายนอก  ทั้ งในเร่ืองของการปลดปล่อย เพราะจริงๆแล้วท้องฟ้าหรือ

ธรรมชาติอ่ืนๆ ก็ยอ่มเป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาตินั้นๆ ท่ีเกิดข้ึน เป็นอยู ่และดบัไป แต่มนุษยเ์รา

ต่างหากท่ียดัเยียดความรู้สึกภายในให้แก่ส่ิงเหล่าน้ี ข้าพเจ้าก็เป็นคนหน่ึงท่ีพยายามยดัเยียด

ความรู้สึกต่างๆใหก้บัความวา่งเปล่าของทอ้งฟ้า เพื่อถ่ายถอนความทุกข ์ความเจบ็ปวด ใหทุ้เลาลง   

 

3.1 การก าหนดรูปแบบและวธีิการสร้างสรรค์  

ผลงานของขา้พเจา้เป็นการหยิบยกเร่ืองราวของความรู้สึกออกมาน าเสนอภายใตเ้ง่ือนไข

ต่างๆของธรรมชาติ พูดถึงความเจ็บปวดท่ีมีต่อปัจจยัภายนอกให้เช่ือมโยงกบัปัจจยัภายใน การมอง

หาวิธีการปลอดปล่อยให้กับตวัเอง การท าความเข้าใจชีวิต ข้าพเจ้าเร่ิมต้นจากการเขียนบนัทึก

ความรู้สึกท่ีมีในแต่ละวนัต่อส่ิงต่างๆ ทั้งบทกวีท่ีเป็นฉันทลกัษณ์และไม่เป็นฉันทลกัษณ์(กลอน

เปล่า) การเรียงร้อยของถอยค าท่ีมาจากความรู้สึกนึกคิด การสร้างภาพร่างลายเส้น และสีน ้ า ลงใน

สมุดบันทึก รวมไปถึงการถ่ายรูป เพื่อบันทึกในอีกรูปแบบหน่ึง เป็นผลงานช้ินเล็กๆ แต่ละ

ช่วงเวลา-สถานท่ี  แต่ละมุมของการสังเกตจะใหอ้ารมณ์ท่ีไม่เหมือนกนั     

3.1.1 เนือ้หาสาระ    

  อิทธิพลจากธรรมชาติ  ขา้พเจา้หลงใหลในความงามท่ีธรรมชาติไดส้รรค์สร้าง

ข้ึนมา  ไม่วา่จะเป็นเร่ืองรูปทรง  สี ส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนเอง ตามกฎแห่งธรรมชาติ   น ามาสู่การสังเกต

และบนัทึกจากส่ิงท่ีตาเห็น ทั้งบนัทึกเป็นบทกวีและภาพวาด  ในความเป็นปัจเจกของข้าพเจ้า 

ขา้พเจา้หาความร่ืนรมยจ์ากการเสพเร่ืองราวของ ทอ้งฟ้า ตน้ไม ้แม่น ้ า ธรรมชาติในมุมกวา้ง เป็น

ภาพรวมภาพหน่ึง  แล้วจึงมาศึกษาและสังเกตในจุดเล็กๆของส่ิงใกลต้วั เช่น กอ้นหิน ดิน ทราย 

หยดน ้ า ฯลฯ บนัทึกเป็นภาพถ่ายในการเดินทางไปในท่ีต่างๆ หรือความประทบัในส่ิงท่ีไดพ้บเห็น
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ภาพท่ี 26 ขอ้มูลจากภาพถ่ายการสังเกตธรรมชาติใกลต้วั  

 

ภาพท่ี 27 ขอ้มูลจากภาพถ่ายการสังเกตธรรมชาติใกลต้วัท่ีใชเ้ทคนิคการแต่งภาพดว้ย   photoshop  
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ภาพท่ี 28 ขอ้มูลจากภาพถ่ายการสังเกตธรรมชาติใกลต้วัท่ีใชเ้ทคนิคการแต่งภาพดว้ย   photoshop 
 

 
 

ภาพท่ี 29 ขอ้มูลจากภาพถ่ายการสังเกตธรรมชาติใกลต้วัท่ีใชเ้ทคนิคการแต่งภาพดว้ย   photoshop 
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  อิทธิพลจากส่ิงแวดล้อม และส่ิงรอบข้างที่สัมพันธ์กัน    ความเปล่ียนแปลงของ
สังคมเป็นโจทยห์ลกัท่ีสร้างกระแสความเจ็บปวดให้กบัคนและธรรมชาติ   วิถี ค่านิยม วฒันธรรม
ของบรรพบุรุษท่ีถูกครอบง าด้วยอารยธรรมใหม่ ท่ีน าไปสู่ความศิวิไลซ์ ยกระดบัสังคมให้สูงข้ึน 
ขา้พเจา้ก็เป็นคนๆหน่ึงท่ีอยู่ในสังคมน้ี และมองเห็นส่ิงท่ีต่างท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ทว่าการเปล่ียนแปลงน้ี เป็นไปในทิศทางท่ีดีนั้นล้วนแต่สร้างคุณประโยชน์ให้กบัโลกเราไดม้าก
เช่นกนั แต่ในดา้นหน่ึง การถูกเบียดเบียน จากคนกบัคน จากคนกบัธรรมชาติ ขา้พเจา้มองว่าเป็น
โศกนาฏกรรมคร้ังยิ่งใหญ่ของโลก ท่ีเกิดข้ึนซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า ลว้นแต่เป็นผลปวงจากการกระท าของ
มนุษย ์ ความแห้งแลง้ ฤดูกาลท่ีเปล่ียนไปไม่ถูกตอ้งตามฤดูกาล ความอึดอดั คบัขอ้งหมองใจเร่ือง
ระบอบการเมืองการปกครองท่ีส่งผลต่อคนในสังคม เศรษฐกิจท่ีตกต ่า ผลประโยชน์ของคนกลุ่ม
หน่ึงท่ีเกิดจากความเห็นแก่ตวัจนสร้างความเจ็บปวดให้กบัประชาชนตวัเล็กๆ ทั้งหมดเหล่าน้ีมนัจึง
เป็นเร่ืองราวท่ีถูกบอกเล่าโดยธรรมชาติต่อเพื่อนมนุษย ์ 
 

 
 
ภาพท่ี 30 ขอ้มูลจากภาพถ่ายการสังเกตส่ิงแวดลอ้มท่ีสร้างแรงสะเทือนใจต่อความรู้สึก  
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ภาพท่ี 31 ขอ้มูลจากภาพถ่ายการสังเกตส่ิงแวดลอ้มท่ีสร้างแรงสะเทือนใจต่อความรู้สึก 

 

 

ภาพท่ี 32 ขอ้มูลจากภาพถ่ายการสังเกตส่ิงแวดลอ้มท่ีสร้างแรงสะเทือนใจต่อความรู้สึก
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 อิทธิพลจากปรัชญาความคิด การตั้งค  าถาม การครุ่นคิดวิเคราะห์โดยใช ้เหตุ- ผล 
จากประสบการณ์การเรียนรู้ตามช่วงวนัท่ีผ่านมา การมองโลกแม้กระทั่งการเรียนรู้จากต ารา 
ประสบการณ์ ในมุมมองส่วนเฉพาะตวัของขา้พเจา้ จนเกิดความคิดอนัน าไปสู่การแสดงออกใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การพูดคุยแลกเปล่ียน การจดบนัทึก ทั้งประเภทร้อยแกว้และร้อยกรอง(บทกวี) 
หรือเก็บเหตุการณ์ท่ีพบเห็นนั้นๆ ไวใ้นภาพถ่าย ภาพร่าง จนกระทัง่ลงมือสร้างสรรคเ์ป็นผลงานทาง
ศิลปะ ซ่ึงถือไดว้า่เป็นการปลดปล่อยหรือเยยีวยาจิตใจของตนเองและผูอ่ื้น ในสังคมท่ีมีอารมณ์ร่วม
หรือมีแนวคิดคลา้ยๆกนั  
 

 
 

ภาพท่ี 33 ขอ้มูลจากภาพถ่ายการเรียนรู้ คน้ควา้ เก็บเก่ียวความรู้สึก จากการอ่าน  
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ภาพท่ี 34  ขอ้มูลจากภาพถ่ายการเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายการอ่านการเขียน เพื่อสั่งสมประสบการณ์           
      และการบนัทึกขอ้มูล 
 

 
 
ภาพท่ี 35 ขอ้มูลจากภาพถ่ายการเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายการอ่านการเขียน เพื่อสั่งสมประสบการณ์           
      และการบนัทึกขอ้มูล 
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 อทิธิพลจากบทกวี 
 โวหารภาพพจน์ คือ กลวธีิการน าเสนอสารโดยการพลิกแพลงภาษาท่ีใชพ้ดู หรือเขียนให้
แปลกออกไปจากภาษาตามตวัอกัษรท าใหผู้อ่้านเกิดภาพในใจ เกิดความประทบัใจ เกิดความรู้สึก
สะเทือนใจ เป็นการเปรียบเทียบใหเ้ห็นภาพอยา่งชดัเจน 
ลกัษณะของโวหารภาพพจน์ ไดแ้ก่ อุปมา อุปลกัษณ์ ปฏิพากย ์ อติพจน์ บุคลาธิษฐาน สัญลกัษณ์ 
นามนยั สัทพจน์ ซ่ึงโวหารแต่ละชนิดจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั 

อุปมา คือ การเปรียบเทียบวา่ส่ิงหน่ึงเหมือนกบัส่ิงหน่ึงโดยใชค้  าเช่ือมท่ีมีความหมาย
เช่นเดียวกบัค าวา่ “เหมือน” เช่น ดุจ ดัง่ ราว ราวกบั เปรียบ ประดุจ เฉก เล่ห์ ปาน ประหน่ึง เพียง 
เพี้ยง พา่ง ปูน ฯลฯ 
แต่ควรสังเกตเพิ่มเติมดว้ยไม่ใช่เห็นค าเหล่าน้ีแลว้รีบตดัสินวา่เป็นอุปมา ตอ้งสังเกตดูดว้ยวา่มีความ
เปรียบหรือไม่ ถา้มีความเปรียบแสดงวา่เป็นอุปมา 

อุปลกัษณ์ คือ การเปรียบส่ิงหน่ึงเป็นอีกส่ิงหน่ึง มีลกัษณะคลา้ยกบัอุปมาคือเป็นการ
เปรียบเทียบเหมือนกนั มีวธีิสังเกต ๒ วธีิไดแ้ก่ 
๑. มีค าวา่ “คือ” “เป็น” และมีนยัเชิงเปรียบเทียบ เช่น เธอคือนางฟ้าในใจ 
๒. ละค าวา่ “คือ” “เป็น” เช่น ทะเลดาว, เพชรน ้าคา้ง 

ปฏิพากย ์ คือ การใชถ้อ้ยค าท่ีมีความหมายตรงกนัขา้ม หรือขดัแยง้กนัมากล่าวอยา่ง
กลมกลืนเพื่อเพิ่มความหมายใหมี้น ้าหนกัมากข้ึน 
ตวัอยา่งเช่นน ้าผึ้งขม เลวบริสุทธ์ิ 

     สวยเป็นบา้ ยิง่รีบยิง่ชา้ 
                  น ้าร้อนปลาเป็น น ้าเยน็ปลาตาย แพเ้ป็นพระ ชนะเป็นมาร 

อติพจน์ หรือ อธิพจน์ คือ การเปรียบเทียบโดยการกล่าวขอ้ความท่ีเกินจริง มกัเปรียบเทียบ
ในเร่ืองปริมาณวา่มีมากเหลือเกิน มีเจตนาเนน้ขอ้ความท่ีกล่าวนั้นใหมี้น ้าหนกัยิง่ข้ึน 
ตวัอยา่งเช่นน่ีฤาบุตรีพระดาบส งามหมดหาใครจะเปรียบได ้
                 อนิจจาบิดาท่านแสร้งใช ้มารดตน้ไมพ้รวนดิน 
                 ดูผวิสินวลละอองอ่อน มะลิซอ้นดูด าไปหมดส้ิน 
                 สองเนตรงามกวา่มฤคิน นางน้ีเป็นป่ินโลกา 
                 (ศกุนตลา) 
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บุคลาธิษฐาน หรือ บุคคลวตั คือ การสมมุติส่ิงต่างๆ ใหมี้กิริยาอาการ ความรู้สึกเหมือน
มนุษย ์ตวัอยา่งเช่น  พระจนัทร์ยิม้ มองซิ…มองทะเล เห็นลมคล่ืนเห่จูบหิน 

    ทะเลไม่เคยหลบัใหลใครตอบไดไ้หมไฉนจึงต่ืน สายลมลูบไลพ้ฤกษาลดามาลย ์
    
    ธรรมชาติรอบขา้งต่างสลดหมดความคะนองทุกส่ิงทุกอยา่ง 
    จากมามาล่ิวล ้า ล าบาง 
    บางยีเ่รือราพลาง พี่พร้อง 
    เรือแผงช่วยพานาง เมียงม่าน มานา 
    บางบ่รับค าคลอ้ง คล่าวน ้าตาคลอ 
    (จาก นิราศนรินทร์ นายนรินทร์ธิเบศร์(อิน) 

สัญลกัษณ์  สัญลกัษณ์ เป็นการเรียกช่ือส่ิงๆหน่ึงโดยใชค้  าอ่ืนมาแทน ไม่เรียกตรงๆ ส่วน
ใหญ่ค าท่ีน ามาแทนจะเป็นค าท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบและตีความซ่ึงใชก้นัมานานจนเป็นท่ีเขา้ใจ
และรู้จกักนัโดนทัว่ไป 

ตวัอยา่งเช่น   นกพิราบ แทน สันติภาพ เมฆหมอก แทน อุปสรรค 
                                                  สีด า แทน ความตาย ความชัว่ร้าย สีขาว แทน ความบริสุทธ์ิ 
                                                  หงส์ แทน คนชั้นสูง กา แทน คนต ่าตอ้ย 
      นามนยั คือ การใชค้  าหรือวลีท่ีบ่งลกัษณะหรือคุณสมบติัของส่ิงใดส่ิงหน่ึงมาแสดง
ความหมายแทน ส่ิงนั้นทั้งหมด 

ตวัอยา่งเช่น     หวัหงอก แทน คนเฒ่าคนแก่ หวัด า แทน คนหนุ่มคนสาว 
          ฉตัร แทน กษตัริย ์เกา้อ้ี แทน ต าแหน่ง 

สัทพจน ์ หมายถึง ภาพพจน์ท่ีเลียนเสียงธรรมชาติ เช่น เสียงดนตรี เสียงสัตว ์ เสียงคล่ืน 
เสียงลม เสียงฝนตก เสียงน ้ าไหล ฯลฯ การใชภ้าพพจน์ประเภทน้ีจะท าใหเ้หมือนไดย้นิเสียงนั้น
จริงๆ ตวัอยา่งเช่น     ฟ้าร้องครืนๆ ,  เปร้ียงๆ ดงัเสียงฟ้าฟาด ,คล่ืนซดัครืนๆวา่ท่ีผาแดง 
อุปมานิทศัน์ 
อุปมานิทศัน์ คือ การเปรียบเทียบโดยยกเร่ืองราวหรือนิทานมาประกอบ ขยาย หรือแนะโดยนยัให้
ผูอ่้านผูฟั้งเขา้ใจ แนวความคิด หลกัธรรม หรือความประพฤติท่ีสมควรไดแ้จ่มแจง้ยิง่ข้ึน14 

                                                           
14 (โวหารภาพพจน์.[ออนไลน]์.สืบคน้เม่ือ 23 พฤษภาคม 2560 

https://krumaytinee.wordpress.com/2012/07/31/%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E
0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%
8C/ ) 

https://krumaytinee.wordpress.com/2012/07/31/%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C/
https://krumaytinee.wordpress.com/2012/07/31/%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C/
https://krumaytinee.wordpress.com/2012/07/31/%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C/
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3.1.2 รูปแบบและเนือ้หาในการสร้างสรรค์  
   ขา้พเจ้าใช้รูปทรงต่างๆของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้า กลุ่มก้อนเมฆ และ

บรรยากาศความเป็นทอ้งทุ่งโดยรอบ เป็นส่ือในการแสดงออกของผลงานทางศิลปะ การลดทอน 

คล่ีคลายรูปทรง โดยท่ีไม่ยึดติดกบัส่ิงท่ีมองเห็นและมีอยูจ่ริง  แต่เป็นการเสพส่ิงต่างๆท่ีไดส้ัมผสั 

รับรู้ พบเจอ มาบันทึกและจดจ า แปรให้ออกมาเป็นความรู้สึกของตัวข้าพเจ้าเองและบันทัก

ความรู้สึกไวใ้นอารมณ์ของบทกวี   ซ่ึงรูปทรงท่ีปรากฏนั้น จะไม่ถูกขบัให้เห็นโดยเด่นชดั แต่เป็น

ความพร่ามวั ทบัซ้อนกนัของชั้นสี ทั้งบางส่วนท่ีทึบหนา และโปร่งบางแทนความรู้สึกท่ีขา้พเจา้

รู้สึกต่อส่ิงภายนอก บรรยากาศในภาพจึงดูอึมครึม   ทึมเทา และโปร่งเบา คลุมเครือ ไปดว้ยสีและ

ตวัอกัษรท่ีมาจากบทกว ีในบรรยากาศของผลงาน 

 

ภาพท่ี 36  ขอ้มูลจากภาพถ่ายรูปแบบและเน้ือหาของผลงาน  
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 3.1.3.สาระส าคัญของรูปแบบทีแ่สดงออก 

เนือ้หา (Content ) 

 เน้ือหาโดยรวมเป็นการบนัทึกความรู้สึกของตวัขา้พเจา้ท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มภายนอก ท่ี

ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกภายในของตวัเอง ในส่ิงต่างๆท่ีเขา้มามีบทบาท ประสบการณ์ในเร่ืองราว

ทั้งเชิงบวก-ลบ ท่ีมาตกกระทบต่อความรู้สึกท่ีขา้พเจา้มี  โดยขา้พเจา้ให้ความส าคญักบัความรู้สึก

ดา้นลบ ซ่ึงขา้พเจา้รู้สึกว่า คนในสังคมก็มีภาวะแบบเดียวกนักบัขา้พเจา้ คือ ความโดดเด่ียว เควง้

ควา้ง  การต่อสู้กบัสภาวะภายในตวัเองท่ีก าลงัถกเถียงกนัอยู ่แต่เม่ือด ารงอยูใ่นวิถีปกติ การพบปะ 

พูดคุย ทุกคนต่างซ่อนความรู้สึกนั้นไวแ้ล้วพยายามท าตวัเป็นปกติวิสัย เม่ือความอดัอั้น กดดัน 

ทวีคูณเพิ่มมากข้ึน ก็เกิดเป็นภาวะท่ีรุนแรงข้ึนกว่าเก่า การมองหาท่ีพึ่งทางจิตใจเป็นเร่ืองส าคญั 

ขา้พเจา้จึงเลือกถ่ายถอนความรู้สึก ดว้ยการปลดปล่อยในงานศิลปะและวรรณกรรม ความบิดเบ้ียว 

วิ่นขาด ของความรู้สึกท่ีขา้พเจา้มีต่อสังคม จึงไดถู้กถ่ายทอดอย่างตรงไปตรงมาให้เห็นถึงเน้ือใน

จิตใจของตวัขา้พเจา้เอง ท่ีขา้พเจา้พยายามพดูถึงและน าเสนอความเป็นปัจเจกและทศันคติ ท่ีขา้พเจา้

มีต่อสังคมและส่ิงรอบขา้ง  

 

ภาพท่ี 37  ขอ้มูลจากภาพถ่ายการแปรความรู้สึกโดดเดียว เควง้ควา้ง ออกมาในเน้ือหา ความทึมเทา

    ของทอ้งฟ้า 
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ภาพท่ี 38  ขอ้มูลจากภาพถ่ายการแปรความรู้สึกท่ียุง่เหยงิของความคิดผา่นการผสมผสานระหวา่ง

    ตวัอกัษรกบัภาพวาด 

 

สี (Color) 

 สีในผลงานของขา้พเจา้ พยายามสะทอ้นถึงความอ่อนไหว เปราะบาง และหนกัหน่วง ใน

ความรู้สึกท่ีเป็นธรรมดาของคน การทบัซ้อนกนัของชั้นสี ความเป็นคราบ บ่งบอกถึง ความลวง 

ความเจบ็ปวด ในประสบการณ์ ความผดิหวงั ผดิพลาด ความซบัซ้อนในเง่ือนไขต่างๆของชีวิต โดย

ขา้พเจา้เลือกใชสี้ท่ีดูทึบเทา และโทนสีหม่น ท่ีดูแลว้รู้สึกถึงความโดดเด่ียว อา้งวา้ง บวกกบัรูปทรง

ท่ีถูกถ่ายทอดผา่นการลดทอนรูปทรงในความจริง และการใชเ้ส้นท่ีพล้ิวไหวไปในทิศทางเดียวกนั

กบัสี การผสมผสานกนัระหวา่งเส้นกบั ตวัอกัษรของบทกวี และสี ให้เกิดความเป็นเอกภาพในรูป

เดียวกนั 
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ภาพท่ี 39  ขอ้มูลจากภาพถ่ายการแปรความรู้สึกท่ีวุน่วายผา่นสี 

 

 

 

ภาพท่ี 40  ขอ้มูลจากภาพถ่ายการใชสี้ท่ีแสดงถึงความโปร่งเบา  
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บรรยากาศ (Atmosphere) 

 บรรยากาศในผลงานของขา้พเจา้ การคลุมโทนสีในโทนเดียวกนัคือ มีความหม่นมวั เลือน

ราง และขบับางจุดให้ดูเด่นชดัข้ึนมาเพียงเล็กน้อย ขา้พเจา้เลือกการบรรจุอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีใน

ความโปร่งเบาของน ้ าสี การทบัซ้อนกนัของตวัอกัษรจนเกิดเป็นรูปทรงใหม่ ให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน โดยอาศยัจงัหวะ และความฉับไหว ในการวาด ท่ีต้องการจะส่ือถึง ความเป็นจริงใน

ธรรมชาติท่ีปล่อยให้น ้ าสีไหลเขา้หากนั เร่ืองของเวลา ร่องรอยต่างๆ การผสมผสานจนเกิดเป็นสี

ใหม่ และใหไ้ดรู้ปทรงท่ีทั้งเกิดจากความบงัเอิญและตั้งใจอยา่งลงตวั  

 

 

ภาพท่ี 41  ขอ้มูลจากภาพถ่ายการสร้างบรรยากาศของสีในโทนสีหม่น 
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ภาพท่ี 42 ขอ้มูลจากภาพถ่ายการสร้างบรรยากาศของสีดว้ยสีท่ีใกลเ้คียงกนัเพื่อความโปร่งเบา 

 

รูปทรง (Form) 

 รูปทรงในผลงานของขา้พเจา้เกิดจากการสังเกตส่ิงรอบขา้งแลว้แปลงความรู้สึกออกมาโดย

การลดทอนบางความรู้สึก และสร้างรูปทรงข้ึนมาใหม่ ทั้งในรูปทรงธรรมชาติ (organic form) ท่ีมี

อยูจ่ริงกบัส่ิงท่ีขา้พเจา้ไดพ้บเห็น และ รูปทรงอิสระ (free form) ไดแ้ก่ รูปทรงท่ีเกิดข้ึนอยา่งอิสระ 

ท่ีเกิดจากจินตนาการและความรู้สึก ไม่มีโครงสร้างท่ีแน่นอน ไม่อึดอดั เช่น รูปทรงของกลุ่มกอ้น

เมฆในบรรยากาศของทอ้งฟ้า  กลุ่มตน้ไมใ้บหญา้ท่ีพล้ิวไหว เกิดจากการใชส้ัญลกัษณ์ของเส้นและ

ตวัอกัษร หรือกอ้นหิน แอ่งน ้า ท่ีขา้พเจา้พยายามปล่อยใหสี้กบัน ้าไหลเขา้หากนัโดยธรรมชาติ 

 

ภาพท่ี 43 ขอ้มูลจากภาพถ่ายการสร้างรูปทรงใหม่ของกลุ่มกอ้นเมฆตามจินตนาการและความรู้สึก 
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ภาพท่ี 44 ขอ้มูลจากภาพถ่าย การสร้างรูปทรงอิสระเป็นกลุ่มกอ้นท่ีแหวง่เวา้ แทนความขาดวิน่ของ

    ความรู้สึก 

 

ภาพท่ี 45  ขอ้มูลจากภาพถ่ายการสร้างรูปทรงเลียนแบบธรรมชาติท่ีมีอยูจ่ริง คือ กอ้นหิน 
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สัญลกัษณ์ (Symbol) 

 สัญลักษณ์ในการแสดงออก เป็นเร่ืองส าคัญท่ีบ่งบอกถึงจิตใจมนุษย์ สัญลักษณ์การ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของขา้พเจา้ มีทั้งเส้น สี และรูปทรง ท่ีส่ือถึงความรู้สึกท่ีขา้พเจา้มี  การใช้

โทนสีหม่นในรูปทรงต่างๆ ท่ีขา้พเจา้ตอ้งการส่ือถึงความเจบ็ปวด ความอตัคดั อดัอั้น การใชเ้ส้น ไม่

วา่จะเป็นเส้นตรง เส้นเฉียง เส้นท่ีขดัแยง้ เส้นโคง้ในรูปทรงของกลุ่มกอ้นเมฆ ภูเขา ทิวไม ้ การขูด 

ขีด ท่ีบ่งบอกถึงความรุนแรง เจ็บปวด รวมไปถึงการใช้ตัวอักษร ส่ิงเหล่าน้ีท่ีข้าพเจ้าใช้แทน

สัญลกัษณ์ เพื่อสะทอ้นถึงความเป็นตวัตนของขา้พเจา้ 

 

 

ภาพท่ี 46 ขอ้มูลจากภาพถ่ายเส้นโคง้ในรูปทรงอิสระของกอ้นเมฆ 
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ภาพท่ี 47  ขอ้มูลจากภาพถ่ายเส้นตรง เส้นเฉียง เส้นท่ีขดัแยง้ ท่ีแสดงออกมาในรูปทรงของตน้หญา้ 

 

 

ภาพท่ี 48  ขอ้มูลจากภาพถ่ายการขดูขีด ท่ีแสดงถึงความรุนแรง เจบ็ปวด 
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ภาพท่ี 49  ขอ้มูลจากภาพถ่ายการใชต้วัอกัษรแทนสัญลกัษณ์ของความรู้สึก 

 

พืน้ทีว่่าง (Space) 

 พื้นท่ีว่าง เป็นส่วนส าคญัท่ีจะขบับางรูปทรงให้เด่นข้ึนมา การสร้างพื้นท่ีว่างในงานเป็น

เร่ืองยากท่ีจะท าใหพ้ื้นท่ีวา่งมีความหมาย ไม่ใช่เป็นเพียงการปล่อยให้เกิดความวา่งเปล่า แต่เป็นการ

จดัองคป์ระกอบ ระหวา่งจุดเด่นของงานและพื้นท่ีวา่งให้ไดส้ัดส่วนอยา่งลงตวั  ในงานของขา้พเจา้ 

พื้นท่ีว่างคือส่วนพื้นหลงัของงานซ่ึงเป็นบรรยากาศโดยรวมของทอ้งฟ้า ท่ีดูโล่ง และโปร่งเบา ทั้ง

พื้นท่ีว่างท่ีปล่อยให้โล่งโดยธรรมชาติคือน ้ าสี และพื้นท่ีว่างท่ีเกิดจากการจดัการดว้ยการ ขูด ขีด 

และการใชเ้ส้นต่างๆ 
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ภาพท่ี 50 ขอ้มูลจากภาพถ่ายพื้นท่ีวา่งท่ีเกิดจากธรรมชาติของน ้าและสี 

 

ภาพท่ี 51  ขอ้มูลจากภาพถ่ายพื้นท่ีวา่งท่ีเกิดจากการจดัการ ดว้ยการ ขดู ขีด และการใชเ้ส้นต่างๆ 
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พืน้ผวิ (Texture) 

 พื้นผิวในผลงานของขา้พเจา้ท่ีเกิดจากความหยาบ ละเอียด ขรุขระ ลึกต้ืน หนาบาง พื้นผิว

สามารถสร้างปฏิกิริยาทางความรู้สึก สัมผสั รับรู้ ในเร่ืองความงาม ค่าน ้ าหนกั การสร้างจุดเด่น 

ความกลมกลืน ความแตกต่าง ในการการสร้างสรรคผ์ลงาน ขา้พเจา้มีความประทบัใจและไดรั้บแรง

บนัดาลใจจากพื้นผิวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น พื้นผิวของดิน หิน เปลือกไม ้ แลว้น ามาสร้าง

เป็นพื้นผิวใหม่ในผลงาน ท่ีผสมผสานระหว่างวสัดุทางธรรมชาติกบัส่ิงท่ีเกิดจากการสังเคราะห์

ข้ึนมาใหม่ มาสร้างเป็นรูปทรงใหม่ในผลงานของขา้พเจา้ รวมไปถึงการเลียนแบบธรรมชาติ การขดู

ให้เป็นร่องรอย การเพิ่มเพื่อให้เกิดความนูน หนา ข้ึนในผลงานตามธรรมชาติท่ีมีอยูจ่ริง พื้นผิวใน

งานของขา้พเจา้เกิดจากซอ้นทบัของเส้น สี และตวัอกัษร การสาดสี การปาดป้าย ลงในผลงาน  การ

ขูด ขีด เพื่อให้เกิดเป็นร่องรอย การทบัซ้อนของจุดเส้นและสี เพื่อเป็นการขบัให้เกิดความเด่นชัด

ข้ึนมาในผลงาน 

 

ภาพท่ี 52 ขอ้มูลจากภาพถ่ายพื้นผวิท่ีเกิดจากการปาดป้ายสี 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHh-zdt_rTAhUUSo8KHWsGAtYQFgghMAA&url=https%3A%2F%2Fkrittayakorn.wordpress.com%2F2013%2F03%2F20%2Ftexture%2F&usg=AFQjCNF3MXo-jOv46sBneOz-Y5cG0GVAJg&sig2=1An_5REKPotY_og-3mvRBA


66 
 

 
 

 

 

ภาพท่ี 53 ขอ้มูลจากภาพถ่ายพื้นผวิท่ีเกิดจากการขดู ขีด  

 

ภาพท่ี 54  ขอ้มูลจากภาพถ่ายพื้นผวิท่ีเกิดจากการทบัซอ้นของ เส้น สี และตวัอกัษร  



67 
 

 
 

ข้ันตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้ประกอบไปด้วย เน้ือหา ท่ีพูดถึงอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด 

ปัจจยัภายในทศันคติของขา้พเจา้ท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มภายนอก การแปรนามธรรมในจิตใจให้เป็น

รูปธรรมในผลงานระหว่างภาพผลงานศิลปะกบับทกวีให้เกิดเป็นภาพเดียวกนั ผ่านการสะทอ้น

ธรรมชาติในมุมกวา้ง การจดัองค์ประกอบในผลงานท่ีเรียบง่าย พูดถึงความงามท่ีเป็นแก่นแทข้อง

ชีวิต การแสดงออกท่ีฉับพลนัโดยอาศยัจงัหวะ และเวลา ท่ีเลียนแบบกฎแห่งธรรมชาติ ในการ

แสดงออก 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์และเทคนิควธีิการ  

-การคิดวิเคราะห์ การทบทวน การแปรความรู้สึกออกมาเป็นเน้ือหาของผลงานท่ีตอ้งการ  

จะส่ือ  แทนค่าดว้ยสี รูปทรง สัญลกัษณ์ ค่าน ้าหนกั แสงเงา การวางแผนการจดั

องคป์ระกอบในงาน  

-การบนัทึกขอ้มูลดว้ยการจดจ า การสังเกตการณ์จากมุมมอง ทั้งบนัทึกเป็นภาพร่างและบท

กว ี

-การศึกษา คน้ควา้ ในส่ิงต่างๆรอบตวัท่ีสัมพนัธ์กบัอารมณ์ความรู้สึก และเรียนรู้เร่ืองราว

ต่างๆการบนัทึกขอ้มูลจากส่ิงรอบตวั จากจุดเล็กๆไปยงัจุดใหญ่ ทั้งจากคน สัตว ์

ส่ิงแวดลอ้มภายนอก 

-การขยายผลงานจากภาพร่างไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงานจริง การน าเสนอต่ออาจารยท่ี์

ปรึกษา เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหา 

-น าเสนอผลงานและสรุป 
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ภาพท่ี 55  ขอ้มูลจากภาพถ่ายขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงาน 

 

ภาพท่ี 56 ขอ้มูลจากภาพถ่ายขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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ภาพท่ี 57  ขอ้มูลจากภาพถ่ายขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงาน 

 

ภาพท่ี 58  ขอ้มูลจากภาพถ่ายขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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ภาพท่ี 59  ขอ้มูลจากภาพถ่ายการติดตั้งและน าเสนอผลงาน  
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ภาพท่ี 60  ขอ้มูลจากภาพถ่ายการติดตั้งและน าเสนอผลงาน 

 

ภาพท่ี 61  ขอ้มูลจากภาพถ่ายการติดตั้งและน าเสนอผลงาน 
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ทศันธาตุในการสร้างสรรค์  

 ขา้พเจา้ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในการสร้างสรรคผ์ลงาน ทั้งใน

เร่ือง จุด เส้น สี น ้าหนกั ท่ีวา่ง พื้นผวิ มาแสดงออกในผลงานใหเ้กิดการผสมผสานกนัอยา่งลงตวั 

เพื่อเกิดเป็นความสมดุล ระหวา่งธรรมชาติท่ีมีอยูจ่ริงกบัธรรมชาติในจิตใจของขา้พเจา้ เพื่อการท า

ใหเ้กิดคุณค่าทางผลงานจิตรกรรม  

ภาพร่าง (Sketch) 

 การสังเกต เป็นเร่ืองส าคญัในการสร้างสรรคผ์ลงาน ขา้พเจา้เลือกการบนัทึกขอ้มูลผา่นบกว ี

และภาพร่างแบบคร่าวๆ ประมวลผลให้เกิดเป็นภาพพจน์โดยองค์รวม จากประสบการณ์ การพบ

เจอ เร่ืองราวต่างๆในชีวิต ท่ีขา้พเจา้มีความรู้สึกต่อส่ิงเหล่านั้น การใส่อารมณ์ความรู้สึกท่ีควบคู่ไป

กบัจินตนาการทั้งในบทกวีท่ีขา้พเจา้หลงใหลในเร่ืองของภาษากบัภาพร่างลายเส้นให้เป็นอนัหน่ึง

อนัเดียวกนั เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงานจริงท่ีสมบูรณ์ ท่ีสามารถแปรผนัตามจินตนาการ และ

ความรู้สึกได ้

 

 

ภาพท่ี 62  ขอ้มูลจากภาพถ่ายจากการบนัทึกบทกวแีละภาพร่าง 
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ภาพท่ี 63  ขอ้มูลจากภาพถ่ายจากการวาดภาพร่าง 

 

 

ภาพท่ี 64  ขอ้มูลจากภาพถ่ายจากการวาดภาพร่าง 
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ภาพท่ี 65  ขอ้มูลจากภาพถ่ายจากการวาดภาพร่าง 
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รวมไปถึงการบนัทึกภาพร่างดว้ยสีน ้า ลายเส้น และตวัอกัษรจากบทกว ี 

 

 

ภาพท่ี 66  ขอ้มูลจากภาพถ่ายจากการวาดภาพร่างดว้ยสีน ้า 
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ภาพท่ี 67  ขอ้มูลจากภาพถ่ายจากการวาดภาพร่างดว้ยสีน ้า 
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ภาพท่ี 68  ขอ้มูลจากภาพถ่ายจากการวาดภาพร่างดว้ยสีน ้า 
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ภาพท่ี 69  ขอ้มูลจากภาพถ่ายจากการวาดภาพร่างดว้ยสีน ้าและบทกว ี
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ภาพท่ี 70  ขอ้มูลจากภาพถ่ายจากการวาดภาพร่างดว้ยสีน ้า 
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ภาพท่ี 71  ขอ้มูลจากภาพถ่ายจากการวาดภาพร่างดว้ยสีน ้าและบทกว ี
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ภาพท่ี 72  ขอ้มูลจากภาพถ่ายจากการวาดภาพร่างดว้ยการทดลองเทคนิค
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  3.1.4  เทคนิค (Technique) 

ความสอดคล้องกนัระหว่างเทคนิคทีใ่ช้ในการท างานกบัรูปแบบที่แสดงออกและแนวความคิด 

 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของขา้พเจา้ เกิดจากการบนัทึกขอ้มูล การเก็บเก่ียว

ความรู้สึก ในเร่ืองราวและประสบการณ์ชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเลือกแสดงออกผ่านเทคนิค

ส่ือผสมบนผา้ใบ การบนัทึกขอ้มูลผา่นภาพถ่าย ภาพร่าง และบทกวี ในเน้ือหาเดียวกนั สังเกตความ

เป็นธรรมชาติของส่ิงรอบขา้ง  โดยในเทคนิควธีิการท่ีเลียนแบบความเป็นธรรมดาของปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติ ผ่านวสัดุทางธรรมชาติผสมผสานกบัวสัดุสังเคราะห์ เช่น การผสมระหว่างดินสอ

พองกบัดิน การสร้างรูปทรงต่างๆจากคราบ หรือเน้ือสี การท าพื้นผิวข้ึนมาใหม่ เลียนแบบรูปทรงท่ี

มีอยูจ่ริงในธรรมชาติ ให้สอดคลอ้งกนัระหวา่งธรรมชาติรอบนอกกบัธรรมชาติในความรู้สึกนึกคิด

ในจิตใจของคน ขา้พเจา้สะทอ้นผ่านมุมมองของธรรมชาติในมุมกวา้ง ทอ้งฟ้า หมู่เมฆ ภูเขา ทิวไม ้

รวมไปถึงทอ้งทุ่ง แอ่งน ้ า และตน้หญา้ ส่ิงเหล่าน้ีซ่ึงขา้พเจา้มองวา่เป็นภาพสะทอ้นท่ีธรรมชาติได้

บอกเล่าเร่ืองราวท่ีแฝงดว้ยนยัยะต่างๆต่อเรา บวกกบัแนวความคิดท่ีขา้พเจา้มีต่อส่ิงภายนอกท่ีอยาก

สะทอ้นกลบัไปในธรรมชาติ ถึงความเป็นตวัตนของขา้พเจา้ท่ีไดป้ลดปล่อยทุกความรู้สึกท่ีเกิดจาก

ความอึดอดัในสภาวะของจิตใจท่ีขา้พเจา้มี การเคน้ถอ้ยค า การขดูขีด ให้เกิดร่องรอย การปาดป้ายท่ี

เกิดความเจ็บปวด โดดเด่ียวในชีวิต ขา้พเจา้เลือกแสดงออกถึงความเป็นจริงในชีวิตท่ีเกิดข้ึนกบั

ขา้พเจา้ส่ือแทนสาส์นเป็นผลงานศิลปะ 
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บทที4่ 

การวเิคราะห์และพฒันาผลงาน 

การพฒันาผลงานเกิดจากการศึกษาคน้ควา้ทดลองเรียนรู้ในเทคนิค ทั้งในดา้นความคิดและ

จินตนาการเพื่อคน้หารูปแบบมุ่งสู่การพฒันาอยา่งเป็นล าดบัขั้นตอน ขา้พเจา้พอสังเขปขั้นตอนของ

การพฒันาผลงานเป็น 4 ระยะ ดงัต่อไปน้ี 

ช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ 

ระยะที ่1 (ภาคการศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา 2558) 

 เป็นการเร่ิมตน้จากความประทบัใจ หลงใหล ในทิวทศัน์ของธรรมชาติโดยส่วนตวั สืบ

เน่ืองมาจากความรู้สึกท่ีขา้พเจา้มองว่าธรรมชาติคือความสงบ ร่มเยน็ การผอ่นคลายเม่ือไดส้ัมผสั 

ขา้พเจา้จึงถ่ายทอดเน้ือหาของความร่ืนรมยท่ี์มีต่อธรรมชาติท่ีขา้พเจา้ประทบัใจ 

  

ระยะที ่2 (ภาคการศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา 2558) 

 ผลงานในระยะท่ี2ของขา้พเจา้เป็นการพูดถึงในอีกแง่มุมท่ีขา้พเจา้มีต่อส่ิงภายนอกในดา้น

ลบ เน่ืองจากความเปล่ียนผา่นในยุคสมยัและช่วงวยั การเรียนรู้ การเติบโตข้ึนอีกขั้น ท าให้ขา้พเจา้

มองโลกในมุมมองและทศันคติท่ีเปล่ียนไป คือ พูดถึงแง่ลบของสังคมท่ีสร้างความเจ็บปวดให้กบั

คน เป็นการหยบิยกเร่ืองราวของธรรมชาติท่ีเส่ือมถอยลงดว้ยน ้ ามือของมนุษย ์และในอีกแง่มุมหน่ึง

ขา้พเจา้คิดวา่ธรรมชาตินั้นมกัมีนยัยะแอบแฝงในตวัของมนัเอง ในความเป็นไป ความเปล่ียนแปลง 

ท่ีส่ือหรือเป็นการบอกเล่าเร่ืองราวของคน วถีิ ความเปล่ียนแปลงของสังคม 
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ภาพท่ี 73  ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 1 

ช่ือภาพ   สัมผสั สัมพนัธ์ในธรรมชาติ 

ขนาด    180 x 280 ซม.  

เทคนิค      สีน ้ามนั 
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ภาพท่ี 74 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 2 

ช่ือภาพ   สัมผสั สัมพนัธ์ในธรรมชาติ 

ขนาด    140 x 360 ซม.  

เทคนิค      สีน ้ามนั
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ภาพท่ี 75 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 3 

ช่ือภาพ   ค  าบอกเล่าจากธรรมชาติ 

ขนาด   100 x 230 ซม.  

เทคนิค     ส่ือผสม 
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ภาพท่ี 76 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 4 

ช่ือภาพ   ค  าบอกเล่าจากธรรมชาติ 

ขนาด   100 x 230 ซม.   

เทคนิค      ส่ือผสม 
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ภาพท่ี 77 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 5 

ช่ือภาพ   ค  าบอกเล่าจากธรรมชาติ 

ขนาด    100 x 150 ซม.  

เทคนิค      ส่ือผสม 
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ภาพท่ี 78 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 6 

ช่ือภาพ   ค  าบอกเล่าจากธรรมชาติ 

ขนาด   180 x 360 ซม.   

เทคนิค      ส่ือผสม 
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ภาพท่ี 79 รายละเอียดผลงาน 

 

 

ภาพท่ี 80  รายละเอียดผลงาน 
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ช่วงศิลปนิพนธ์ 

ระยะที ่3 (ภาคการศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา 2559) 

 ผลงานในระยะท่ี 3 ขา้พเจา้น าเสนอในขอ้มูลเชิงลึกและเป็นเร่ืองราวของตวัขา้พเจา้เองใน

เร่ืองอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงต่างๆในการใช้ชีวิตประจ าวนั ความขดัแยง้ในตวัตนท่ีท าให้เกิด

ความรู้สึกเจ็บปวด เควง้ควา้งสับสน  บอกเล่าเร่ืองราวของตวัเองผ่านการบนัทึกเป็นบทกวีและ

ภาพวาดท่ีสอดคลอ้งในเน้ือหาเดียวกนั คือการมีชีวิตในโลกท่ีมืดมวัซวั ความยุง่เหยิงทางความคิดท่ี

มีต่อโลกสร้างความสับสนซ ้ าแล้วซ ้ าเล่า จนขา้พเจา้ตั้งค  าถามกบัชีวิตต่อวิถีท่ีเป็นอยู่ในโลกแห่ง

มายาคติ ขา้พเจา้จึงได้ถ่ายทอดความเป็นตวัตนท่ีพยายามบ่งบอกถึงจิตใจท่ีเป็นแก่นแทข้องชีวิต

ขา้พเจา้ผา่นการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ  

ระยะที ่4 (ภาคการศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559) 

 การสร้างสรรคผ์ลงานในระยะท่ี4 ขา้พเจา้ไดใ้ห้ความส าคญักบักระบวนการทางความคิด 

ต่อเน่ืองจากการสร้างสรรค์ผลงานในช่วงท่ีผ่านมา แต่เป็นการพัฒนาทักษะจากการสั่งสม

ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ เจาะรายละเอียดท่ียิบย่อยในมุมมองด่ิงลึกไปยงัจิตใจท่ีน่ิงสงบ

เหมือนผวิน ้า และดูวา่มีส่ิงใดบา้งท่ีเขา้มาสร้างปฏิกิริยาท าใหเ้กิดความปรวนแปร ในการสร้างสรรค์

ทั้งในเร่ืองบทกวีและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จากการเค่ียวกร าความคิด ท าให้ขา้พเจา้รู้จกั

ตวัเองว่าควรจะบรรจุตวัเองไวต้รงไหนในโลกท่ีวุ่นวนอยู่กบัมายาคติ เป็นการสร้างสรรค์ท่ีแปร

นามธรรมในจิตใจสู่รูปธรรมในผลงาน  
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ภาพท่ี 81 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 1 

ช่ือภาพ   นาฏกรรมแห่งสัมพนัธภาพระหวา่งขา้พเจา้และบทกว ีหมายเลข 1  

ขนาด    200 x 250 ซม.  

เทคนิค      ส่ือผสม 
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ภาพท่ี 82 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 2 

ช่ือภาพ   นาฏกรรมแห่งสัมพนัธภาพระหวา่งขา้พเจา้และบทกว ีหมายเลข 2 

ขนาด   200 x 250 ซม.    

เทคนิค      ส่ือผสม
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ภาพท่ี 83 ผลงานช่วงศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 3 

ช่ือภาพ   นาฏกรรมแห่งสัมพนัธภาพระหวา่งขา้พเจา้และบทกว ีหมายเลข 3 

ขนาด   150 x 300 ซม.   

เทคนิค      ส่ือผสม 

 

 



95 
 

 
 

 

ภาพท่ี 84 รายละเอียดของผลงาน 

 

 

ภาพท่ี 85 รายละเอียดของผลงาน 
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ภาพท่ี 86 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 4 

ช่ือภาพ   นาฏกรรมแห่งสัมพนัธภาพระหวา่งขา้พเจา้และบทกว ีหมายเลข 4 

ขนาด    150 x 300 ซม.    

เทคนิค      ส่ือผสม 
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ภาพท่ี 87 รายละเอียดผลงาน 

 

ภาพท่ี 88 รายละเอียดผลงาน 

 

ภาพท่ี 89 รายละเอียดผลงาน 
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ภาพท่ี 90 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 5 

ช่ือภาพ   นาฏกรรมแห่งสัมพนัธภาพระหวา่งขา้พเจา้และบทกว ีหมายเลข 5 

ขนาด    300 x 400 ซม.  

เทคนิค      ส่ือผสม 
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ภาพท่ี 91 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 6 

ช่ือภาพ   นาฏกรรมแห่งสัมพนัธภาพระหวา่งขา้พเจา้และบทกว ีหมายเลข 6 

ขนาด   300 x 600 ซม.  

เทคนิค      ส่ือผสม 
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ภาพท่ี 92 รายละเอียดผลงาน 

 

 

ภาพท่ี 93 รายละเอียดผลงาน 
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ภาพท่ี 94 รายละเอียดผลงาน 

 

ภาพท่ี 95 รายละเอียดผลงาน 
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ภาพท่ี 96 รายละเอียดผลงาน 

 

ภาพท่ี 97 รายละเอียดผลงาน 
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ภาพท่ี 98 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 7 

ช่ือภาพ   นาฏกรรมแห่งสัมพนัธภาพระหวา่งขา้พเจา้และบทกว ีหมายเลข 7 

ขนาด   150 x 500 ซม.   

เทคนิค      ส่ือผสม 
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ภาพท่ี 99 รายละเอียดผลงาน 

 

 

ภาพท่ี 100 รายละเอียดผลงาน 
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ภาพท่ี 101 รายละเอียดผลงาน 

 

 

ภาพท่ี 102 รายละเอียดผลงาน 
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ภาพท่ี 103 บทกว ี
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ภาพท่ี 104 บทกว ี

 

 



108 
 

 
 

 

ภาพท่ี 105 บทกว ี
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บทที5่ 

บทสรุป 

       การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ชุด “นาฏกรรมแห่งสัมพนัธภาพระหวา่งขา้พเจา้และ

บทกวี” ท่ีหยิบยกเร่ืองราวของความเป็นปัจเจกในสามญัส านึกมาเป็นเง่ือนไขในการก าหนดแนว

ทางการสร้างสรรค์ แสดงออกถึงทศันคติท่ีข้าพเจ้ามีต่อสภาวะภายนอกซ่ึงเขา้มาตกกระทบกับ

สภาวะภายในจิตใจ ท่ามกลางความปรวนแปรของยุคสมยั จนเกิดเป็นกระแสแห่งความเจ็บปวดซ ้ า

แลว้ซ ้ าเล่าท่ีคอยบัน่ทอนสุนทรียแ์ห่งชีวิตให้ขาดวิ่นกลายเป็นโศกนาฏกรรมทางความรู้สึก ขา้พเจา้

จึงถ่ายถอนและบรรจุทุกความรู้สึกท่ีถูกบีบคั้น อัดอั้ นจากการเค่ียวกร าประสบการณ์และ

กระบวนการคิด   เคน้ออกมาเป็นถอ้ยค าท่ีหลัง่ไหลในภาษากวีและภาพวาดให้เป็นภาษาเดียวกนั วา่

ดว้ยเร่ืองธรรมชาติของจิตใจ น าเสนอผ่านเร่ืองราวของธรรมชาติภายนอกในมุมกวา้ง เพราะเช่ือว่า 

“แทจ้ริงแลว้เราทุกคนลว้นเกิดมาเพื่อจ ายอมต่อเง่ือนไขของการมีชีวิตบางขอ้ซ่ึงบางทีก็ไร้เหตุผล” 

ขา้พเจา้จึงเลือกน าเสนอผ่านการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะแทนสาส์นในเร่ืองความเป็นธรรมดาของ

ธรรมชาติภายในเน้ือแท้แห่งจิตใจของขา้พเจา้เอง ซ่ึงไม่อาจมีกฏเกณฑ์ในการก าหนดขอบเขต

รูปแบบวิธีการสร้างสรรค์ท่ีช้ีเฉพาะเจาะจงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เพราะขา้พเจา้มองว่าทุกนาฏกรรมท่ี

เกิดข้ึนล้วนเป็นเร่ืองเดียวกนัในทุกส่ิง และทุกความรู้สึกท่ีส่งผ่านศิลปนิพนธ์ชุด”นาฏกรรมแห่ง

สัมพนัธภาพระหวา่งขา้พเจา้และบทกว”ี ขา้พเจา้หวงัวา่จะถ่ายทอดความเป็นปัจเจกของขา้พเจา้และ

สะทอ้นถึงจิตใจห้วงลึกของขา้พเจา้อยา่งตรงไปตรงมาแก่ผูรั้บสารได ้ถึงความเป็นเหตุเป็นผลของ

เง่ือนไขในชีวิต ความสับสน คน้หา การตั้งค  าถาม ต่อโลกแห่งมายาคติใบน้ี ท่ีเราทุกคนลว้นต่าง

ด ารงและต่อสู้ อยูใ่น “สงครามความรู้สึก” ท่ียากจะเยยีวยาและไม่วนัส้ินสุด 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

รายช่ือผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ 

“สัมผสั สัมพนัธ์ในธรรมชาติ 1”   ขนาด 180x280 ซม.  สีน ้ามนั 

“สัมผสั สัมพนัธ์ในธรรมชาติ 2”   ขนาด 140x360 ซม.  สีน ้ามนั 

“ค าบอกเล่าจากธรรมชาติ 1”   ขนาด 100x230 ซม.  ส่ือผสม 

“ค าบอกเล่าจากธรรมชาติ 2”   ขนาด 100x230 ซม.  ส่ือผสม 

“ค าบอกเล่าจากธรรมชาติ 3”   ขนาด 100x150 ซม.  ส่ือผสม 

“ค าบอกเล่าจากธรรมชาติ 4”   ขนาด 180x360 ซม.  ส่ือผสม 

 

รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

“นาฏกรรมแห่งสัมพนัธภาพระหวา่งขา้พเจา้และบทกว ี1” ขนาด 200x250 ซม. ส่ือผสม 

“นาฏกรรมแห่งสัมพนัธภาพระหวา่งขา้พเจา้และบทกว ี2” ขนาด 200x250 ซม. ส่ือผสม 

“นาฏกรรมแห่งสัมพนัธภาพระหวา่งขา้พเจา้และบทกว ี3” ขนาด 150x300 ซม. ส่ือผสม 

“นาฏกรรมแห่งสัมพนัธภาพระหวา่งขา้พเจา้และบทกว ี4” ขนาด 150x300 ซม. ส่ือผสม 

“นาฏกรรมแห่งสัมพนัธภาพระหวา่งขา้พเจา้และบทกว ี5” ขนาด 300x400 ซม. ส่ือผสม 

“นาฏกรรมแห่งสัมพนัธภาพระหวา่งขา้พเจา้และบทกว ี6” ขนาด 300x600 ซม. ส่ือผสม 

“นาฏกรรมแห่งสัมพนัธภาพระหวา่งขา้พเจา้และบทกว ี7” ขนาด 150x500 ซม. ส่ือผสม 
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