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บทคดัย่อ 

 

 การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ี ขา้พเจา้ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากชีวิตประจาํวนัท่ีพบเจอ

ผูค้นมากมายท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจ ขา้พเจา้ตอ้งการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากแสงแห่ง

ภายในดั่งปรัชญาของ นาจมั ราซี ‘‘แสงน้ันจะส่องสว่างประดุจดวงอาทิตย์หน่ึงดวง หรือหลายดวง

พร้อมๆกัน เม่ือน้ัน ดวงจิตของเขาย่อมมิใช่อะไรอ่ืน ทว่าเป็นแสง กายละเอียดของเขาก็คือแสง เนื้อ

หนังมังสาท่ีห่อหุ้มเขาอยู่กคื็อแสง โสต สายตา มือ กายภายนอก และกายภายในของเขาท้ังท้ังมวลย่อม

เป็นแสงท้ังส้ิน’’ นาํมาบอกเล่าผา่นงานจิตรกรรมท่ีแฝงไวด้ว้ยนยัยะของแสงแห่งภายในสญัชาตญาณเม่ือ

เปรียบเสมือนอตัลกัษณ์ของคน ท่ีมีความแตกต่างกนัไปจะส่งผลต่อความรู้สึกในตวัขา้พเจา้ว่าเขานั้นจะมี

ความหวงั ความรัก พลงัอาํนาจ ความเศร้า ทุกขแ์ละสุขหรืออารมณ์ต่างๆกต็าม ขา้พเจา้นาํเร่ืองเราของอตั

ลกัษณ์คนท่ีมีความเป็นแสงแห่งอาํนาจ หรือแสงแห่งความดี มาตีความและถ่ายทอดเป็นงานจิตรกรรมท่ี

ตีค่านัยยะของแสงให้เกิดเป็น ท่าทาง นิสัยและอตัลกัษณ์ของคนโดยธรรมชาติแลว้หยิบยกสัญลกัษณ์

ต่างๆทางความงามของหญิงสาวมาถ่ายทอดในรูปแบบของขา้พเจา้ เพื่อให้เกิดความความงาม ท่ีทาํให้

เหมือนกบัโดนสะกดดว้ยสายตาแก่คนดู 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง 



 
 

Thesis Title   Light  of   instinct  with  in  human  lden tities 

Name    Mr. Puttiset  Wanjhan 

Concentration   Visual Arts 

Department   Painting 

Academic Year   2017 

 

 

Abstract 

 

 The creation of this thesis. I was inspired by everyday life to meet so many people 

that affect motivation. I want to convey the emotions and feelings that arise from the inner light. As 

the philosophy of Nagar racy '' light will shine like a sun. Or at the same time, then his mind is nothing 

else but his body light is light. The body of the body that surrounds him is the light, the eyes, the body, 

the outside, and the whole body. All of them are all light. '' Tell them through hidden paintings with 

the notion of light within the intuition. Identity of man The difference will affect my feelings that he 

will have hope, love, power, sadness, suffering and happiness or emotions. I bring us the identity of 

the person who is the light of power. Or light of good To interpret and convey a painting that values 

the essence of light as a gesture of habits and identity of the natural person, then put the symbols of the 

beauty of the girl to convey in my style. To make beauty. That makes it look like a spell to the eyes. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

ขา้พเจา้ขอนอ้มรําลึกถึง บิดา มารดา ผูใ้ห้กาํเนิด ญาติผูใ้หญ่ของขา้พเจา้ทุกท่าน รวมถึงอาจารย ์

และผูท่ี้ให้ความรู้กบัขา้พเจา้และผูท่ี้เป็นแรงสนบัสนุนการทาํงานโครงการน้ี และขอขอบคุณนางแบบท่ี

ทาํให้ขา้พเจา้มีแรงบนัดาลใจ ท่ีส่งผลต่อขา้พเจา้ให้ทาํงานออกมามีความรู้สึกและอารมณ์มากยิ่งข้ึน

ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีทาํใหง้านโครงการศิลปนิพนธ์น้ีสามารถสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  

ขา้พเจา้ขอขอบคุณอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีควบคุมศิลปนิพนธ์ ท่ีมีเมตตาช่วยเหลือให้คาํปรึกษา 

แนะนาํทางการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะนิพนธ์ และขอขอบคุณอาจารยผ์ูมี้ส่วนร่วมในผลงานศิลปนิพนธ์

ชุดน้ีสาํเร็จลุล่วง 

 ขา้พเจ้าหวงัว่าศิลปนิพนธ์และเอกสารชุดน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจศึกษาหาความรู้

ทางดา้นศิลปะต่อไป 
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คาํนํา 

 

เอกสารชุดน้ีเป็นส่วนประกอบของผลงานวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอก

จิตรกรรม ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาลยัศิลปากร เร่ือง ‘‘แสงแห่งภายในอตั

ลกัษณ์ของมนุษย’์’ (Light of instinct with  in human lden tities) ตามหลกัสูตรการศึกษาชั้นปริญญา 

ศิลปบณัฑิต โดยเรียบเรียงให้สามารถเขา้ถึงระบบแนวความคิดและการปฏิบติัอนัเป็นการสร้างสรรค ์

ผลงานในเน้ือหาในศิลปนิพนธ์น้ี โดยการถ่ายทอดความงามของมนุษยผ์่านแสงและสีในทศันคติของ

ขา้พเจา้ผา่นทางความรู้สึกนึกคิด 

ดงันั้นขา้พเจา้หวงัว่าศิลปนิพนธ์ชุดน้ีอาจเป็นประโยชน์ในการศึกษาอตัลกัษณ์ของมนุษยผ์่าน

ความงามท่ีล้ีลบัในรูปแบบจิตรกรรม 
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      บทที ่1

บทนํา 

 

 ผลงานจิตรกรรมของขา้พเจา้มุ่งเนน้การแสดงอารมณ์ความรู้สึกเป็นผลงานจิตรกรรมโดย

ถ่ายทอดแสงและอตัลกัษณ์ของบุคคลซ้ึงเป็นตน้แบบเพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นสภาวะความงาม 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 แสงส่องให้โลกของเราสว่างไสว แสงแรกมาจากดวงอาทิตยใ์นขณะหน่ึงท่ีอีกแสงซ่ึงเป็น

แสงจากภายใน ซ่ึงขานรับแสงจากภายนอก แสงจากภายในดงักล่าวคือแสงแห่งท่ีมาจากทศันคติ

และความคิดภายในจิตใจของเรา เรามองเห็นส่ิงต่างๆได้ก็ต่อเม่ือแสงจากภายในและแสงจาก

ภายนอกผสานกนัเป็นหน่ึง หากขาดแสงใดแสงหน่ึงแลว้ เราจะมองไม่เห็นอะไรเลย เพลโตเช่ือว่า 

ไฟจากดวงตาจะเปล่งแสงท่ีนุ่มนวลออกมา แสงจากภายในน้ีจะออกไปรวมตวักบัแสงอาทิตยท่ี์อยู่

ภายนอก แสงทั้งสองจะผสานเขา้ดว้ยกนัจนเกิดเป็น กายแสง หน่ึงเดียว กายแสงน้ีซ่ึงเป็นผลจากการ

รวมตวัของแสงภายนอกและภายใน จะเป็นตวัเช่ือมโยงวตัถุภายนอกเขา้กบัวิญญาณ 

 แสงจากภายนอกเป็นส่ิงท่ีมนุษยใ์ห้ความเคารพประหน่ึงเทพในฐานะท่ีเป็นภาพแห่งเทว

ภาวะ แสงความเช่ือ แสงอุดมคติ ดงันั้น ขณะท่ีเรากาํลงัเดินไปตามเส้นทางประวติัศาสตร์ความ

เป็นมาของแสงพิจารณาถึงทศันะเร่ืองแสงท่ีเปล่ียนแปลงเร่ือยๆและส่งผลใหเ้ราไดพ้ิจารณาถึงความ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัจิตของมนุษยไ์ดเ้ช่นเดียวกนั 

 การกาํเนิดแสงไม่ว่าจะเป็นแสงธรรมชาติและแสงของจิต แสงอุดมคติ สองแสงท่ีผสาน

เป็นหน่ึงดงัปรัชญา ซ่ึง (นาจมัราธี)  กล่าวไวใ้นปี ค.ศ. ๑๒๕๖ ตอนหน่ึงความว่า ‘‘หากแสงส่อง

สวา่งข้ึนในหว้งหาวแห่งดวงจิต ภายในดวงจิตของบริสุทธ์ิหมดจด แสงนั้นจะส่องสว่างประดุจดวง

อาทิตยห์น่ึงดวง หรือหลายดวงพร้อมๆกนั เม่ือนั้นดวงจิตของเขาย่อมมิใช่อะไรอ่ืน ทว่าเป็นแสง 

กายละเอียดของเขาก็คือแสง เน้ือหนงัมงัสาท่ีห่อหุ้มเขาก็คือแสงโสต สายตา มือ กายภายนอกเขา

ทั้งหมดทั้งมวลกคื็อแสง’’1ดัง่ในงานจิตรกรรมของขา้พเจา้ 

 

 1 อาเธอร์ ซายองค.์ไล่คว้าแสง:ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัแสงต้ังแต่ยนุดกึดาํบรรพ์ถึงยคุ

ไอน์สไตน์ กรุงเทพ: สวนเงินมีมา 2557 484หนา้ วนัท่ี11 ธนัวาคม 2560 
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วตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

 - เพื่อศึกษาเร่ืองของแสงธรรมชาติและแสงในอุดมคติ 

 - เพื่อศึกษาความเป็นมนุษยท่ี์แทจ้ริง ปรัชญาเชิงมนุษย ์

 - ศึกษาประวติัศาสตร์ของแสงธรรมชาติ 

 - หาความลงตวัในรูปแบบของงานจิตรกรรมท่ีมีแสงเช่ือมกบัมนุษย ์

แนวความคดิในการสร้างสรรค์ 

แสงในอุดมคติของขา้พเจา้ถ่ายทอดมาจากบุคคลท่ีเป็นแรงบนัดาลใจแสดงถึงความน่ิงสงบ

และความงามกบัแสงธรรมชาติ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสีนํ้ ามนั โดยแสดงให้เห็นถึง

เร่ืองราวของแสงและมนุษยค์วามสัมพนัธ์ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจให้ขา้พเจา้เพื่อให้เห็นแสงท่ีอยู่

ภายในใจจิตใจของมนุษย ์ทาํให้ความรู้สึกในตวัขา้พเจา้ถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีพบเจอลงในงาน

จิตรกรรม 

ขอบเขตของโครงการ 

 - ด้านเนื้อหาศึกษาจากหนังสือเร่ืองของแสงและพฤติกรรมของมนุษยใ์นรูปแบบเหมือน

จริงผา่นอารมณ์ความรู้สึกในตวัขา้พเจา้แลว้และการแทนค่าสญัลกัษณ์ดว้ยสีของวตัถุ 

 - ด้านรูปแบบสร้างสรรคเ์ป็นผลงานจิตรกรรมสองมิติ ผา่นรูปแบบจิตรกรรม เหมือนจริง

(Realistic) โดยการนาํเอาแสงของวตัถุมาผสานกบัเรือนร่างคนในความมืด 

- ด้านเทคนิคสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมเทคนิคสีนํ้ามนั  โดยนาํเสนอสาระสาํคญัของแสง

ในอุดมคติของขา้พเจา้ โดยเทคนิคแบบโบราณ (under painting)เพื่อจะเนน้ขบัแสงจากตวัคนและ

วตัถุข้ึนไดช้ดัเจน โดยผา่นการเขียนแบบกบัทบัซอ้นกนัหลายชั้น เพื่อใหเ้กิดมิติและบรรยากาศมาก

ยิง่ข้ึน 

เวลาทีใ่ช้ในการทาํศิลปนิพนธ์ 

 1 ปีการศึกษา ภาคเรียนศึกษาท่ี1-2 ปีการศึกษา 2560 

วธีิการศึกษา 

- การศึกษาจากการดาํเนินชีวิตประจาํวนั พบเจอผูค้นท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจ 

- การเกบ็ขอ้มูลในชั้นรอง ประกอบดว้ย หนงัสือ ปรัชญา  

-วาดภาพร่าง(sketch)ของนางแบบท่ีเป็นแรงบนัดาลใจใน 

-การสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยกระบวนทางทศันศิลป์ การทาํงานเป็นขั้นตอนในเร่ืองของ 
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วธีิการ 

มีขั้นตอนดงัน้ี 

1.เตรียมผา้ใบและโครงเฟรม 

2.ข้ึนโครงร่างรวมๆจากหุ่นแบบจริง 

3.ลงพื้นชั้นแรกดว้ยสี ขาว เทา ดาํ 

4.เคลือบสีบางจนครบนํ้าหนกั 

5.เกบ็ลายละเอียดทั้งหมด และเสร็จส้ิน 

- การวิเคราะห์โครงสร้างทางทศันศิลป์ ในดา้นส่วนเน้ือหา รูปแบบ กระบวนการ เทคนิค 

 - ศึกษาขั้นตอนการวาดภาพสีนํ้ามนัแบบเทคนิคโบราณ (underpainting) 

 - การเขียนภาพแบบเหมือนจริง(realistic) 

แหล่งข้อมูล 

  - แหล่งขอ้มูลจากภาคเอกสาร ประกอบดว้ย หนงัสือ บทความ ลทัธิศิลปะ และศิลปินท่ี

เป็นแรงบนัดาลใจ 

 - แหล่งขอ้มูลจากประสบการณ์ท่ีพบเจอ  สงัคม อารมณ์ความรู้สึก 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทาํศิลปนิพนธ์ 

 - อุปกรณ์ในส่วนขอ้มูล สมุด ดินสอ 

 - อุปกรณ์ทางการสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย เฟรม ผา้ใบ  สีนํ้ ามนั พูก่นั แท่งเกรยอง 

ค่าใช้จ่ายในการทาํศิลปนิพนธ์ 

         ค่าใชจ่้ายต่อช้ิน 15,000 บาท 

        รวมทั้งหมด 120000 บาท

 



 
 

บทที2่ 

ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ 

 ผลงานของขา้พเจา้นั้นมีแรงบนัดาลใจจากส่ิงใกลต้วั ผูค้นท่ีมากมายหลายรอบ หนังสือ

ปรัชญา วรรณกรรม ท่ีอ่านแลว้จรรโลงใจ และ ส่ิงของท่ีทาํให้เกิดแรงกระตุน้ท่ีจะอยากคน้ควา้หา

ขอ้มูลเพื่อการทาํศิลปนิพนธ์ 

แรงบันดาลใจจากวรรณกรรม 

หนังสือไล่คว้าแสง (ผู้แต่ง อาเธอร์ ซายองค์ ค.ศ. 1993) สํานักพมิพ์สวนเงินมีมา ๒๕๕๗ 

ไม่ใช่หนังสือประวติัศาสตร์ และ ไม่ใช่หนังสือวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์แต่เป็น

หนงัสือท่ีบอกเล่าเร่ืองราวความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัแสงตั้งแต่สมยัอียปิตโ์บราณเร่ือยมาจนถึง

ปัจจุบนั โดยมีประเดน็ท่ีขา้พเจา้นาํมาใชคื้อ กวี ดงัน้ี 

หากแสงส่องสวา่งข้ึนในหว้งหา้วแห่งดวงจิต…ภายในดวงจิตของผูบ้ริสุทธ์ิหมดจด 

  แสงนั้นจะส่องสวา่งประดุจดวงอาทิตยห์น่ึงดวง หรือหลายดวงพร้อมๆกนั… 

   เม่ือนั้น ดวงจิตของเขายอ่มมิใช่อะไรอ่ืน ทวา่เป็นแสง 

กายละเอียดของเขากคื็อแสง เน้ือหนงัมงัสาท่ีห่อหุม้ของอยูก่คื็อแสง 

โสต สายตา มือ กายภายนอก และกายภายในของเขาทั้งทั้งมวล 

ยอ่มเป็นแสงทั้งส้ิน1

2 

-นาจมั ราชี ค.ศ. ๑๒๕๖- 

จากหนงัสือไล่ควา้แสง 

 

 จากท่ีขา้พเจา้ไดอ่้านบทกวีของท่านน้ี ส่งผลใหง้านขา้พเจา้มีความชดัเจนทางรูปธรรมมาก

ข้ึน ทั้งในเชิงความหมาย อตัลกัษณ์ของมนุษยใ์นงานขา้พเจา้ไดส่้งผลต่อผูค้นใหรู้้สึก รัก โลภ โกรธ 

หลง เม่ือขา้พเจา้ไดมี้คาํหน่ึงคาํท่ีไดเ้ห็นบุคคลแสดงออกมาทางอตัลกัษณ์   สสสสสสสสสสสสสส

 2อาเธอร์ ซายองค ์ไล่คว้าแสง:ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัแสงต้ังแต่ยนุดึกดาํบรรพ์ถึงยคุ 

ไอน์สไตน์ กรุงเทพ: สวนเงินมีมา 2557 484หนา้ วนัท่ี11 มกราคม 2561 

4 
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หนังสือส่ิงมีชีวติทีเ่รียกว่าคน (ผู้แต่ง วนิทร์ เลยีววาริณ สํานักพมิพ์ดอกหญ้า,ปี พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ดูการเล่ือนไหลของสงัคมอีกมุมมองหน่ึงในภาพกวา้ง โดยช้ีว่าปัญหาต่างๆ ของคนกบั

สังคม อาจมิไดเ้กิดส่ิงแวดลอ้มอยา่งเดียว หากเกิดจากความเป็นคนเช่นน้ีเอง จนกลาย

มาเป็น ตวัตน สารเคมีในร่างกาย ความเป็น หยิน-หยาง ลว้นสร้างเป็นส่ิงเร้าภายใน 

เช่น ความกลวั ความหิว ความรัก ขา้พจึงนาํความรู้ทางวรรณกรรมน้ีมาเป็นแรงจูงใจ

ในการสร้างสรรคผ์ลงงานจิตรกรรม 

คน+ส่ิงเร้าภายใน 

โดยธรรมชาติ แรงขบัเคล่ือนสองส่ิงมีอิทธิพลต่อส่ิงมีชีวิตคือ อาหารและความตอ้งการทาง

เพศ อารมณ์ทางเพศเป็นตราประทบัในยนีทุกชีวิตเพื่อใหสื้บสายพนัธ์ุต่อไป แรงขบัเคล่ือนชนิดน้ีมี

พลงัรุนแรงมาก กระทัง่สตัวบ์างชนิดเม่ือไม่มีเพศตรงขา้ม ยงัสามารถเปล่ียนเพศของมนัเพื่อสืบสาย

พนัธ์ุต่อไป จุดสุดยอดในการร่วมเพศเป็นการออกแบบอย่างหน่ึงของธรรมชาติท่ีทาํให้การสืบ

ถ่ายทอดเผา่พนัธ์ุสืบเน่ืองไม่ส้ินสุด ความปลอดโปร่ง สบายกายใจผอ่นคลายทุกระบบของร่างกาย

หลงัจากท่ีผา่นจุดสุดยอด ทาํใหก้ารร่วมเพศอาจเป็นวิธีการท่ีบงัคบัใหส่ิ้งมีชีวิตไม่สามารถละท้ิงมนั

ไปได้ ราวกับส่ิงเสพติดอย่างหน่ึง กระทั้ งนักจิตวิทยาหลายท่านเช่น ซิกมุนด์ ฟรอยด์ เช่ือว่า

พฤติกรรมทั้งหลายของคนเกิดจากเพศ และแรงขบัเคล่ือนทางเพศทั้งส้ิน 

คน+ส่ิงเร้าภายนอก 

 คนเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีแปลก ขณะท่ีส่ิงมีชีวิตหลายชนิดต้องการเพียงความปลอดภัย คน

ตอ้งการความปลอดภยั อิสรภาพและเสรีภาพ อิสรภาพและเสรีภาพเป็นส่ิงคลา้ยกนั แต่ไม่คลา้ยกนั

สะทีเดียวอิสรภาพเป็นส่ิงจาํเป็นต่อชีวิต แต่นักปรัชญาชาวฝร่ังเศส  มิเชลโฟกอลท์(1926-1984) 

มองวิถีท่ีปัจเจกชนถูกควบคุมโดยกฎของสังคม ขอบเขตของเสรีภาพเป็นเร่ืองอตัวิสัย แมมี้เร่ือง

กรอบแห่งความเหมาะสมมาเก่ียวขอ้ง เช่น เสรีภาพในอบายมุข เป็นตน้2

3 

 

อตัลกัษณ์ 

คือความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองว่า "ฉนัคือใคร" ซ่ึงจะเกิดข้ึนจากการปฏิสังสรรคร์ะหว่างตวั

เรากบัคนอ่ืน โดยผา่นการมองตวัเองและคนอ่ืนมองเราในขณะนั้น (Kath2000 ; 6-7 อา้งใน พิศิษฏ ์) 

และในขณะเดียวกนัมโนทศัน์อตัลกัษณ์ จะถูกกล่าวควบคู่ไปกบัเร่ืองของอาํนาจ นิยามความหมาย

หรือการสร้างภาพแทนความจริง(representation)เม่ืออตัลกัษณ์ไปสัมพนัธ์กับแนวคิดท่ีกล่าวมา

 3 วนิทร์ เลียววาริณ. ส่ิงมีชีวิตทีเ่รียกว่าคน ดบัเบ้ิลนาย พร้ินต้ิง 2541 หนา้74 วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2560 
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ขา้งตน้แลว้ ดูจะมีความหมายท่ีแตกต่างจากความหมายท่ีเขา้ท่ีเขา้ใจกันโดยสามัญสํานึกมาก 

(อภิญญา ,2543:1) 

 อตัลกัษณ์ แตกต่างจากบุคลิกภาพในประเด็นท่ีสําคญัหลายประการ เราอาจมีบุคลิกภาพ

ร่วมกบับุคคลอ่ืน แต่การมีอตัลกัษณ์ร่วมมีนยัของการเก่ียวพนักบัการต่ืนตวั (active) บางอยา่งในตวั

ของเรา เช่นเราเลือกท่ีจะแสดงตวัตนกบักลุ่มหรืออตัลกัษณ์ท่ีเฉพาะ ซ่ึงบางคร้ังเราอาจมีตวัเลือก

มากกว่าคนอ่ืน และอตัลกัษณ์ตอ้งการความตระหนกั (awareness) บางอย่างท่ีเก่ียงขอ้งกบัส่วนท่ี

เป็นของเรา บุคลิกภาพอธิบายลกัษณะต่างท่ีบุคคลทัง่ไปน่าจะมี เช่น การเขา้สังคมเก่งหรืออาจเป็น

คุณลกัษณะภายใน แต่อตัลกัษณ์ตอ้งการพื้นฐานบางอย่าง อาจถูกจดัประเภทดว้ยการมีลกัษณะ

บุคลิคภาพ แต่เราตอ้งแสดงตนเอง( นัน่คือการยอมรับอยา่งตั้งใจ) กบัอตัลกัษณ์ความสาํคญัของการ

แสดงตวัตน (marking oneself) คือการมีอตัลกัษณ์เหมือนกบักลุ่มหน่ึงและมีความแตกต่างกบัอีก

กลุ่มอ่ืน หากลองคิดถึงสถานการณ์ท่ีเราพบกบัใครสักคนในคร้ังแรก และเรากาํลงัพยายามคน้หาว่า

เขาคือใคร ดว้ยการตั้งคาํถามว่าเขามาจากไหนและเขาทาํอะไรในสถานการณ์ต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีเป็น

การกาํลงัพยายามคน้หาส่ิงท่ีเก่ียวกบัตวัของบุคคลน้ีและส่ิงท่ีทาํใหเ้ขาเหมือนกบัเราดว้ย (ส่ิงท่ีเรามี

ร่วมกบัเขา) และส่ิงท่ีทาํให้เขาแตกต่างจากเรา หรือการพิจารณาถึงสถานการณ์การเดินทางไกล 

สถานท่ีท่ีคุณจะไป คุณไดย้ินเสียงคนกลุ่มหน่ึงกาํลงัสนทนาแลว้พูดภาษาเดียวกบัคุณ คุณจะรับรู้

ด้วยความรู้สึกของการระลึกรู้(recognition)และความเป็นเจ้าของร่วมกับกลุ่มนั้ นการท่ีคุณมี

บางอย่างร่วมน้ี ได้นําเสนอช่วงของการระลึกรู้และการมีบางอย่างร่วมกับผูอ่ื้นผูท่ี้มีอตัลกัษณ์

ร่วมกบัคุณ อตัลกัษณ์ถูกแสดงออกให้เห็นดว้ยการคลา้ยกนั นั่นคือมนัเก่ียวกบับุคคลท่ีเหมือนเรา

และความแตกต่างของบุคคลท่ีไม่เหมือนกบัเรา (Kath2000 ; 6-7 อา้งในพิศิษฏ ์)3

4 

แรงบันดาลใจจากยุคศิลปะตะวนัตก 

ศิลปะแบบโรแมนติก (Romanticism) 

 ศิลปะแบบโรแมนติก เป็นศิลปะรอยต่อจากแบบนีโอคลาสสิก แสดงถึงเร่ืองราวท่ีต่ืนเตน้ 

เร้าใจ สะเทือนอารมณ์แก่ผูพ้บเห็น ศิลปินโรแมนติกมีความเช่ือวา่ศิลปะจะสร้างสรรคต์วัของมนัเอง

ข้ึนไดด้ว้ยคุณค่าทางอารมณ์ของผูดู้และผูส้ร้างสรรค ์  

 

 

 

 4 การรวบรวมความหมายของคาํว่าอตัลกัษณ์(ออนไลน์) เขา้ถึงเม่ือ. 14 กมุภาพนัธ์ 2561. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://chotika51-thesis.blogspot.com/2011/07/blog-post.html 
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ศิลปะแบบบาโรก  (ฝร่ังเศส: Baroque) 

จุดมุ่งหมายคือทาํใหผู้ดู้เขา้ใจศิลปะไดง่้ายข้ึนโดยไม่ตอ้งตีความหมายท่ีศิลปินแอบแฝงเอาไว ้

นอกจากนั้นเขา้ใจแลว้ยงัเกิดความสะเทือนอารมณ์ เน้ือหาของศิลปะแบบบาโรกมกัจะเอามาจาก

เร่ืองของวีระชนต่างๆ เช่น ประวติัพระเยซู หรือนกับุญ  

ศิลปะสัจนิยม (องักฤษ: Realism) 

 คือทศันศิลป์ และ วรรณกรรมท่ีแสดงตวัแบบหรือเร่ืองราวตามท่ีปรากฏในชีวิตประจาํวนั

โดยปราศจากการสร้างเสริมหรือการตีความหมาย และหมายถึงงานศิลปะท่ีเผยให้เห็นถึงความเป็น

จริงท่ีอาจจะเนน้ความเป็นอปัลกัษณ์ดว้ย 

อทิธิพลจากศิลปินลทัธิทางสิลปะและงานศิลปกรรม 

จอห์น วลิเลยีม วอเตอร์เฮ้าส์ (John William Waterhouse) 

เกิดเม่ือ6 เมษายน ค.ศ. 1849 – 10 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1917) เป็นจิตรกรกลุ่มนิยมแบบก่อนราฟา

เอลชาวองักฤษ เกิดท่ีกรุงโรม เป็นบุตรของจิตรกร วิลเลียมและอิซาเบลลา วอเทอร์เฮาส์ วนัเกิดท่ี

แทจ้ริงของวอเทอร์เฮาส์ยงัไม่ทราบแน่ชดั แต่เขาเขา้พิธีศีลลา้งบาปเม่ือวนัท่ี 6 เมษายน ค.ศ. 1849 ปี

เตอร์ ทริปปี ผูเ้ช่ียวชาญดา้นผลงานของวอเทอร์เฮาส์เช่ือว่าวอเทอร์เฮาส์น่าจะเกิดระหว่างวนัท่ี 1 ถึง 

23 มกราคม 

 ในปี ค.ศ. 1854 ครอบครัววอเทอร์เฮาส์ยา้ยกลบัมาท่ีองักฤษและอาศยัอยูท่ี่ยา่นเซาทเ์คนซิง

ตนัในลอนดอน ในวยัเดก็วอเทอร์เฮาส์ไดรั้บการส่งเสริมใหเ้ป็นจิตรกร ในปี ค.ศ. 1871 เขาเขา้เรียน

ท่ีราชบณัฑิตยสถานศิลปะโดยเลือกเรียนประติมากรรม ก่อนจะเปล่ียนไปเรียนจิตรกรรม 

ผลงานช้ินแรก ๆ ของวอเทอร์เฮาส์ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะตามหลกัวิชาแบบลอวเ์รนซ์ แอลมา-แท

เดมาและเฟรเดอริก เลห์ตนัและไดรั้บการจดัแสดงท่ีพิพิธภณัฑแ์ละหอศิลป์ดดัลียแ์ละราชสมาคม

ศิลปินชาวบริติช ต่อมาในปี ค.ศ. 1874 ภาพวาด Sleep and his Half-brother Death ของวอเทอร์เฮาส์

ไดรั้บการจดัแสดงท่ีงานนิทรรศการภาพฤดูร้อนของราชบณัฑิตยสถานศิลปะ ผลงานน้ีทาํให้วอ

เทอร์เฮาส์เร่ิมเป็นท่ีรู้จกั 

 ช่วงทศวรรษ 1880 วอเทอร์เฮาส์เร่ิมสนใจผลงานแนวก่อนราฟาเอลของดานเต เกเบรียล รอ

สเซ็ตติและจอห์น เอเวอเรตต ์มิเลภาพวาดThe Lady of Shalott (ค.ศ. 1888; วอเทอร์เฮาส์วาดภาพตวั

ละครน้ี 3 แบบในปี ค.ศ. 1888, 1894 และ 1916)และ Ophelia(ค.ศ. 1894) ท่ีเป็นท่ีรู้จกัของวอเทอร์

เฮาส์ก็เป็นแนวก่อนราฟาเอลเช่นกนั ในปี ค.ศ. 1895 วอเทอร์เฮาส์ไดรั้บเลือกให้เป็นสมาชิก

ราชบณัฑิตยสถานศิลปะ 
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ดา้นชีวิตส่วนตวั วอเทอร์เฮาส์แต่งงานกบัเอสเทอร์ เคนเวิร์ธี ซ่ึงเป็นจิตรกรเช่นกนัในปี ค.ศ. 1883 

ทั้งคู่มีบุตรดว้ยกนั 2 คนแต่เสียชีวิตตั้งแต่ยงัเลก็ทั้งคู่ วอเทอร์เฮาส์เสียชีวิตดว้ยโรคมะเร็งในปี ค.ศ. 

19175 

แร็มบรันต์ ฮาร์เมินส์โซน ฟัน ไรน์ ( Rembrandt Harmenszoon van Rijn) 

 แร็มบรันต์ เกิดเม่ือ15 กรกฎาคม พ.ศ. 2149 - 4 ตุลาคม พ.ศ. 2212) เป็นจิตรกรและช่าง

พิมพใ์นประวติัศาสตร์ศิลปะยโุรปและเป็นจิตรกรท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัมากท่ีสุดรายหน่ึงของโลก 

ผลงานของแร็มบรันต์ทาํให้เนเธอร์แลนด์รุ่งเรืองสุดขีดหรือท่ีเรียกว่ายุคทองในช่วงศตวรรษท่ี 

17 และเป็นผูมี้อาํนาจทั้งดา้นอิทธิพลการเมือง วิทยาศาสตร์ พาณิชย ์และวฒันธรรม โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ในเร่ืองจิตรกรรม 

 เขาเป็นบุตรคนท่ี 9 ของครอบครัวเจา้ของโรงงานและหุ้นส่วนโรงสีลมในเมืองไล

เดิน เนเธอร์แลนด์ พี่น้องของแร็มบรันตถู์กฝึกหัดเป็นเจา้ของโรงงาน คนทาํขนมปัง หรือช่างทาํ

รองเทา้ แต่พ่อแม่ส่งลูกคนเล็กสุดของพวกเขาตอนอายุเจ็ดขวบไปท่ีโรงเรียนประถมมธัยมศึกษา

โปรเตสแตนตท่ี์ซ่ึงเขาเรียนภาษาละติน เม่ือเขาอายุ 14 ปี แร็มบรันตล์งทะเบียนท่ีมหาวิทยาลยัมี

ช่ือเสียงของไลเดิน แต่เขาแทบจะไม่เรียนมากเพราะว่าในขณะเดียวกนัเขาขอให้พ่อแม่ของเขา

ฝึกหดัเขาใหเ้ป็นจิตรกร 

 ความหวงัของเขาไดรั้บการเติมเตม็ และเขากลายเป็นลูกศิษยข์องศิลปินทอ้งถ่ิน ยาโกบ ฟัน 

สวาเนินบืร์ค (Jacob van Swanenburgh) ซ่ึงเพิ่งกลบัมาหลงัจากการอยู่อาศยัท่ียาวนานใน

อิตาลี ระหว่างช่วงน้ีเขาไดว้าดฉากมากมายของแม่มดและนรก เขาสอนแร็มบรันตว์่าถ่ายความรู้สึก

ของมนุษยล์งในภาพอยา่งไร ใชแ้สงและความมืดเพื่อแบ่งแยกองคป์ระกอบสาํคญัจากส่ิงเล็กนอ้ย

อยา่งไร หลงัจากเสร็จการฝึกหัดของเขา แร็มบรันตใ์นวยัเยาวไ์ปอมัสเตอร์ดมัเป็นคร้ังแรก รับการ

สอนจากปีเตอร์ ลสัตม์นั เป็นไปไดว้่าแร็มบรันตใ์ชเ้วลาไม่เกินหกเดือนกบัลสัต์มนัก่อนกลบัไป

บา้นเดิมของเขาท่ีไลเดิน 

 แร็มบรันต์ฝึกงานคร้ังแรกของเขา เขาใช้จ่ายร้อยกิลเดอร์ต่อปี ไม่รวมอาหารและท่ีพกั 

ต่อมาเขาควบคุมสตูดิโอขนาดใหญ่กบัผูช่้วยและเดก็ฝึกงานประมาณ 50 คน 

 พ่อของแร็มบรันตเ์สียชีวิตในเดือนเมษายน พ.ศ. 2173 ตอนน้ีช่ือเสียงของแร็มบรันตแ์ผไ่ป

ไกลเกินไลเดิน ขณะเดียวกนัการเช่ือมต่อของเขากบัอมัสเตอร์ดมัลึกข้ึน เขาไปท่ีนัน่อีกคร้ังเพื่อพบผู ้

จาํหน่ายงานศิลปะ แฮ็นดริก ฟัน เอยเลินบืร์ค (Hendrik van Uylenburgh) เพื่อดาํเนินการในงานท่ี

 5 จอห์น วลิเลยีม วอเตอร์เฮ้าส์ (John William Waterhouse)เขา้ถึงเม่ือ 14 มกราคม 2561. เขา้ถึงไดจ้าก 

https://th.wikipedia.org/wiki/johnwilliamwaterhouse  

 

                                                            

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%9A_%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%9A_%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
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ฝ่ายหลงัไดจ้ดัให้สําหรับเขา จนกระทัง่ พ.ศ. 2175 ในท่ีสุดแร็มบรันต์จากบา้นเดิมของเขาไป

อมัสเตอร์ดมั 

 อมัสเตอร์ดมัเป็นท่าเรือใหญ่และศูนยก์ลางทางการคา้ของฮอลแลนด์ เขาสามารถคาดหวงั

งานท่ีน่ีมากกว่าในไลเดิน ขณะท่ีอยู่ในไลเดิน แร็มบรันตค์รอบครองหุ้นธุรกิจศิลปะของแฮ็นดริก 

ฟัน เอยเลินบืร์คในอมัสเตอร์ดัม ตอนน้ีเขายา้ยไปอยู่ในบา้นของผูจ้าํหน่าย เอยเลินบืร์คจดังาน

ภาพวาดต่าง ๆ ของพลเมืองอมัสเตอร์ดมั ขณะท่ีแร็มบรันตส์อนท่ีโรงเรียนศิลปะของเอยเลินบืร์ค 

เขามีส่วนในกาํไรของธุรกิจน้ีเช่นกนั 

 ใน พ.ศ. 2175 แร็มบรันตไ์ดรั้บหนา้ท่ีให้วาดภาพ "บทเรียนกายวิภาคของนายแพทยนี์โก

ลาส ตึลป์" (Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp) เขาเห็นงานน้ีเป็นความทา้ทาย เขาท้ิงศพท่ีถูก

วางในแนวทแยงอยา่งแทบจะไม่เสียหาย จดักลุ่มสมาชิกของสมาคมในคร่ึงวงกลมรอบร่าง คนหน่ึง

กาํลงัดูท่ีเอน็ของมืออยา่งตั้งใจมาก พวกเขาทั้งหมดถูกแต่งตวัในเส้ือคลุมสีนํ้ าตาลกบัปกเส้ือขนาด

ใหญ่ ไม่สวมหมวกและจ้องด้วยความสนใจท่ีศพหรือผูบ้รรยาย คนหน่ึงถือแผ่นกระดาษ ตัว

นายแพทยตึ์ลป์เองแต่งชุดสีดาํ ปกเส้ือเชือกของเขาเล็กกว่าคนอ่ืน ๆ มาก แร็มบรันตใ์ชเ้ส้ือผา้และ

หมวกของเขาเพื่อแยกเขาเป็นตวัแสดงหลกั เป็นคร้ังแรกท่ีแร็มบรันตเ์ช่ือมประเภทภาพกลุ่มกบัการ

พรรณนาเหตุการณ์ ฉากจริง ๆ ไม่ไดดู้เหมือนแบบน้ี แต่สะทอ้นกฎขององคป์ระกอบทางศิลปะ 

 เขากลายเป็นพลเมืองของอมัสเตอร์ดมัและเขา้ร่วมเป็นสมาชิกสมาคมเซนต์ลุก (สมาคม

ของจิตรกร) ทั้งสองกา้วคือส่ิงจาํเป็นก่อนท่ีเขาสามารถตั้งสตูดิโอของเขา ในปี 1633 แร็มบรันตรู้์จกั

หลานสาวของผูจ้าํหน่ายเขา ซสักียา เอยเลินบืร์ค (Saskia Uylenburgh) ลูกสาวของครอบครัวมัง่คัง่

จากจงัหวดัฟริเซีย แร็มบรันตแ์ละซสักียาสมรสในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2177 ตอนแรกคู่บ่าวสาวอายุ

นอ้ยอาศยัอยูก่บัแฮ็นดริก เอยเลินบืร์ค แลว้เช่าบา้นท่ีแร็มบรันตส์ามารถตั้งสตูดิโอของเขาได ้ต่อมา

เขาซ้ือบา้นดว้ยเงิน 13,000 กิลเดอร์ 

 เขาวุ่นโดยงานช้ินใหญ่ ภาพวาดกลุ่มทหารกองหนุนของฟรันส์ บนันิง โกก (The Militia 

Company of Captain Frans Banning Cocq) หรือ "การเฝ้ายามกลางคืน" (The Night Watch) น่ีไม่

เป็นภาพมีช่ือสุดของแร็มบรันตเ์ท่านั้น แต่ยงัเป็นหน่ึงภาพวาดท่ีมีช่ือสุดในประวติัศาสตร์ของศิลปะ

ยุโรป แต่งตวัในสีของอมัสเตอร์ดมั (แดงและดาํ) ฟรันส์ บนันิง โกก ร้อยเอกและหัวหน้าลูกคา้ 

กาํลงัออกคาํสัง่ต่อร้อยโทของเขาใหน้าํเหล่าทหารเสือมาอยูใ่นความสนใจ 

 แต่ละคนตอ้งจ่ายแร็มบรันต ์100 กิลเดอร์สําหรับภาพน้ี ซ่ึงตั้งใจไวส้ําหรับบา้นทหาร

กองหนุนท่ีสร้างข้ึนใหม่ดว้ยกนักบัภาพของกลุ่มอ่ืน ๆ แต่ขา้ง ๆ ลูกคา้ทหารกองหนุน 16 นาย 

แร็มบรันตร์วมรูปอ่ืน ๆ ท่ีสาํคญัอย่างยิ่ง คือเด็กผูห้ญิงสว่างอย่างเจิดจา้ในตาํแหน่งท่ีโดดเด่น เธอ

กาํลงัถือกรงเลบ็ไก่ตวัผูบ้นเขม็ขดัของเธอ ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของพวกเขา 
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ซสักียาเจบ็ป่วยบ่อยตั้งแต่การเกิดของตีตึส วนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2185 เธอทาํพินยักรรม ตีตึสไดรั้บ

การระบุช่ือวา่เป็นผูรั้บมรดกคนเดียว แร็มบรันตแ์ต่งตั้งผูจ้ดัการมรดกของเธอจนกระทัง่การตายของ

เขาหรือแต่งงานใหม่ หน่ึงสปัดาห์หลงัจากเธอทาํพินยักรรม เธอเสียชีวิต 

 แร็มบรันต์ไม่เคยถูกรบกวนให้จ่ายหน้ีท่ีบา้นของเขา แต่เจา้หน้ีของเขาค่อย ๆ เพิ่มความ

ตอ้งการข้ึนและอดทนนอ้ยลง แร็มบรันตพ์ยายามอย่างสูญเปล่าท่ีจะโอนความเป็นเจา้ของไปให้ตี

ตึส ลูกชายของเขา และเขาถูกขู่ดว้ยคุกของลูกหน้ี เขาไปสู่การลม้ละลายโดยสมคัรใจ ใน พ.ศ. 2201 

บา้นของเขาถูกประมูลเพื่อจ่ายหน้ีของเขา 

 แร็มบรันตถู์กฝังท่ีแวส็เตอร์แกร์ก (Westerkerk) ในอมัสเตอร์ดมัเม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 

22126 

 

 

ภาพที ่1 ภาพผลงาน The Lady of Shalott 1917 ท่ีมีอิทธิพลต่อขา้พเจา้ 

ทีม่า https://th.wikipedia.org/wiki 

 6 แร็มบรันต์ ฮาร์เมนิส์โซน ฟัน ไรน์ ( Rembrandt Harmenszoon van Rijn) เขา้ถึงเม่ือ 11 มกราคม 

2560 เขา้ถึงไดจ้ากhttps://th.wikipedia.org/wiki/แร็มบรันต ์
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ภาพที ่2 ภาพผลงาน Ophelia 1894  ท่ีมีอิทธิพลต่อขา้พเจา้ 

ทีม่า https://th.wikipedia.org/wiki/Ophelia_1894.jpg 
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ภาพที ่3 ภาพผลงาน Hylas and the Nymphs  1896 ท่ีมาอิทธิพลต่อขา้พเจา้ 

ท่ีมา https://th.wikipedia.org/wiki/ไฟล:์Waterhouse_Hylas 

 

ภาพที ่4 ภาพผลงาน The Nightwatch 1642ท่ีมีอิทธิพลต่อขา้พเจา้ 

ทีม่า  https://th.wikipedia.org/wiki:The_Nightwatch_by_Rembrandt.jpg 
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ภาพที ่5 ภาพผลงาน The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp 1669  ท่ีมีอิทธิผลต่อขา้พเจา้ 

ท่ีมา  https://th.wikipedia.org/wiki/:Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_007.jpg 

 

ภาษาศิลปะทีท่าํให้เกดิอารมณ์และความรู้สึก 

 อิทธิพลจากงานศิลปะเป็นส่ิงสําคญัจากจุดเร่ิมตน้นั้นขา้พเจา้หลงใหลในความงามของ

บุคคลและวตัถุท่ีมีแสงเงาใหเ้กิดความงาม ตามตาเห็นจากประสบการณ์ท่ีไดเ้ห็นงานศิลปะในแต่ละ

แขนง ท่ีมีประวติัและฝีมือท่ีงดงาม จึงทาํใหข้า้พเจา้มีแรงบนัดาลใจ ท่ีจะสร้างผลงานเพื่อตอบสนอง

อารมณ์และความรู้สึกเหล่านั้นข้ึนมา 

 ศิลปินในกลุ่มน้ีมีจุดหมายในการสร้างสรรค์ให้เกิดความงามจากแสงและเงาท่ี รับรู้ถึง

อารมณ์และความรู้สึก เป็นคุณค่าสําคญัท่ีสุด ศิลปินแต่ละคนนั้นมีความหลงัท่ีเกิดจากอารมณ์

ภายในและจิตนาการท่ีงามในแต่ละบุคคลนั้น จึงทาํให้ศิลปินท่ีมีอิทธิต่อตวัขา้พเจา้แต่ละศิลปินนั้น

มีความโดดเด่นในเร่ืองความงามเป็นหลกัและเป็นศิลปินเอกของโลก ซ้ึงจะเนน้ไปทางแสง เงา สี ท่ี

รุนแรง ประณีต และแสงจากธรรมชาติ เพื่อใหเ้กิดความสมดุลกนัอยา่งชดัเจน  
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 ศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม  

 เป็นศิลปะท่ีมีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมี “ความงาม” หรือสุนทรียภาพทาง

รูปทรง เป็นหลกัการสาํคญั  “แก่นแท”้ ของศิลปะกคื็อ “ความงาม” ดุจเดียวกบั “ความไพเราะ” ใน

คีตศิลป์  เม่ือพิจารณายอ้นกลบัไปในอดีต “มาตรฐานของความงาม” เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาทุก

ยคุทุกสมยั ดงัเห็นไดป้ระจกัษช์ดัจากยคุสมยัและลทัธิของศิลปะท่ีเปล่ียนไป ปัจจยัสาํคญัอีก

ประการหน่ึงนอกเหนือจาก “เวลา” และกคื็อ “สถานท่ี” ประเทศแต่ละประเทศในแต่ละสมยัลว้นแต่

มีมาตรฐานของความงามท่ีแตกต่างกนั อาจจะกล่าวสรุปไดว้า่มาตรฐานของความงามนั้นข้ึนอยูก่บั 

“กาละและเทศะ” นัน่คือ เวลาและสถานท่ี อนัท่ีจริงมาตรฐานของความงามในระดบัท่ีเป็น “สากล” 

คงอยูทุ่กยคุทุกสมยัทุกแห่งหน เป็นท่ียอมรับและยกยอ่งในความงามท่ีเป็น “อมตะ” อยูเ่หนือ

กาลเวลา และสถานท่ีของศิลปกรรมจาํนวนมากกป็รากฏใหเ้ห็นเป็นท่ีประจกัษแ์จง้อยูม่ากมายใน

พิพิธภณัฑต่์างๆทัว่โลก ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ความงามหลายลกัษณะและหลายระดบั    ความงามเป็น

นามธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดแ้ละเป็น “อตัวสิยั” อยา่งยิง่ของบุคคลแต่ละคนท่ีมิไดใ้ชเ้พียง “ตา” แต่ใช ้

“จิตใจ” สมัผสั ไม่มีเคร่ืองมือใดๆท่ีวดั “เชิงปริมาณ” วา่ขนาด สดัส่วน นํ้าหนกัเท่าใดถึงจะงามเป็น

มาตรฐานไดค้วามงามในศิลปกรรมมิใช่เป็นเพียงรูปทรงท่ีสวย องคป์ระกอบท่ีลงตวั และเทคนิค

ฝีมือท่ีสมบูรณ์แบบเท่านั้น แต่เน้ือหาสาํคญัคือ ทศันคติและเจตนาของศิลปินผูส้ร้างท่ีปรารถนาให้

เกิดผลลพัธ์ท่ีดีงามต่อจิตใจและปัญญาของผูดู้อีกดว้ยศิลปะท่ีเป็นภาษาแห่งความงามน้ี หมายถึง 

คุณค่าทางรูปทรงท่ีมีพร้อมทั้งความงามทางรูปทรง องคป์ระกอบ และเทคนิคฝีมือท่ีสมบูรณ์ 

รวมทั้งคุณค่าทางความเป็นจริงและคุณค่าทางความดี6

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 ศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม เขา้ถึงเม่ือ วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 เขา้ถึงไดจ้าก 

 https://ieducationart.wordpress.com/2013/ศิลปะร่วมสมยั-contemporary-art/ 

 

 

                                                            



 
 

บทที3่ 

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ 

 ขั้นตอนการวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงาน โดยเร่ิมแรกข้าพเจ้าจะใช้อารมณ์และ

ความรู้สึกจากกระพบ พดูคุยกบับุคคลนั้น หรือตน้แบบท่ีจะนาํมาสร้างสรรคผ์ลงานซ่ึงแต่ละบุคคล

นั้นจะมีอารมณ์และความรู้สึกต่างกนั อตัลกัษณ์ต่างกนั ชอบอะไรไม่ชอบอะไรต่างกนั และนาํมาจดั

องค์ประกอบกบัสถานท่ีท่ีตวัขา้พเจา้จดัหุ่นไวแ้ละบวกกลบัการสนทนา กนัในระหว่างการเป็น

ตน้แบบ และการนาํปรัชญาหรือกวี เป็นตวัการเล่าภาพในหัวออกมาจากความจริงท่ีเห็นจากแบบ

จริง 

เทคนิคและขั้นตอนการสร้างสรรค์ในการแสดงออกทางทศันศิลป์ 

 ผลงานในชุดศิลปนิพนธ์ชุดน้ีไดแ้สดง อารมณ์ความรู้สึกและบรรยากาศโดยรวบ ขา้พเจา้

ใชค้น(figure)ท่ีแสดงอารมณ์และความรู้สึกออกจากแววตา เพื่อทาํให้รับความเป็นมนุษยไ์ดอ้ย่าง

แทจ้ริง บวกกบัแสงท่ีตดักนัอยา่งรุนแรง ใหเ้ห็นถึงความล้ีลบั ไดอ้ยา่งชดัเจน 

ทศันธาตุในการสร้างสรรค์  

 ทศันธาตุท่ีประกอบในผลงานการสร้างสรรคศิ์ลปนิพนธ์ของขา้พเจา้ประกอบดว้ย รูปทรง 

เส้น สี นํ้ าหนัก แสงเงา และพื้นผิว โดยมีการจดัองคป์ระกอบของภาพท่ีมีสัญลกัษณ์ต่างๆท่ีไดม้า

จากหุ่นน่ิงจริงและบวกกบัอตัลกัษณ์ของบุคคล มีการใชเ้ทคนิคโบราณเพื่อจะไดค้วามบางของสี

และวตัถุนั้น เพื่อส่ือถึงเน้ือหา “แสงแห่งภายในอตัลกัษณ์ของมนุษย”์ 

 1.รูปทรง(Form) ขา้พเจา้เลือกใชค้น(figuer) มาเป็นจุดเด่นในงาน เพื่อแสดงท่าทางการ

แสดงออก เพราะท่าทางของมนุษย ์มีความสวยงามและมีเสน่ห์อยู่ในตวั และใชว้ตัถุรอบตวัของ

แบบทบัซอ้นใหเ้ขา้กบัเน้ืองานขา้พเจา้ 

 2.เสน้(Line) เสน้ในงานขา้พเจา้จะมีการเคล่ือนไหวในแนวใดแนวหน่ึงเพื่อใหค้วามขดัเจน

ไดบ้งบอกอยา่งแทจ้ริง ถา้เส้นตรงแนวตั้ง จะทาํใหรู้้สึกมัน่คง มีอาํนาจ ถา้เส้นนอนจะทาํใหรู้้สึกถึง

ความสงบน่ิง 

 3.สี(Colour) ผลงานขา้พเจา้จะมีสีท่ีมีอารมณ์ในงานเก่าๆของตะวนัตกเป็นโทนนํ้ าตาล จะมี

สีมืดเป็นส่วนใหญ่แต่จุดเด่นจะเป็นสีสว่างไดอ้ยา่ชดัเจน ซ่ึงในสีของแสงในงานขา้พเจา้นั้นเกิดมา
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จากจิตนการของขา้พเจา้เอง ซ่ึงจะออกไปในทางสีท่ีดูแลว้รู้สึกอบอุ่น เช่น เหลืองหม่น จะทาํให้สี

ของแสงตกกระทบผวิคนจะทาํใหรู้้สึกวา่มีพลงั 

 4.นํ้ าหนัก(Volume) ขา้พเจา้จะใชห้นักท่ีเข็มส่วนใหญ่เพื่อนให้เห็นท่ีบรรยากาศอนัล้ีลบั 

และทาํใหเ้ห็นจุดเด่นของงานไดอ้ยา่งชดัเจน 

 5.พื้นท่ี(space) พื้นท่ีในงานของขา้พเจา้นั้นจะปรับไปตามอตัลกัษณ์ของบุคคล ส่วนใหญ่

จะมีพื้นท่ีนอ้ยเพื่อใหก้าํจดัพื้นท่ีอยา่งชดัเจน 

 6.พื้นผิว(Texture) พื้นผิวในตวังานขา้พเจา้นั้นส่วนใหญ่จะเรียบแต่วตัถุต่างๆจะหยาบตาม

อารมณ์ความรู้สึกของขา้พเจา้เพื่อนจะทาํใหว้ตัถุนั้นๆมีการส่งผลต่อตวับุคคลในงานของขา้พเจา้ 

 การดาํเนินงานแลขั้นตอนการํางานตามหัวเร่ือง “แสงแห่งภายในอตัลกัษณ์ของมนุษย”์

(Light  of   instinct  with  in  human  lden tities) 

ขั้นตอนการทาํงาน 

 การเตรียมงานจิตรกรรม 

 ขั้นตอนแรกตอ้งหารแรงบลัดาลใจจากหนงัสือ เพื่อใหเ้ห็นอารมณ์ของบุคคลท่ีเราจะนาํมา

เขียนภาพจิตรกรรม และพดูคุยกบัตวัแบบ และร่างภาพคร่าวๆเพื่อหาองคป์ระกอบท่ีเราจะส่ือใหผู้ดู้

ไดอ้ารมณ์และความรู้สึก และจดัแสงในสถานท่ีท่ีจะให้แบบมายืน จากนั้นก็เร่ิมปฏิบติังาน ตาม

กระบวนการ แต่ส่ิงสุดทา้ย สีจะออกมาเป็นเช่นไดจ้ะข้ึนอยูก่บัตวัศิลปินท่ีมีต่อแบบ 

 

 

ภาพที ่6 ภาพทาํการร่างภาพความคิด(sketch)และบนัทึกกวจีากหนงัสือ 
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ภาพที ่ 7 ภาพอุปกรณ์ในการใชใ้นการทาํงาน 
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ภาพที ่8 ภาพเร่ิมการจดัหุ่นน่ิง ส่ิงของ และจดัแสดงเพื่อใชใ้นการทาํงาน 
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ภาพที ่9 ภาพเร่ิมการร่างโครงร่างจากแบบคนจริง 
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ภาพที ่10 ภาพเร่ิมการลงนํ้าหนกัขาว เทา ดาํ ใหค้รบ 
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ภาพที ่11 ภาพขั้นตอนในการดาํเนินการดว้ยสีนํ้ามนั 
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ภาพที ่12 ภาพขั้นตอนการเกบ็ลายละเอียดใบหนา้คนใหรู้้สึกมีชีวิต 

 

ภาพที ่13 ภาพบรรยากาศ วนัตรวจศิลปนิพนธ์

 



 
 

บทที4่ 

การพฒันาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

ขา้พเจา้ชอบความงามจากคน ส่ิงของ และแสงเงา ซ้ึงทาํให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกนั้น

เป็นหลกัและถ่ายทอดสี แสง ทีแปรงในอุดมคติขา้พเจา้ ซ่ึงความงามจากตาท่ีเห็นนั้นคือความจริง

โดยตลอดระยะเวลาสองปีท่ีผา่นขา้พเจา้ไดพ้ฒันางานในส่วนท่ีเป็นชุดสีและแนวความคิดต่างๆและ

เพิ่มความอ่อนนุ่มใหเ้กินจากตน้แบบเช่นแสงท่ีนุ่มนวลและใหค้วามสาํคญักบัองคป์ระกอบในงาน

มากข้ึนจนเกิดเป็นผลงานชุดศิลปนิพนธ์ข้ึนมาในช่วงสุดทา้ย 

การสร้างสรรค์ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที1่และระยะที2่ 

 ผลงานในระยะน้ี ขา้พเจา้ใช้เชิงสัญลกัษณ์ความเป็นจริง เช่น มุ่ง ผา้ และแสงเทียน จุด

กาํเนิดแสงท่ีมาจากธรรมชาติ แสงจากดวงอาทิตย ์ท่ีส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและอารมณ์ไม่ดีพอ 

และโดนจาํกัดด้วยสถานท่ีและลกัษณ์ท่าทางยงัไม่มากนักเลยจะส่ือความหมายออกมาได้ไม่ดี

เท่าท่ีควรและยงัไม่การใชเ้ทคนิคเฉพาะหรือสีท่ีตอ้งการมากนกัเท่าไร 

การพฒันาแนวความคดิ 

 จากท่ีขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรคผ์ลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี1,2น้ีขา้พเจา้ไดห้ยิบสัญลกัษณ์

มาเป็นตวันาํเร่ืองมากกวา่แนวความคิดจึงทาํใหภ้าพท่ีออกมาความหมายไม่ชดัเจนมากเท่าท่ีควร ส่ิง

ท่ีผา่นมาน้ีทาํใหข้า้พเจา้เร่ิมคน้ควา้ขอมูลท่ีเก่ียวกบัแสง และคน มากยิง่ข้ึน 

การพฒันาด้านรูปแบบ 

 ในดา้นรูปนั้นขา้พเจา้ระยะแรกก่อนศิลปะนิพนธ์ใชแ้สงจากความเป็นจริงเป็นหลกัเช่น 

แสงจากไฟฟ้า แสงจากเทียน เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นจริงส่วนใหญ่ และใชต้วักบัคนรักในการ

สร้างสรรคท่ี์พดูถึงเร่ืองของความเป็นสญัชาตญาณตามมาเป็นลาํดบั 
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ภาพที1่4 ภาพผลงานช่วงปีการศึกษาท่ี4ระยะท่ี1 ช้ินท่ี1 

ช่ือผลงาน   แสงตะเกรียงท่ีมีหวงั 

เทคนิค   สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

ขนาด   120 x 90 cm 

ปี   2016 
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ภาพที1่5 ภาพผลงานช่วงปีการศึกษาท่ี4 ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 2 

 ช่ือผลงาน  เหม่อลอยในหว้งเวลา 

 เทคนิค   สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

 ขนาด    120 x 90 cm 

 ปี   2016 
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ภาพที1่6 ภาพผลงานช่วงปีการศึกษาท่ี4 ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 3 

 ช่ือผลงาน  แสงจากส่ิงสาํนึก 

 เทคนิค  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

 ขนาด   150 x 120 cm 

 ปี   2016 
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ภาพที1่7 ภาพผลงานช่วงปีการศึกษาท่ี4 ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 4 

 ช่ือผลงาน  เพศสนัยะป้องกนั 

 เทคนิค   สีนํ้ าบนผา้ใบ 

 ขนาด   130 x 70 cm 

 ปี   2016 
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ภาพที1่8 ภาพผลงานช่วงปีการศึกษาท่ี4 ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 5 

 ช่ือผลงาน  แสงปราศจากภยั 

 เทคนิค   สีนํ้ ามนับนผา้ลินิน 

 ขนาด   130 x  110 cm 

 ปี   2016 

 



29 
 

 

ภาพที1่9 ภาพผลงานช่วงปีการศึกษาท่ี4 ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 6 

 ช่ือผลงาน  หญิงสาวและแมว 

 เทคนิค   สีนํ้ ามนับนผา้ลินิน 

 ขนาด   90 x 150 cm 

 ปี   2016 
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ภาพที2่0 ภาพผลงานช่วงปีการศึกษาท่ี4 ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 7  

  ช่ือผลงาน  อตัลกัษณ์แห่งบุตร 

  เทคนิค   สีนํ้ ามนัและถ่านบนผา้ลินิน 

  ขนาด   120 x 90 cm 

  ปี   2017 
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ภาพที2่0 ภาพผลงานช่วงปีการศึกษาท่ี4 ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 8 

 ช่ือผลงาน  skull of light 

 เทคนิค   สีนํ้ ามนัและถ่านบนผา้ลินิน 

 ขนาด   120 x 90 cm 

 ปี   2017 
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ภาพที2่1 ภาพผลงานช่วงปีการศึกษาท่ี4 ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 9 

 ช่ือผลงาน  แสงจากความหวงัในมิติของขา้พเจา้ 

 เทคนิค   สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

 ขนาด   160 x 130 cm 

 ปี   2017 

 



33 
 

 

 

ภาพท2ี1 ภาพผลงานช่วงปีการศึกษาท่ี4 ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 10 

 ข่ือผลงาน  ความงามสองงามสมัผสัแสง 

 เทคนิค   สีนํ้ ามนับนลินิน 

 ขนาด  150 x 130 cm  

 ปี   2017 
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ภาพที2่2 ภาพผลงานช่วงปีการศึกษาท่ี4 ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 11 

 ช่ือผลงาน  สญัชาตญาณการเอาตวัรอด 

 เทคนิค   สีนํ้ ามนับนผา้ลินิน 

 ขนาด   300 x 160 cm 

 ปี   2017 
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การสร้างสรรค์ผลงานช่วงศิลปนิพนธ์ 

 ผลงานในระยะของศิลปนิพนธ์น้ี ขา้พเจา้เร่ิมมุ่งเน้นไปในทางอารมณ์และความรู้สึกมา

ยิง่ข้ึน และเนน้ไปทางเน่ืองแก่นแทข้องตน้แบบท่ีส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของขา้พเจา้  

 

การพฒันาแนวความคดิ 

 จากการทาํงานท่ีผา่นมานั้นขา้พเจา้เร่ิมจากอารมณ์และความรู้สึกและอตัลกัษณ์ของบุคคล

นั้นๆเป็นตน้แบบ เช่นคนน้ีคนรัก คนน้ีมีอาํนาจ และการบงบอกจากแววตา ซ่ึงงานจะออกไปทาง

ในคนละทาง คนละอารมณ์และบรรยากาศของงาน จากขอ้บกพร่องเหล่านน้ีขา้พเจา้จึงนาํกบัมา

พฒันาและมุ่งเนน้ไปในทางใดทางหน่ึงจากอตัลกัษณ์ของคน และเทคนิคท่ีนาํมาพฒันาให้งานเกิด

มิติมากข้ึน สีในงานมีความหม่นนอ้ยลง ลดการใชส้ัญลกัษณ์ต่างให้นอ้ยลงใหเ้หลือแต่บางอยา่งให้

รู้สึกจริงๆไม่ก่ีช้ิน ขา้พเจา้เอง จากจุดแรกในความคิดท่ีเต็มไปดว้ยอารมณ์และความรู้สึกเป็นหลกั 

การพฒันาความคิดไปเร่ือยๆทาํให้ขา้พเจ้ามองเห็นถึงพฒันาความคิดไปเร่ือยๆทาํให้ขา้พเจ้า

มองเห็นถึงพฒันาการในงานมากข้ึน 

การพฒันาด้านรูปแบบ 

 ในดา้นรูปนั้นขา้พเจา้ระยะแรกก่อนศิลปนิพนธ์ไดใ้ชแ้สงจากความเป็นจริงเป็นหลกัเช่น 

แสงจากไฟฟ้า แสงจากเทียน เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นจริงส่วนใหญ่ และใชต้วักบัคนรักในการ

สร้างสรรคท่ี์พูดถึงเร่ืองของความเป็นสัญชาตญาณตามมาเป็นลาํดบั ช่วงเขา้ระยะท่ี2นั้นขา้พเจา้ได้

คน้ควา้เร่ืองของแสงท่ีส่งผลกระทบต่อตวัคนผ่านอุดมคติของขา้พเจ้า ท่ีสามารถเพิ่มแสงจาก

จินตนาการไดว้่าความเป็นอตัลกัษณ์ของคนนั้นสมควรอยูไ่ดก้บัแสงและสีประมาณไหนถึงจะเรียก

ไดว้่า คนน้ีมีอาํนาจ หรือมีความเศร้าโศก และมีความปราณีตในเร่ืองของอารมณ์ท่ีส่งออกมาจาก

แววตาใหรู้้สึกถึงอารมณ์คนไดดี้ข้ึน 
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ภาพที2่3 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 1 

 ช่ือผลงาน  Blood girl 

 เทคนิค   สีนํ้ ามนับนผา้ลินิน 

 ขนาด   150 x 100 cm 

 ปี   2017 
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ภาพที2่4 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 2 

 ช่ือผลงาน  สญัชาตญานในหญิงสาว 

 เทคนิค   สีนํ้ ามนับนผา้ลินิน 

 ขนาด   180 x 150 cm 

 ปี   2017 
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ภาพที2่5 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 3 

ช่ือผลงาน  เศร้าหมองจนหลบัใหล 

เทคนิค   สีนํ้ ามนับนผา้ลินิน 

ขนาด   120 x 100 cm 

ปี   2017 
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ภาพที2่6 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที 1 ช้ินท่ี 4 

 ช่ือผลงาน  ก่อนเธอลัน่ทม  

 เทคนิค   สีนํ้ ามนับนผา้ลินิน 

 ขนาด   120 x 100 cm 

 ปี   2017 
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ภาพที2่7 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 5 

 ช่ือผลงาน  มนตแ์สงแห่งอิสตรี 

 เทคนิค   สีนํ้ ามนับนผา้ลินิน 

 ขนาด   190 x 150 cm 

 ปี   2017 
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ภาพที2่8 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที 1 ช้ินท่ี 6 

 ช่ือผลงาน  The girl of sound mystic. 

 เทคนิค   สีนํ้ ามนับนผา้ลินิน 

 ขนาด   200 x 160 cm 

 ปี   2017 
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ภาพที2่9 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 1 

 ช่ือผลงาน  Cruel and cold like wind in the sea 

 เทคนิค   สีนํ้ ามนับนผา้ลินิน 

 ขนาด   200 x 180 cm 

 ปี   2018 

 



43 
 

 

ภาพที3่0 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 2 

 ช่ือผลงาน  Rose in real 

 เทคนิค   สีนํ้ ามนับนผา้ลินิน 

 ขนาด   160 x 120 cm 

 ปี   2018 
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ภาพที3่1  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 3 

 ช่ือผลงาน   I fear you will never return again. 

 เทคนิค   สีนํ้ ามนับนผา้ลินิน 

 ขนาด   200 x 160 cm 

 ปี   2017 
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บทที ่5 

บทสรุป 

 

ศิลปะนิพนธ์ชุด แสงแห่งสัญชาตญาณภายในอตัลกัษณ์ของมนุษย ์แสงจากอุดมคติของ

ขา้พเจา้ เปรียบเป็นความอยากและความกระหาย ตอ้งการความเห็นอกเห็นใจ เรียกร้องความสนใจ 

ท่ีเหมือนกบัว่าโลกของขา้พเจา้นั้นมืดทั้งใบแต่ก็ยงัอยูไ่ดโ้ดยมีแสงในใจช่วยส่องสว่างใหค้วามงาม 

ความบริสุทธ์ิ อยา่งชดัเจน ดัง่นิสัยของตวัขา้พเจา้เองท่ีแมจ้ะหม่นหมอง เศร้าทุกขเ์พียงใด แมถึ้งจะ

ไม่มีแสงจากทิศทางใดก็ตาม แต่กลบัยงัมีแสงแห่งภายในนั้นคอยส่องสว่างจากผูค้น เพื่อท่ีไดเ้ห็น

ความเป็น. อตัลกัษณ์คนนั้นๆ เพื่อให้เราไดใ้ห้ความไวว้างใจแก่คนอ่ืนได้อย่างแทจ้ริง ประดุจ

ดวงดาวท่ีไกลรับฟ้าแต่ก็ยงัเห็นส่องสว่างอยูบ่นฟากฟ้า เหมือนกบัตวัขา้พเจา้ไดส้ร้างบนัดาลความ

รัก พลงัอาํนาจ ความผกูผนัข้ึนมาใหเ้กิดอยา่งเห็นเป็นรูปธรรม เกิดข้ึนจริง อยูต่่อเบ้ืองหนา้จริงๆไม่

มีคาํว่าโกหก หลอกลวงตวัเองแต่อยา่งใด ทาํใหเ้หมือนกบัว่าไดย้กกอ้นหินออกจากพื้นดิน แต่กลบั

มีดอกไมห้น่ึงดอกอยูใ่ตก้อ้นหินนั้นเสมือนกบัวา่ใหเ้ราไดมี้ชีวิต ต่อลมหายใจไดอี้กคร้ัง 

 

หน้านีไ้ม่เอา ใช้หน้าสุดท้ายนะเซ่อ 

ทาํไว้ให้อยู่หน้าสุดท้าย 
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บรรณานุกรม 

หนังสือ 

อาเธอร์ ซายองค.์ไล่คว้าแสง:ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัแสงต้ังแต่ยนุดึกดําบรรพ์ถงึยคุ

 ไอน์สไตน์ กรุงเทพ: สวนเงินมีมา 2557 484หนา้ วนัท่ี11 ธนัวาคม 2560 

อาเธอร์ ซายองค ์ไล่คว้าแสง:ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัแสงต้ังแต่ยนุดึกดําบรรพ์ถงึยคุ

 ไอน์สไตน์ กรุงเทพ: สวนเงินมีมา 2557 484หนา้ วนัท่ี11 มกราคม 2561 

วินทร์ เลียววาริณ. ส่ิงมีชีวิตทีเ่รียกว่าคน ดบัเบ้ิลนาย พร้ินต้ิง 2541 หนา้74 วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2560 

เวบ็ไซต์ 

การรวบรวมความหมายของคาํว่าอตัลกัษณ์(ออนไลน)์ เขา้ถึงเม่ือ. 14 กมุภาพนัธ์ 2561. เขา้ถึงได้

 จาก http://chotika51-thesis.blogspot.com/2011/07/blog-post.html 

จอห์น วลิเลยีม วอเตอร์เฮ้าส์ (John William Waterhouse)เขา้ถึงเม่ือ 14 มกราคม 2561. เขา้ถึงได้

 จาก https://th.wikipedia.org/wiki/johnwilliamwaterhouse 

แร็มบรันต์ ฮาร์เมินส์โซน ฟัน ไรน์ ( Rembrandt Harmenszoon van Rijn) เขา้ถึงเม่ือ 11 มกราคม 

 2560 เขา้ถึงไดจ้าก https://th.wikipedia.org/wiki/แร็มบรันต ์

ศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม เขา้ถึงเม่ือ วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 เขา้ถึงไดจ้าก 

  https://ieducationart.wordpress.com/2013/ศิลปะร่วมสมยั-contemporary-art/ 
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รายช่ือศิลปนิพนธ์ 

ภาพผลงานช่วงปีการศึกษาที ่4 ระยะที ่1 

ช่ือผลงาน          เทคนิค               ขนาด 

แสงตะเกรียงท่ีมีหวงั   สีนํ้ ามนับนผา้ใบ   120 x 90       cm 

เหม่อลอยในหว้งเวลา   สีนํ้ ามนับนผา้ใบ   120 x 90       cm 

แสงจากส่ิงสาํนึก   สีนํ้ ามนับนผา้ใบ   150 x 120     cm 

เพศสนัยะป้องกนั   สีนํ้ ามนับนผา้ใบ   130 x 70       cm  

แสงปราศจากภยั    สีนํ้ ามนับนผา้ใบ   130 x  110    cm 

หญิงสาวและแมว   สีนํ้ ามนับนผา้ใบ   90 x 150       cm 

อตัลกัษณ์แห่งบุตร   สีนํ้ ามนับนผา้ใบ   120 x 90       cm 

skull of light    สีนํ้ ามนับนผา้ใบ   120 x 90       cm 

แสงจากความหวงัในมิติของขา้พเจา้ สีนํ้ ามนับนผา้ใบ   160 x 130     cm 

ความงามสองงามสมัผสัแสง  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ   150 x 130     cm 

สญัชาตญาณการเอาตวัรอด  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ   300 x 160     cm 

 

การสร้างสรรค์ผลงานช่วงศิลปนิพนธ์ 

ช่ือผลงาน            เทคนิค           ขนาด 

Blood girl    สีนํ้ ามนับนผา้ใบ   150 x 100     cm 

สญัชาตญาณในหญิงสาว   สีนํ้ ามนับนผา้ใบ   180 x 150     cm 

เศร้าหมองจนหลบัใหล   สีนํ้ ามนับนผา้ใบ   120 x 100     cm 

ก่อนเธอลัน่ทม    สีนํ้ ามนับนผา้ใบ   120 x 100     cm 

มนตแ์สงแห่งอิสตรี   สีนํ้ ามนับนผา้ใบ   190 x 150     cm 

The girl of sound mystic.   สีนํ้ ามนับนผา้ใบ   200 x 160     cm 

Cruel and cold like wind in the sea สีนํ้ ามนับนผา้ใบ   200 x 180     cm 

Rose in real    สีนํ้ ามนับนผา้ใบ   160 x 120     cm 

I fear you will never return again.  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ   200 x 160     cm 
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ประวตัิผู้สร้างสรรค์ 

ช่ือ-สกลุ  พฒิุเศรษฐ ์วนัจนัทร์ 

เกดิ  19 สิงหาคม 2537 

ทีอ่ยู่  408/36 ม.4 อาํเภอบางละมุง ถนนนาเกลือ จงัหวดัชลบุรี 

E-mail  tononmoon@live.com 

เบอร์โทรศัพท์ 063-484-7275 

 

ประวตัิการศึกษา 

2548  โรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา 

2551  วิทยาลยัอาชีวะศึกษาคิงส์ตนัส์ พทัยา 

2556 สาขาวิชาทศันศิลป์ กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพ

พิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประวตัิการแสดงงาน 

2559  - ร่วมแสดงการเขียนภาพบุคคลสาํคญัของโลกดว้ยกาแฟ ณ หา้งรอยลั พทัยา 

2558  - ร่วมการแสดงนิทรรศการเปิดบา้น ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ

  ภาพพิมพ ์

2557 - ร่วมแสดงนิทรรศการ ก่ิงใบอ่อน ลานอาจารยศิ์ลป์ พีระศรี มหาวทิยาลยัศิลปากร 

วงัท่าพระ  

2547  - ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีนมดชัมิลล ์ชา้งกา้นกลว้ย

 



 
 

 

บทที ่5 

บทสรุป 

 

ศิลปะนิพนธ์ชุด แสงแห่งสญัชาตญาณภายในอตัลกัษณ์ของมนุษย ์แสงจากอุดมคติของขา้พเจา้ 

เปรียบเป็นความอยากและความกระหาย ตอ้งการความเห็นอกเห็นใจ เรียกร้องความสนใจ ท่ี

เหมือนกบัวา่โลกของขา้พเจา้นั้นมืดทั้งใบแต่กย็งัอยูไ่ดโ้ดยมีแสงในใจช่วยส่องสวา่งใหค้วามงาม 

ความบริสุทธ์ิ อยา่งชดัเจน ดัง่นิสยัของตวัขา้พเจา้เองท่ีแมจ้ะหม่นหมอง เศร้าทุกขเ์พียงใด แมถึ้งจะ

ไม่มีแสงจากทิศทางใดกต็าม แต่กลบัยงัมีแสงแห่งภายในนั้นคอยส่องสวา่งจากผูค้น เพื่อท่ีไดเ้ห็น

ความเป็น. อตัลกัษณ์คนนั้นๆ เพื่อใหเ้ราไดใ้หค้วามไวว้างใจแก่คนอ่ืนไดอ้ยา่งแทจ้ริง ประดุจ

ดวงดาวท่ีไกลรับฟ้าแต่กย็งัเห็นส่องสวา่งอยูบ่นฟากฟ้า เหมือนกบัตวัขา้พเจา้ไดส้ร้างบนัดาลความ

รัก พลงัอาํนาจ ความผกูผนัข้ึนมาใหเ้กิดอยา่งเห็นเป็นรูปธรรม เกิดข้ึนจริง อยูต่่อเบ้ืองหนา้จริงๆไม่

มีคาํวา่โกหก หลอกลวงตวัเองแต่อยา่งใด ทาํใหเ้หมือนกบัวา่ไดย้กกอ้นหินออกจากพื้นดิน แต่กลบั

มีดอกไมห้น่ึงดอกอยูใ่ตก้อ้นหินนั้นเสมือนกบัวา่ใหเ้ราไดมี้ชีวิต ต่อลมหายใจไดอี้กคร้ัง 
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