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Art, personally, is created for expressing feelings deep inside our mind which cannot 
be exhibited as languages. I used memories and feelings of relationship with my lover and then 
invented “Visual Arts Language” by symbols for expressing my emotion. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

นักปรัชญากรีซ เพลโตไดกลาวไววา “ความรักคือความปรารถนาท่ีจะครอบครองส่ิงท่ีงาม

ในรูปลักษณตางๆส่ิงท่ีงามน้ีเปนส่ิงท่ีดีและมีอยูจริงมนุษยมีวิธีท่ีจะไดครอบครองส่ิงท่ีดีงามอยู

หลายวิธีดวยกันตามสติปญญาและประเภทของความรักท่ีมีอยู” (พินิจ รัตนกุล, 2557: 57) 

เร่ืองราวของความรัก  นั้นมีหลากหลายรูปแบบแตกตางตามลักษณะออกไปความรักตอ

ชาติความรักตอศาสนาความรักตอพอแม  ความรักระหวางเพื่อนมนุษย  ความรักในส่ิงของหรือสัตว

เล้ียง  และความรักแบบคนหนุมสาวความรักมีเปนแรงผลักดันใหเกิดการกระทําในส่ิงตางๆในชีวิต 

ความรักทําใหเกิดความฝนและจินตนาการ  แตเม่ือความรักนั้นไมเปนดังท่ีมนุษยวาดฝนไว จึง

เกิดผลกระทบทางความรูสึกกับผูท่ีวาดฝนนั้นไวจึงเกิดอารมณ  ความรูสึกสะเทือนใจจากความ

ผิดหวังนั้นอารมณความรูสึกของความคาดหวังนั้นสรางแรงผลักดัน  ทางความรูสึกภายในของผู

คาดหวังและสงผลออกมาภายนอกดวยการสําแสดงอารมณความรูสึก  ผานงานศิลปกรรม  หรือ

ศาสตรแขนงอ่ืนๆ 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ความรักเปนส่ิงท่ีอยูคูกันกับมนุษยตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน  ความรักท่ีรูจักกันดีคือ  

ความรักแบบคนหนุมสาวถูกเรียกวาความรักแบบโรแมนติค  (Romantic Love)  ซ่ึงเปนรูปแบบของ

ความรักท่ีมีความสอดคลองกับวัฒนธรรมมาต้ังแตอดีต  มีการเปล่ียนแปลงไปตามแตละยุคสมัย 

ความรักแบบโรแมนติคเปนความสัมพันธทางกามอารมณระหวางชายหญิง  เปนความรูสึกแบบ

สวนตัวท่ีสรางหวงสภาวะอารมณใหอยูในโลกแหงความเพอฝน  เหมือนดั่งโลกนี้มีแตฉันและเธอ 

ความรักแบบนี้จึงครอบงําสภาพทางอารมณความรูสึกแบบความรักใคร  เนื่องจากความสัมพันธทาง

อารมณไมมีความม่ันคง เขาๆออกๆข้ึนๆลงๆ  ตามกาลเวลาแปรผันเปล่ียน  ความเบ่ือหนายจาก

ความสัมพันธและเสนหออนตัวลง  ความเหินหางเอาอกเอาใจลดถอยลง  ความคาดหวังซ่ึงกันและ

กันเกิดความขัดแยง  ภาพความจริงเร่ิมปรากฏ  ดวยความไมสมหวังดังท่ีวาดภาพฝนไว  ทําให
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สภาวะความสัมพันธของความรักก็เร่ิมสูญสลายหายไป  ไมนานก็จะมีความทุกขตามมา  ส่ิงตางๆ

เหลานี้ลวนแลวมีความขัดแยงของการดํารงชีวิตท่ีมนุษยจะตองเผชิญ  กับการตามหาความ

ความหมายของความรัก  จึงตองเรียนรูและใชปญญาดวยสติพรอมท่ีจะเผชิญท้ังความสุขและความ

ทุกขไปพรอมกัน  ดั่งทํานองคําท่ีวา “ท่ีใดมีรัก  ท่ีนั้นมีทุกข”  ถึงแมวาความรักนั้นจะกอใหเกิดความ

ทุกขติดตามมาดวย  แตก็ไมสามารถทําใหมนุษยหยุดแสวงหาความปรารถนา  ท่ีจะมีความรักจาก

ใครอีกคนหนึ่งท่ีอยูในภาพความเพอฝน  หวังวาใครคนนั้นจะมาเต็มเติมความรักใหกับตนเอง  จน

รูสึกวามีความรักแบบในหวงอารมณแบบนั้นอีกคร้ัง 

ขาพเจาไดรับประสบการณจากความสัมพันธเพศตรงขาม (ผูหญิง) ทําใหเกิดเปนความรัก  

เปนชวงเวลาท่ีทําใหเกิดความสุข  สรางความเพอฝนเปนภาพมายาคติตางๆของความรัก  เปน

แรงผลักดันใหเกิดการกระทําในส่ิงตางๆ  เพื่อเปนการแสดงออกถึงความรัก  แตบางคร้ังความรักก็

ไมไดเปนไปตามอยางท่ีวาดฝนไว  จึงนาพาความทุกขติดตามมาดวย มันจึงสะทอนกลับมายังจิตใจ

ของขาพเจา  จึงเกิดเปนอารมณของความสะเทือนใจจากความไมสมบูรณแบบของความรัก  ขาพเจา

จึงตองการระบายความรูสึกนี้ออกมา  โดยนําอารมณสะเทือนจากความรกันําไปสรางสรรค  จึงกอ

เกิดเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคในงานศิลปะ 

ศาสตรแหงศิลปะน้ันเปนเคร่ืองมือส่ือสารท่ีแสดงอารมณและความรูสึกบางอยางท่ีภาษาไม

สามารถถายทอดได    ศิลปะจึงเปนกระบวนการหน่ึงท่ีทําใหขาพเจาถายทอดแสดงออกถึงอารมณ

สะเทือนใจ  จากการไดเผชิญสภาวะของความรักท่ีเปนแบบโรแมนติค  ดังนั้นการแสดงออกใน

ผลงานการสรางสรรคศิลปะ  จึงเปนภาพสะทอนใหเห็นสภาวะทางอารมณภายใน  ท่ีมีความ

เช่ือมโยงมาจากความผูกพันระหวางหญิงอันเปนท่ีรัก  ซ่ึงมีอิทธิพลตอจิตใจของขาพเจา   มา

บันทึกภาพความทรงจําของสภาวะอารมณในหวงขณะน้ันๆ  

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 

1.  ขาพเจาตองการสรางสรรคผลงานศิลปะข้ึนเพื่อระบายสภาวะอารมณความรูสึกภายใน

จิตใจ  ท่ีไมสามารถพูดออกมาได  โดยใชความทรงจําในความผูกพันท่ีมีตอคนรัก  ภาพอารมณ

ความรูสึก  แลวนํามาสรางสรรคออกมาเปนผลงานจิตรกรรมท่ีแฝงเรนดวยภาพสัญลักษณเพื่อ
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ส่ือสารถึงหวงสภาวะอารมณความรูสึก เหงา  เศรา  อางวาง  อึดอัด  ผิดหวัง  สมหวัง  แปรปรวน  

ออกมาเปนผลงานจิตรกรรม  

2.  นอกจากจะทําใหผูชมดูแลวประทับใจในสุนทรียะในผลงานจิตรกรรม  และซาบซ้ึงถึง

ความรูสึกความเหงาท่ีขาพเจาไดถายทอดอารมณออกมา  ซ่ึงเปนการบันทึกความทรงจําของ

ความรูสึกในการตกอยูในหลุมกาลเวลาของความรัก 

สมมติฐานของการศึกษา 

ขาพเจามุงหวังท่ีจะสรางสรรคผลงานเกิดจากประสบการณของความรัก  ท่ีสามารถสราง

แรงสะเทือนอารมณเปนแรงผลักดันใหเกิดเปนท้ังความคิดและการกระทําออกมาในแงบวกและลบ  

แลวแตวาชวงเวลาและเหตุการณในขณะนั้นจะเปนไปตามทิศทางใด โดยใชส่ือสัญลักษณเปนรูป

ผูหญิงเปนภาษาที่ส่ือสารถึงอารมณ  ความคิด  ความรูสึก  ท่ีออกมาจากภายในจิตใจของขาพเจา  

โดยถายทอดเปนผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ท่ีแสดงทัศนะธาตุทางศิลปะและส่ือสัญลักษณในการ

แสดงออก 

ขอบเขตการศึกษา 

1.  ขอบเขตทางดานเนื้อหาดวยการมุงเนนความหมายจากเร่ืองราวและประสบการณในแต

ละชวง  ระหวางตัวตนของขาพเจากับผูหญิงท่ีมีอิทธิพลตอจิตใจ โดยสรางสภาวะจากความรักท่ีมี

ความรูสึกถึงความสุขและความทุกขปะปนกันอยู  เปนตัวกําหนดหลักท่ีผลักดันอารมณออกมาโดย

ใชภาพผูหญิงเปนส่ือและสัญลักษณในการสรางสรรคผลงาน 

2.  ขอบเขตทางดานรูปแบบผลงานจิตรกรรมแนวสัญลักษณ (Symbolistic) แสดงออกโดย

ใชภาพของหญิงสาวและสภาพแวดลอม  และส่ิงของตางๆ นํามาจัดองคประกอบใหมตามแนวคิดท่ี

กําหนดไว เพื่อสะทอนสภาวะอารมณภายในจิตใจของขาพเจาท่ีมาจากความรัก 

3.  ขอบเขตทางดานเทคนิควิธีการถายทอดออกมาในลักษณะงานจิตรกรรม 2 มิติ 
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ขั้นตอนการศึกษา 

1.  ประมวลความคิดจากประสบการณสวนตัวในชีวิตจริง ความรูสึกในจิตใจ สภาวะทาง

อารมณดานความรักท่ีเปนธรรมชาติ 

2.  กําหนดส่ือสัญลักษณเพื่อแสดงความหมาย ใชผูหญิงเปนส่ือทางความคิดและการ

แสดงออกโดยศึกษาลักษณะทาทาง  รูปรางตามอิริยาบถตางๆกับจินตนาการสวนตัว 

3.  ศึกษาขอมูลจากหนังสือ  แนวปรัชญาและศาสนา  เพื่อสนับสนุนใหสอดคลองกับ

แนวความคิดและการแสดงออก 

4.  สรางภาพราง (Sketch) โดยเลือกภาพและจัดองคประกอบรูปทรงตางๆใหเหมาะสมใน

การสรางเร่ืองราวตามแนวความคิด 

5.  สรางผลงานจิตรกรรม  พรองท้ังแกไขปญหาทางดานองคประกอบท้ังเทคนิคและ

วิธีการและหาความลงตัว 

วิธีการศึกษา 

ประมวลความคิดจากประสบการณสวนตัวระหวางตัวตนของขาพเจากับผูหญิงท่ีมีอิทธิพล

ตอจิตใจ  ท่ีมาจากสภาวะของความรัก  จัดการกับรูปแบบในการนําเสนอโดยใชรูปของผูหญิงเปน

ส่ือสัญลักษณแทนความรูสึกของขาพเจาและกําหนดสถานท่ี  ส่ิงมีชีวิต  วัตถุชนิดตางๆ  พรอมสราง

บรรยากาศโครงสรางของสี  เพ่ือแสดงออกใหเกิดอารมณความรูสึกท่ีมีท้ังความสุขและความทุกข

ปะปนกันไป 

แหลงขอมูล 

1.  ขอมูลท่ีไดมาจากประสบการณท่ีผานในชีวิตจริง ความรูสึกในจิตใจ สภาวะทางอารมณ

ดานความรักท่ีเปนธรรมชาติ 

2.  ขอมูลท่ีไดจากวัตถุภายนอก เชน หนังสือศิลปะ,หนังสือปรัชญา.ทฤษฏีตางๆคีตกรรม  

วรรณกรรม  คน  สัตว  วัตถุส่ิง ทิวทัศน  นิทรรศการหอศิลป แกลเลอร่ี  

3.  ศกึษาคนควาขอมูลจากหองสมุดจากสถาบันการศึกษา 
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4.  ศึกษาผลงานของศิลปนตางๆท่ีมีลักษณะแนวความคิด และวิธีการที่สอดคลองในเร่ือง

เดียวกัน 

.อุปกรณท่ีใชในการคนควา 

1.  เฟรมโครงไม     

2.  ผาใบสําเร็จรูปแคนวาส   

3.  สีน้ํามัน,  จานสี    

4.  ส่ือผสมสีน้ํามัน,  ลินสีต,ลีน,  เทอเพนทาย 

5.  พูกัน  หลายขนาด ขนสัตว,  ขนสังเคราะห 

6.  อุปกรณในการถายภาพ,  ภาพถาย 
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บทท่ี 2 

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรค 

 “ความรูสึกสะเทือนใจเปนแรงผลักดันมีอํานาจตอเนื่องไมขาดสายอันมีบอเกิดมาจากส่ิงท่ี

ปรากฏเห็นในธรรมชาติ  ไมอยางใดก็อยางหนึ่งหรือจากขอเท็จจริงหรือจากส่ิงใดซ่ึงเขามาประทับ

ตรึงใจของศิลปน  กระทําใหเขาถอดเอาความรูสึกสะเทือนใจน้ีออกมาเปนศิลปกรรมถายทอดไปยัง

ผูดู  ผูอาน  หรือผูฟงใหบังเกิดอารมณเชนเดียวกัน” (ศาสตราจารยศิลป  พีระศรี, 2553: 148) 

อิทธิพลจากประสบการณตรง 

ในทรรศนะขาพเจาความรักเปรียบเสมือนความหิวกระหาย  มนุษยมีความกระหายใคร

อยากในความรักอยูตลอดเวลา  จะขาดเสียมิได แตเม่ือเวลาผานไปแตละฝายไมสามารถเติมเต็ม

ความรักใหแกกันและกันไดเหมือนดังท่ีคาดหวังเอาไวแตแรก  จึงสงผลมายังจิตใจของแตละฝาย 

เกิดเปนความรูสึกเปนอารมณท่ีสรางความทุกข  ความเจ็บปวด  จากความผิดหวังจึงสงผลเปน

อารมณสะเทือนใจและ ความเจ็บปวด  ท่ียังวนเวียนอยูในมโนภาพ  ทําใหเกิดความอึดอัด  ขาพเจา

จึงตองการแสดงออกอารมณความรูสึกนั้นออกมาเปนผลงานศิลปะ  ในรูปแบบจิตรกรรมโดยผาน

สัญลักษณภาพหญิงสาว และ องคประกอบอ่ืนๆ 

อิทธิพลทางสภาพแวดลอมสังคม 

 ในทางสภาพแวดลอมความรักมักจะมีความเกี่ยงโยงเขาไปหาทุกๆเร่ือง  นั้นอาจจะเปน

เพราะการมีชีวิตของมนุษยมีความรักเปนแรงผลักดันใหเกิดการกระทําในทุกๆดาน  จะวาไปแลว

ตั้งแตการมีประวัติศาสตรการพูดถึงความรักก็จะอยูในทุกยุคสมัย  ตามแตกรอบทางประเพณีของ

สังคมและของชนชาตินั้นๆ  ในสังคมไทยสมัยอดีตการมีความรักของคนหนุมสาวจะถูกกรอบทาง

ประเพณีศีลธรรมกํากับไว  การจะพบรักกันและไดมาครองคูกันถือเปนเร่ืองท่ีตองเปนไปตาม

ประเพณีท่ีถูกตอง  ในยุคปจจุบันยุคแหงเทคโนโลยีการส่ือสารสามารถรับรูครอบคลุมท่ัวโลก  ทํา

ใหโลกน้ันสามารถสัมผัสไดแคเปดหนาจอ  มุมมองความรักก็คอยๆพัฒนาตัวเองไปตามยุคสมัย  ใน

สังคมยุคใหมความรักกลายเปนเร่ืองท่ีเปดเผย  คนหนุมสาวมีมุมมองความรักตางจากอดีต  การสราง
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คานิยมในความรักสมัยใหมปรากฏอยูในส่ือตางๆ  เชนภาพยนตร ละคร แมกระท้ังภาพการแตงงาน

ในอุดุมคติท่ีสรางข้ึนมาเพื่อโปรโมทการขายผลิตภัณฑตางๆ  ภาพปรากฏเหลานี้สงผลใหการจะมี

ความรักจะถูกใชเปนแบบอยางในทางการปฏิบัติของคูรัก   แตความเปนจริงแลวการจะใชชีวิตตาม

อุดมคติเหลานั้น  ตองแลกมาดวยความทุมเทแบบเสียสละตนเอง  มักจะทําใหสภาพตัวตนของ

คนเราตองสูญสลายไป  อุดมคติทางความรักมักจมลงดวยความผิดหวัง   

อิทธิพลจากมุมมองความรักในศาสนา 

ความรักในมุมมองศาสนาพุทธกลาวไววา  ความรักคือความทุกข  รักนอยก็ทุกขนอย รัก
มากก็ทุกขมาก  ไมรักเลยก็ไมทุกขเลย  ท่ีใดมีรักท่ีนั้นจึงมีทุกข  ในทางพุทธศสานาไมไดหามใหคน
มีความรัก  แตความรักท่ีจะมอบใหตองมีความบริสุทธ์ิใจ  ไมควรไปยึดติดในกามอารมณของ รูป 
รส กล่ิน เสียง หรือความรูสึกตอความรักนั้นๆอยางไมมีสติพุทธศาสนาแบงความรักออกเปน 4 
อยาง  สิเนหาคือความรักท่ีเกิดจากความตองการทางเพศหรือลุมหลงในความใคร  ปยะคือความรัก
ท่ีเกิดจากสัญชาตญาณหรือความรักในเครือญาติ  เปมังคือความรักท่ีเกิดจากความผูกพันและ
ชวยเหลือกัน  เมตตาคือความรักท่ีเกิดจากการฝกใหเกิดคุณธรรมเกิดมีข้ึนในจิตใจใหรักผูอ่ืนไมเห็น
แกตัว 

พุทธศาสนาสอนใหมองเห็นลักษณะแทจริงของความรักนั้นเปนอนิจจังคือความไมเท่ียงมี
การเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  ความรักเปนทุกขเพราะพอความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน  เรารับการ
เปล่ียนแปลงนั้นไมได จึงเปนทุกข  ความรักเปนอนัตตาคือไมมีตัวตนที่แนนอน  เพราะมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา  

พระพุทธองคทรงใหหลักคําสอนของการไปสูการมีความรักแท  นั้นคือ พรหมวิหาร อัน
ประกอบดวย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ความรักท่ีแทก็คือการมีไมตรี เมตตา หรือความ
ตั้งใจและความปรารถนาท่ีจะใหผูอ่ืนเบิกบาน เปนสุข  ความรักท่ีแทคือกรุณา หรือความต้ังใจและ
ปรารถนาอยากใหผูอ่ืนพนทุกข  เศราใจนอยลง ความรักท่ีแทคือมุทิตา  การนําพาความยินดีเบิกบาน
มาสูตัวเราและคนท่ีเรารักเสมอ  ความรักท่ีแทคืออุเบกขา  การไมยินดียินราย  ไมยึดถือม่ัน ไม
วินิจฉัย  การวางเฉยหรือปลอยใหเปนไป  (ติชนัทฮันห, 2542: 4-6) 

เราทุกคนลวนมีเมล็ดพันธของความรักอยูในตัว  เราสามารถพัฒนาพลังนาอัศจรรยนี้  บม
เพราะความรักท่ีไมมีเง่ือนไข  ชนิดท่ีไมตองคาดหวังจะไดอะไรตอบแทน  หากเราเขาใจใครสักคน
ดีพอแลว  ถึงคนๆนั้นจะทํารานเรา  เราก็ยังจะยังคงรักคนผูนั้นอยู  (ติชนัทฮันห, 2542: 7 ) 
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ความสุขท่ีเกิดข้ึนจากความรักท่ีแทจริงมีพลังในการเยียวยาจิตใจและแปรเปลี่ยน
สถานการณรอบๆตัวเราใหมองเห็นตามความเปนจริง  นําพาความหมายท่ีลํ้าลึกมาสูชีวิต  ทําให
ชีวิตไดประจักษตอคุณคาของความรักท่ีงดงามและมีเปาหมายในการดําเนินชีวิต สามารถจะเผชิญ
กับความทุกขและความสุขอยางมีสติ  

อิทธิพลจากวรรณกรรม 

คาลิล  ยิบราน (Kahlil  Gibran) เกิดเม่ือ พ.ศ.2426 ทางตอนเหนือของเลบานอน  ไดนิพนธ

เร่ือง  “ปรัชญาชีวิต”  มีเนื้อหากลาวถึง  ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย  มนุษยกับชีวิตและ

สังคม ในงานนิพนธช้ินนี้ขาพเจามีความประทับใจในบทที่กลาวถึงความรัก  มีทวงทํานองความ

งดงามทางภาษา  และแสดงทัศนะทางความคิดในความรักอยางลึกซ้ึง  บทกวีช้ินนี้สงผลสะเทือน

จิตใจขาพเจา  และเปนอิทธิพลตอความคิดเกิดมโนภาพในการสรางสรรคงานศิลปะ 

เม่ือความรักเรียกเธอ  จงตามมันไป 

แมวาทางของมันนั้น  จะขรุขระและชันเพยีงไร 

และเม่ือปกของมันโอบรอบกายเธอ  จงยอมทน 

แมวาหนามแหลมอันซอนอยูในปกนั้นจะเสียดแทงเธอ 

และเม่ือมันพดูกับเธอ  จงเช่ือตาม 

แมวาเสียงของมันจะทําลายความฝนของเธอ 

ดังลมเหนือพดักระหนํ่าสวนดอกใหแหลกลาญไปฉะน้ัน 

เพราะแมขณะท่ีความรักสวมมงกุฎใหเธอ  มันก็จะตรึงกางเขนเธอ 

และขณะท่ีมันใหความเติบโตแกเธอนัน้  มันจะลิดรอนเธอดวย 

แมขณะเม่ือมันไตข้ึนไปยอดสูงและลูบไลกิ่งกานอันแกวงไกวในแสงอรุณ 

แตมันกจ็ะหยัง่ลงสูรากลึก  และเขยาถอนตรงท่ียึดม่ันอยูกับดนิดวย 

ความรักจะรวบรวมเธอเขาฝกดังขาวโพด 

มันจะแกะเธอออกจนเปลือยเปลา 

แลวมันจะลอนเพื่อใหเธอหลุดจากเปลือก 

มันจะบดเธอจนเปนผงขาว 
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แลวก็ขยําจนเธอออนเปยก 

แลวมันก็จะนาํเธอเขาสูไฟอันศักดิ์สิทธ์ิของมัน 

เพื่อวาเธอจะไดกลายเปนอาหารทิพยของพระเจา 

ความรักจะกระทําส่ิงท้ังหมดนี้แกเธอ 

เพื่อวาเธอจะไดหยั่งรูความลับของดวงใจเธอเอง 

และดวยความรูนั้น  เธอก็จะไดเปนสวนหนึ่งของดวงใจแหงชีวิตอมตะ 

แตถาหากดวยความกลัว  เธอมุงแสวงหาความสุขและความสําราญจากความรัก 

ก็จะเปนการดกีวา  ท่ีเธอควรจะปกคลุมความเปลือยเปลาของตนและ 

หลีกหนีออกไปเสียจากบนลานบด 

ไปสูโลกอันไรฤดูกาล  ท่ีซ่ึงเธอจะหวัเราะก็ไมเต็มท่ีและจะไมรองไหกไ็มเต็มท่ี 

ความรักไมใหส่ิงอ่ืนใดนอกจากตนเอง 

และก็ไมรับเอาส่ิงอ่ืนใด  นอกจากตนเอง 

ความรักไมครอบครอง  และก็ไมยอมถูกครอบครอง 

เพราะความรักนั้นพอเพยีงแลวสําหรับตอบความรัก 

(คาลิล  ยิบราน, 2542: 25-26) 

 

อิทธิพลจากศิลปกรรม 

 การเรียนรูประวัติศาสตรของศิลปะ  จําเปนอยางยิ่งท่ีจะพัฒนาท้ังรูปแบบและแนวความคิด

ในงานศิลปะซ่ึงในแตละยุคสมัยประวัติศาสตรศิลปะก็มีลัทธิทางศิลปะกอกําเนิดข้ึนมา  ซ่ึงมีท้ัง

รูปแบบเนื้อหาและการแสดงออกท่ีแตกตางกัน  ดังท่ีปรากฏอยูในประวัติศาสตรศิลปะของโลก   

การเรียนรูจากงานศิลปกรรมมีผลอยางยิ่งตอการสรางสรรค ท้ังการศึกษาระบบแนวคิดของการ

สรางสรรค กระบวนการทางเทคนิคการวางองคประกอบ  การจัดวางทัศนธาตุ  การสรางรูปทรง  

การใชสี  การกําหนดแสง-เงา   ดังนั้นอิทธิพลของศิลปกรรมมีสวนสําคัญในการสรางสรรคผลงาน

ศิลปะของขาพเจา 
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ลัทธิโรแมนติคหรือจินตนาการนิยม (Romanticism Art) เร่ิมตนข้ึนในชวงหลังศตวรรษท่ี

18 ในยุโรปตะวันตก แสดงเร่ืองราวท่ีตื่นเตน เราใจ สะเทือนอารมณแกผูพบเห็น  ศิลปนโรแมนติค

มีความเช่ือวาศิลปะจะสรางสรรคตัวมันเองไดดวยคุณคาทางอารมณของผูดูและผูสรางสรรค  

ศิลปนแนวทางน้ีมักจะวาดภาพทิวทัศนธรรมชาติ  เพื่อช้ีใหเห็นถึงความปรารถนาในสวนลึกของ

จิตใจมนุษยวาตองการกลับสูธรรมชาติ  และตองการเปรียบเทียบใหเห็นวามนุษยเปนเพียงเส้ียว

เล็กๆสวนหนึ่งของธรรมชาติท่ีกวางใหญไพศาล 

 ขาพเจาเห็นคุณคาของความงามในแนวคิดของลัทธิโรแมนติค  และประทับใจในศิลปน

คนสําคัญของยุคนี้คือ  คาสปาร ดาวิด  ฟรีดริช (Casper Davic Friedrich) เปนจิตรกรชาวเยอรมัน 

เขาไดสรางสรรคผลงานจิตรกรรมซ่ึงแฝงนัยยะแหงการตอตานอํานาจการปกครองของจักรวรรดิน

โปเลียน  โดยนําภาพชายใสชุดประจําชาติเยอรมันยืนหันหลังใหผูชม  เหมอมองออกไปยังทะเล

หมอกซ่ึงอยูเบ้ืองหนา  ทามกลางธรรมชาติอันกวางใหญไพศาล  เปนสัญลักษณของความอางวางโด

เดี่ยวและการครุนคํานึงถึงความหวังในอนาคตอันริบหร่ีท่ีมิอาจคาดการณได  ขาพเจาเองก็ไดรับ

อิทธิพลในการนําแนวคิดของการรอความหวังและความอางวางของสภาวะอารมณมาถายทอด

สรางสรรค  (ดูตัวอยางภาพท่ี 1) 
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     Wanderer  above the Sea of Fog 

     1818  

     Oil on canvas 

     98.4 cm x 74.8 cm 

ภาพท่ี 1  (อิทธิพลท่ีไดรับจากศิลปน คาสปาร ดาวิด  ฟรีดริช) 
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บทท่ี 3 

การพัฒนาและกระบวนการสรางสรรค 

 ในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ  สวนประกอบสําคัญท่ีจะทําใหกระบวนการทํางาน

เพื่อมีความชัดเจนในการแสดงออกทั้งรูปแบบและแนวความคิด  การคนควาศึกษาขอมูลท้ัง

ภายนอกและภายใน  จะเปนฐานขอมูลสงผลเปนแรงบันดาลใจและจิตนาการในการสรางสรรค  

เร่ิมตนจากการเขาใจความรูสึกภายในของตนเอง  การศึกษาขอมูลทางเอกสารองคความรูท่ีเกี่ยวของ

ผนวกกับการเรียนรูกระบวนการทางศิลปะ เพื่อเปนการถายทอดทางอารมณความรูสึกท่ีเปน

นามธรรมใหออกมาเปนรูปธรรมในภาพเชิงสัญลักษณผานทางภาษาภาพท่ีแสดงออกมาในรูปแบบ

ผลงานจิตรกรรม 

วิธีการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 

การหาขอมูล 

ในการสรางสรรคผลงานน้ันตางมีปจจัยหลายดานเพ่ือมาพัฒนากระบวนการคิดและ

รูปแบบการแสดงออก  การเรียนรูจากประสบการณความรักของตนเอง เฝามอง สังเกตในสภาวะ

อารมณ  และการเรียนรูศึกษาขอมูลจากแนวคิดทางความรักในบริบทตางๆ เชน ศาสนา  และงาน

วรรณกรรม  ลวนแลวแตมีสวนชวยใหขาพเจาไดเห็นมุมมองในแงความรักท่ีหลากหลาย สงผลมา

ในระบบความคิดในการแสดงออก เกิดเปนมโนภาพ สะทอนสภาวะจิตใจของตนเองในดาน

อารมณและความรูสึก 

ในแตละวันจะมีเหตุการณตางๆมากมาย ความตองการแสวงหาความสุขในชีวิต  โดยการ

ตอบสนองความปรารถนาท่ีอยูในจิตใจโยงใยกับปจจัยอ่ืนๆ จากปจจัยทางความสัมพันธท่ีมีสวนเขา

มาใหเกิดเปนความคิดสงผลมายังความรูสึกภายในจิตใจในการสรางสรรควิทยานิพนธชุดนี้ขาพเจา

ไดนําสภาวะอารมณความสะเทือนใจจากความรัก เชน ความทุกขท่ีมาจากความคาดหวัง ความอึด

อัดใจ ความอางวาง ซ่ึงความรูสึกนั้นเปนลักษณะการอาการท่ีเปนนามธรรมมาแสดงผาน

กระบวนการภาษาทางจิตรกรรม  
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การสรางภาพราง 

เม่ือไดขอสรุปทางความคิดจากการนําสภาวะทางอารมณภายในมาแสดงการถายทอดเปน

ผลงาน  โดยใชรูปแบบจิตรกรรมเทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ  โดยเร่ิมจากการสรางภาพท่ีเกิดจากมโน

ภาพภายใน  ท่ีมีลักษณะเปนเร่ืองทางอาการของอารมณ  มาถายทอดโดยมีส่ิงท่ีมารองรับเปนทาง

กายภาพที่จะสามารถรูสึกถึงอารมณนั้นได เชน  ภาพสัตวท่ีเคล่ือนท่ี ภาพคล่ืนน้ําท่ีโหมกระหน่ํา  

มาแสดงแทนความรูสึกจากภายใน  ประกอบกับนําภาพผูหญิงท่ีจัดทาทางตามความคิดไว เพื่อให

ภาพท่ีแสดงแบบรางทางความคิดมีความชัดเจนตรงกับท่ีอยูในมโนภาพภายใน  เม่ือนําไปสูการ

สรางสรรคท่ีมีองคประกอบทางทัศนศิลปท่ีจะชวยใหแสดงภาษาทางจิตรกรรมสามารถส่ือสาร

ตามท่ีตองการแสดงออกได 

การสรางรูปแบบ  

 เม่ือไดสรุปความคิดแลวขาพเจาเร่ิมการคนหารูปแบบดวยการรางภาพตนแบบ  (Sketch) 

เม่ือสรุปแบบไดแลวจึงเขาไปทําการหาแบบจริงดวยการบันทึกถายภาพแบบผูหญิง  และสรางภาพ

บรรยากาศที่จะนํามาจัดองคประกอบกัน  ท่ีมีมุมมองและแสงเงาตามท่ีกําหนดไวจากภาพราง

ตนแบบ  จากน้ันใชขอมูลจากรูปภาพตางๆมาจัดวางองคประกอบใหเหมาะสมและลงตัว  มีความ

สมดุลระหวางรูปทรงคนกับขนาดของเฟรมผาใบท่ีกําหนดไว   จากนั้นรางภาพรวมและรายละเอียด

ของภาพในสวนตางๆตามความเหมาะสม  เพื่อใหองคประกอบของภาพมีความสมบูรณตามและ

แนวความคิด แลวจึงนํามาสรางเปนผลงานจริงใน  รูปแบบเหมือนจริง (Realistic) และสัญลักษณ

นิยม  (Symbolistic) 
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ภาพท่ี 2  ภาพถายตนแบบผูหญิงสีขาวดํา 

 

 
 

ภาพท่ี  3   ภาพรางสเก็ตท่ีลงสีและรายละเอียดบรรยากาศแวดลอม 
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การสรางสรรคผลงานจิตรกรรม  

 ขาพเจาสรางผลงานจิตรกรรมดวยเทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ  โดยอาศัยกระบวนการและ

เทคนิคสรางความเปนจริงดวยการไลคาน้ําหนักของสี  ซ่ึงแสดงออกมาในรูปแบบเสมือนจริง  ซ่ึง

เกิดจากการศึกษาฝกฝนและทดลองหาคุณสมบัติท่ีสามารถตอบสนองกับเนื้อหาและความคิดท่ี

ตองการถายทอดแสดงพลังอารมณภายใน  ขาพเจาสามารถควบคุมข้ันตอนใหเปนไปตามเปาหมาย

ท่ีตองการ  

 

 
 

ภาพท่ี 4  ข้ันตอนการรางรูปลงบนเฟรมผาในท่ีลงพื้นสีเตรียมไว 
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ภาพท่ี 5  ข้ันตอนการลงสีโทนน้ําตาลเพ่ือแสดงคาน้ําหนัก 

 

 
 

ภาพท่ี 6  ข้ันตอนการลงสีของบรรยากาศช้ันแรกของภาพ 
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ภาพท่ี  7  ข้ันตอนการลาสีภาพบรรยากาศและวัตถุท้ังหมดใหมีความชัดเจน 

 

 
 

ภาพท่ี  8  ผลงานเสร็จสมบูรณ 
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ทัศนธาตุท่ีใชในการสรางสรรค   

  ในศิลปะความงามเปนพื้นฐานข้ันตน  งานศิลปะท่ีดีจะใหความพอใจในความงามแกผูดู

ในข้ันแรก  และจะใหความสะเทือนใจท่ีคล่ีคลายกวางขวางยิ่งข้ึนดวยอารมณสุนทรียภาพของงาน

ศิลปะน้ันในข้ันตอไป  หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา  งานศิลปะท่ีดีจะใหความพอใจจากการ

ประสานสัมพันธกันในรูปทรงเปนประการแรก  ถาปราศจากคุณสมบัติในขอนี้เสียแลวก็เทากับเปน

การปดประตูเสียต้ังแตข้ันตน  คนดูไมสามารถท่ีจะคนหาความหมายท่ีอาจมีภายในงานน้ันไดตอไป 

ความงามในศิลปะมี 2 ประเภท  คือ  ความงามทางกาย (Physical  Beauty) ซ่ึงไดแกความงามของ

รูปทรงท่ีกําหนดดวยเร่ืองราว  หรือท่ีเกิดจากการประสานกันของทัศนธาตุ  และความงามทางใจ  

(Moral  Beauty)  ซ่ึงไดแกความรูสึกหรืออารมณท่ีแสดงออกในงานศิลปะช้ินหนึ่งๆจึงมีความงาม

ท้ังสองประเภทรวมกันอยู แตจะเนนหนักไปทางใดก็แลวแตประเภทของงานและเจตนาของผู

สรางสรรค  ความงามในศิลปะคือลักษณะสวนตัวของศิลปน  เปนอารมณสะเทือนใจของศิลปนท่ี

แสดงออกในงานศิลปะ  โดยอาจเปนไปเพื่ออารมณของความงามเอง  หรือเปนส่ือนําไปสูอารมณ

สะเทือนใจในรูปแบบอ่ืนๆ (ศาสตราจารยเกียรติคุณชลูด  นิ่มเสมอ, 2554: 13-14) 

 ในกระบวนการทํางานศิลปะ สุนทรียภาพคือหัวใจของงานศิลปะ ความงามที่ปรากฏคร้ัง

แรกของขาพเจาคือความงามภายใน  ขาพเจาไดรับจากแรงบันดาลใจมาจากความรักท่ีเปนอารมณ

สะเทือนใจ  สงผลใหเกิดความคิดฝนนั้นคือจินตนาการ  ความงามภายนอกคือกระบวนการแสดง

ออกมาในรูปแบบของจิตรกรรม  ท่ีมีองคประกอบทางทัศนธาตุ รูปทรง เสน สี แสง เงา และพื้นท่ี

วาง  หลอมรวมกันใหปรากกฎเปนความงามทางกายภาพ  นั้นคือภาษาทางจิตรกรรม เพ่ือจะส่ือถึง

เร่ืองราวความคิดฝนของขาพเจา  ท่ีสามารถส่ือสารไปยังผูรับชมใหรับรูท้ังความงามท่ีปรากฏ

ภายนอกและความงามท่ีอยูภายใน 

1.  รูปทรง  (Form) 

 การแสดงออกทางรูปทรงของขาพเจานั้นเลือกนํารูปทรงของผูหญิงในลักษณะทาทาง

อากัปกิริยาตางๆซ่ึงแสดงถึงปฏิกิริยาที่มีผลมาจากความรูสึก  ท้ังยังสรางเน้ือหาใหตรงกับรูปทรงท่ี

เปนสัญลักษณท่ีทําใหเกิดอารมณความรูสึกจากความคิด  รูปทรงผูหญิงในลักษณะทาทางตางๆถูก

นํามาแสดงออกในรูปแบบท่ีเหมือนจริงและเปนรูปทรงหลักในภาพ 
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2.  สีและบรรยากาศ  (Colour  and  Atmosphere) 

 ในผลงานของขาพเจาสีและบรรยากาศมีบทบาทสําคัญในการสรางอารมณ  ความรูสึก  

โดยมีบรรยากาศเปนสีท่ีจะบงบอกถึงความแปรปรวนทางอารมณ  เพื่อใหเห็นภาพทางสภาวะ

อารมณท่ีอยูในความคิดของขาพเจา 

3.  พื้นท่ีวาง  (Space) 

 พื้นท่ีวางในผลงานของขาพเจานั้นจะเปนลักษณะการใชบรรยากาศของสีท่ีสอดคลองไป

กับรูปทรง  เพื่อเปนการรองรับและเช่ือมอารมณของภาพใหตอเนื่องตามเนื้อหา 

4.  น้ําหนักแสงและเงา  (Tone – Light and Shadow) 

 ขาพเจาใชแสงเงาในผลงานตามความเปนจริงของธรรมชาติ  โดยกําหนดทิศทางแสงและ

เงาตามแนวความคิดท่ีตองการ  เพื่อทําใหเกิดมวลปริมาตรท่ีมีความเปนจริง   โดยมีการกําหนด

จุดเดนใหมีความสวางเพื่อขับใหมีความเดนชัดมากกวาบริเวณอ่ืนๆ  

5.  ลักษณะพื้นผิว   (Texture) 

ลักษณะพ้ืนผิวท่ีปรากฏในผลงานเกิดจากการท่ีขาพเจาศึกษาและสังเกตุความสัมพันธและ

ความรูสึกของพื้นผิวในตัวของสภาพวัตถุแตละชนิดท่ีใหผลทางความรูสึก  และสรางสรรคออกมา

ในรูปแบบจิตรกรรมโดยการไลคาน้ําหนักของสี  

การแสดงออกของสัญลักษณท่ีใชในงาน 

1.  ผูหญิงท่ีเปนส่ือในผลงาน 

 ขาพเจาเลือกใชรูปทรงของผูหญิงในการแสดงออกเปนภาพสะทอนแทนตัวตนของขาพเจา 

2.  สัญลักษณทางดานธรรมชาติ 

 ธรรมชาติ  ลวนสงผลตอความรูสึกนึกคิด  ภาพบรรยากาศท่ีแสดงการเปลี่ยนแปลงของ

เวลาเพื่อรองรับความหมายทางความรูสึกภายใน  ภาพจะเปนการถายทอดถึงความรูสึกของอารมณ  

เชนบรรยากาศทองฟาท่ีเคล่ือนไหวแสดงเวลาที่ผานไป  เกลียวคลื่นท่ีพัดกระหนํ่าแสดงอาการของ

อารมณท่ีอยูภายใน  แมกระท้ังภาพสัตว หรือส่ิงมีชีวิต  ก็แสดงนัยยะของอารมณจากความรักดังนั้น

ภาพธรรมชาติจึงเปนส่ิงท่ีทําใหเกิดความรูสึกถึงอารมณนึกคิดภายในของการส่ือสารความรูสึกของ

ขาพเจา 
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บทท่ี 4 

การพัฒนารูปแบบการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 

ในแตละชวงของการสรางสรรคผลงาน  การวิเคราะหและเรียนรูถึงปญหาตางๆในผลงาน
เปนส่ิงสําคัญ  ท้ังนี้เพื่อการพัฒนาผลงานไปในทิศทางท่ีเหมาะสม  จึงจําเปนตองมีการวิเคราะห
ความกาวหนาและการพัฒนาผลงาน  ซ่ึงชวยใหเห็นถึงปญหาที่เกิดข้ึนในระหวางการสรางสรรค
ผลงาน  เพื่อการปรับปรุงแกไขในสวนท่ีบกพรอง  และสามารถชวยใหการพัฒนาผลงานมีความลง
ตัวและชัดเจนท้ังแนวความคิดและรูปแบบใหสําเร็จลุลวงเปนไปตามวัตถุประสงคอยางสมบูรณ  
ขาพเจาไดแบงระยะเวลาในการสรางสรรคผลงานออกเปน  3  ระยะดังนี้ 

การสรางสรรคผลงาน กอนวิทยานิพนธระยะท่ี 1 
การสรางสรรคผลงาน กอนวิทยานิพนธระยะท่ี 2 
การสรางสรรคผลงาน  วิทยานิพนธ 

การสรางสรรคผลงาน กอนวิทยานิพนธระยะท่ี 1 

กระบวนการสรางสรรคผลงานในระยะกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 1  ขาพเจาตองการคนหา
แนวความคิดเร่ือง ความปรารถนา  และความตองการของมนุษยตอความรัก  ความผูกผันของหญิง
ชาย  ขาพเจาตองนําอารมณความรูสึกของความปรารถนา  ความตองการภายใน ซ่ึงเปนนามธรรม
มาแสดงออกใหเห็นเปนรูปธรรม โดยการอาศัยภาพผูหญิงในลักษณะทาทางตางๆ  และนําสัญญา
ลักษณมาใชในส่ือสารในงานเพียงไมกี่ชนิดและการจัดวางองคประกอบท่ีเนนในตัวของภาพผูหญิง
เปนสําคัญ  ผูหญิงบงบอกถึงความบริสุทธ์ิ  ความงามของมนุษย  โดยท่ีรูปลักษณของหญิงสาวมี
ความเปนอัตลักษณเฉพาะบุคคล  ท่ีมีความล้ีลับซับซอนในความไมรูแนชัดของเสนห  ท่ีแฝงเรนอยู
ในตัวของผูหญิงในแตละคน  

ผลงานทั้งหมดก็ยังคงมีลักษณะเดียวกันโดยนําองคประกอบของคนกับวัตถุมาตีความและ
กําหนดความหมาย  จําเปนตองมีตัวกลางท่ีจะคอยกําหนดโครงเร่ืองใหส่ือความหมายไปในทิศทาง
ของอารมณตางๆเพ่ือส่ือถึงความหลุดลอยของสติ  ท่ีอยูในหวงภวังคแหงความคิด  หรือความรูสึกท่ี
ไรส่ิงยึดเหน่ียวของจิตใจ เชน ภาพของผูหญิงท่ีกําลังนั่งอยูบนเกาอ้ี  ท่ีมีสภาพวะอารมณไร
แรงผลักดันทางจิตใจ  ตองการไขวควาหาส่ิงท่ีปรารถนาอยูในใจ  ท้ังหมดแสดงใหเห็นถึงสภาวะ
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ของอารมณท่ีเกิดจากความคิดภายใน  ซ่ึงขาพเจาตองการชี้ใหเห็นสภาวะของจิตใจท่ีเกิดจากความ
แรงปรารถนาภายใน 

ปญหาของการพัฒนาผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 1 

เปาหมายของการทําผลงานในชุดนี้คือการพัฒนาการของรูปแบบและแนวคิด  ขาพเจา
พบวาปญหาท่ีเกิดข้ึนคือสัญลักษณเหลานั้นยังไมแสดงผลท่ีชัดเจนกับแนวคิด  ซ่ึงผลงานในชุดนี้
เปนความรูสึกกลางๆท่ีไมไดบอกเลาถึงความตองการ  ความปรารถนาหรือความทุกขความสุขอยาง
ชัดเจน  สัญลักษณตางๆท่ีหยิบยกมาใชเปนเหมือนการนําสองส่ิงของมาจัดวางรวมกัน  โดยขาดการ
วิเคราะหท่ีมาอยางชัดเจนถึงท่ีมาท่ีไปในแตละแงมุม  ซ่ึงท้ังหมดอาจเกิดจากการตีความดวย
ความรูสึกสวนตัวของขาพเจาเอง  หรือบางทีอาจเปนเพราะสัญลักษณท่ีใชนั้นไมสามารถแสดง
ความรูสึกท่ีเปนนามธรรมซ่ึงเปนเร่ืองของอารมณใหออกมาแสดงได 
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ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 1 
 

 
 
ภาพท่ี 9   ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 1 ชวงป พ.ศ.2555  ชิ้นท่ี  1 

ชื่อ Between in time   
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 130 x 160   เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 
 

 
 
ภาพท่ี 10   ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 1 ชวงป พ.ศ.2555  ชิ้นท่ี  2 

ชื่อ Between Us   
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 130 x 160   เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 11   ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 1 ชวงป พ.ศ.2555  ช้ินท่ี 3 

ชื่อ “ ลองลอย ” 
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 130 x 160   เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 12   ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 1 ชวงป พ.ศ.2555  ชิ้นท่ี 4 

ชื่อ “ พักพิง ” 
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 130 x 160   เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 13   ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 1 ชวงป พ.ศ.2555  ช้ินท่ี 5 

ชื่อ Sleep 
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 100 x 180 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 14   ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 1 ชวงป พ.ศ.2555  ชิ้นท่ี 6 

ช่ือ Dreamer 
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 190 x 90   เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 15   ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 1 ชวงป พ.ศ.2555  ช้ินท่ี 7 

ชื่อ “ เหมอมอง ” 
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 120 x  155   เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 16  ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 1 ชวงป พ.ศ.2555  ช้ินท่ี 8 

ช่ือ Her sit No.1   
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 150 x  120   เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 17   ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 1 ชวงป พ.ศ.2556  ช้ินท่ี 9 

ช่ือ Her sit No.2   
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 180 x 100   เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 18   ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 1 ชวงป พ.ศ.2556  ช้ินท่ี 10 

ชื่อ  Perfect 
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 120 x  155   เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 19   ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 1 ชวงป พ.ศ.2556  ช้ินท่ี 11 

ช่ือ Complete 
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 150 x 110   เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 20  ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 1 ชวงป พ.ศ.2556  ช้ินท่ี 12 

ช่ือ Her 
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 150 x  105   เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 21  ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 1 ชวงป พ.ศ.2556  ช้ินท่ี 13 

ช่ือ My Girl No.1 
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 150 x 120   เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 22  ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 1 ชวงป พ.ศ.2556  ช้ินท่ี 14 

ช่ือ My Girl No.2 
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 150 x 120   เซนติเมตร 
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การสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 2 

กระบวนการสรางสรรคผลงานในระยะกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 2 ในผลงานระยะน้ียังคงมี
แนวความคิดตอยอดมาจากผลงานชุดกอน  แตในชุดนี้มีความเปนพิเศษในเร่ืองของการใช
ความรูสึกจริงตอผูหญิงท่ีมีความผูกผันกับตัวของขาพเจาโดยตรง ในเนื้อหาของผลงานชุดนี้จะพูด
ถึงความงามของมนตเสนหของผูหญิง  ใหออกมาเปนทาทาง อิริยาบถตางๆ ท่ีมาจากการแปล
ความรูสึกท่ีมีตอความหลงใหลในมนตเสนหความงามของผูหญิงท่ีมีความผูกผันโดยตรง  เพี่อ
ใหผลงานแสดงความรูสึกท่ีขาพเจามีตอผูหญิงคนน้ี  โดยลดการใชสัญญาลักษณท่ีเปนวัตถุและเพิ่ม
ความส่ิงแวดลอมท่ีเปนทิวทัศน  บรรยากาศของทองฟาท่ีจะมาเปนภาพแทนอารมณความรูสึกแทน 
จึงทําใหผลงานมีความเรียบงายข้ึน  จึงทําใหผลงานชุดนี้มีความแตกตางไปจากชุดท่ีผานๆมา  แตก็
ยังคงการเขียนภาพผูหญิงไวใหอยูรวมดวย  ขาพเจาตองการแสดงถึงเร่ืองราวของความรัก  ความผูก
ผัน ความรูสึกท่ีมีตอผูหญิง  อารมณดังกลาวมีความเปนนามธรรมท่ีอยากแสดงออกมาใหเปน
รูปธรรมทางกายภาพ  โดยการใชสีของบรรยากาศท่ีท่ีแตกตางกันเพื่อใหมีความชัดเจนทางอารมณ
มากยิ่งข้ึน  

ปญหาของการพัฒนาผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 2  

 ในผลงานระยะน้ีคอนขางท่ีจะเรียบงายในดานของรูปแบบ  แตก็ยังคงแนวความคิดท่ีมา
จากการใชอารมณทางความรูสึกท่ีมีตอผูหญิงคนหนึ่ง  เนื่องจากไดลดการใชสัญลักษณมาประกอบ
รวมกับภาพคน  ในขอดีคือผลงานสามารถแสดงอารมณของความงามใหเกิดแรงปะทะไดเปนอยาง
ดี มันคือลักษณะของการตองมนตเสนหในความรูสึกแรกของการปฏิสัมพันธทางความรูสึก  แตก็มี
ขอเสียของการลดการใชสัญลักษณ  คือผลงานไมสามารถแสดงเน้ือหาเรื้องราวท่ีเปนแนวความคิด
ตั้งแตตนของการทํางาน  แตกลายเปนการเขียนภาพคนผูหญิงเพียงอยางเดียว  ขาพเจาคิดวา
กระบวนการทางความคิดท่ีชัดเจน  และเปนระบบท่ีเร่ิมตนจากความเขาใจพื้นฐานจะเปนสวนชวย
ใหการทํางานพัฒนาไดเร็วและตรงตามวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมาย  พรอมท่ีจะนําความหมายและ
เนื้อหาสาระของผลงานนั้นๆใหแสดงออกถึงคุณคาไดอยางสัมฤทธ์ิผล 
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ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 2 
 

 
 
ภาพท่ี 23  ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 2 ชวงป พ.ศ.2556  ช้ินท่ี 1 

ชื่อ In time  No.1 
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 140 x 120   เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 24  ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 2 ชวงป พ.ศ.2556  ช้ินท่ี 2 

ชื่อ In time  No.2 
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 130 x 170   เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 25  ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 2 ชวงป พ.ศ.2556  ช้ินท่ี 3 

ชื่อ In time  No.3 
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 150 x 100   เซนติเมตร 
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ภาพท่ี  26  ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 2 ชวงป พ.ศ.2557  ช้ินท่ี 4 

ชื่อ Black  Cloud  No.1 
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 90 x 120   เซนติเมตร 
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ภาพท่ี  27  ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 2 ชวงป พ.ศ.2557  ช้ินท่ี 5 

ชื่อ Black  Cloud  No.2 
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 150 x  110   เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 28  ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 2 ชวงป พ.ศ.2557  ช้ินท่ี 6 

ชื่อ Yellow  Cloud 
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 160 x 130   เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 29  ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 2 ชวงป พ.ศ.2557  ช้ินท่ี 7 

ชื่อ Red  Cloud 
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 165 x 130   เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 30  ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 2 ชวงป พ.ศ.2557  ช้ินท่ี 8 

ชื่อ Cloud wind 
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 120 x 150   เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 31  ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 2 ชวงป พ.ศ.2558  ช้ินท่ี 9 

ชื่อ “ หมอกควัน ” 
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 100 x 180   เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 32  ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 2 ชวงป พ.ศ.2558  ช้ินท่ี 10 

ชื่อ “ ทามกลางพ้ืนท่ีวาง ” 
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 120 x 200   เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 33  ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 2 ชวงป พ.ศ.2558  ช้ินท่ี 11 

ชื่อ “ อีกฝากฝง ” 
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 180 x 120   เซนติเมตร 
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การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 

การสรางสรรควิทยานิพนธชุดนี้  ขาพเจาไดนําสภาวะอารมณความสะเทือนใจจากความรัก 
สงผลใหเกิดเปนอารมณสะเทือนใจ  ทําใหเกิดความอึดอัดอยูภายใน  เชน ความทุกขท่ีมาจากความ
คาดหวัง ความอึดอัดใจ ความอางวาง เปนความรูสึกท่ียังวนเวียนอยูในจิตใจ  ความรูสึกเหลานั้น
เปนลักษณะการอาการที่เปนนามธรรม  ซ่ึงจะเปนแรงผลักดันในการแสดงกระบวนการทางภาษา
จิตรกรรมในชุดผลงานนี้ 

การสรางสรรคผลงานเร่ิมจากการสรางภาพท่ีเกิดจากมโนภาพภายใน ท่ีมีลักษณะเปนเร่ือง
ของอารมณความรูสึก  จึงนํามาถายทอดโดยมีส่ิงท่ีรองรับเปนทางกายภาพ  เพื่อท่ีจะใหสามารถรูสึก
ถึงอารมณนั้นๆได  โดยสรางรูปสัญลักษณท่ีจะส่ือถึงสภาวะหวงอารมณในชวงการเวลานั้นๆ เชน  
ภาพสัตวท่ีเคล่ือนท่ี  ภาพคล่ืนน้ําท่ีโหมกระหน่ํา  มาแสดงแทนความรูสึกจากภายใน  ประกอบกับ
นําภาพของผูหญิงออกมาส่ือเปนภาพแทนตัวตนของขาพเจา  เพื่อใหภาพท่ีแสดงแบบรางทาง
ความคิดมีความชัดเจนตรงกับท่ีอยูในมโนภาพภายใน   
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ผลงานวิทยานิพนธ 
 
 

 
 
ภาพท่ี 34  ผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 1 

ชื่อ Away of Horse 
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 160 x 240 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
ภาพท่ี 35  ผล

ชื่อ 
เทคน
ขนา

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงานวิทยานิพ
Away of

นิค สีน้ํามันบ
าด 160 x 24

พนธ ชิ้นท่ี 2 
f Cow 
บนผาใบ   
40 เซนติเมตรร 

50 
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ภาพท่ี 36  ผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 3 

ชื่อ Blue dream 
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 190 x 150   เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 37  ผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 4 

ชื่อ Red wave No.1 
เทคนิค  สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 110 x 180   เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 38  ผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 5 

ช่ือ Red wave No.2 
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 165 x 120   เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 39  ผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 6 

ช่ือ “ บัวบาน ” 
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 160 x 150   เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 40  ผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 7 

ชื่อ  Blue wave  
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 135 x 200   เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 41  ผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 8 

ชื่อ  Red wave No.3  
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 145 x 190   เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 42  ผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 9 

ช่ือ Mood  
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 165 x 120   เซนติเมตร 
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บทท่ี 5 

บทสรุปการสรางสรรคผลงานวิทยานพินธ 

จากการศึกษาคนควาเพื่อการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธภายใตหัวขอ “สภาวะทาง

อารมณจากความไมสมบูรณของความรัก”  ของขาพเจาชุดนี้   ตองอาศัยประสบการณสวนตัวและ

สภาพแวดลอม  ประกอบกับการคนควาหาขอมูลในดานตางๆ ท่ีเปนองคความรูเพื่อนําไปสู

กระบวนการพัฒนาและการสรางสรรคผลงานศิลปะ  ท่ีจะสามารถถายทอดอารมณและความคิด 

ไปสูกระบวนการสรางสรรคทางจิตรกรรม   อันมีลักษณะท่ีมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว  และ

อุดมไปดวยคุณคาทางสุนทรียะ 

ท้ังความสุข  ความทุกข  ความผิดหวังสมหวัง  ความอบอุนและเดียวดาย  ความหวานช่ืน

ปรีดาและความเจ็บปวดข่ืนขม  ลวนเปนสารัตถะของส่ิงที่เรียกวา  “ความรัก”   ขาพเจาจึงนําสภาวะ

อารมณความรูสึกเหลานั้นมาถายทอดเปนผลงานศิลปะ  เพื่อเปนการบันทึกเร่ืองราวทางอารมณของ

ขาพเจา  ผานภาษาทางจิตรกรรม  ดังนั้นการสรางสรรคผลงานศิลปะ  จึงกลายเปนสวนชวยให

สภาวะอารมณและสภาวะความคิดของขาพเจา เกิดความสมดุล  ซ่ึงขาพเจาเล็งเห็นวา   การนํา

ความรูสึกท่ีปรากฏอยูภายในมาแสดงออก  ทําใหขาพเจาสามารถคนพบความสุขท่ีเกิดข้ึนในขณะ

จรดพูกันลงบนผืนผาใบ   ผลงานศิลปะของขาพเจาทุกช้ิน จึงเปนการประทับความทรงจําในแตละ

ทุกหวงขณะของขาพเจาไวตลอดไป   

ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวาวิทยานิพนธหัวขอเร่ือง “สภาวะทางอารมณจากความไมสมบูรณ

ของความรัก”  จะมีประโยชนตอผูสนใจศิลปะและสุนทรียศาสตรตอไป 
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ประวัติผูวิจัย 

ประวัต ิ    อําพล  ยวงกลาง     

เกิด      12  ตุลาคม  2531   

ท่ีอยู  บานเลขที่ 101 หมู 3 ตําบลธารปราสาท อําเภอโนนสูง  นครราชสีมา 30420 

โทรศัพท      090-9706918,081-3006273 

อีเมล      ampon_pu@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา 

 - โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา  

- ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ   

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- ศิลปมหาบัณฑิต (สาขาจิตรกรรม) คณะจติรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ   

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติแสดงงาน 

- นิทรรศการโครงการยูโอบีรังสรรคจิตรกรไทย ณ ธนาคารยูโอบีจํากัด (มหาชน) 

กรุงเทพมหานคร 

- นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระพีน่างเธอเจาฟากัลยานวิัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร ณ โมช่ัน ฮอลล ดิเอ็มโพเรียม ชอปปง  คอมเพล็กซ 

- นิทรรศการศิลปนิพนธของนกัศึกษาช้ันปสุดทาย ปการศกึษา 2554 คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมละภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- นิทรรศการ HOFest. Ep.1 ART CARNIVAL ณ Hof Art Space at W District 

- นิทรรศการ BETWEEN  กลุม Three Old  Men ณ พิพิธภณัฑสถานแหงชาติ หอศิลป ถนน

เจาฟา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
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