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 วทิยานิพนธ์ หวัขอ้เร่ือง สภาวะท่ีถกูปิดกบัช่วงวยัของความเปราะบาง มีวตัถุประสงคเ์พ่ือแสดงออก
เร่ืองของ การใชชี้วิตใชค้วามคิด จินตนการความหลงัรวมไปถึงการถกูกระทาํจากสังคมและ ครอบครัว ของเดก็ๆ
ท่ีติดเช้ือ HIV ณ บา้นแกร์ดา้ จ.ลพบุรี โดยนาํแรงบนัดาลใจมาจากการท่ีไดมี้โอกาสเขา้ไปเป็นพ่ีเล้ียงอาสาบา้น
แกร์ดา้ ผูติ้ดเช้ือ HIV และเดก็กาํพร้า พอ่แม่ จึงไดเ้ห็นรอยยิม้ท่ีมีอาการดีใจอยา่งบอกไม่ถูกรอยยิม้ท่ีบริสุทธ์ิ นั้น
สังเกตไดว้า่แฝงไปดว้ยความรู้สึกท่ีผูว้จิยัไม่อาจรับรู้ไดเ้ป็นความรู้สึกท่ีซ่อนไวภ้ายในใจ ทั้งความเจบ็ปวด ความ
กลวัต่างๆ ความเหงา และ ความรู้สึกของคาํวา่ครอบครัว ดงันั้นผูว้จิยัจึงนาํส่ิงเหล่าน้ีมาเป็นแนวคิดหลกั เพ่ือเป็น
กระบอกเสียงใหค้นในสังคมไดเ้ขา้ใจ รับรู้ เปิดใจ และไม่รังเกียจในตวัเดก็ๆเหล่าน้ี โดยแสดงภาพใหเ้ห็นใบหนา้
ท่ีเตม็ไปดว้ยหลากอารมณ์ ความนึกคิด ความกลวั การถกูปิดกั้นจากสังคมและการถกูรังเกียจจากครอบครัว เป็น
การสร้างสรรคใ์นอีกมุมมองหน่ึง ท่ีแตกต่าง เช่นความคิด ความรู้สึก ท่ีขดัแยง้กนัระหวา่งรูปแบบภายนอกและ
ความรู้สึกภายใน และกลัน่กรองออกมาเป็นความคิดพร้อมกบัจินตนาการส่วนตน ท่ีมีลกัษณะ ส่วนตนของขา้พเจา้
ท่ีใส่เขา้ไปในการสร้างสรรค ์โดยดึงประสบการณ์และความรู้สึกมาใชใ้นการทาํงานวจิยั 
 ขอบเขตของการศึกษา เป็นการสร้างสรรคง์านศิลปะท่ีส่ือใหค้นในสังคมไดรั้บรู้ เขา้ใจ เมตตา 
ยอมรับ ในตวัเดก็ๆบา้นแกร์ดา้ผูติ้ดเช้ือ HIV เดก็กาํพร้าเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก แววตาการโหย
หาในส่ิงท่ีขาดหายไปในชีวติ ขอบเขตทางเน้ือหา แสดงความรู้สึกนึกคิดของเดก็ๆบา้นแกร์ดา้ ทั้งดา้นอารมณ์ 
ความคิด ในสภาวะต่างๆในตวัเดก็ๆทั้งอารมณ์ ความรู้สึก อีกทั้งความคิด รอยยิม้ ดวงตาของความหวงัและการ
เป็นอยูข่องเดก็ๆ จึงนาํมาสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากตวัเดก็ๆโดยตรง ผสมจินตนาการ
ส่วนตนในการสร้างสรรคง์านศิลปะในคร้ังน้ี ขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงาน ประกอบดว้ย 1.ขั้นตอนการสร้าง
แนวความคิด 2.ขั้นตอนการสร้างรูปทรงเป็นการถอดแบบโครงสร้างของความคิดเพ่ือนาํมาวาดเป็นโครงเส้นใน
ลกัษณะของผูว้จิยั 3.ขั้นตอนการข้ึนรูป นาํภาพร่างท่ีสมบูรณ์มาเทียบขยายสัดส่วนบนเฟรมผา้ในขนาดจริง และ 4. 
ขั้นตอนการลงสี จะประกอบไปดว้ย (1) ลงสีฉากหลงัในผลงาน (2)ลงสีเส้ือผา้จุดเด่นรองของผลงาน (3) ลงสี
จุดเด่นหรือตวัเดก็ (4)การเกบ็รายละเอียดเลก็ๆของผลงาน 
 ผลของการศึกษาและสร้างสรรค ์ ขา้พเจา้ไดน้าํขอ้มูลมาวเิคราะห์และสร้างผลงานใหต้อบสนองตรง
ตามแนวความคิดส่วนตน รวมทั้งแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกถ่ายทอดออกมาผา่นเป็นผลงานดา้นจิตรกรรม 
จาํนวน 7 ภาพภาพท่ี 1 ถึง 5 ขนาด 120 x 100 เซนติเมตร. และภาพท่ี 6 ถึง7 ขนาด 130 x 100 เซนติเมตร และเพ่ือ
สร้างเป็นแรงบนัดาลใหผู้พ้บเห็นจะไดต้ะหนกัถึงปัญหา และสามารถเปิดใจยอมรับ และเห็นคุณค่าความงามของ
เดก็ๆบา้นแกร์ดา้ 
 
สาขาวิชาทศันศิลปศึกษา                                                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................                                                                                   ปีการศึกษา 2555 
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53901320 : MAJOR : VISUAL ARTS EDUCATION 
KEY WORD :  FRAGILE STATE AGE-OLD QUESTION. 
 MR.PONGTANUT  KITCHAROEN : THE ENCLOSED CONDITION AND THE AGE OF 
VULNERABILITY. THESIS ADVISORS :  Assoc. Toxic Nu Vision Drive, Pine Beauty Dr Gupta and Dr Visoot 
Children Pho money..  117pp. 
 
 Thesis topic has been closed to the old state of vulnerability. The purpose is to show the living 
ideas. The latter include the mental abuse from society and their families at home, I was infected with HIV by 
the Garda Lopburi inspired by the opportunity to volunteer as a mentor for home Grand Gorda. HIV and 
children orphaned by parents with a smile and said I was innocent smile. Noted that the underlying feeling that 
the researcher may not have been aware of the hidden passion inside me. The pain. Fear and loneliness and 
feelings of the family. Therefore, the objective was to bring them into the mainstream. A spokesperson for the 
society to understand the mind and perception Ekriid not nest in these children. The display face is filled with 
many emotions, thoughts and fears were distilled off from the society and the family nest Ekriid. Creation in a 
different perspective, one that I like the idea that the conflict between the outer race and inner feelings. Drums 
and distill them into a positive imaginary part and look at the beginning of my creative input. By the experience 
and the sense used in the researcher. 
 The scope of studylug The art of social media to get to know people in thesociety.I love the kids in 
the Garda HIV infected orphans expresses emotion in his eyes, the longing for what is missing in their lives. 
Scope of content. Leave the kids at home I feel Gorda. The idea of the emotional state of the children in both 
emotional as well as a smile, eyes of hope and well-being of children. So to create paintings that have been 
inspired by the children directly. Mix their own imagination to create a work of art at this time. The creation of 
the first. Process of drafting concepts. Two. Steps to shape a reproductive structure. To draw a line in the frame 
of the artist. 3. Forming. The sketch is compared to the ratio of the frame size and fabric 4. Process colors. It 
consists of (1) the color of the background. (2) the color of the clothes featured visual secondary and (3) to four 
featured or children. (4) the small details of the work. 
 The results of the study and creation. I have analyzed the data and results to exactly meet their own 
ideas. The expression of the emotions conveyed through the painting was the work of 7 images image size 120 x 
100 cm 1 to 5 and 6 to 7 130 x 100 cm and inspires people to see. the hard problem. And can be accepted. it The 
beauty of children in Gorda. 
 
Program of  Visual arts education . Graduate School, Silpakorn University      
Student's signature ........................................                    Academic Year 2012                   
Thesis Advisors' signature 1. .......................  2. .......................  3. ....................... 
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กติติกรรมประกาศ 
 

การค้นควา้และสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าสําเร็จลุล่วงได้ด้วย ความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารยพ์ิษณุ ศุภนิมตร อาจารย ์ดร.เตยงาม คุปตะบุตร 
อาจารย  ์ดร.วิสูตรโพธ์เงิน อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการศิลปะนิพนธ์ ท่ีให้ความรู้คาํแนะนําในการ
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆและยงัเป็นกาํลงัใจให้ดีเสมอมา รวมไปถึง รองศาสตรจารยป์ริญญา 
ตนัติสุข รองศาสตราจารยสุ์รศกัด์ิ เจริญวงศท่ี์คอยให้คาํแนะนาํ ให้ความช่วยเหลือพร้อมช้ีแนะเสมอ
มา รวมถึงอาจารยทุ์กๆท่านท่ีคอยเป็นห่วงเป็นใยขอกราบขอบพระคุณ 

ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิชาการทั้ งคณะจิตรกรรม และคณะศึกษาศาสตร์และ
ขอขอบคุณเจา้หน้าท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ทุกท่านเช่นกนั ท่ีคอยช่วยเหลือ ติดต่อ
ประสานงาน ให้มาโดยตลอดขอขอบคุณ พี่ๆเพื่อนๆโครงการพิเศษทศันศิลปศึกษา รุ่นท่ี2 ท่ีคอยให้
คาํแนะนาํดีๆ และช่วยเหลือเสมอมา โดยเพราะ พี่ใจ พี่จอย พี่ชชัวาล พี่นํ้ า และ ขอขอบคุณ นางสาว
สุวสัสา เถอทอง นางสางอนิษร เฮ่าศกุนต ์ท่ีคอยช่วยเหลือ สอบถามให้ คาํแนะนาํในการสร้างสรรค์
ศิลปนิพนธ์ดว้ยดีเสมอมา 

สุดทา้ยน้ีขอบกราบขอบพระคุณมารดา พี่สาว ยา ยายและครอบครัวอนัเป็นท่ีรัก ท่ีคอย
เป็นแรงใจและสนับสนุนในทุกด้านตลอดมา รวมไปถึง นางสาวนิศรา พงษ์ยี่หล้า ท่ีคอยดูแล
ตรวจสอบช่วยเหลือให้คาํแนะนาํ ในการคน้ควา้ศิลปะนิพนธ์ ในคร้ังน้ีพร้อมเป็นกาํลงัใจให้ขา้พเจา้
เป็นอยา่งดีในทุกๆดา้น ความดีงามอนัเกิดจากการศึกษาคร้ังน้ีขอมอบแด่ผูมี้พระคุณทุกท่าน 

ผูส้ร้างสรรคมี์ความซาบซ้ึงในความกรุณาอนัดียิง่และจะไม่มีวนัลืมพระคุณ จากทุกท่านท่ี
ไดก้ล่าวมาและขอใหพ้บเจอแต่ส่ิงท่ีดี กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

 ในปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาสังคมมากมายหลายรูปแบบ โดยเฉพาะปัญหาเก่ียวกบัเด็ก 

ทั้งปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัว การลกัขโมย เด็กติดเกม ปัญหาเยาวชนทอ้งก่อนวยัอนัควร 

รวมถึงปัญหาติดเช้ือ เอดส์ท่ีมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน จากการมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ป้องกนั การติดเช้ือจาก

การติดยาเสพติด และหน่ึงในจาํนวนนั้นยงัมีเด็กๆ อีกกลุ่มหน่ึงท่ีมีปัญหาทางดา้นเอช ไอ วี (HIV) จาก

แม่สู่ลูกเป็นปัญหาทางสังคมท่ียงัขาดการดูแลจากคนในสังคม เช่น เด็กๆ ณ บา้นแกร์ดา้ จ.ลพบุรี ซ่ึง

เป็นชุมชนเลก็ๆ ท่ีรับเล้ียงเดก็ติดเช้ือ HIV  

แมว้่าภายในบา้นแกร์ดา้ จะมีส่ิงอาํนวยความสะดวกมากมาย มีผูใ้ห้บริจาคส่ิงของมากมาย 

เพื่อเติมเต็มในส่วนท่ีขาดหายไปของเด็กๆ แต่ส่ิงหน่ึงท่ีทั้งหลายคงจะตอ้งช่วยกนัในฐานะมนุษย ์

เพราะมนัเติมเท่าไหร่ก็คงจะไม่เตม็นัน่คือดา้นสภาพจิตใจของเด็กๆ ท่ีตอ้งพยายามใชชี้วิตให้อยูไ่ด้

ดว้ยตวัเองกบับาปท่ีพวกเขาไม่ไดก่้อข้ึนเอง กบัความขาดแคลน และกบัการถูกกีดกนัทางสังคม ซ่ึง

ในวยัตั้งคาํถามเช่นนั้นสาํหรับคนปกติทัว่ไปคงจะตั้งคาํถามจากทีวีโทรทศัน์หรือส่ิงต่างๆ ภายใน

ครอบครัว แต่พวกเขากลบัตอ้งมาตั้งคาํถามว่าจะอยู่ต่อไปไดส้ักก่ีวนั ก่ีเดือน หรือก่ีปี พี่ๆ ท่ีมาทาํ

กิจกรรม มาเป็นอาสา ชวยดูแลเด็กๆ จะรังเกียจพวกเขาเหมือนคนภายนอกมองหรือไม่ ทาํไมพ่อแม่

พวกเขาจึงไม่เล้ียงดู ปล่อยให้เขามาอยู่ไกลบา้น ไกลออ้มกอดขนาดน้ี คาํถามเหล่าน้ีคือเสียงท่ี

สะทอ้นมาจากเดก็ท่ีติดเช้ือ เอชไอวี (HIV) ในบา้นเดก็แกร์ดา้  

ขา้พเจา้ไดมี้โอกาสเขา้เป็นส่วนหน่ึงในการจดักิจกรรมพฒันาเด็กในบา้นแกร์ดา้เป็นประจาํ

และไดรั้บรู้ถึงความรู้สึกถึงใจเด็กๆเหล่าน้ีจึงเกิดแรงบนัดาลใจ ในการสะทอ้นของเสียงเล็กๆของ

เด็กเหล่าน้ี ท่ีคนในสังคมไม่ไดย้ินนาํมาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานทางดา้นศิลปะ ในรูปแบบของศิลปะ

นิพนธ์ โดยการสร้างสรรคง์านจิตรกรรมเพ่ือเป็นการแสดงออกและตวัแทนส่งต่อความรู้สึกไปยงั 
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ผูอ่ื้นท่ีไดรั้บชม เพื่อให้ผูช้มไดห้ันกลบัมามองปัญหาและมองเห็นเด็กผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ท่ี

เป็นผูรั้บกรรมในส่ิงท่ีตนเองไม่ไดก่้อ ว่าเด็กเหล่าน้ียงัตอ้งการความรักความเขา้ใจ ความอบอุ่น ซ่ึง

งาจะเป็นพลงัในการมีลมหายใจ มีชีวิตปกติสุขอยา่งเดก็ทัว่ไปและยงัรอออ้มกอดของความรัก ความ

อารีดว้ยความเมตตาและเขา้ใจ 

 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

แนวคิดท่ีเป็นแรงบนัดาลใจจากท่ีมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมและเป็นพี่เล้ียงอาสาบา้นแกร์

ดา้ ผูท่ี้ติดเช้ือ เอชไอวี( HIV) ซ่ึงกาํพร้าพ่อแม่ จึงไดเ้ห็นรอยยิม้ของพวกเด็กท่ีมีอาการดีใจอยา่งเห็น

ไดช้ัดเน่ืองจากว่ามีคนท่ีไม่รังเกียจและสามารถเล่นกบัพวกเขาไดแ้ละในรอยยิ้มอนับริสุทธ์ินั้น

สังเกตไดว้่าแฝงไปดว้ยความรู้สึกท่ีซ่อนเร้นในดวงตาและรอยยิม้ หลงัจากการพูดคุยกบัเด็กเหล่าน้ี 

บางคนยงัรู้สึกหวาดกลวั บางคนกงัวล และบางคนก็เหงา ซ่ึงภายใตก้ารแสดงอารมณ์ ท่ียิ้มแยม้แต่

ซ่อนความรู้สึกไวภ้ายในใจ ซ่ึงถา้สงัคมมีความเขา้ใจและเปิดใจใหก้บัเขาเหล่านั้น พวกเขากจ็ะอยูไ่ด้

อยา่งมีความสุข ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสร้างสรรคง์านศิลปะ ท่ีมีการแสดงความรู้สึกท่ีหลากหลายของนอ้งๆ

บา้นแกร์ดา้ เป็นการส่ือให้สังคมไดรั้บรู้ เขา้ใจ ยอมรับและให้ความเมตตาต่อเด็กๆบา้นแกร์ดา้ท่ีติด

เช้ือ เอชไอวี ( HIV ) เหล่านั้น 

การสร้างสรรคง์านศิลปะชุดน้ี จึงแสดงออกมาถึงความรู้สึกท่ีขดัแยง้กนั ซ่ึงในภาพจะแสดง

ออกเป็นความสุขสดช่ืน แต่ความรู้สึกภายในกลบัแสดงถึงสีสันท่ีดูแลว้หดหู่ใจ เศร้าหมอง เหน่ือย 

และเจ็บปวด เป็นความรู้สึกท่ียากจะเขา้ใจหรือทาํใจให้เขา้ใจในส่ิงท่ีพวกเด็กๆไดเ้จอมา ในภาพ

เหล่าน้ีขา้พเจา้จึงเนน้ท่ีความรู้สึกของตวัเด็กและของขา้พเจา้กลัน่กรองออกมาใหแ้สดงถึงความมีใน

ยะแอบแฝงท่ีเกาะกินใจของสงัคมและตวัเดก็ๆเพื่อใหเ้กิดงานสร้างสรรคชุ์ดน้ีข้ึนมา 

 

วตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

1. เพ่ือสร้างสรรคง์านศิลปะท่ีแสดงออกของความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ ท่ีขดัแยง้กนัระหวา่งรูปแบบ

ภายนอก และความรู้สึกภายใน ออกทางสีหนา้ แววตา ของเดก็ผูติ้ดเช้ือ เอชไอวี (HIV) 

2. เพ่ือเป็นส่ือกลางใหส้งัคมไดต้ระหนกัถึงปัญหา คุณค่า ของการมีชีวิตอยูข่องเดก็ผูติ้ดเช้ือ เอชไอว ี

(HIV) 
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 ขอบเขตการศึกษา 

 การสร้างสรรคง์านศิลปะท่ีส่ือให้คนในสังคมไดรั้บรู้ เขา้ใจ เมตตา ยอมรับ เด็กๆบา้นแกร์

ดา้ผูท่ี้ติดเช้ือ เอชไอวี HIV และกาํพร้า พ่อแม่ เป็นการแสดงอารมณ์ ความรู้สึก แววตา ท่ีตอ้งการอยู่

ร่วมกบัสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

       1. ขอบเขตทางเทคนิคการสร้างสรรคเ์ป็นผลงานจิตรกรรม สีนํ้ ามนับนผา้ใบ เป็นภาพเด็กผูติ้ด

เช้ือ เอชไอวี (HIV) บา้นแกร์ดา้ โดยใชค้วามรู้สึก ความคิดและจินตนาการ ส่วนตน 

       2. ขอบเขตทางเน้ือหา เป็นการแสดงความรู้สึกนึกคิดของเด็กผูติ้ดเช้ือ เอชไอวี (HIV) บา้นแกร์

ดา้ ในดา้นอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ในสภาวะต่างๆในตวัเด็กท่ีแสดงออกมาทางสีหนา้ และแววตา 

ของความหวงัและการมีลมหายใจ 

ในงานคร้ังน้ีจะใชสี้นํ้ามนัวาดออกมาทั้งหมด 7 รูป เพื่อส่ือความรู้สึกเด็กๆ เหล่านั้นออกมา

ทั้งในดา้นความรู้สึกเศร้า หม่นหมอง น่าสงสาร และดา้นความสุข สดใสท่ีเกิดข้ึนตามวยัของพวก

เขาปะปนกนัไป โดยจะแบ่งเป็นรูปวาดส่ืออารมณ์ออกมาทั้งหมด 3 ลกัษณะ คือ 

 ลกัษณะท่ี 1 ภาพท่ีมีเฉพาะตวัเด็กเท่านั้นท่ีเป็นสีขาวดาํ ซ่ึงตอ้งการจะส่ือสารว่าพวกเขา

เหล่าน้ีไดถู้กตดัขาดออกจากโลกภายนอกเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 ลกัษณะท่ี 2 ภาพท่ีส่ือถึงความอบอุ่นภายในบา้นแกร์ดา้ ท่ีทุกคนมีใหแ้ก่กนั โดยใชกิ้จกรรม

ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งวนั รอยยิม้เป็นตวัส่ือความหมาย 

 ลกัษณะท่ี 3 จะส่ือให้เห็นถึงความมีนํ้าใจของบุคคลภายนอกท่ีมกัจะนาํส่ิงของท่ีจาํเป็นมา

บริจาคใหก้บัพวกเขาอยูเ่สมอ  

 ผลงานสร้างสรรคท์ั้ง 3 ลกัษณะสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเกิดภายในจิตใจเด็กผูติ้ดเช้ือ เอชไอวี 

(HIV) ไดอ้ยา่งครบถว้นใหก้บัผูท่ี้ไดช้มงานศิลปะชุดน้ี 

 

วธีิการศึกษา 

1. ศึกษาขอ้มูลองศค์วามรู้เร่ืองโรคเอดส์และศิลปะกบัสงัคม 

2. ศึกษา สังเกต จดบนัทึก โดยการสัมภาษณ์ เด็กๆบา้นแกร์ดา้ผูซ่ึ้งติดเช้ือ HIV และ 

กาํพร้า พอ่แม่ 

3. รวบรวมขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการดาํเนินการโดยรับรู้ถึง อารมณ์และความรู้สึกของนอ้งๆท่ีได ้
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มีการทาํกิจกรรมร่วมกนั 

4. วิเคราะห์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

5. นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ สงัเคราะห์เพื่อ ใหไ้ดแ้นวความคิด สาํหรับการสร้างสรรคผ์ลงาน 

6. ขั้นตอนการสร้างสรรค ์

6.1 ร่างภาพจากแนวความคิด 

6.2 ขยายภาพร่างผลงานจดัการองคป์ระกอบ 

6.3 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์  

6.4 แกไ้ขปรับปรุงผลงาน 

7. เผยแพร่ผลงานศิลปะนิพนธ์สู่สาธารณะชน 

 

แหล่งข้อมูล 

 เด็กๆท่ีติดเช้ือ เอชไอวี HIV ท่ีกาํพร้า พ่อแม่ ท่ีมูลนิธิเด็กบา้นแกร์ดา้อยู่ท่ีจงัหวดั ลพบุรี 

และ เวบ็แกว้ท่ีช่วยดูแล และผูป้ระสานงานในการจดักิจกรรมและเงินบริจาค ใหก้บัมูลนิธิบา้นแกร์

ดา้แหล่งขอ้มูลท่ี2 เป็นแรงบนัดาลใจในการนาํมาถ่ายทอดลงบนงานศิลปะชุดน้ีสามารถจาํแนกออก

ไดท้ั้งหมด 2 ประเภทดงัน้ี 

1. ปฐมภูมิ 

       1.1. ขอ้มูลจากบา้นแกร์ดา้โดยตรง 

       ขอ้มูลเชิงลึกต่างๆ ท่ีนาํมาถ่ายทอดนั้น ขา้พเจา้ไดม้าจากการสมัภาษณ์ผูดู้แลเดก็ ตวัเดก็เอง 

ตลอดจนเอกสารต่างๆ ท่ีทางบา้นแกร์ดา้มี รวมถึงขอ้มูลจากกระทรวงสาธารณะสุขดว้ย ไม่วา่จะ

เป็นอาการของผูท่ี้ไดรั้บเช้ือ HIV พฤติกรรมของพอ่แม่ท่ีติดเช้ือ HIV หรือแมก้ระทัง่โอกาสการติด

เช้ือวา่มีมากนอ้ยเพียงใด   

       1.2. จากประสบการณ์ส่วนตวั 

  นอกเหนือจากเอกสารและขอ้มูลต่างๆ นอกจากน้ีก็ไดน้าํประสบการณ์ส่วนตวัท่ีเคยไป

ประกอบกิจกรรมกบับา้นแกร์ดา้ก่อนหนา้น้ีถึง 3 คร้ัง โดยใชชี้วิตกินอยูค่ลุกคลีกบัเด็กๆ คร้ังละไม่

ตํ่ากว่า 3 วนั ไดเ้ห็นเด็กๆ แสดงความรู้สึกออกมาในหลายๆ ดา้น ตั้งแต่เร่ิมแรกท่ีเจอกนัพวกเด็กๆ 

จะกลวัและไม่กลา้ท่ีจะมาเล่นดว้ย เน่ืองจากกลวัว่าพี่ๆ จะรังเกียจ หรือเสียงหวัเราะท่ีดงักึกกอ้งขณะ
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ทาํกิจกรรม และเสียงร้องไหก้บันํ้ าตาในช่วงท่ีพี่ๆ อาํลากลบับา้นกนั ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ี เป็นส่วนหน่ึง

ของแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

2.ข้อมูลทุติยภูมิ ขอ้มูลจากเอกสาร ตาํรางานวิจยั และส่ือต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

อุปกรณ์และวสัดุทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 

1.อุปกรณ์ 

1.1. อุปกรณ์เคร่ืองเขียนท่ีใชใ้นการจดบนัทึกในการสัมภาษณ์นอ้งๆบา้นแกร์ดา้ผูซ่ึ้งติดเช้ือ

เอชไอวี (HIV) และกาํพร้า พอ่แม่ 

       1.2. กลอ้งถ่ายรูปเพื่อบนัทึกภาพความประทบัใจ รอยยิม้ แววตา ใบหนา้และความรู้สึก 

        1.3. เฟรมผา้ใบ จาํนวน 7 ช้ิน ขนาด 120x100 5 เฟรม และ 120x130 ซ.ม. 2 ช้ิน 

        1.4. สมุดร่างภาพ 

        1.5. พูก่นั พูก่นักลม เบอร์ 0 , 3 พูก่นัแบน เบอร์ 4 , 6 , 8 , 14 ,16 , 24 

       1.6. กระจกใส่ เพื่อใชใ้นการรองสี 

        1.7. นํ้ามนัลินซีด ยีห่อ้ ( Horse ) 

        1.8. นํ้ามนัก๊าด 

        2.วสัดุ 

        2.1. ดินสอ,ยางลบ , ปากกาดาํ 

        2.2. สีนํ้ ามนั ยีห่อ้ WINTON ไดแ้ก่  

(1) สีดาํเบอร์ 25 LAMP BLACK  

(2) สีขาวเบอร์ 40 CHECH WHITE  

(3) สีนํ้ าตาลเบอร์ 44 YELLOW OCHRE  

(4) สีนํ้ าตาลเบอร์ 2 BURNT SIENNA  

            (5) นํ้าตาลเบอร์ 3 BURNT UMBER  

(6) สีนํ้ าเงินเบอร์ 21 FRENCH ULTRAMARINE  

(7) สีแดงเบอร์ 49 PERMANENT ROSE  

(8) สีเหลืองเบอร์ 7 CADMIUM LEMON HUE  
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(9) สีเขียวเบอร์ 43 VIRDIAN HUE  

(10) สีนํ้ าเงินแสดเบอร์ 10 CERULEAN BLUE HUE  

(11) สีเหลืองเบอร์ 8 CADMIUM YELLOW PALE HUE  

(12) สีสม้เบอร์ 4 CADMIUM ORANGE HUE 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

       1.  แนวความคิด ทกัษะดา้นการสร้างสรรคผ์ลงานดา้นทศันศิลป์ ทีมีรูปแบบเฉพาะตน 

       2. ถ่ายทอดความนึกคิด ความรู้สึก ทศันคติ และประสบการณ์ เพื่อนาํเสนอใหเ้กิดความ

น่าสนใจ ทั้งในดา้นผลงานศิลปะ และในดา้นทศันคติ เพื่อใหค้วามรู้แก่คนในสงัคมในดา้นต่างๆ

ของเดก็ๆในบา้นแกร์ดา้และยงัอาจเปล่ียนทศันคติของคนในสงัคม เพือ่การอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่ง

ปกติสุข 

        3. แนวความคิดและการแสดงออกในเชิงสร้างสรรคท่ี์มีลกัษณะเฉพาะตนท่ีเป็นประโยชน์ แก่ผู ้

สร้างสรรคศิ์ลปะต่อไป 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



. ... 
'U'YITI 2 

,, . . 
n n rr~ 1 'I i'l'':i Hl'l 1 'Uff'ftil iJv.ru £<tr~iHH1v i 1 "i'I' m 1:: Yin nil ~nll'lf1'Iit1'Ufl'lfl11m ii ':i 1::; rn 'I" . ~ 

•a. ti 6' ..!! SI q SI <!l .., ~1.Y .., lfl ~ q ,.,o/ 
!J1;t(l ':i:::ff\lfl1'VHl91fl\lf)l':i L'HUfl~H'l'HHHT~fllJfiHJ 'Uflf) 'f191':i::;'l1'Uf)\l\I 1Jtl.l'l11 L'Uri\lfllJ 

• • u 

1 6' a II) "' "' "' 6' .f • 4 d • 4 d ~t.Jm'Yil::: hflrn~ff'H':ifl 1fl'lf LV1 (HIV) ff'ftiJ'UYfU1i'J1~'l'W~:::uvmC111':itJ\l':il1'\ltl\11~f)cif)~lJ'l1l-M'Yl 
,, ' f ' 

~r11;1v m'!f1vi (HIV) ~im11hfon 'Yi1m'\11e:itii'UiYfl11:::Yionff' 'lfll.lfiltnH:ini' 'ltnmi 'luff ~Ylvnm'\.11 
q,J"1 <u q, 

u n~ ~'\JD 'It~ nci ':i 1lJ i1 iJ ti \I ':iv t1 i" ~vu~ 'U u 'ft::: u 11911'\J ti 'lfl 1111111~11'1::: fl 1111 ~'W a 'I U'1 u 

fl':i fl 'Ufl i' 1 1rn::: ff \lfllJ 1J 1 tY5 H ff ':i ':ift ~~'U 11 ~tJ \11'\.J ff'fttl::: iJ'Yi u 1f 1 ~ t.I~ rHM 1t.n1111,r1~fl~1tJ 

' ,, 
~ 1 f) l '\J 1 ~::; 1 ~ii-Viv t.I i 'U ff \I fl '1.J'W fJ ti H ii f) ~'!'\I 

a ... I °"' -' 1.4. ff'ftlJ:::f1'UlJlf1'W 

. 
i .s. i-ttl' 1Yi'\JV\lff'fttl:::~D~\lfllJ 

1.6. 'U'Yl'Ul'VlU'ft:::m! l~'\JtNff'ftt.l::: 't u1h:::1'Ylffl 'Vl ti ~1tltl~9\~U~llti'U ., . 

7 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



Syndrome-AIDS) 

2.1 Ltl'lSlfli un:: ltl~t1 

2.2.11flm~HYO'lJff .:ifllJ ! VIV 

Q .... d ii<> .: .. 
2.4. trnil~nrn~n~~m'lftim~H'l' 

~ t 1 • Q.I 4.1 -'!Q J " 
2.5. lf1Hfl11 "l\lt'\Jil\lt11": fll'!ti:utt..:imrnQ11lJfl'Wfl'lJrj'1"t'll'Vlflflff" 

QI d' QI : ~q Cll ~ d 
3.1 .1~tJUnff ..:JTlfll'l'\1"'1..:J\!l'l'Wliff'YllH~fl 

QJQg,lf ~ 6 Ql.CStl ti QI 

3.2:i.h:n~r-me~.:i TllHI Ut'l: 'Ylfl'WV 1J61ff1JTI .. 

3.4. m1~Lrn m1: hf m1i'n111 t~nn1Vi%'1~~~H~~He"ff' 

3 .5. 11il11..:i1w\rn..:i 1li m 1~u'lJ'lJu 'lJUm m.1t1i' 1drni'm~ nn1Vi! 1 

<>' )Id da I d ii ti)/ 

3.6. 'Ylfl'W:Ul'l:Tl11l.ltfffl'Yl1J~tl!flfl1Jl'WUm~1 

'ii <>' Q .J I SJ ,/~ 
- !JlJlJfl..:J 1'W~1lflflfl'YlflQ1J1lJUfl'l'~'l1 

d4 

3.7. muulmfl 

<>' .. ., I Q , SJ tljl 
- 'lJ'Ylff1Jfl111tl.!~1tltl1.:J!~fl tJ'lJ1'WUm'fl1 

3.8. 1h: 1v'lfif~m~11\l:: il!'i''lJ\llfl..:JlU ff'1tlUViU1f 

'l' .-.J d sJ <Iv ,~., .... "'i i ,: 
3.8.2.th:: 1t1'll''\.l'Ylt~fl'l'lJ1'1.JUmfl1\J:: ~1'l'1Hl1flflrlU'UVi'l.Jli um..:iu 

4utJ1T11111~flu'fl::u1..:iuu~,."1\l 

8 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



L iln.l::n11a'1fliJ 

ttat.l::n'Uff-1ti1J6V~1vnull1~ae~u1wi1u1uffat.l::~rn1v~-1~-1~ij~nl:ltu:aucw1::ltltl 
'II 

,, 
i. ffa tJ ::\! 'W \) ::~ t:i-1n6 'VI icw a ~h)fl 111J f1 ~ fl 1111 f nn 

. ' . ,, ,, 
u\l'"hh1oo1t.Jmmoow1 'U'Vl'U1'V1~'1nrl11fls6'UflqlJ1i16lt1n1s::~-1il 

,, 4 

I) ff::'YltJ'Wtl1'W'V11'1f111'1J6-:i 

2) n::-n' f)'Wtl 1'W ff -:ifllJtm::;i~fl11lJ 11lu ev .. 
,, .,. d,!!f 4 

3)ff:'Y16'\Jftl'WlftV~ftTI~fllJlt56~flflt'I 

9 

. ,, . 
mh,:i l S ~~1lJ f111 n\1:: tJs :::tiJ'W 11fft'lt.J:: ;'U 1 ~i.jfltU fll'U {)fl\'J 1flfl1l L ~'Wfft'ltJ::mi'i\ijt1111Jft1J • ,, 

huti'1 ffat.l::~-1nri11utA ~{) '1t~'W trat.I::~ f1e nu 'Uff'4'W 1 li'fl 'W ns::.Yhfl111J~ t.I nil t:i-:iff '1fl1J~1n 
' ~ . ,.. ' ' ' 

eTl.Jl~n .:Jfii1~ 1tJLn 1'V1S 11J Llt'l::;u 1ff -1 fllJ l i..J ff ff ~n()fl~~H411tJ'U 1il 1 lJ ~ ,:i \'!:: tJ61Ji''U 111 lJ\J fft'lt.JziHj .. .. 
ftWfll,~ 1 

• 

.,, ' . 
fft'I t.I :: flt:ia:: 1 n! 'W i11-w1~ 6'1 t11nii \'I::~ nt11 ~ t'W s 1:: i 1ffat.l::111 u -11 u tr! Hffl l ft 

~atl'W ihru 1~ ttf 1·H 1tA~ih1u1fi f11rn::1t.lu'U'Uu t.lan 'l i-t 1i t:i~~ tHJ~na1 riq1'6fft'lt.I:: 11H1J.7rnt ~ ~ 
QI ,, QI d QI .6 I QI V d I t d j/ 4 .l ., 

01~4\J~UV~fl1J4\J{) ·rnflff1J Vlt'U '1{)tl 1-1 ~ 'H fll.J'\JllJ UCI:: 'Vlql:l f;)Llt t'l l'\J 'U mn'Wtfl~'ll'\Jfl 1Vlt iHFH'I ~1\J 

,, o'd ala j/ : j/ , I j/ :: .t °" :: Q 4 .. 

fl'l Hffl1fl'V111Jt'ltJ'WUt.lt'l~Ut'l::n11-cnlt'W 1 tJmJ'UUt'11'V1-:iff'U ~-1'\J\.J fi'l't'ltJ:: fl{) fl111H11J ft111JYH 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 

- i .1 '"' "' 'l' "' .. Q .s.,,,.,. Q tmt1::'U'Urn-rn'Cl::l\Jtrn~n11u'i ~1.J'U ~1'1 i \l~ H'l 1J1nmHMm.h::m>11tr'1i.J:avrn L 11m~H 1'\Jtrnt.1:: 

l \.I fl 111J fl~ l1 ~ tl '1 ~'U f)l':j U'Cl ::fl 111Jl .w' fJH'U ff fl 111J l riu \)~ ~u 'Cl::ffin.l:: ~ a~ii ~ il'.:i,jrnfl ~t)lJ, 'U .. 

11 ' 1.2. m1u·nun1 fl 

f)l'j fff 1~ ff'j 'St11riu a .:i~tfi~ \) 1f)fl111Jfl~fff1~ ff'j'Hltr!u nu ~11U'Uf)1'J 1 u "fl\4W:: 
t I I I ,, t 

ii1.:i411Yl v 1..f1 fi" -ff .:iu tl'Cl fl 1 lf" Yi '""wiJ 'i 1flt)1J 1 riti'U ii .:i fiij.;1~1 vi1ir u TI\l::iifl 111Jti'1tl~H 

rr!Hffntl~ fl111J~"ff~Hffnrflrlu11111Jfi"'i::~1Jff~ 11'.iufl111Jffl1J1'imrn1fll1'11t1'itlumJ 1itv .. ~ 

hm'U-v11l'\19!-W1i'l.l~n'J::111um':iti~1~tifff H ~ ~u u"' n 1 MiiM ~ m~ti m':i~\lllu11\JtH1~1J 1 ll'~~\J Yi1 

l~1nYifHH1u~ihtniau:a~~1::~\J v1\lnri11i~111J~'l:l61flu~ .:iiHri~1wt1.:i'tfi1'Yit~tJ1l\J1"n~ 
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t d QI 6 , 9191 "" .. 91~ .di "" • q ~ .d 0 ,, ..,j 
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'UlJYlfllHH) 11 ) ltJTI::LUtJ~Yll.:iff ~fllJ'U NfltJ1'1 ~l.:J'UlJ fll~ 11~111\J 1lJ lJ1fl1l.:ilJC1fllJW::ll11Jtl1J 
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hrn HU iii 1Hl '\l fl~ Rembrandt ua:: Vermeer 1 ~ lJ ff Cl ilu ~ii~tH ~tJ.:JlYen:: 
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u"1u¥lfl1Yi\1~'iflnJJLLtl'l..lliL~t1flnlJ-:i1 Naive Art (fll'Vi~4) tuuo'l..l~1nl 
a: i \Hlt>fl 1tJmrn~ n-3flll ~'3l1J'1~YW1tJ11J~l'tHl-3~HlH'1 hfn111t>tJ\'Jl.:j1l'IJ'l..l~~'jfl'j 
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·'" un'j .:i~" 'l"1'7ti-3't'1..1ff1 v-311J l~11itiII1 v~ n i"iY11 Yi'lt ti ~'I ti~ 'Ill 1 ntJ l 'i 1 ~'I iiJ l {f t.1 't '1..1~1 l1ilt1 'I 

.iio1u~ 'It uitl'Ut>'l'Vi1fll'\11LCW 

fl111J ff 1tlfY'\lt>'lfffttl::~ n tl n:m'j l1~ .:i~ t 'j 1 ill m \11Jt>'liU' 111 i llf'l t>fl11 ~flt.t '1..1 Hn ~lJ 

iR"u1fffttl::mi'tJ t ~1\'l~tJ1'1..11~t>v1'1 1'liu fln 1 lil-wru1 1~tJ~1mhrnrt .:i~'t ~'Vi n.:i'Ut>'lif-ci tl:: i~vuH" 
ili : n'Ylifl1'Vi L 'lilJ t>lff tJfll'jfif(lJ Hff 1\J 1 ::l111 '11ff tJ'l~fllHW1fl\1: lM'lJ (1atHAlJ ~l V'vi tiYtJ'lfllJ'V4A ... 
·~ "fd..Sj/"' 4 .:--i.1 d q" '""" "'" ~un 1 t ff fl~ tJ H) •n-ci:: fl 'i 'lf 'I fl lJ'YI 1 L lJ ~ t11 fl \'l::mu (Yi 'i:: rn ntJ 1-:i rn fl vv ~ tJ t.11Jt11-3 fllJ 'YI 11 

t11yt n fill tU~ il 1l~t>Cit>,j' H) 1.u'1n'l..lnnu1H'l'tJ t>~1tJ.f11'Vi~~1'lJ fl l'jfl~ff 'i'i u":~nu~ .:i111auH 

' ' " R L~t1fl111 ~fl"tl:'t'Jflltlu'l..lm~ari .:i1n~11n1'jt1~iflflutl::1~vfl1:~lJ 't ll1n~m1Cif n'U1t1 i~vd1'1 

u --ff"il" eth'l~'I 
fl ri 111 ~ v ff' ti ~~ti ffntl:: iJJ'i ~Ln~ ef lJ 111 tl dH" tl "'1 1~vtJ11ff \11 flfl u 

.i 1 "' ' 'I .f .,. . I ti 4 .d a ,l , ! ! 
l'l61J tJ 'I fl '1..1 ~ .:i l ~ '11 'Wtll11'1tN'll\JffC\1J::ff11J1Hlff::'VI fllJl'i 6'1'i11'Vl1fl~\llJ tJ 'Uf.U:: \J lJ 'Vl'lfl111J 

!'ti "" "" 'I .!I~ QI 'I .,. QI "" • I d " ,/ l m \.I \'lH \'llJ ~ \J 1fl n llft::fl 11 lJ H'H-t \J 'U tl ~fl fl ff1J tJ l \J \I W:: 1 ~ t.11 fl 'W fH'I lJ:: fl 6 1\1\\flff'i 1 -:J '\J t.I ~ t.J 

4 ,J QI l ,, " ' ~ " ~ ti 'I , j/d ... "' ... 4 ,, 'I ,, 
lHllJ1lVHl'Vl\1::~tJ 'lH'il~\Jl'jJJW'Ul'lt> t.1 1.:J llJ 11\1!:11J\Jfll~ 'Jfl L\1 lH'Jflll11J'jfl'tfl~ lf'jflfl'i::~'U Ll1 

Jif!fl111J t'Jtllfl l ~fflJ~ltJ1'1'11ijfllJ1fi'j{)tJfl1fH8 

,. 
~ _, "" .., 'I 4 'I 4 ~ . 1-t ... 4 
flCllJt 1J'l..l'Yl'l..ll'Yl1Jlfl1Jlt.J'Vl'I LlJ'tr\J'l..l'Yll1H) LlHlJtl'l'i11J llJfl.:J nnllJtJ'I l1Hl 

" . . 
111 91 fl1 HU U'U'1 ff ~tl ,~ i1flftt1::1n~lJ 1~r tllJfltJff 'lfl1J un::V'll~lJ ~ 1l ~{)1Jlftfltltlfl1'ti 1 l1~ vi''l..l L ~ 

n .:JfllJ l lJ 6flfl 111Jl11J 1t1l1-d'I~1tJ \1lflf11'jll 11t'rt.lt)fll'j~f1Uff~'I HMllJfll'Vi11~\l{l'lffftiltJu M .:J't119l 'YI 1 

i'Yun1 L~min L~vvHil 1~'111 "m1nf 1HllJfffttl::V1.:ifl11lj~ff1:r1Hfl111JflYi u~ffntl::~~ fl1'i 

ri ~1-rr~1Jun:1~~i'tlf ff' .:ifl1J~.:J11J" ~.:i.W.:Jfi~ 1~11 "fl\1:: 11lvufltJ~wfl1'Vi11ftw'Vl1i.J'tretJll~11 m 1 

rr! H'l1'Ufffttl:: i1HhJ fl him~fl \11itlu~11ii1~ l111iflfl'i1~t>~~ 6\J ~Yrn 1lJrl'i~ m::~u;lv1J1 tJ 
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v • 

tmJtr:h 'lTUOltJ.fl1YH11U'U~'lfl1'Hl~;-tf'l1ff~lJ1m::ai~'lflllff''lfllJiiu~ff'l~'ll1J .. 
3) ntltJ::ilui~fliJlutl~fl ~'lt111111C'lui.i'lmminl.l::'Umff.:ifl111~ 3~fll:JW:: ;\a 

3.1) fl'1tl::luff.:if11Jllj6.:i 

3.2) ffC1tl::, lJff 'lfllJ'lf\.J'U'Yl 

3.3) fltttl:: 1u ff .:)fllJ~ 11hmmrluiifo .. mtt::'lf'W1J't1 

Uflfl 'i 6.:i u C1::1~111tl'l~'U~m1 11it1-31~u~n1J'Ut1-3ff'U fl'1utt::'U~fll'i ~.:iih-ivli'1tl1iYu fl'1m,,w 

• v 

tl fll'J fl'Yi ff'Yll-3 ' "6-:) ~ 'l 1 ri lJ Yifi lU fl'UfJ'lW6~ 1Utt::'lf1-3'F.Hj fl ~ 1tJ1l1~{jtl1::1~ 'U ti.:i fl(l tJ:: UC1:: fll'j 6:: 

ll'l"1J~mf1tJl1~fl!llHJl.:iV'l'1lfl 1 'U'l"ltlH'l'fll'U11'1::flC1tl1~Q'U~Hl;j6'l h1ti-ifo 1 'U'l"lW ~.:iii~160H 
v 

,fl'l 'll'U ffC1 tl::i'Wlilff l '\.JU 'VltJ'Vlflffl'Ul • 

• JI JI " 

&ftl a-:i 1 ;;'UB'l'lf'Wiutl l'Uti'l11i v-:iuti' 1HC1'll'\.J iltttl:: n1l111Jn l'l"tJ~1flfl 'Uti'l'lf'Ui''U nn l'l u n:: iu ri H 1 'W 

lUtH ~ -3 iJti1~·rn u4'm1ci:: nrii V1J hn ::~'U ~~ 1ni1'U tl'l'lf'Ui'U ~ 'l nv.:iiiuvd l1C1161'U111•0~ 

?llW'lfvflnil u'1::ttcitl:: ~11a111m11J~tl11n{) 1 um1 varn1 tJ'UfftJ~ iun:: m1uwVi'lu l'U i~uA ~ 
v v • 

~~~~ 1..rfl'U~tl fftJ~11rn:: l ;;'U~ fll'j ff'U~lfflJtlUVlJfJfl'lfU ~ ifrh'1:: 1rlu1ilm~1

l lfl~fl'lU~~fllO •tH 

, i1fl~ a.:ii.h:: ~'U Ul'U !fl~ a-:ii'fo~tl fl'jtU fll'jn H l'U11'1:: fll'j~ fl N6lJU 'U 'l'l'\.J lfll'j .,, Cl "'I n1'U fllff0~~6 
v v • 

, e-:it! fl ti a flu 1J 1J 1 w; -:i v.1ru'lf vttC1il'1'l iYu i11~N~-:i1 r!tJ rrt1 i u Yi ~~11u":: t151m1 'l l\J f1'1tl::11mn•1 • 

,, "' .d ... • "" tl v ..: ... "" .. 
(f'j H ff 'j 'jfl 'll'\Hl'l 1H.lfl11 "ff ft :: 11 mJ ".tfl "l'U l'U" 'Yl1l11J 1:: ff1J fl'Ujl'W::u (l:;'j fftW1J 'UO~A 'U ·~ 

~fttJ::'Jf11U1lJtl' ff TU 111aj'1::U~'l f)~, uitl1156C11~C11V'Utl'llfl ~f.l.:i 1 ~111irnv lu~1~tl1:: iTl\J H~ fl 

lft~fl'lU~'lfl 1 tJU '1:: 'U v.:i 1 ;f fi l ffl.l l 'U hi fl 1ffUfinfl'i11J ffl ti ty'l 'U ti 'l ;1 ~ l 'if 'W V llJ ~ l lHfl'j '1 
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SI SI , 

u~-.r~u illi~'l11J ltJfl111J 1l'lrl1'lf'W lJ'VI 1llli'J.11~~lia~ l'rf'S i::{i '1~ ~ ll~ 1 

, SI 

1 \J1fla,rnth:i l u n:uu-ff ~fllJ'\Ja~ hwinjtJ 1u11ru11~au"'u~ih:rntluYi~1uffcith: l1~m1n1J~'W~ • 

... ... 
l~W1fl'W 

3.3) ff at.I:: luH~fliJ;i1hfot10tU\UiitHUil::,,u11n , t.t ff~ fl 1J ~ill ij fl l l u ti~ HtJfl 

1~wihHmu:'tr'W1J'Yl i1m.h:~11rnn1H1ti~1wm;j'Wff~t.h: "'lr'W~~,, u~::ff~t.l:: "'tf11.U1u" ij 

u9iu tJ u1~ v 1tiu11 irn ff ~fllJ l uil 11~,julflJ1~-ff ~fl 1J ~~mihJU \1:: 1ti1wntiu1~ 'W ri1u dja,mci:: 

fi1'W'trt.t1JY1Htl'11..fu ff~fllJff~fl itJf u~::ff~flt18a~m ~~t1$nw..f~11t1~1~'W~fll:IW::'\Ja~1ijt'l~ ill 

Yi'1il~ tiu t11nni11u mfonv irnCl:: ~hHintJmtu ct1'\'Jai11t1i1'lf11'tru1JY1 i u i1u::~Qntlnfl HN\1::l'i1 

111iH1u1~'lf11dfo~ i u11u::~unfl1N1ll1~ad1~~1.fl u tJ 1::1vHilv~natiu i u -ff~fllHY"t.Jnau 'tr11 

SI ' 

flCl t.l:: lu 'VI 1tl 1a1;viH~u 11ut11 \11flfl'lff'W1 1~vm'rf1:: fl'lfft.t ll'fYl1iYiu'rf ll1 inva~i u 
ti • 

~uu~t.t"!11l nuJfi tJ 1 ::1'Yl ff l 'Ylt.djfY1 fftJ l't1'Yl 1Hflu fflff u1tJ 1:: ~ 1'lf1~ ~ 1ufici tlnn 1J ~ ~ih i1 ti'tnYi 

1rltn'\'Jv~ti1J'r~'Yl1ifl'1n-u 11 flu ri1u l l1ajt.l11nu 111'1iluagau1~1J1n1J 1mllu ~1u ~~1 nnt1~,~,r~1 u 

1lf11 ~ 1 u ff mm:: ff~~.Utw Li>ltJii ~~~~l11J1t.J 1 u m1 un-~-:i11"" nnn1Jfi1n-au '\Ja~'rf 1::~'Yl1i 1 ~,,.,~a 

1~tll'Wflff1~1JW1tt'rf'Yl1iff1"1,j fl'lr'W i~aui t.Jfi l'U fNfll!l~ 1il 11J i ~ t.iih ~ tM ~iJ (JlJl~ tJ\J flt'l'rf 'Yl n1.h:: 1 
Q q "' q 

t/ I f I 

~ l9!1tJfi ~l'l1i'lr1~n uan\11nu~1u~~~1~an11Yiitii~1fit.11'\'Ja~tiut~'Yl1iffl'!lu11~wviH au1~1~u 
ti • 

,,1::~'Yl nitJ '11 l riitJu u Yi t.l1:: ~uatj~11Jn-miJ,, tin 1 ·nJ 

. 
9 ~ Q ... I ""' , v ,. ,.. ... I t "' .c. ., 1 w 

l'IYI tJ1 t'l'ltllJ, flt'lu:: mr 'Un.J 't1U"llll::"11lfl't1'U6-lfti.11J::flEUf-lf11.J ( n l~ lYll'l "1 :1J'l111't1ll1~ Vf{ 'llYI VUl 1J 

"' . I d .,. 
lJ11il1'151J1010Hl'U'U'Yl\J 1,2533 ),269-275 . 
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. ,, 
ii-!lmci1uuff ~-!lo-!lfl 11mn'W i Yw uft::u~~v~1'W1o;i~'U6.:iflu L 'Ylt1lJ1~1'W 1'W ~mnn 

,, 
fll'j~~~fln'l.l'lfl~~:::itJ~mm:::m$i''l.li9lJ'W1i$S1J~~1n~;~'jfl'jffllt111nfodH tUi'1~'W 1'1~~'W iiJij 

. ,, 
1 flnlff U ff ~-!lil" flf11S l~ tl'Wti.J~ ~'j flS S1Jlll1111flU'W 1 ~nni.Js ::n'f W UtllJ, 'W mr ttir \J flf) ii.Ju 'U'Uf11S 

"rJ\Jflll'f~ 1 ~11 ~nliffutt in en Vii l ~ flll'f Ufl11lJ n 1-!l~1-J1ij ii~fl 11lJ~ n~nlJ \1~ .:i~ 1t1n 1$ 'j:;'lJw~ 
w I , Vd d .J, I d I QI \] , '1 

tll.,,fl'WUn::1~q~1~'1 l1lJUff~1-!l1 fl111Jf)fllJUn:::lJ'\J'W1~'YI l'lqJ1flf1ll~f1~Hfl'W~11JS::tt:: Lf'ln mi 

,, . 
,D~l~QU'W'l 1flttijfl\Jtl1~'WlHln fl'Wiiii.J U'l.J'UVJU~fl~1~ \11f1flU 1 ~ V'Ufl ll'f ~~$0 S$lJ l 'VltlU 1J1J 

• • 
i~'~" \!11-J11n'W ms~ 1~1J11 'W1'Vl1.:iu1111 h1ll'11 if ti111.:ims~~snsnJ 

.: GI ""~ GI ,., ,, ~ ~ ..,:. ~ 91 tf"> GI 1 I 'Uflf1\llfl'Wl'fS::lJl11f)lJ~'HJ l'VWV~ 1fl11l'Wf~S1SlJ L'Utl1SffS1~ff'j'jflffni.J::mJ'Uff1W l1lJ 

.l e. 91 .., ~ J!.I"' "' "".I "I a 
UHJfWl1eJ Ufl::tt~tNllJ'WfjfJ1J(l1Jfl~t)1.:imsffn1Jfl$SlJ L'YleJ~'cHJy;u·HwlJl 

ms ff; 1~ f:l~ ff11'1 iJ i 'WqfU~1JU $ f1'\JfMf11S l~lJffrl U::ffl!tt i 111i1 'U US::l'Vlfl'l 'VlVV~fl ~'\J 1fl 

Uftft'W1Jflf1"1f)S~1,}V1'lf1ty 1uil l'f .ff. 2466 lJ1l1ftV~na11i'~y;-i1tf vmh::~lJ1f)'j'j:;~'l.Jfflff~S1\l1Sri' 

•. I " .Q I " 1 ··' 1 d , 91 ... • Y11TiftfHS\Jfffl\Jl1\J~ 'W1lJ11 m1n1 ~ lTI S\1 (Corrado Feroci) l1!fl'W'Yl1~lJ1fft111J ~1lJfl1'llfJ\l1fl 

i'J'U1" 1unl!tlJ'W 1flm<U11i'us1'tfms1~u':i1~fl'W 1 'WflS lJ ff~ tJ 1ns1~tinf1.:i v~ n11~ 6~~ ~ 6111 1 vJ 

h~L~1fl'U tYtu4lf11il~'U ll'WlU'1Zltlgv'U4t:11lJu f1ni) {h::rr'; 
" 

,, 
DtlS 1J1'1f1tl s::~1J1 flS$1J'ti~fl lfltl~u~ml::'Vl f."J'l:l~ um'5tt'U ,$1-!lU Sfl'1 l1Hfl'Ul~'U,j11S1'1ffl1S l 'W OS 1J 

. . ,, 
fffttlnsl\ ffi1iJ rh::ffl ~e~msfi1tl'Ylt1~1'tf11t1f:l i if 1nuN''if1tHYll1l'U~1-uiJu 'll'U1~ i l1W6V1-!ll'f s:: 

~ u . . ,, 
us111t11'.lfmril11 Yi1n'WuJlJ1.1slJ - s1'1f~n11'56 'l.Jflflflmri1\Hhn-t11,$-u nw tls::~lJ1fl'j ~iu vd 
. ,, 

U'U 11n::u'li11 u~WiflJll f11'jtltJslJ,f1~ 1 'Ylttfl~lJ \j ~v1i'.lun'11ri1~ty'llfl~ fl1Sfffl'l:l 1fffttl::ffl1tti 11ll 

• .., • I ~ , ~I d"i! 91 ~ .f ~ .., ~ 4 ~ ~ 1 "'* 
ff1l11'l.J1J1::t'Ylff !'Yltl 'WlJ 2477 fl !y;jl'f9lJ'W1'U'U1'U'Uffmll'Ufl1Hlfl'l:l1'Vl1'U'U'Vl1-!lfllS'lf'tl" H1$V'U 

. ,, 
th::w~tr'fltlns'jlJ" u-a::~'tlm1tJ~vmrl-u 1 Ht'ittutr'fltlns \"luo~~~tltit:i '~11f1'fltl::nl!tt 1 l1 l.ii 'Vitt 

I~ lJ i ~i' llfl 1'jnit1J ff'4'W Uft:; tlUrl 6dHli'.lu'YI1'Ifl1S fl uij-tiff'Y11'I~ijfl1111li'u fl~~'U lJ lfl \1lfl1~lJ 

i.,,s1:: ti tl'W 11U'1ii'i 'Yltt \1::ii 1 s '111V'W1l'f1:: 'ifH ~ ~lU'W .:i1u ,$1~11~ (lfln 11 11i1'if1~~ s ffftilu11 tJ 

n1iv1Ml.i 
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_.,,,' ..,. _, ... .l ~ ti .,, ..,. _, "" ..,. 
a1u ~11frnlJ::lfl~'tl'WlJ1ll'i6lJ'l.pHm~::ff~fllJ fl'~lJ:: flt:l fl11lJ~1lJ \1'\..19\'Ulfll'.i 

.. 11lJfi~ 'U64ff~ilu~t'f~ 1-:ianti'~ 1u tr~tl:: 1rn:: ff'1tl::~ i1HH~~-i1rn\l n u~ff'1il::Li~lu fl111Jfi~ 

,.o l ~'lltN~1 fi~ilu 'H~ am~r-mri1u ~1~~f.1~ fll'j ~f.'lffl'i irn:: L~t:J ~t1il~fl111N ll.J 1 ui;~ tyu n~ 111Y1 

ft11l.J~1l.J i u ~1'Wfl11l.Jfl~u'1::: fl11l.J~1l.J 1ui;~1d'v'H1 1vlv~f.1t'f nntJflu 1 u iY.rn11 J \J'l ~~fi'1il:::ntJ 

l'f ~fllJ l~6~~01Jff ~fllJl~tlj'1J i~ff ~fllJ i 'UYlHL~tH'.i11ff:::li' 6'\.J()~ flWf11fl111H 11JL~~ 'U ll.Jti'.i '.il.J 

lUli'i'il.J tyl'l~r.Jfl1Yi L~tN'i11fl111H~6~1.l'i1flflt)tlgiu ff~fllJ 

Q ... I u u 
1.7 NiHl'UfH1u::flmHAll 

~M1'\.Jttm.J::n11ff.:ifllJiuil\l~vu1n~~u"1mn111r.iJ~1uff~fl" fl'.it:1tJT15'1 ~~1n~~t'l" 
' ,, ' 

"ltlfll 'i ff f 1 ~ ff'j 'i f1~1u H-ail:: 1-n f.11.J f.1 nil~ rrmu:: 'U fNff ~ fllJ 1u4li1~ 11~ 1'1.!u 'l u~u~tJ tlflll 6~ ri 1-:i 

1n~ v1ntJ~1ff'1i1tJ11 ~t'lfl111J'H~~ \1'\.J 1 tli1~fl11lJrJu m·rn~~L~lJfl1111fl'~ i uiilu1JU~1~'1 Yi1i11' 

K"tl::nt1ff~fllJ\)nil1111Lriu~11~t:111'H~t:1~v.:im'i~t:1 t:1:::hiu~1ff'1ilu1riu mifou ~'V n'11~ 'tltN 

fl11lJfl~1Ylvri ~~ vii~ff .:JfllJ i u ilu ~tlu 1m::tn\1~ v~n 1'it1t'lni1~ ff~~~ 191'\.J'Hl t:iff' ~ti lJJl a~n l'l''H ~ tJ 

1Aum::'r11 

ti ' 

.-1~'1 'ti ~fl 11"~ a~m'j~ 1ufl11lJfl ~11l t:ifl11"~ 'V~fll'j~ 1uilfll n i ~u~::n 1~~ i ~ 1uu1111Yi~1fi~i1 u 

J\'t:1~fl1'i~t:1t:1an1111u-nuttmJ:: 

1J YI.fl'. 2538 arn,jum~ l'i'\.JlJr.i~ti' 1~~~-W'YJ'j'jfff11'.iff'1tlnnlJ 50 ii ff'u9iml'i il'lu 

fl1tJ1~l11,j'tl "11~'111~ ff'\.J~t11l'i L~tlff'U~tl'U" '.i::l11H1'\.J~ 21 ~'11fllJ - 14 Yifjfl'~f11tl'\.J Yi .ff. 

2538 tu amuu m~ l'i'\.JlJtJ~ti' i uMu~ fft:i~~V91'.itl 'i::~1~1u th1n{}.u'~n~t1u11~1tiff'u~ml'i h1 

ffmJ:: L~V'\.J i~v i'lffl~V ~f) 1Yli 
JI • ' SI 

1-U 6'H1nff'1J'W't.1 n itJff'u~mYi fl111Jff'lJ'W'un'tl'iJ.:ilJ'l.!ii6nuff'u~mY11unu l11J1ao.:i nn 
,, t ,, • • 

ff~ lf)~LUtl'H ll~tM'.i11LL~¥11 .:J'l ~.:JU~L j 6~'.i 11 tl1'\.J ~1~\J Cl.:J 11vn 11'll6~ ff .:JfllJff 1'\.J 'j 1lJ ,~uri 

ff'\.J~fl1l'il~tl1fl'Ufl11llty~ff .:JtJ itJfl1Hl11'11u;f i~ , ff'U~fl1l'iU~fl11lJJ\Jfl.:J'Yl 1~m'.i l'l'H 1'i, ff\J~m,, 

'Yll~Lfl''.ill!fl\l, ff'U~fl1l'il'lHfll~LlJ'iJ~, ff'U~t11l'fm~191!'\.J1i'j'jlJ 'Hlflff'U~flll'i'llfJ.:JU.in::r:Jwijfl11lJ 
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jJ 'j/ .-!f " ~ ~ Q.i I Q.J ii~ ~ 1 'I ,, .o) 

- - : ~U 1'11i'Jl'JtClflt11'fll'J~'\Jt:l ·HY'Wi'Ul1'W l'flfJf11'fl'l11.:J1lrl'1'\J6·~lnl'J':i'Ut'W'1::1'U'WU'J~~'1 '1 ~ '11 L 'JliJ tl 

• ~ w?lm·1 .. m-at°!i1£Jn'W. LV't.t~"1's 1.:im~lJ -d''W~m'W Hrl\91'l.mm: « .:ifllJ II) 

- rn~ 5 ~eif.m.:i1'W "-'1''W~fll'W h.ii1eirn 

~lJl: 1'la1ff.:i tlruru11<ti'J::1'Vlf1Uf1, ff~UiP'l':i i1'Vl':i'ifff11':i so i'.J ft'W~fll'W ff01U'l4 lli~ vtl.J l.lu~~ 
u u " 

J iJ.'Yl,2538) 

ttJ11'J::fl1'U'rn'U 20 ti miPJm'Jti! 6 ~-a1f111 -w .fl'. 25191u1J 'W .rr. 2519 fl~\91tl'nn;ir::t 

;D\.ll'J 'Cll ~.:JUVflVlfJn'W 1th.h::nt'J'l.Jt:il4i'W i~mi'UlJ1':i1lJ~1ntHY1ei~~flil tl'J UJ i'U111 i: ~ !f fl--. 
-11v1.U~ei1 1 iH1i::n'J':ilJ n111.h::rt1'W n1<J'1'fl.:i1'W 20 TI 6 ~"11f11J i~~'fl0'1fl':i :ill~ i~ i 1· ;- 11 

-m-rnu uci::1u1'W~ 6 \91Cllf11l 'W.fl. 2539 mJ1~rn1t.11'i1iiffC1i'.lt.1utt"l'l.J'l~!'YlfYivw 1l~~ 1 .. '':.. 
l 

• iu.::nn11mnh::ff1t.J.m'J'1'fl'11'U20 i'.J 6 ~Cl lfllJ <O''fluff~.:i1".J'Vl'J':ift'f11'Jffa'l.lm':illflflNU~-l ~~~ ~ 

'..1~ rltlH'll'W ttU 1'11eJU5::'J1lJ L '11\\] lJ ttl)'Vl fJ1'1V'!i'i':i1J fl'l ff \91f'Yi1'W 'i ::~ 'W 1~ { fl~ .:IL'Yl'Wl.J '11l'W1'l'i 

il91ti'lh~ff.:ifl'\Jfi'1nl'i~'fl.:il'U . 
I) 1Y1t>, irir nih1'1.l fl 'j j lJ ~ 1lJ'ff ::Yi' eJ'Wf11llJ~mY f 1 HVi 'j fl~Cl'1l'W ff l'W 1v ;J w 1i - ~ ~ 

~{llfll.J 2519 

2) 1~ei111ff-a iJ 'W ('Yl l.:J 't1 ff'W fta i1) 1 ~ffa 'LJ n n l.l ~ ei ~ l 'W 11u1cUf'l11ii nm 'i J 11 n . . 

n.lt1'U'U~tn'fl~'WL'W-'1.:ifl11Lvw 1'fl£Jrcrtrnm\91n1'Jt1f 6191'1lf1:1J 25 l 91irrfl 'W'U'Yl t~ti'ULlft :- A;:- . " . . 
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3) Lvtti 1-H'ff'1ilu 1~iiriTwi111 i~ri11~\91 l1i1i'mn~-fm.h~6!11ntlil91a fiuvULrn~tl'.i ::mf111 

~!. 1'.1''1::~11>1 h.1m191m·rnr 6 \91'1lfl1J 2519 iilirnn 'hw~ihna'.i~ iiffn~ff~ 'Yl'.i '1Tiru~1~-eii:Y '!fill ivw 
q q 'IJ (Ii 

... WI~ 6 ~tlll-!'1 -:111.J "1'U~\911~t:J1.Jff~ 5 l>Ji'!lfllJ 2538 

-vim · Yi'l1n-hltlv::'W.:ii:l "Tvrn iJwru11~s:: . i'WCVJsa rn.:i1'il . irn1'Ws 1'llmffsC:J§ 
' • • q u u " 

L'U\1!~ qi1'tr'!'IJ . 1inl'l ~'Yl~t'IJ\91 '1'Vlnft'rns1n::m1JsmJ 20 il m~m'.iru 6 

~" lfllJ 2519 1J1'tl'Yltll~tl'fi 111Jt'flffVJ{ i11'W'.i~~\,t (lJ .ti. 'Vl .,2539) 

~ _1 Q..I "" ' ' q ii Q.I f • 
:.f'lti1J::OlH'J'fll'e'J~HT OtjlJVlOl 'if.JlJf>JlJ O'k!'Ut1l'i':Hl.:I (Acquired Immune Deficiency Syndrome-

.-\IDS) 

• jl v ,, 

~ l '.iYil .:Jl'W 'Utl .:i 'j ::1JiJfll1~lJ n'U'l.Jn'W i eHl !~ tl.:J~ el f11'.i~l91tZlftJUfl:: n1 '.i lnl91 LU tl-:18f)'IJ1'3'l!U ri !~8 ~11 ~ '1 "' . 
~ 'J) I I I/ 

~w 'l1ti .:i'fi '1til91 il1'!1~.:i nti'W m'.i11 tr.:i tiff~ m1::ihwmn11911 eJH~l91~ti ~ l'Wt'WffUll'W''Wii1lJ 11'il::d'.I w . 
' ii 

m;i'liti-'l f1'1 ti~ 11~ti'Y111111'l!n 11~v'Jiti ;itl1n n11i'rn~til'l m11~1~:1J~rw1'Yitl'WtDti 1J ~~~ti'ilrnm1~ 
v . 

'" 'l'IJUA::~.:im1n fl'1tl~ ltt'WlJ 11~tlfl1'.iU1JN'tl"'1'.i~~tt~'l~N'l~.:J flci11 tt1tl "fl~1Jtl1fl1'~ J;] fi~)JO\.. 
,,; d • ,d .,. .,j'll).., llJ Cl.,j'j}., 'j} ll] o ~"' 

1'.l' tllJ" itlum1mnm1'1J ti..:i h11vun~'illnL'l5tl rnmti'l5 rn113.Jm'IJ1ff11.:imv'il::t'lll itl'V11"1w iJ ~1~ u il . .., . 

\111 'Yl 11'11'1 ::'IJ 1Jfll1~1J fit.! 1 'W l l~f11Vt~-el1J'H~tJUn'Vd tl~MttlW:-tC1'1'11 i tt1lJ14hn~191 ! ef On~ U l n \.I .., . 
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, Q ti 
2.1. &av 01(lDV)m1:: iemr 

y I y y 

w~itJ1fivt'1ftl i 1ln' ih~un-11'11~U1111~1 'Jfllt>flff H - Human 'H~tl fltJ l'Yi'J1:a1St1il 
.. JI 

., I .,, ..s ..,. " .,, I ... , " " "' - I 0 

U1'1 'Wfl'l.H'Yll'U'W I - Immuno-deficiency 'KlJltJCl-l fJlJfJllfl'W1Jfl'Yi'Hl-l 1'Yi11:: l'lftl fll'\Jl UJ'Yll't'lltJ 

°" ,/ ,/"! I 

61fl'tllcirn n''\Jtl~lJ'lf~W t 'U fl11 U'Vfifl1:: \'lltJA-Acquired '11lJltJtl-l fl11lJffllJl'Hl L 'Uf11'i~Mlt1'Kltl 

.. .. 
l1irvnu m11:: 1111uih·rn~vniJ~1uY11'W'\JV-llJ'Wliv ium1ti'11v~11lti~vtfn1J hflntii~t~1J o-

- . -
Deficiency utJ 1:d1 'U fl'Yi i tH m11::tJiJ~lJn'W hf!'\JfH l 'i1 hi ff lll1Hll'i1 ~1\J i~vtiHt~lJ 

th::~Y1ifl1'Yi S-Syndrorne 1111~tinl11Jff'Vf.f nu'l..it:ivci eiiu 1fl'ilJ'l1lJltJO-ln~lJti1fl1'i'1fH hfl t1mrlti 
., .. 

Jf\A'iMrtJm'lfiv1 1m::1n~ 11riu'V11n~titJ~1-l11 mm1m~1u111~~1~tinnll-:i1 11fuvflff 

I >I 0 

1n111rn'11ifl1 Yi ihh ::i1'YIifl1'Yi1tJlln1tJt1 Yin-1lJ11Cll111ir~1~vtJtJ111~"12 

JI • 

il nn'i::'Vl'i 'Nfflti 11 tUf!~~ut~ti'W ~"11TllJflN1'W lJ1 fi fl i uni ~tYl'YilJ 111u ra 1ihnnn-:i1 38, 743 f1 u 
9J I 9/• .t! I ' 

;nti'lt11m1lJ1fln11 8,927 f1tJ im::~i11mtifln'Yl~t11::1Y1fflJlflfl11440,07911u u't'l:~witJmmn1 .. 
92,11 rnu '\Jtu::t1T1u l'Ylt1i1~i11ti hrawflif11tihnjllnil il't'l::n11 20,000 rau(tJffl't1J~'1tJ ~'U°1J 
61 .d 
1'W'YI 28 'Yi.tJ. 2551) 53-54 

I jl I • 

d1M i''l.rntjlJYi ijm1 ~flt4?fli'.iM n1nM 't'lwntjlJ u~ntjlJYi \'l::llu~'l11lJ1nli"!~ fif.l iviu 
• • JI 

Ll't11::1tJ~ 'U ttltJ 1vl1 n1a~i11'Yiffff1JW'Wli l1m·ni.J~tJ'Ull U"1~l1'~Y11~~ Hfl1tJ t:llUJW f'l111Jlff flTl11lJ 
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.. ~ 4 Q..f Cl~ j/ 1 ~ 0 W ct 9 , ,,_, I Q " ,, t 

'-O.Ul11 un::\l~ h 1tHl~\l1fl, uiJ'1~1J'UlH'f~111~l~"l lJ1fl\IU ffll111J'Yl\l!:'Yl1 l11t1itm1t1flU L¥1~ UJ 

w11'1::1tlu1~v~v11ffl'i~~ i.aivM' m11,,.1't1v1'W'YIHLY4ff nnih1~uf11~u111J hici'1l1'l!1 m19i~ . .. ,, ""' .. "'ou ~~men ~Wl1fl1Jff '1"1'1 

~ ~Ll1rl1tl1tlu~11~1 itt'1n~iill'iffff1J~U ;~~L~Uff1Ll1~l1~fl'l ~Yll i ttlfl~ i 1flltl¥lff~~ 
MtA8~1vtiu1rn1t1V11~14tfu 'Yll~L~t:i¥i V11~1~11~¥1t11 'Yll~Ull~\lfl u~l~w111mj'n\l::~~Y1t:i~1urtH 

rftffff1J~ui' ~~Ju m1ij1l'iffff1J~ui'~~1thJ ~ ~~ttl1J i~t11n111n 1u~fliJ\l~V'U u~~ ~~ff11J110'11 '1~ 
AAe m1nvu hl'1~n1viu '1~f n~nilt:i~tiu~1m~ 1'lfu m1n111Q~t11~m.nifo m11irfl111Jf l~t:i~ 
hfut:i~~ nufnu1iH1Tl'U9i1 tr!u~u 

2.3 ftilU::otJlnueAi 

hflrn~n1~i 'liiltyl11 inn~1vn~tl hi f111n!H~~iY1un itt'fi~fl1J i VWtJQl11JtilJ~~ 
RA14vm'!rLtJ1 i~vrh~iifl111Jf£" 1~w1h1ff\llfltlfl~ t)'uv1h::n1uf1111Ji11J (i~uu'YI) 1111)jvti11 

flfU 61~v htnf:J~ ff n-m fl1'!r1'1 i Viti ,11 "ui n-cnlJtiutJ 1\l n trn::~nf 91rn'1 ff n\! 'Unu u1'YlffnTnihnJ: 
• ... 1 

;11JfflJt1 "1'11111~m1 : ffni.J:rni1·m11vtji1utiu" t~vHuHfl'itt'~~~u4vm,,.ie1 i~ii~u~d'~fllJ 
TiflLYit11Jti1J~fl'U..i'1 iiJ ... 

,, .. ,,. i1 o' o'!"t ,dd ""' 1! .. 
~Jl'U lU~lflUff ~f1091~ flHnnfJlHllf)~ff llJ~ ~Cl~'Yl1Jl'\Jt)~fl\lfl111Jtll1Hf'nfl 

rh'fl~rh "fi1J~1tluflu11it~~i~fm4t:irn'!fitJ1<i~u~il2530) u~filJV~ff11J1Hlltluri1u11\t~,.fH 
t • • ,, • • 

n ~tl1J i"'hi~H i il~lflflU VU"l ff ~vhi1 l MflU~Vll;fHlVH~1fll1lf i'fomJ1t1"1;i~V1 flt) m1;i111 

i~i"u m1tJVlJi'1J\11nd' ~fl1Hrn:: i~i'm111 tJ i}v~1~t1~fl'U i u fl1V'Ufli'1 n 11~8~n'IJ'j t:it11Jn-nu ~lnA 
'i1rn4vm'l1,tl1 11~1u1~v~1i1tity111mti11::~111J 1 ~~d' ~fluv.:Ji:ifl 111Jf nn 11 ~~~l4mt:i,,. '1 e11~uf1u 
ll1f ~1nt1'1 \1:: g~N6n 1 ni ii'~tl 1v lij m\'wti'1i''Um 1~n~1n8V1 un:: iu ~11~~ fl1~uti ; l4v 111' flu ~uci 
vt.i1~nV11~1 tt~tl i1l~1ffv;ii91fi£1u1'v~ufl11 L~11: hi'l~i'11m1i'mnvtl1~~nin f41J4\1Vm:~u llf 
Y."" ,! i d ,I • ti d ,, "" "" q ., ..i ,, 
~;\~1'tft)Lt)'!f t>1 'tJflfl'U"Jn'\.IU1Jl;\tHJlm::11 t1n1 o~ ff'Yl1ifl 111Jlff1JOfl1fl \llflfl'U lU tY ~fl 1JUYl1JYl'i: 1'1 
;1;iflth~11n1.JciimHrn::tt11~n61 ri111f1.Jfi1JU~1ff"iJ::i11JtYut1~v~vnnH~u11'.1v11tJ1:ffrtim" 
d I <t SI "" ~ i I >!""' .:. i d ., f. q .... )! ,, ~ I Cl rt\'l::'lf1v imn~fl111J1ii1 ~1::1111~~~~L'!rflW'!r fl1n'U~fl'U iuff~flll i~lll'Uf:JtJl~~" 

91 ,, • 'II 

1m'Ylf'l'nT~ffnil:i 11Jtlll tlfl i' -iii ij is in~'~ u oy;i fi"~1uu! Hn'l1fl'1tl~~riiJutinT ~ 1rto 

1m:~1.:Ji11::1'Vlmnfl'U 20;19111tJnutY~1~n-11fl'f4n~1u;f"iJ:uu1111Jn1lv ~1t1m1u11~0~~11 lu 
" . . ,, ,, 

;1;iiJ1::~11u L'lfu Lavth ;iogtl1fft.1 v1i'mn hfl 01ttn 1J11ilu 1\'l'YIV iti11:ff~111rl1liflo-Wui1u 

m1~ 11 ~;1~"8~1Jtit-Jci' 1~0'111 fln1 ::~u h11fi~ ~u ~u 1m11m:l'l 11 M' t~ n'"] 1n'1fl 11tJfl1fuJn1, 1 u 
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.t Q )/ 'j/ "" IQ .I .... 'i "'i d d)/ ff"V:: n1J 11 Tlrn~ ff i \.Jfl 'lllJTI iiltltl~tllfil \11'1 fl~'llrH11J:: fltl l ft mti~ff \.J tl~Wl lJ \.J ~HJl.J 1 fl 
,, 

i.:iiiM'1-Munu1fi11::flu i uff'~fllJ 1n~fl 11l.Jn~1't11i~i1rn1~m1fff~n 1u1 H1il 1n~T111l.Jf ~if1v,, 

~ 1un~11'U1in-A'1fi11::n~1m1~~1-rn 1-11 i-tt'mihiu Lftn~i11~11;fl£nilM11t1 nl.I Lili1-lfl'W iu 

,, 
i1ih! trn ~~ i uffiivi!u nu ~flu~~~1~t11~u u:: h~mHJtil.I i'1J iiil~ Vi!til.lntAl!u iu1~ m1 

mnJ:;~1n~iJ W111iuli1utl11ff 'U t>!fi11~fl11tl llff'U tili''U ~::trJ'U fll'j ttl~tfW~ 'lifi'U '\JtHfl'U~l~'U 1 <J fl ., 
. ,, . •1 lu-cnjr.iuu1rli.rn:: L1-Yiff'~fll.IV~ iiJvtilJi'1J 

, ~ d ~ cv ti Ja J o 91 
Uifi i ufl ~ ~ 1J'U 1 ftf) i ~lJ f)l'J 11! ~ i ~lJ 1 fl'\J\Hl'lfl fl'Ufl 'lllJi l 'U l 'ifl'U lJlJlfl~'U 'VI l l '\1 

• ~ " "' 'l "' J ~ q " I • 'j! .,, Q .I Ci ~ di 
•«nhanH'UllJ11J 'UYl1J1YI &tAff~fllJ1Jlfl'IJ'U YI~ l'U~l\.J~l~"l 1~umn1·n~ffnT1~1uffn1J::il~k<JlJlJ 

mn~'U~1u'ti1 ii1T1u ltAff~fllJt~1Jiiurit11Y1n1J ff' ~fl l.Jt~mil~ 'l ~Wfll.I i'1J ill~ 1uthn.I:: i u 11T1w~tf 

<t • I~ V I 4 ~ a C> j! o' 4 tl ,,j QI 'l )/ QI .l 
il~i:f1u 1~11 fffti!'Ut71J1Jf1111Jfl~ff1 l ·H'l'nfl~l'Uffft ::lfi 611J 1 'lH'l'~fllJ1Jlfl'Uutlft: 

~1~ tA ~~1 ~" ~ 'Ut~fl'1~ijfl111Jf1~ n!1~ n11fl'ium1 n!1~ Hn ~iu1-rl ti i-tt' n~T11J1~1.11.,j'1 iii un~1~JJ11Jii1 

_,. u a VQ Ji I 
2.4. ff'2U:; flUl~ fl~VI ~lY818~ i.T 

d ..9 ... )I "" ~ '"' Q "' d dQ ,{ ~ 
l~flGlf~111l.J tl'Uf.ll'IJ11U ft~~'U~'U 1fl17'\Jtl~1'\J1 &1JlJ'IJtl1J1'1Jifi ffl'\111Jl~flYl~~l'l6U'11 

fffttl~ff11J1Hl ~n 1 t'l-3 i ~1-11 i M'{ff flHfJ'U flt'l1UntJ liff'Wfl~~ff -lfllJij~tlfi1fl!t11l7 fl~Yi'lfW\11Ll'~hrnd 
q I QI .,, Q Q I ..l-i 'j/d 

fffttl~'lf1mu~ 1etflYlff'UUft~\1'Uifi'U1fl11'Ut1~fi1m~m'ttcnlJ L~lJ 1timffuff~~T1111JffllJ11fl11ft:::1Jtifl 
I o' 'J/'61 ~ )I ~ I d QI )I ""'l y., d 'J/ d .... ti 

m1t1111Jtu fl111Jlfffl'\Jfl~fi1flL'\J 11Yimuvo1~~1m::u~ff11J11tun1~ff1J11i 1l1nrn~fl'l~1u •~ff" :: 
~'311111 ff'W tnfl'Wfl 111J~ llJ~tJ 7 it'Vliu n:: ~~ 'W 1m 1 ~lJ vmci1~ -1~ 1-1'1 l ~ti~u uth~~ 1 Aut\1 Yn:: l u 

d "" • I ~ ,,j .J ~ ?I .,: 'l ,, d "" .... , ICI .. 

fl lfil~fllJ V~flft 1J::l1J'U lfiV'U Glf ~'U \Jl1J'U 'iH ~~tl ~::flW 1 '\1 l~ fl'llJfl111JflA \JU~A Uft: tH1Lff A~ 

6Vm.n h.i ~tlUlJlJ~ftv:: ~fflJ\j'HU til'Ufl111J1Jtiflfl111Jf ~n~1Jl\llfl 1 '1tttH1~n'l n1 hf ~tluJlwu 
ilf mn~11111Jf nn~~a1~fl'1111ri1tl'un::liuV'~ijfm l u vu1T1~i1flu i u ff'~fllJ\l:aiJA l to611i't11\J ii~~ 
'Yi1m'IJ 11flu tfi~ 1::~ ~~'Yi 1m t111ilu iJ'U1i'.lu tJ 1tl~1'\11iiii~n1u9'nfi1J~6~u1Jni'1Jfl'lllJlJfl.,ri 1 ,, 
., ., ""' • I ' , '1 1 , '"""1 ,i 
~~'U\Jf1ft1J::~::'lf'ltl l1fi'lfU'IJ11JV-3 ftfl \JU~~ lA 
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1) A'flthahu~ u"i1fl11'llf1~ tu ml tiul'1u~1w-:i ~i'lJm-lf1C11l:aflm~e-l~Ln1utl'1 

u~fl11lJfi~ lm1e-l "ff'1tl::ii1u~" Ju ir-lfivu'li'1-l l'Hij ~-l1~un'11'11'11t1ilt!n~ ff'1tl:: lullnu'\lu.:i 

~u 1 Y11~ tit.I ~UCI:: Uff '1-l NiFnt.111e~~1&8~ ~iu '¥11~ Se11e~ u~11 ::flu .. 
• • t JI 

t! nii1u'1ni~1llJ'l1um t ~i1ntl::1rlu ffv1flt.11fll'v.:ilja t umlii1u'1 li.:i~ll1t1l11.:ii~ . ,, . 
1 rn~'i1 '11 l vuU'u~t~ WJ n~ '1! t»v ltl~ l vi t~ tlt ilu fl1'iU1tlf!uC1:1ff ~lJ ffl'i fl1llJfl'1'\JtN~ibti 

' ,, " . . 
1) -ll'UffC11l:n1ti1'1~f1n~'1l,,t1ii~ufi i11vmffi1 Comfort zone '\16.:Jf11'iL~i1~n 

JI ,j .A Q GI j/ 4 .C.V! j/ I ... I ,, d 2 ,2 
fl11.:J'\J1l~lJlf1'\JtHl.Jtll'1f1\lUfl"'1tl~ mw 11J'H1tu '\J 8.IJ1'\JllJ !~18~1l'ltl.IJ11fl1J1'U'll8W\Jltlflll"11 1'\11 "' 

1 . ' ,,, .a d "" Al '"' ... 0"' "' ,, ,, 
ft¥11'1\J8tlfl~'Utlfll1l.JU1\J llJ61'1f1l1tl1JUlJH ~fl\J .:JlU11~!'\JtJU .:Jl\J1l~flll'I f11Cl.:Jl'l1l~flUtltll'\J1 

rj1Clm1l1-l~'U~t.11m'i~tlQflltJ tu~ Qf1fl'1li'rnnnd' .:ifllJ flU'iau.u'1.:i ~11 lfl il11,r1 i'lltit.1'1111'i1~tH 
,, . 

1ij1~1'11fi11,,,1fi~v: h iui~i'uf i1ufl'\l1.:iutl'1 lC1nuu11t.1n11 L 'ifll1t.1Yi1'\J11~~QJ'l1C11mYi11!0 
"' 0 ,, d ... .: vi ,,... "' 't "' ,, .I .i 

2) ~l'UffCIV::l11 hmlflfl~l~fl t~'i1Jfl1WtllJ'i1J\l1flfl'W t 'Uff~fllJ1-!l fl11.:j'lJ1fl'\IU (&Yt> ,, 
M; vi,,; i1iJ~)jfl u fiA i1ll1 '1:: itlii1~ n~'11~eii;1~ Hl'1 v~tuil '1 ~ uu) r-111.:i 1u.:i1u fi11tl:: i li11t:1~u 

f\llU~tJ'U .flll'IOlt.l -31'WCl::fl'i ~1'UU~1u~1flu~v~ci1t.1l1tlA1~6-!l'i11 fl11lJl'Jf1.,J f11'J9itl~;ii. fl111J 

'Umu '\le.:i1~nf1~lJ11i1.:i~iifl11lJtJf1l'lltl~l1NfJi'.i~miu t MLflu~i'uf nC11mfluih~.:i 1 \l hturi~u 
d , ,, • 2 • d ,,,,, ,, ,, 0 "' ... ,,, 

l'M\.J l1Ufll1lJ8 'YW1U1CI fli fl'Wln11fl'1..11'11Cl1 1l'U1Afl'l Afl11'\11lJ'\lfl'11flfl'\Jt)~~11fHtl601.J1 fl 

"" .I o '\ ,i a d .., "' d d 
3) .:i1ufl"1J~Y11 ftt l~m'H uflnum~~ 1m~lJe.:im 'Ufl1111H'\I ~m ·rn1~mt1fl11"lflfl11 

Uff~-38flfl~1'Ufl1'i"::fl'J lfl1~'W::fl11lJf1"1~flAtl'W~i1'1 t '1 uci::ttt'Ufl11lJU~~U'i ~'\lll~M11 ti1LtH 

!Iii "' .Jvi1ct ... ~ ..!i ti''\ \'!"' ,, ... l d ,,, 
rutlfl11lJWU'lU'J~l1 llJlJ'HlJ.:J'Clfl1'JfNW~ffmlJ L~lHlfl 1111 ~~~l~llltl-!l\l::ff1lJ1'iUU~.:JUH fl41Ulfl 
• .. 

\J\J 

""' • I o <t ,. "' 111 •tt ""' ""' o eta 111 ''\ """ "' o .J t1 _ \ • "~'1\lff{\u:: 'Y\'1 i'1f\{\'1~Tl\1 lll t'1lJ~l.l~ 'Y\'1'1!1~ il.l i'ttlJ~lJ\1" Tl~tnlll.l'Y\6~Ru'1Jfl lnlfl11 

lmmm1:: ~111~n~fl11 ~$1'tlu1f!if14 .. 
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~ o 'lv"' "i ., ..a 1 .- ... LOVE 'il:1u\Jn1'j'\ll1 'l·H'I' 'lfl1JL1'1: t"n'IJV'lt'S11l'S:'l1\Jno.:i 'jfl1t:IVl"'1' irn:fl111J'rn rl~'; I]~ 

- ilJOtJ u":C\~<ilSl'UlUL'Utl'lflll ~ni1~~:1~t1.:iiii~vi~.:ifl111J;)S'l ue1:1'Sl'VlnfltJ!iif'Vlef~u~ 1ilft f .. . .. 
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October 20 1 l.Available from, (Online),accessed 3 October 2011.Available from 

http://www.adamslove.org 



32 

• rl~ 12 ~CJ~m ·HW Exhibition View: AIDS 

r:.n: Genera l Idea , Adam's L ove,2530(0nline),acccssed 3 October 20 I I.Avai lable from 

·p://www.adamslove.org 
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บทที ่3 

วธีิการดําเนินงานและขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

ในการศึกษาคน้ควา้เพ่ือสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ หัวขอ้ “สภาวะท่ีถูกปิดกบัช่วงวยั

ของความเปราะบาง” แนวความคิดที่เป็นแรงบนัดาลใจจากที่มีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมและเป็นพี่

เล้ียงอาสาบา้นแกร์ดา้ ผูท่ี้ติดเช้ือ เอชไอวี( HIV) ซ่ึงกาํพร้าพ่อแม่ จึงไดเ้ห็นรอยยิม้ของพวกเด็กท่ีมี

อาการดีใจอยา่งเห็นไดช้ดัเน่ืองจากวา่มีคนท่ีไม่รังเกียจและสามารถเล่นกบัพวกเขาไดแ้ละในรอยยิม้

อนับริสุทธ์ินั้นสังเกตไดว้่าแฝงไปดว้ยความรู้สึกท่ีซ่อนเร้นในดวงตาและรอยยิม้ หลงัจากการพดูคุย

กบัเด็กเหล่าน้ี บางคนยงัรู้สึกหวาดกลวั บางคนกงัวล และบางคนก็เหงา ซ่ึงภายใตก้ารแสดงอารมณ์ 

ท่ียิม้แยม้แต่ซ่อนความรู้สึกไวภ้ายในใจ ซ่ึงถา้สังคมมีความเขา้ใจและเปิดใจใหก้บัเขาเหล่านั้น พวก

เขาก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุข ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงสร้างสรรค์งานศิลปะ ท่ีมีการแสดงความรู้สึกท่ี

หลากหลายของนอ้งๆบา้นแกร์ดา้ เป็นการส่ือให้สังคมไดรั้บรู้ เขา้ใจ ยอมรับและให้ความเมตตาต่อ

เดก็ๆบา้นแกร์ดา้ท่ีติดเช้ือ เอชไอวี ( HIV ) เหล่านั้น 

การสร้างสรรคง์านศิลปะชุดน้ี จึงแสดงออกมาถึงความรู้สึกท่ีขดัแยง้กนั ซ่ึงในภาพจะแสดง

ออกเป็นความสุขสดช่ืน แต่ความรู้สึกภายในกลบัแสดงถึงสีสันท่ีดูแลว้หดหู่ใจ เศร้าหมอง เหน่ือย 

และเจ็บปวด เป็นความรู้สึกท่ียากจะเขา้ใจหรือทาํใจให้เขา้ใจในส่ิงท่ีพวกเด็กๆไดเ้จอมา ในภาพ

เหล่าน้ีขา้พเจา้จึงเนน้ท่ีความรู้สึกของตวัเด็กและของขา้พเจา้กลัน่กรองออกมาใหแ้สดงถึงความมีใน

ยะแอบแฝงท่ีเกาะกินใจของสงัคมและตวัเดก็ๆเพื่อใหเ้กิดงานสร้างสรรคชุ์ดน้ีข้ึนมา 

ดงันั้น ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ จาํเป็นตอ้งเขา้ใจรูปแบบของผลงานก่อนศิลป

นิพนธ์ เพื่อนาํมาวิเคราะห์ปรับปรุง สู่การพฒันาผลงาน 

 ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะนิพนธ์มีขั้นตอนกระบวนการ ดงัน้ี 

 1.วิเคราะห์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

    1.1 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 
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   1.2 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 

    1.3 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 3 

    1.4 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 4 

 2. การดาํเนินงานสร้างสรรคศิ์ลปนิพนธ์ 

     2.1 สาํรวจขอ้มูล 

     2.2 กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ 

           2.2.1 ขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ 

  

1.วเิคราะห์ผลงานก่อนศิลป์นิพนธ์ 

 การพฒันาผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ แบ่งไดสี้ระยะ 

1.1 ผลงานก่อนศิลป์นิพนธ์ระยะที ่1 

                   จุดประสงค์ของการสร้างสรรค์ เพื่อตอ้งการถ่ายทอด อารมณ์บนใบหน้า ท่าทาง

ต่างๆ หรือการเล่น การหวัเราะ เพื่อบ่งบอกถึงความน่ารัก ความเป็นธรรมชาติของเดก็ๆ 

               ผลงานระยะท่ี 1 เป็นการนาํทศันธาตุมาใช ้เช่น การไดเ้ห็นไดส้ัมผสั รับรู้และนาํมา

ถ่ายทอดเป็น เส้น จุด รูปร่างรูปทรง แสงเงา เพื่อสร้างสรรค์ตามองค์ประกอบท่ีกาํหนด หรือ

ความคิดท่ีกาํหนดข้ึน โดยการพฒันาจากใบหนา้ ท่าทาง ต่างๆของเดก็ๆ 

             องค์ประกอบ  การจดัวาง ไดม้าจากการเขา้ไปสัมผสัพูดคุย การยิ้ม การหัวเหราะ 

โดยได้จดบันทึก ถ่ายรูปในช่วงเวลานั้นๆทั้ งในเวลาเล่น เวลา กิน เวลายิ้ม หรือแม้แต่เวลาทาํ

กิจกรรมต่างๆ โดยใชเ้ทคนิควาดเส้นดว้ยปากกาดาํ เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรง ใบหนา้ของเด็กๆ โดย

เส้นแรกเร่ิมจากดวงตาเพื่อบอกอารมณ์ในขณะนั้นและมีการแยกนํ้ าหนกัเพ่ือให้เกิดความลึก หรือ 

จุดท่ีไม่โดนแสง ในส่วนท่ีเป็นเงาดาํเกิดจากการขีดเส้นซํ้ าๆกนั มีการผลกัระยะความถ่ีของเส้น เส้น

ในงานจึงมีทั้งเสน้ตรง เสน้โคง้ เสน้หยกั ตามอารมณ์ของตวัศิลปินในขณะนั้นๆ 
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        จุดเด่น อยูท่ี่อารมณ์ ความเป็นอิสระของปากกาดาํ ความมนัเงา ลงนํ้าหนกัเขม้ 

        จุดด้อย เส้นยงัดูไม่นุ่มนวล ยงัแข็งและทาํให้ค่านํ้ าหนักในงานดูต่างระยะกันมาก

เกินไป 

 

 

 

ภาพท่ี 22 เสน้ปากกาดาํบนกระดาษ สร้างสรรคใ์นช่วงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 

 

 

ภาพท่ี 23 เสน้ปากกาดาํบนกระดาษ สร้างสรรคใ์นช่วงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 
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ภาพท่ี 24 เสน้ปากกาดาํบนกระดาษ สร้างสรรคใ์นช่วงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 

 

 

 

ภาพท่ี 25 เสน้ปากกาดาํบนกระดาษ สร้างสรรคใ์นช่วงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 
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ภาพท่ี 26 เสน้ปากกาดาํบนกระดาษ สร้างสรรคใ์นช่วงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 

 

1.2 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที ่2 

ผลงานระยะน้ีเป็นการขยายภาพเพื่อหาความเป็นไปได้ทางทศันศิลป์ ท่ีจะนํามาเสนอ ทางด้าน

อารมณ์ ความรู้สึกใหเ้ด่นชดัมากข้ึน และนาํสีมาใชใ้นผลงาน และพฒันาจากรูปแบ 

ใบหนา้ใหมี้สีแต่ยงัเนน้หลกั สีขาวดาํ เป็นแต่มีการสอดแทรกสีต่างๆเขา้ไปในภาพหรือในสีขาวดาํ 

        จุดประสงค์ของการสร้างสรรค์ เพื่อตอ้งการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดท่ีแสดงออกมา

ทางใบหน้าและดวงตา เพื่อบ่งบอกถึงความคิด ความรู้สึก การยิ้ม การหัวเราะ กริยาต่างๆของตวั

เดก็ๆวา่พวกเขาเหล่าน้ีกไ็ม่ต่างจากเดก็ทัว่ไปในสงัคมภายนอก 

        องค์ประกอบ มีการเปล่ียนแปลงจากภาพปากกาดาํมาเป็นการลงสีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

เพื่อใหเ้กิดระยะ ต่างๆมากข้ึนและเพื่อบอกถึงอารมณ์บนใบหนา้ใหช้ดัเจนมากข้ึน โดยการใชสี้ โดย

สีหลัก คือเน้น ดํา กับขาวแต่เพื่อเป็นการทดลองหรือตัวศิลปินอยากจะบอกส่ิงต่างๆเพื่อใส่

สอดแทรกเขา้ไปในตวัสีเช่น อารมณ์เศร้า เหงา ยิม้ มีความสุข เพื่อใหเ้กิดสีสอดแทรกใหม่ข้ึนมา 

        จุดเด่น อยูท่ี่ตวัสีท่ีเพิ่มเขาไปเพื่อบอกอารมณ์ความรู้สึกใหช้ดัเจนมากข้ึน 

            จุดด้อย อยูก่ารใชเ้สน้หรือการตดัเสน้มากเกินไปทาํใหง้านขาดความเป็นธรรมชาติ 
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ภาพท่ี 27 สีนํ้ ามนับนผา้ใบขนาน45x50 สร้างสรรคใ์นช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 

 

 

 

ภาพท่ี 28 สีนํ้ ามนับนผา้ใบขนาน45x50 สร้างสรรคใ์นช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 



61 

 

 

 

ภาพท่ี 29 สีนํ้ ามนับนผา้ใบขนาน45x50 สร้างสรรคใ์นช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 

 

 

                   ภาพท่ี 30 สีนํ้ ามนับนผา้ใบขนาน45x50 สร้างสรรคใ์นช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 
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1.3 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที ่3 

                           จุดประสงค์ของการสร้างสรรค์ เพื่อตอ้งการบอกเล่าเร่ืองราวในส่ิงท่ีพวกเขาขาด

หายตามวยัของพวกเขาท่ีควรจะมี เช่น ของเล่น สนามเด็กเล่น หรือ บา้น ครอบครัว แต่ยงัเนน้หลกั

รูปแบบเดิมทั้ง สีขาวดาํ และการแสดงออกของใบหนา้ ซ่ึงส่ิงท่ีแตกต่างออกไปคือ ตวัฉากหลกัจะ

เน้นมาคิด ดว้ยการใส่ความคิด จิตนาการ และความรู้สึกจากการไดพุ้ดคุยและคลุกคลีในช่วงเวลา

นั้นๆและนาํมาปรับปรุงแกไ้ขในตวัผลงานใหเ้กิดความสมบูรณ์มากข้ึน 

                    ผลงานระยะน้ี เป็นการพฒันาข้ึนและเพื่อให้สังคมรู้จกัพวกเขามากข้ึนโดยการเพิ่ม

รูปแบบ และทศันธาตุและการจดัองคป์ระกอบสีสัน พื้นท่ีว่าง นาํมาสร้างสรรคต์ามองคป์ระกอบท่ี

กาํหนดข้ึน พฒันาจากรูปแบบเดิมเพื่อ ผสมผสานหาความสมบูรณ์ทั้งตวัผลงานและความนึกคิดของ

ขา้พเจา้ใหเ้กิดความแปลกใหม่และความหมายใหม่ข้ึนมา เช่นการใส่เน้ือหา เน้ือเร่ือง เบ้ืองหลงัส่ิง

ต่างๆท่ีเดก็ๆไดพ้บเจอ หรือตอ้งการจากครอบครัวทาํใหเ้กิดเร่ืองราว ตอบโตก้บัสงัคมมากข้ึน 

      องค์ประกอบ เร่ืองราวท่ีนําเสนอเป็นการนําส่ิงท่ีพวกเขาอยากมี หรือวยัท่ีกาํลงัตั้ ง

คาํถาม เก่ียวกบัครอบครัว โดยเนน้ท่ีตวัเด็กเป็นสีขาวดาํและฉากหลงัเป็นสีหรือองคป์ระกอบอ่ืนๆ

จะเป็นสีหมดเพื่อบ่งบอกถึงการตดัขาดจากโลกภายนอกหรือโลกภายนอกเป็นการตดัขาดเด็กๆ

เหล่าน้ีดว้ยเหตุผลท่ีวา่กลวัจะติดโรค แต่ในทางกลบักนั พวกเขาตอ้งทนทุกขใ์นบาปท่ีพวกเขาไม่ได้

ก่อหรือกระทาํมนัข้ึนมา 

      จุดเด่น ภาพจะดูมีระยะมากข้ึน และตวัภาพจะบอกความหมายของภาพไดม้ากข้ึน 

      จุดด้อย ภาพยงัดูแขง็ แววตายงัไม่สวา่ง และควรใชเ้สน้ใหค้ม เช่น ค้ิว หรือเสน้ผม 

 

ภาพท่ี 31 สีนํ้ ามนับนผา้ใบขนาด 60 x 80 ซ.ม.สร้างสรรคใ์นช่วงเดือน กนัยายน พ.ศ. 2534 
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ภาพท่ี 32 สีนํ้ ามนับนผา้ใบขนาด 60 x 80 ซ.ม.สร้างสรรคใ์นช่วงเดือน กนัยายน พ.ศ. 2534 

 

 

ภาพท่ี 33 สีนํ้ ามนับนผา้ใบขนาด 60 x 80 ซ.ม.สร้างสรรคใ์นช่วงเดือน กนัยายน พ.ศ. 2534 
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1.4 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที ่4 

      ผลงานระยะน้ีจะแตกต่างจากระยะ ท่ีผ่านมาทั้งหมด เพราะเป็นการเพิ่มประเด็นทาง

สังคม เช่นสังคมของพวกเขาการอยู่รวมกนั การนึกคิดเหมือนๆกนั ซ่ึงสังคมภายนอกอาจยงัไม่รู้

หรือไม่เคยเขา้ใจในตวัพวกเขา เป็นการใชสี้สันท่ีหลากหลายมากข้ึนและยงับอกอารมณ์ความรู้สึกท่ี

มากข้ึนพร้อมกบัการนาํอีกมุมหน่ึงของตวัเด็กๆมาใช ้เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และเพื่อให้สังคม

รับรู้ และในบางมุมท่ีสะทอ้งถึงความเหงา ความกลวัท่ีจะพูดคุยกบัคนภายนอก แต่จะนาํเสนอใน

รูปแบบท่ีดูน่ารัก สดใส บอกถึงความท่ีเขาเป็นเด็ก ซ่ึงไม่ต่างจากเด็กทัว่ไปเลย แต่ทางกลบักนัพวก

เขามีความคิด มีการวางตวั หรือรับรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดกบัตวัเอง และดว้ยเหตุน้ีเองทาํใหพ้วกเขาดูน่ารัก 

ช่ือฟัง พดูง่ายมากกวา่เดก็ทัว่ไป 

       จุดประสงค์ของการสร้างสรรค์ เพ่ือนาํเสนอในอีกมุมมองหน่ึงของตวัเด็กๆเหล่าน้ีทั้ง

ความยิม้แยม้ หรือการเล่น เพื่อใหผ้ลงานดูมีความต่างจะระยะทัว่ไปและยงับอกถึงอีกมุมท่ีไม่ใช่ดา้น

ทุก ดา้นเดียว ยงัมีอีกหลายดา้นในตวัของเดก็ๆท่ีพวกเราหรือสงัคมยงัไม่เคยรับรู้ 

       องค์ประกอบ จดัภาพแบบอสมมาตร ให้ภาพดูมีจุดเด่นจุดรองเพ่ือให้ดูเหมาะสมกบั

องคป์ระกอบ มีการผสมผสานกบัทศันะธาตุเพื่อให้เกิดค่านํ้ าหนักอ่อนแก่ ท่ีว่าง ลกัษณะ รูปร่าง 

รูปทรง ทาํใหภ้าพดูน่าสนใจและเกิดความสนุกสนาน ไปพร้อมกบัการอมยิม้เม่ือเรามองภาพ เพื่อสะ

ทอ้งแนวความคิดของขา้พเจา้ในหลากหลายมุม เพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์มากข้ึน 

       จุดเด่น ภาพจะมีการบอกเล่าเร่ืองราว การเติมสีสัน และความคิดมากข้ึนพร้อมเนน้ถึง

ปัญหาหลกัของตวัเดก็ๆ และเนน้ถึงความสดใสความน่ารักของเดก็ๆในอีกดา้นหน่ึงดว้ย 

       จุดด้อย มีพื้นท่ีว่างมากเกินไปในตวัช้ินงาน  บางภาพไม่เนน้ระยะภาพจึงดูแบน และ

บางภาพเวน้ท่ีวา่งนอ้ยมากทาํใหภ้าพดูอึดอดัและแน่นมาก 
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ภาพท่ี 34 สีนํ้ ามนับนผา้ใบขนาน 120 x 100 ซ. ม. สร้างสรรคใ์นช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 

2554 

 
 

ภาพท่ี 35 สีนํ้ ามนับนผา้ใบขนาน 120 x 100 ซ. ม. สร้างสรรคใ์นช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 

2554 
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2. การดําเนินงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ 

 2.1 สํารวจหาข้อมูล 

       แหล่งข้อมูลภาคสนาม 

       1.มูลนิธิเดก็บา้นแกร์ดา้ 

       2. การสมัภาษณ์พดูคุยกบัพี่เล้ียงเดก็ เพื่อศึกษาชีวิตของเดก็ๆใหล้ะเอียดข้ึน 

       3. การสมัภาษณ์เชิงพดูคุยและทาํกิจกรรมกบัเดก็ท่ีติดเช้ือ เอชไอว ีทั้งเบ้ืองหนา้และ

เบ้ืองหลงั 

       4. การจดบนัทึก ถ่ายภาพ เพื่อมาเป็นแบบ หรือภาพประกอบเพ่ือใหเ้กิดความสมจริง 

       ในการสร้างสรรคศิ์ลปนิพนธ์ในหวัขอ้ “สภาวะท่ีถูกปิดกบัช่วงวยัของความเปราะบาง” 

เป็นการลงลึกถึงเน้ือหาจิตวิทยา ในการสังเกต และพูดคุย จากทั้งเบ้ืองหนา้และเบ้ืองหลงั โดยการ

นาํมาไตร่ตรองความเป็นไปไดข้องเด็กๆโดยใชค้วามรู้สึกของเด็กๆ เป็นแนวคิดหลกั ทั้งความคิด 

ภูมิหลงั ลกัษณะนิสัยเฉพาะตวัของเด็กแต่ละคน เนน้ถึงรอยยิม้ดวงตา และในดา้นหน่ึงของเด็กๆใน

ดา้นความทุก การถูกกีดกนั การถูกต่อตาน การเก็บตวั ซ่ึงงานศิลปะนิพนธ์ในชุดน้ีจะรวมความคิด 

จินตนาการของขา้พเจา้ และความคิดของพวกเดก็ๆ เพื่อมาวา่งโครงสร้างของหลกัความเป็นจริง เพื่อ

กลัน่กรองความรู้สึกท่ีมีต่อเด็กๆในหลายแง่มุม หลายๆความคิด ของมูลนิธิเด็กบา้นแกร์ดา้เพื่อให้

เกิดความสมบูรณ์ในทุกๆดา้นและยงัสามารถตอบโจทยข์องสังคมและตวัขา้พเจา้เพ่ือเป็นงานบ่ง

บอก หรือช้ีนาํ คนในสงัคม ใหเ้ขา้มามีบทบาท หรือรับรู้มากข้ึน จากการทาํศิลปะนิพนธ์ในคร้ังน้ีอีก

ทางหน่ึง เพื่อตอ้งการส่ือภาพของเด็กเหล่าน้ีออกมาให้สังคมรับรู้ และยงัหวงัถึง การเปล่ียนแปลง

ของความคิดของคนในสงัคมท่ีมีต่อเดก็ๆเหล่าน้ี ไปในทางท่ีดี 

 
 

ภาพท่ี 36 ภาพถ่ายในช่วงเดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 
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ภาพท่ี 37 ภาพถ่ายในช่วงเดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 38 ภาพถ่ายในช่วงเดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 

 



68 

 

 
 

ภาพท่ี 39 ภาพถ่ายในช่วงเดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 

 

 

 
 

ภาพท่ี 40 ภาพถ่ายในช่วงเดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 
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ภาพท่ี 41 ภาพถ่ายในช่วงเดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 

 

 

       แหล่งข้อมูลภาคเอกสาร 

       1.หอ้งสมุดวิทยาเขตสนามจนัทร์ มหาวิทยาลยัศิลปกร จงัหวดันครปฐม 

       2.อินเตอร์เน็ต 

       3.มูลลินิธิเดก็บา้นแกร์ดา้ 

       ขอ้มูลดา้นเอกสารบอกถึงเร่ืองราวความเป็นมาของมูลนิธิเด็กบา้นแกร์ดา้ และประวตัผู ้

ก่อตั้ง รวมไปถึง จุดประสงคใ์นการก่อตั้งมูลนิธิเด็กบา้นแกร์ดา้ และยงับอกหรือให้ความรู้ ความ

แต่งต่างระหว่าง เอดส์ และเอชไอวี พร้อมกนัน้ียงัศึกษาเก่ียวกบัอาการของเด็กในช่วงวยัของการตั้ง

คาํถาม หรือ ช่วงวยัของการเล่น การขาดความรักและความอบอุ่นจากครอบครัว รวมไปถึง ประวติั

เด็กๆบางส่วนท่ีขา้พเจา้ไดร้วบรวมมาเพ่ือใชเ้ป็นกรณีศึกษาในคร้ังน้ี เพื่อจะไดต่้อเติมหรืออา้งอิง

เพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์ 
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2.2 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์    

        เน่ืองจากผลงานมีรูปแบบกระบวนการการสร้างสรรคท์ั้งหลกัองคป์ระกอบและทศัน

ธาตุท่ีนํามาใช้ในผลงานศิลปะนิพนธ์ ใช้ลกัษณะและขั้นตอนเหมือนกันทั้ งเจ็ดภาพ ต่างกันแค่

แนวความคิดและมุมมอง จึงอธิบายรายระเอียด โดยรวม ดงัน้ี 

       รูปแบบ เป็นงานจิตกรรมก่ึงเหมือนจริง ก่ึงแนวความคิดและความรู้สึกสู่จินตนาการ 

และมุมมองต่างๆท่ีไดไ้ปสมัผสั รับรู้ 

       เทคนิค สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

 

       2.2.1 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

                 ขั้นตอนการร่างแนวความคดิ 

      นําขอ้มูลทั้ งหมดมารวบรวมแลว้ร่างแนวความคิดจัดเป็นองค์ประกอบของ

ความคิด และความรู้สึก จินตนาการ และความนึกคิด ความรู้สึก จากการพูดคุยกบัเด็กๆเพื่อหา

แนวคิดมาผสมผสานกันให้เกิดความสมบูรณ์ ทั้งตวัช้ินงาน และ แนวความคิด แต่ละภาพจะมี

องค์ประกอบท่ีไม่เหมือนกัน แต่ละภาพจะมีความแตกต่างกนั ทั้งในด้านสุข และทุกข์ ผสมกัน 

เพื่อใหช้ิ้นงานมีความหลากหลายและเพื่อใหบุ้คคลหรือสังคมรับรู้ในแต่ละดา้นออกมาจากความคิด 

จิตนาการของเดก็เหล่าน้ีเพื่อกลัน่กรองมาเป็นช้ินงาน ท่ีจะบอกเล่าความรู้สึก รอยยิม้ และนยัยะแอบ

แฝง ของตวัช้ินงานในแต่ละช้ิน  

                  ตัวอย่างการพูดคุยกบัเด็กๆและพีเ่ลีย้ง 

       การพดูคุยกบัเดก็ – การถามช่ือ โตข้ึนมาอยากเป็นอะไร และตอ้งการอะไรบาง 

ผมช่ือโตครับ โตอยากเป็นตาํรวจเพราะโตเป็นเด็กท่ีโดน ครอบครัวทอดท้ิง โดนสังคมรังเกรียดจึง

อย่างทาํให้สังคมไม่มีการรังแกร์กนัในแบบของโต และคาํถามสุดทา้ยโตอยากไดค้รอบครัว ความ

รัก บา้น การอยูพ่ร้อมหนา้พร้อมตากนั เพราะส่ิงเหล่าน้ีโตโหยหามาตลอด 

       การพูดคุยกบัพี่เล้ียงในการดูแลเด็กๆ ซ่ึงในการดูแลเด็กๆในช่วงแรกตอ้งใช้

ความพยายามอยา่งมากเน่ืองจากเดก็ๆมาต่างท่ีต่างทางและการโดนกระทาํท่ีเจบ็ฝังลึกในใจของเดก็ๆ 

โดยบางคนเกิดความกลวัและระแวง บางคนเก็บตวัเอาแต่ร้องไห้ และบางคนมาในสภาพท่ีดูไม่ได้

บาลแผลเต็มตวั สิงแรกท่ีพี่เล้ียงตอ้งทาํคือการทาํให้พวกเขาเปิดใจ และยอมรับในตวัพี่ๆในการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ช่วยเหลือ ซ้ึงโดยปัจจุบนัเด็กๆมีรอยยิ้ม มีการไวใ้จ และเช่ือใจในตวัพี่ๆ พวกพี่เร่ืองบอกว่ากว่าจะ

มาถึงทุกวนัน้ีได ้เหน่ือยมากแต่ก็ภูมิใจท่ีไดช่้วยและเป็นส่วนหน่ึงท่ีมอบความรักมอบชีวิตใหม่

ใหก้บัเดก็ๆ 

                  ขั้นตอนการสร้างรูปแบบ 

       ในการสร้างรูปแบบ ไดดู้แบบจากภาพถ่ายและจินตนาการ รวมทั้ง การพูดคุย

หรือศึกษาประวติัของเด็กแต่ละคน คน้หาองคป์ระกอบหรือส่ิงต่างๆในตวัเด็ก เช่น รอยยิม้ ท่ีมา ส่ิง

ท่ีขาด หรือ ของท่ีสนใจ จากนั้นก็นํามาถอดให้เป็นโครงเส้นเหมือนจริงตามแบบจิตรกรรมก่ึง

ความคิด ส่วนไหนท่ียงัขาด หรือไม่ดีก็ไดป้รับเปล่ียนใหม่ให้สวยงามมากข้ึน ตดัท่อนบางส่วน 

เพื่อให้ใชจิ้นตนาการมากท่ีสุด และยงัคงรูปแบบของสีขาวดาํในตวัเด็กๆไวเ้พื่อบอกถึงลกัษณะ

พิเศษ การถูกปิดกั้นจากสงัคมอยา่งชดัเจน 

       ขั้นตอนการขึน้รูป 

         นําภาพร่างลายเส้น มาขยายให้พอดีกับขนาดผา้ใบ และให้พอดีกับการจัด

องค์ประกอบ ทั้งจุดเด่นหลกั จุดเด่นรองและเพื่อตอบสนองความคิด จินตนาการ เพื่อหาความ

สมบูรณ์ของภาพ 

             ขั้นตอนการลงสี 

       เน่ืองจากสีนํ้ ามนัท่ีนาํมาสร้างสรรคใ์นงานบางสีท่ีถูกผสมพิเศษข้ึนตอ้งบอกช่ือ

สี ท่ีใชใ้นงานทั้ง เจด็รูปดว้ย สีดาํเบอร์ 25 LAMP BLACK สีขาวเบอร์ 40 TRTANIUM WHITE สี

นํ้ าตาลเบอร์ 44 YELLOW OCHRE สีนํ้ าตาลเบอร์ 2 BURNT SIENNA สีนํ้ าตาลเบอร์ 3 BURNT 

UMBER สีนํ้ าเงินเบอร์ 21 FRENCH ULTRAMARINE สีแดงเบอร์ 49 PERMANENT ROSE สี

เหลืองเบอร์ 7 CADMIUM LEMON HUE สีเขียวเบอร์ 43 VIRDIAN HUE สีนํ้ าเงินแสดเบอร์ 10 

CERULEAN BLUE HUE สีเหลืองเบอร์ 8 CADMIUM YELLOW PALE HUE สีส้มเบอร์ 4 

CADMIUM ORANGE HUE 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                   1.เร่ิมลงสีในส่วนท่ีเป็นฉากหลงั โดยใชล้กัษณะของภาพหรือลกัษณะของเด็ก

หรือแบบมาเป็นเกณฑ์การจัดสี ซ่ึงในแต่ละภาพก็จะมีลักษณะต่างกันตามแต่ ช่วงเวลา และ

องคป์ระกอบเช่น ภาพท่ีตอ้งการความอบอุ่นก็จะผสมสี นํ้าตาลเบอร์ 44 YELLOW OCHRE กบั สี

เขียวเบอร์ 43 VIRDIAN HUE เพื่อใหดู้ถึงความเป็นธรรมชาติ ในตวัตนแบบ 

         2.ลงสีจุดเด่นรอง เพ่ือให้เกิดความแตกต่างของแต่ละภาพซ่ึงในแต่ละ ภาพจะ

ใช ้สี หรือรูปแบบต่างกนั ข้ึนอยู่กบัรูปแบบความคิด และจินตนาการ เช่น ของเล่น เส้ือผา้มือสอง 

อุปกรณ์ประกอบต่างๆจะไม่มีสีท่ีตายตวัข้ึนอยูก่บัแนวความคิด และความสมดุลของภาพในการลงสี  

         3.ลงสีจุดเด่น หรือ ตัวแบบ ในจุดเด่น หรือตัวแบบ ข้าพเจ้าจะใช้ สองสี 

เท่านั้น คือสีดาํเบอร์ 25 LAMP BLACK กบั สีขาวเบอร์ 40 TRTANIUM WHITE เพื่อเป็นการบง

บอกถึงลกัษณะในตวังานในรูปแบบส่วนตวั และเพื่อความหมายท่ีตอ้งการใหมี้นยัยะแอบแฝง ซ่ึงจะ

ทาํใหจุ้ดเด่นมีความต่างจากจุดอ่ืน และเพื่อบ่งบอกถึง การถูกตดัขาดจากโลกภายนอก 

          4. การเก็บรายละเอียดของภาพเพ่ือให้เกิดความมีมิติ ความสมจริง และเพ่ือ

บอกถึงลกัษณะของใบหนา้ ความรู้สึกอย่างชดัเจน โดยเฉพาะ เส้นผม ค้ิว ปาก ดวงตา เส้ือผา้ มือ 

เพื่อใหเ้กิดความกลมกลืนของภาพมากท่ีสุด 

           ขั้นตอนการนําเสนอร่างผลงานเบื่องต้น 

                            เป็นการนาํผลงานมาให้อาจารยท่ี์ปรึกษาดูเพ่ือปรับปรุงและให้คาํแนะนาํเพิ่มเติม 

การแนะนาํอาจารยจ์ะเน้นเก่ียวกบัเส้นรอบนอกให้คมชัด ดวงตา ความสว่าง เส้นผม และความ

สมบูรณ์ของภาพ ในขั้นตอนน้ีอาจารยท่ี์ปรึกษาจะตอ้งการให้ส่ือออกมาให้ดูน่าสงสารและเพ่ือให้

เกิดความเหมือนจริงในตวังาน 

              ขั้นตอนในการปรับปรุง 

       ในขั้นตอนเป็นการสาํรวจขอผิดพลาดต่างๆโดยรวมจากการรับคาํน้ีแนะ ในแต่

ละภาพขา้พเจา้ไดท้าํหารเพิ่ม จุดท่ีสาํคญัในภาพ เช่น การเน้นเร่ืองดวงตาท่ีตอ้งการความวาวดูน่า

สงสารรวมไปถึงการเพิ่มความคมชดัของเส้นรอบนอกต่างๆให้เกิดความคมชดัทั้งดา้นเน้ือหาและตวั

งาน 
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  ขั้นตอนการขอคาํแนะนําเป็นคร้ังสุดท้าย 

              ในขั้นตอนน้ีเป็นการดูองคป์ระกอบเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ในตวัผลงาน และ

เพื่อขอคาํแนะนาํในการใสกรอบของงาน ซ่ึงอาจารยท่ี์ปรึกษาไดช้ี้แนะเก่ียวกบังานว่าไม่ควรใส่

กรอบ เน่ืองจากงานเป็นงานท่ีดูเศร้า น่าเห็นใจ และตอ้งการความเห็นใจจากสงัคมเม่ือนาํมาใส่กรอบ

จะทาํใหเ้กิดความต่างและความไม่กลมกลืนของผลงานและตวักรอบ จึงแนะนาํให้ทาสีดาํของขอบ

นอกแท่นเพื่อทาํใหง้านดูเด่นและกลมกลืนไปกบักรอบดว้ย 

               สรุป การดาํเนินงานศิลปนิพนธ์ในชุดน้ี ทั้งในเร่ืองการหาขอ้มูล การสัมภาษณ์

พูดคุย รวมไปถึงการเขา้ใจในตวัเด็กๆ  การใช้ชีวิต ภูมิหลงั ส่ิงท่ีเกิด และโลกของพวกเขาทาํให้

ขา้พเจา้เกิดความตะหนักถึงปัญหาท่ีพวกเขาไดเ้จอทั้งจากครอบครัวและสังคม ดงันั้นขา้พเจา้จึง

ตอ้งการถ่ายทอดความรู้สึก จินตนการในการได้สัมผสักับเด็กเพื่อแสดงออกมาในรูปแบบของ

จิตรกรรมและสะทอ้นถึงปัญหาเหล่าน้ี สงัคมจะไดรั้บรู้เก่ียวกบัโลกของเดก็ๆอีกทางหน่ึงดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



74 

 

บทที ่4 

วเิคราะห์ผลการดําเนินงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ 

 ผลการดาํเนินงานสร้างสรรคศิ์ลปนิพนธ์ในหัวขอ้ “สภาวะท่ีถูกปิดกบัช่วงวยัของความ

เปราะบาง” ต่อเน่ืองจากผลงานชุดก่อนศิลปนิพนธ์ ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้ของการคน้พบแนวทาง

แนวความคิดในรูปแบบและวิธีการแสดงออกทางศิลปะท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัและมุ่งเนน้การคน้ควา้

หารูปทรง รูปร่างในความคิดและจินตนาการบวกกบัความรู้สึก เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ทางดา้น

เน้ือหา และส่ือความหมายใหต้รงประเดน็ในดา้นความคิดใหม้ากท่ีสุด 

 การพฒันารูปแบบทางการสร้างสรรค์ ในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ มีปัญหาในด้านรูปทรง 

รูปแบบ ในความคิด เพื่อถ่ายทอดออกมาให้ตรงกบัความคิดให้ชดัเจน จึงนาํมาพฒันาในรูปแบบ

ผลงานศิลปนิพนธ์ แสดงภาพของเด็กให้ชดัเจน กลัน่กรองความคิดของเด็กๆรวมไปถึงบริบททาง

สังคมเพ่ือใหเ้ห็นมุมมองของสังคมผา่นตวัเด็ก ส่ิงท่ีเกิด หรือการถูกกระทาํจากสังคม รวมไปถึงการ

มองสงัคมในความหมายของเด็กๆ  ในรูปแบบเฉพาะตวัของขา้พเจา้มากข้ึน รวมทั้งยงัคน้ควา้ขอ้มูล

เพิ่มเติมทุกแง่มุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในตวังาน เพื่อใหเ้กิดความเป็นแก่นแท้

ของความคิดท่ีขา้พเจ้ามีต่อเด็กๆและถ่ายทอดออกมาให้เกิดความสมบูรณ์มากท่ีสุด และนํามา

สร้างสรรคใ์หต้รงตามจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการแสดงออกทางดา้นศิลปะ 

 ขา้พเจา้ไดรั้บอิทธิพลจากการไดมี้โอกาสไปสัมผสัชีวิตความเป็นอยู่ ของเด็กกาํพร้าท่ีติด

เช้ือ เอชไอวี ขา้พเจา้ก็ไดใ้ชค้วามคิดบวกกบัจินตนาการความรู้สึกและการเขา้ถึงความคิดของเด็กๆ 

เพ่ือกลัน่กรองออกมาในรูปแบบสร้างสรรค ์เนน้ท่ีดวงตา ส่ิงท่ีเขาไดเ้จอ ทั้งปัญหาท่ีพวกเขาไดรั้บ

จากสังคมภายนอกและสังคมในครอบครัว ตอ้งการให้งานสร้างสรรคส์มบูรณ์ ตามวตัถุประสงค ์

จินตนาการส่วนตนมากข้ึน 
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 ความผกูพนัของขา้พเจา้กบัเดก็ๆ ทาํใหข้า้พเจา้เกิดความสงสารและเขา้ใจ ตอ้งการใหส้ังคม

ได้รับรู้เปิดโอกาสให้พวกเขาได้มีพื้นท่ียืนในสังคมอย่างปกติสุข ดังนั้นในงานสร้างสรรค์ของ

ขา้พเจา้จึงตอ้งการแสดงออกถึงความรู้สึกบวกกบัจินตนาการความคิดต่างๆวิเคราะห์ภาพรวมของ

ผลงานทั้งเจ็ดภาพ เพ่ือให้เห็นสาระของรูปร่าง รูปทรงท่ีมีลกัษณะการผสมผสานระหว่างความคิด

จินตนาการความรู้สึกและความเป็นจริงท่ีมีความผิดแปลกจากความเป็นจริงในดา้น สี และนํ้ าหนกั

แสงเงาเพื่อให้เกิดความชดัเจนในความรู้สึกมากข้ึน โดนภาพจะเน้นสี ขาว ดาํ โดยเฉพาะตวัเด็ก

เพื่อใหเ้กิดความต่างของสงัคมหรือการโดนปิดกั้นจากสังคม จากการโดนรังแก การดูถูก จึงเนน้การ

สร้างสรรคใ์นรูปแบบเฉพาะตวัในภาพเช่น สีโทนขาวดาํ 

ทศันธาตุทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 

          ทัศนธาตุ ท่ีช่วยในการถ่ายทอดความงาม ความคิด จินตนาการ ใน

การสร้างสรรคมี์ ดงัน้ี 

            1.รูปทรง ลกัษณะถือว่าเป็นส่วนสาํคญัท่ีสุด การควบคุมปรับเปล่ียน 

ลดทอนความจริงบางอยา่ง หรือจุดท่ีดูแลว้ ไม่เขา้กนัเป็นส่ิงต่างจากจินตนาการ การตกแต่งเพ่ิมทั้ง

ลกัษณะใบหนา้ ลกัษณะส่ิงต่างๆจะมีรูปทรงหรือรูปแบบท่ีต่างกนั จะทาํใหเ้ห็นถึงความกวา้ง ความ

สูง ความลึก เพื่อให้รู้สึกถึงจินตนาการของผลงานนั้นๆ ท่ีตอ้งการถ่ายทอดมาจากความรู้สึกนึกคิด 

ผา่นทางรูปแบบและมุมต่างๆเพ่ือใหภ้าพเกิดความสมบูรณ์ 

 

                                   

ภาพท่ี 42 ตวัอยา่งภาพร่างรูปทรงของมนุษย ์
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-รูปทรงของตวัแบบหรือเด็กๆเพ่ือบงบอกถึงรูปทรง ลกัษณะ ต่างๆเช่น การยิ้ม การมอง 

เส้ือผา้ ทรงของขอบเสน้รอบนอก ทรงของกการแสดงท่าทางต่างๆตามความรู้สึกของตวัศิลปิน 

                          

ภาพท่ี 43 ตวัอยา่งรูปทรงของส่ิงของ 

-รูปทรงนอกจากจะมีรูปทรงลกัษณะของมนุษยแ์ลว้ก็ยงัมีรูปทรงของส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ 

เช่นของเล่นของพวกเด็กๆ ซากไมซ้ากบา้น หรือสิงท่ีจะบงบอกความหมายภายในภาพ รูปทรงจะ

เป็นตวัแสดงถึง ความหมาย ความลึก การกดทบั ลกัษณะของส่ิงของต่างเพื่อส่ือถึงตวัช้ินงานในภาพ 

                                             2.เส้น ภายในตวังานมีสองลกัษณะดงัน้ี 

     2.1 เส้นโครงสร้าง จะมองเห็นไดจ้ากการจินตนาการ เป็นตาม

ความรู้สึก เช่น เสน้ลายพูก่นั หรือเสน้ขอบของพูก่นั ขอบเขตพ้ืนท่ีวา่ง รูปทรงและสี 

 

                                             

 

 

ภาพท่ี 44 ตวัอยา่งเสน้โครงสร้างของมนุษยแ์ละส่ิงของ 
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-เสน้โครงสร้างเป็นเสน้ท่ีจะบอกถึงส่ิงๆหน่ึงท่ีเรากาํลงัจินตนาการเพ่ือบอกถึงสกัส่วน 

ลกัษณะ การจดัวาง จงัหวะต่างๆเพ่ือใหเ้กิดความสมบูรณ์ในตวัแบบและยงัช่วยสะทอ้นจินตนาการ

ในความรู้สึกออกมาใหช้ดัเจนยิง่ข้ึนเพื่อต่อยอดทางความคิดนั้นๆ 

                  2.2 เส้นทีส่ร้างเป็นรูปทรง แต่ละรูปทรง เป็นเสน้ท่ีสร้างตาม

แบบ ส่วนใหญ่จะเป็นเสน้ท่ีร่างตามแบบเช่นใบหนา้ ท่าทาง การเดิน การวิ่ง การยิม้ อิริยาบถต่างๆ 

 

       

ภาพท่ี 45 ตวัอยา่งเสน้ท่ีสร้างเป็นรูปทรง 

 เสน้ท่ีสร้างเป็นรูปทรงเป็นขั้นตอนดูความเรียบร้อยก่อนท่ีจะลงสี ในขั้นตอนน้ีจะดูถึงเส้นท่ี

สร้างเป็นรูปทรง ดูความลึก ความหนา้ของส่ิงของ การจดัองศป์ระกอบระหว่างตวัแบบกบัสิงของ 

หาความเหมาะสมในตวังาน และเพื่อหาสิงท่ีขาดหรือความรู้สึกของตวัศิลปิน เพื่อกลั่นกลอง

ความหมายท่ีตอ้งการส่ือออกมาใหต้รงประเดด็มากท่ีสุดในทางหน่ึง 

         3. สีและนํา้หนัก 

     3.1 สีโดยรวม จะเป็นสีมืดๆเนน้ผสมสีอ่ืนเพียงเลก็นอ้ย เพ่ือทาํ

ใหเ้กิดถึงสภาวะท่ีโดดเด่ียว อา้งวา้ง แต่ในทางกลบักนั กจ็ะมีสีอ่ืนเขามาผสมดว้ย เช่น แดง แสดงถึง

ความรัก สีเขียว ถึงความเป็นธรรมชาติ สีเหลือง ถึงความอบอุ่นในตวัแต่ละช้ินงาน 
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ภาพท่ี 46 ภาพตวัอยา่งการแสดงค่าของสีโดยรวม 

 -การแสดงค่าของสีโดยรวมเพ่ือหาความเป็นไปไดข้องสี และความคิด การลงสีเพื่อหาค่า

การเหมาะสม ระหว่างจินตนาการและช้ินงาน เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ภายในภาพ หรือสีสามารถ

บอกถึงความรู้สึกนึกคิด สีบอกถึงอารมณ์ของภาพโดยรวม เพื่อบอกความคิดของตวัศิลปินในการ

ถ่ายทอดออกมาในภาพนั้นๆ 

  3.2 นํ้าหนักของสี มีความชดัเจนทั้งภาพ เนน้นํ้ าหนกั ความเขม้

ของ แสงเงา เพื่อให้งานดูมีความแข็งแรง ความหนักของเส้นหรือนํ้ าหนักของสีจะบ่งบอกถึง

ลกัษณะของตวัผลงานงานหรือลกัษณะเฉพาะของตวัศิลปินท่ีสร้างผลงานท่ีเนน้นํ้ าหนกัเพื่อให้เกิด

ความต่างของค่าสีอย่างชดัเจน ทั้งความรู้สึก ความคิด จินตนาการจะไม่มีรูปแบบของสีท่ีแน่นอน

รวมไปถึงนํ้าหนกัดว้ย แต่นํ้าหนกัท่ีใชจ้ะมีความเป็นมิติ ระยะ และยงัทาํใหเ้กิดความต่างในเร่ืองของ

ใบหนา้ หนา้ตา ลกัษณะ รวมทั้ง ส่ิงอ่ืนหรือจุดเด่นรองในภาพดว้ย 
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ภาพท่ี 47 ตวัอยา่งรูปแสดงค่านํ้าหนกัของสี 

 -ค่านํ้ าหนกัสี เป็นการแสดงลกัษณะเฉพาะของศิลปินนั้น โดยขา้พเจา้แสดงออกมาทางค่า

นํ้าหนกัเพื่อใหเ้กิดความชดัเจน ทั้งดา้นอารมณ์ ความรู้สึกและยงัถ่ายทอดส่ิงท่ีเจอหรือสัมผสั โดยค่า

สีส่วนใหญ่จะเป็นค่านํ้าหนกัท่ีดูดาํ มืด เหมือนการท่ีเดก็ๆเหล่าน้ีโดย หรือถูก กระทาํจากสังคม และ

ค่านํ้าหนกัยงับงบอกถึงความเป็นมิติ เพื่อใหเ้กิดระยะต่างๆข้ึนมารวมไปถึงบอกความรู้สึกนึกคิดบน

ใบหนา้ และส่ิงของรอบกลา้ยเพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์ในตวัช้ินงาน 
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ผลงานสําเร็จศิลปนิพนธ์ช้ินที ่1  

 

ภาพท่ี 48  

ช่ือผลงาน  “ขยะ” 

ขนาด  120x100 ซ.ม. 

เทคนิค สีนํ้ ามนั 

สร้างสรรคส์าํเร็จ ช่วงเดือน  มกราคม พ.ศ. 2555 
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ภาพร่างลายเส้น 

 
 

ภาพท่ี 49 ภาพร่างแนวความคิดศิลปนิพนธ์ ภาพท่ี 1 เร่ิมสร้างสรรคใ์นช่วงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2554 

ภาพร่างแสดงองค์ประกอบของสีและนํา้หนักสี 

 

 
 

ภาพท่ี 50 ภาพร่างแสดงองคป์ระกอบของสีและนํ้าหนกัแนวความคิดศิลปนิพนธ์ ภาพท่ี1 เร่ิม

สร้างสรรค ์ช่วงเดือน ธนัวาคม พ.ศ.2554 
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แนวความคดิผลงานช้ินที ่1  

      1.1 เนื้อหา เป็นการนําเสนอเร่ืองราวของเด็กคนหน่ึงจากการ สัมภาษณ์กับการ

จินตนาการแต่ยงัยดึหลกัความเป็นจริง คาํว่า ขยะ หรือ ส่ิงท่ีน่ารังเกียจ การถูกท้ิง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีคงไม่

ต่างอะไร กบัเดก็ท่ีถูกรังเกียจจากสงัคม ญาติ หรือแมแ้ต่ พ่อ แม่ของพวกเขาเองท่ีทบัถมปัญหาต่างๆ 

ให้กบัเขา โดยท่ีเขาก็มิไดรู้้เห็นในบาปอนัน้ีท่ีเขาไม่ไดก่้อข้ึนมาเอง แต่มนักลบัทาํลายชีวิต เด็กคน

หน่ึงซ่ึงอยู่ในช่วงวยัของความฝัน แต่สาํหรับ เด็กๆเหล่าน้ีไม่ใช่ขยะท่ีถูกท้ิง พวกเขามีหัวใจ มีชีวิต 

การเขา้ใจ การช่วยเหลือ การมีส่วนช้ีนําพวกเขาให้รู้สึกดีรู้ว่า ผิดชอบชั่วดีเป็นอย่างไร และยงั

สามารถช้ีนาํขยะเหล่าน้ีใหเ้ดินอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งถูกตอ้งถูกทางและสามารถ เขา้ไปอยูใ่นสังคมได ้

ถา้คนในสงัคมยอมเปิดใจรับรู้ รับฟังและร่วมแกปั้ญหา 

      1.2 องค์ประกอบของภาพ เนน้จุดเด่นท่ีอยูใ่นระยะกลางของภาพนั้นคือตวัของเด็ก เพื่อ

ตอ้งการแสดงออกทางแววตา เช่นความหวงั เนน้รายละเอียดของตวัเด็กใหช้ดัเจนส่วนดา้นหลงัและ

ดา้นขา้ง จะเนน้ท่ีกองขยะโดยเฉพาะดา้นซา้ยและขวาเพื่อบงช้ีหรือสามารถบอกความหมายของภาพ

ไดอ้ยา่งชดัเจน  

   ระยะใกล้ เน้นท่ีตวัเด็ก เป็นจุดเด่น และเป็นจุดนาํสายตา เพื่อบ่งบอกถึงอารมณ์

ความรู้สึกนึกคิดของตวัศิลปินผูส้ร้างสรรคผ์ลงานใหอ้อกมามากท่ีสุด 

  ระยะกลาง กย็งัเนน้ท่ีตวัเดก็ซ่ึงอยูต่รงกลางภาพแต่ดา้นซา้ยและขวาจะเป็นกองขยะ

ท่ีเนน้เกบ็รายละเอียดใหช้ดัเจน แสงเงาเพื่อความสมจริง 

             ระยะไกล ผลกัระยะให้ดูไกลออกไปดว้ยกองขยะท่ีคอยๆเล็กลงเร่ือยๆจนมองไม่

เห็นรายละเอียดโดยใชก้องขยะขนาดเลก็แทรกเขา้ไปทาํใหดู้มีระยะมากข้ึน 

              รูปทรง ในภาพท่ี 1 เป็นการใชรู้ปทรงของส่ิงของต่างๆมาทบัทบเพ่ือให้เกิดความ

เหมือนและคนหารูปทรงเฉพาะตวัเดก็เพื่อใหเ้กิดความเหมือนจริง 

   สี ภายในภาพน้ีจะเนน้สีโทนทึบๆเพ่ือเกิดความอึดอดัและความเห็นใจโดยสีท่ีใช้

จะเนน้ความเหมือนจริงเวน้แต่ลกัษณะของตวัเดก็ท่ียงัคงรูปแบบเฉพาะตวัในโทนขาว ดาํ ทาํใหดู้ถูก

ปิดกลัน่กบัสงัคมอยา่งชดัเจน 
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               บรรยากาศ ในภาพน้ีบรรยากาศโดยรวมจะเป็นการทาํใหดู้เศร้า น่าสงสาร โดยจะ

เนน้โดยรวมของภาพให้ตรงกบัแนวความคิดมากท่ีสุดในภาพจะเวน้ท่ีว่างในส่วนบนไวเ้พ่ือให้เห็น

ถึงบรรยากาศรอบนอกท่ีดูมืด และน่ากลวัตามความคิดของเดก็ๆ 

การวเิคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที ่1 

วเิคราะห์ 

      ภาพท่ี 1 จะเนน้ท่ีตวัเดก็มีจุดเด่นท่ีแววตา เพ่ือบ่งบอกถึงอารมณ์เศร้าหมองจากการท่ีเด็ก

คนน้ีไดเ้จอและถูกกระทาํจากครอบครัว สังคม และจุดเด่นรองก็คือฉากหลงัเป็นรูปขยะเนน้ใหภ้าพ

บอกถึงส่ิงท่ีเด็กคนน้ีถูกมองว่าเป็นขยะ มีการแสดงออกของโทนสี ขาวดาํ และเน้นนํ้ าหนักความ

เขม้ของแสงเพื่อให้เกิดความรู้สึกร่วมในภาพและตรงตามความนึกคิดของตวัศิลปินมากท่ีสุด โดย

ให้ฉากหลงัเป็นกองขยะขนาดใหญ่ทบัถมบอกถึงความอึดอดั เกิดความน่าสนใจโดยเวน้จงัหวะ

ช่องว่างแค่ช่วงบนของภาพนอกนั้นจะเนน้ความอึดอดัของกองขยะให้มากท่ีสุดให้ตรงความคิดอีก

ทางหน่ึงดว้ย 

      สีโทนขาวดาํ ในจุดเด่นคือตวัเด็กเพ่ือให้เกิดความต่างของเด็กและสังคมภายนอก เป็น

การแบ่งแยกจากสังคมอย่างชัดเจน ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบสร้างสรรค์จิตรกรรม เน้นความ

เหมือนจริง ซ่ึงใชเ้ทคนิคสีนํ้ามนับนผา้ใบ 
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ผลงานสําเร็จศิลปนิพนธ์ ภาพที ่2 

 

 

 

ภาพท่ี 51 ช่ือผลงาน“ เพื่อน ” ของฉนั 

ขนาด 120 x 100 ซ.ม. 

เทคนิค สีนํ้ ามนั 

สร้างสาํเร็จในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ.2555 
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ภาพร่างลายเส้น 

 

ภาพท่ี 52 ภาพร่างลายเสน้แนวความคิดศิลปนิพนธ์ ภาพท่ี 2 เร่ิมสร้างสรรคใ์นช่วงเดือน 

ธนัวาคม พ.ศ. 2554 

ภาพร่างแสดงองค์ประกอบของสีและนําหนัก 

 

 

ภาพท่ี 53 ภาพร่างแสดงองคป์ระกอบของสีและนํ้าหนกัแนวความคิดศิลปนิพนธ์ ภาพท่ี 2 

สร้างสรรคใ์นช่วงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 
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แนวความคดิภาพที ่2 

     2.1 เนื้อหา เป็นการนาํเสนอภาพเด็กกาํลงักอดตุ๊กตา และยืนพิงกบัตุ๊กตาหุ่นป้ัน ใน

สภาวะหน่ึงท่ีพวกเขาอา้งว่างโดดเด่ียวถูกเพื่อนหรือคนรอบขา้งรังเกียจ ถูกต่อว่า ต่างๆนาๆ ซ่ึงพวก

เขาไม่สามารถตอบโต ้หรือ พูดคุยออกเสียงดงัๆไดเ้ลย มนัเป็นสภาวะของความเงียบ สภาวะของ

การท่ีตอ้งรับรู้อะไรๆโดยท่ีตวัเธอเองไม่รู้วา่บาปน้ีมนัมาอยา่งไง แลว้ใครก่อมนัข้ึนมา แต่สาํหรับเจา้

ตุก๊ตาหุ่นตวัน้ี ท่ีคนในสงัคมอาจมองมนัวา่เป็นส่ิงท่ีสวยงาม ตั้งโชว ์หรือจดัสวน เท่านั้น แต่สาํหลบั

เด็กๆ มนัเป็นเหมือนเพ่ือน พี่ นอ้ง พ่อ แม่ และ ครอบครัวท่ีไม่รังเกียจพวกเธอ ครอบครัวท่ียอมให้

กอดหรือสมัผสั รับฟังทุกปัญหาต่างๆท่ีพวกเธอเจอมาหรือโดนกระทาํ 

      2.2 องค์ประกอบ เน่ืองจากภาพน้ีเป็นภาพท่ีขา้พเจา้มีการเปล่ียนแปลงตวัแบบแต่ยงัคงไว้

ซ่ึงเน้ือหาเดิมจากท่ีร่างไว ้เพราะตอ้งการตดัท่อนใหเ้หลือเด็กเพียงคนเดียวเพื่อตอ้งการส่ือออกมาได้

เตม็ท่ี ในรูปจึงมีเดก็อยูต่รงกลางภาพอุม้ตุก๊ตาไวแ้ละกาํลงัพึ่งหุ่นตุก๊ตาอยูโ่ดยมี พื้นท่ีว่างอยูด่า้นซา้ย

และขวาอยา่งละนิด เพื่อตอ้งการส่ือออกมาตรงๆ โดยเนน้ท่ีตวัเดก็เป็นจุดรวมสายตา 

   ระยะใกล้ เป็นตุ๊กตาตวัเล็กท่ีเด็กอุม้อยู่ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเล็กท่ีสุดในภาพโดยการนาํ

สายตาเพื่อไปสู่จุดเด่น 

  ระยะกลาง ตวัเด็ก หรือจุดเด่นของภาพ จะเด่นท่ีตวัเด็ก ใบหน้า ท่าทาง การกอด

ตุก๊ตา และสรีระต่างๆของร่างกาย เพราะภาพน้ีเป็นแนวตั้ง จึงค่อนขา้งเห็นเกือบเตม็ตวั 

   ระยะไกล ผลกัระยะให้ดูไกลออกไปดว้ยตุ๊กตาท่ีอยู่ขา้งหลงัซ่ึงท่ีตวัใหญ่และสูง

กวา่เดก็ทาํใหดู้เป็นมิติ ไล่ระดบั จากใหญ่ไปหาเลก็เพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจในตวัภาพ 

  รูปทรง ในผลงานช้ินน้ีจะเน้นรูปทรงของหุ้นตุ๊กตาให้ดูตรงหนักแน่น เป็นท่ีพึง 

และคอยใหค้วามอบอุ่น รวมไปถึงรูปทรงอ่ืนๆท่ีทาํใหเ้กินความเหมือนจริง ตามทศันคติของขา้พเจา้ 

   สี สีท่ีใชใ้นภาพจะเพิ่มสีสันในตวัหุ่นและตุ๊กตาเพื่อทาํให้เกิดความน่าสนใจในตวั

งาน และยงัช่วยใหง้านดูมีความต่างจากช้ินแรกโดยในภาพน้ีสีจะดูนอ้ยลงเพื่อเนน้ถึงบรรยากาศของ

ผลงานเพ่ือทาํใหเ้ห็นถึงสภาวะท่ีโดดเดียว มีเพียงเพื่อนท่ีเกิดความคมชดันั้นคือ ตุก๊ตาหิน 

   บรรยากาศ บรรยากาศของภาพในภาพน้ีจะเนน้ถึงบรรยากาศถึงความอา้งวา้ง โดด

เด่ียว มีเพียงเพื่อนคือตุ๊กตาหินเท่านั้นท่ีคอยรับฟังทุกปัญหาท่ีเขา้มาในชีวิต บรรยากาศโดยรวมจึง

เนน้ท่ีความเงียบสงบการพดูท่ีไม่ไดย้นิ 
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การวเิคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที ่2 

วเิคราะห์ 

      ภาพท่ี 2 เนน้ท่ีความเรียบและเวน้จงัหวะพื้นท่ีว่างให้มากข้ึนเพื่อดึงจุดเด่นในภาพให้มี

ความหนา้สนใจ ซ่ึงจุดเด่นแรกก็คือตวัเด็ก จะเนน้ท่ีใบหนา้ความไร้เดียงสาท่ีมีต่อเพื่อน จุดเด่นรอง

คือตุ๊กตาตวัใหญ่ท่ีอยู่ขา้งหลงัเพ่ือให้สองจุดเด่นมีความน่าสนใจบอกถึงความว่างเปล่า ความโดด

เด่ียว มีแค่ตุก๊ตาท่ีอยูข่า้งหลงัเท่านั้นท่ีเป็นเพื่อนคอยรับฟังปัญหาและไม่เคยรังเกียจ 

      สีก็เป็นสีโทนขาวดาํ เนน้ ค่านํ้ าหนกัแสงเงา และในจุดเด่นรองก็เป็นสีเหมือนจริงบอก

ถึงขอ้แตกต่างท่ีสังคมให้กบัเด็ก และบอกถึงความจริงท่ีเด็กคนน้ีไดเ้จอไดรู้้สึกกลวัหรือไม่สามารถ

บอกกล่าวส่ิงท่ีอยู่ในใจของเขาไดเ้ลย นอกจากตุ๊กตาท่ีอยู่ขา้งหลงัเท่านั้น เทคนิคจะใชสี้นํ้ ามนับน

ผา้ใบ 
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ผลงานสําเร็จศิลปนิพนธ์ ภาพที ่3 

 

ภาพท่ี 54 ช่ือผลงาน“ กอด ”  

ขนาด 120 x 100 ซ.ม. 

เทคนิค สีนํ้ ามนั 

สร้างสรรคส์าํเร็จในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ.2555 
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ภาพร่างลายเส้น 

 

ภาพท่ี 55 ภาพร่างลายเสน้แนวความคิดศิลปนิพนธ์ ภาพท่ี 3 เร่ิมสร้างสรรคช่์วงเดือน 

ธนัวาคม พ.ศ.2554 

ภาพร่างแนวความคดิแสดงองค์ประกอบของสีและนํา้หนักสี 

 

ภาพท่ี 56 ภาพร่างแสดงองคป์ระกอบของสีและนํ้าหนกัแนวความคิดศิลปนิพนธ์ ภาพท่ี 3 เร่ิม

สร้างสรรคใ์นเดือน ธนัวาคม พ.ศ.2554 
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แนวความคดิภาพที ่3  

     3.1 เนื้อหา นาํเสนอในแนวความคิด การกอด การกอดนั้นกบัใครหลายๆคน อาจเคย

สัมผสัและกับเด็กอีกหลายคนเคยได้รับรู้ถึงความรู้สึกของไออุ่นของการกอด เช่น จาก พ่อ แม่ 

รอยยิ้มท่ีไดรั้บจากครอบครัว ความอบอุ่นจากญาติมิตรต่างๆ เป็นไปตามท่ีสังคมกาํหนดในแต่ละ

ช่วงวยัของเด็กๆ แต่กอด เป็นกอดท่ีเด็กๆเหล่าน้ีอยากสัมผสัมากท่ีสุด การกอดท่ีอบอุ่น การกอดท่ี

ไม่รังเกียจ เพราะกอดเป็นยาอยา่งดีในการเยียวยาจิตใจ หรือตดัทอนช่องว่างของครอบครัว และยงั

ลดระยะห่างของสังคมกบัตวัเด็ก เหล่าน้ีเพื่อให้ความอบอุ่น และสามารถรักษาแผลใจและฟ้ืนฟู

จิตใจอนับอบชํ้า อีกทางหน่ึงดว้ยซ่ึงกอดของความอบอุ่นนั้นมีค่ามากกวา่ คาํพดู เสียอีก 

         3.2 องค์ประกอบของภาพ จะเน้นท่ีตวัเด็กสองคนท่ีกอดกนัเป็นหลกัเพื่อให้ดูน่ารัก 

อบอุ่น  และดูมีความสุข  แวนระยะห่างซ้ายและขวาพอประมาณเพ่ือท่ีจะเน้นท่ีตัวเด็ก  ซ่ึง

องคป์ระกอบอีกก็ยงัเป็นสีเหมือนภาพท่ีแลว้มาแต่ภาพน้ีจะไม่คอยเน้นองคป์ระกอบคือให้ชดัเจน

นอกจากตวัเดก็เท่านั้น 

                           ระยะใกล้ เป็นเด็กคนท่ีหน่ึงอยู่ขา้งหน้าสุดเพ่ือเป็นจุดเด่นนาํสายตาไปยงัจุดเด่น

รอง คือเดก็คนท่ีสองเพื่อเนน้การใชสี้ใหส้วา่งข้ึนเพื่อความคมชดัของตวัแบบและเส้ือผา้ 

                     ระยะกลาง เป็นเด็กคนท่ีสองซ่ึงทาํภาพให้ดูตวัใหญ่กว่าเด็กคนแรกเพ่ือสร้างระยะให้

สมดุลในภาพแต่ก็ยงัเน้นรายละเอียดต่างๆเหมือนเดิมให้ภาพมีความคมชดัและการกอดให้ดูเป็น

ธรรมชาติมากท่ีสุด 

                     ระยะไกล เป็นองคป์ระกอบอ่ืนของภาพท่ีโผล่มาบางอย่าง เช่นชายเส้ือ ขาของคนอ่ืน

ซ่ึงดูแลว้ไม่คอยชดัเจนเพื่อผลกัระยะของภาพและเพื่อนาํสายตามาท่ีจุดเด่นหลกัและจุดเด่นรอง 

                      รูปทรง ในภาพน้ีจะเป็นรูปทรงอิสระท่ีตวัเด็กๆเพื่อทาํให้เกิดความกลมกลืน และ

อารมณ์ร่วมในตวัช้ินงานทั้งสีหนา้ แววตา รอยยิม้ท่ีทาํใหต่้างจากภาพอ่ืนข้ึนเลก็นอ้ย 

                              สี สีท่ีใช้ในภาพน้ีจะมีสีนํ้ าตาลอ่อนเพิ่มข้ึนมาเพ่ิงเล็กน้อยเพื่อให้เห็นถึงความ

อบอุ่นในตวัเดก็ๆท่ีมีต่อกนั จะไม่คอยใชม้ากนกัเพราะตอ้งการใหต้วัจุดเด่นหรือเด็กๆดูกลมกลืนกนั 

ซ่ึงจะเนน้สีเลก็ๆนอ้ยตามส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบขา้งเพือ่แสดงออกถึงการถูกปิดกนัจากสงัคม 

                      บรรยากาศ ในภาพน้ีจะเวน้พื้นท่ีว่างไวแ้ลว้เติมสีเพียงเล็กน้อยเพื่อทาํให้บรรยากาศ

หรือมวลของภาพดูอา้งวา่ง ดูแลว้เหมือนวา่โลกน้ีมีแค่พวกเขาท่ีสามารถสมัพนัธ์กนัไดเ้ท่านั้น 
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การวเิคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที ่3 

วเิคราะห์ 

      การวิเคราะห์ในผลงานศิลปนิพนธ์ในภาพท่ี 3 จะมุ่งเนน้ความคิดในเชิงบวก มุมมองใน

อีกมุมหน่ึงของเด็กกาํพร้าบา้นแกร์ดา้ ซ่ึงคนในสังคมหรือโลกภายนอกอาจจะยงัไม่เคยเห็นมุมน้ี 

ขา้พเจา้ไดมี้โอกาสเขาไปสมัผสัในความคิด  ความตอ้งการของเขาโดยเฉพาะ การกอด คาํว่ากอดกบั

ใครหลายคนอาจเคยสัมผสัหรือเคยรู้สึกมาบา้ง แต่กบัพวกเขาอาจไม่เคยไดรั้บจากครอบครัวเลย 

เน่ืองจากโรคร้ายท่ีพวกเขาไม่ไดก้ระทาํ ทาํใหข้า้พเจา้รู้สึกถึงความคิดและตอ้งการให้สังคมรับรู้ใน

เร่ืองน้ี เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในตวัเด็ก เช่นการกอดใครกลายคนอาจกลวัหรือไม่เคยไดรั้บความรู้

เก่ียวกบัโรคร้ายน้ี บางคนกลวัว่าจะติดโรค จึงเกิดความรังเกียจแต่ความเป็นจริง การสัมผสัไม่ไดท้าํ

ใหเ้กิดการติดต่อแต่ดว้ยความเขา้ใจผดิๆจึงทาํใหเ้ดก็ไม่ไดรั้บการกอดเท่าท่ีควรหรือการเอาใจใส่ต่าง

จากคนภายนอกท่ียงัไม่เขา้ใจและไม่ยอมเปิดใจยอมรับในส่ิงท่ีพวกเขาเป็น 

      ในตวังานขา้พเจา้เนน้จุดเด่นให้อยูต่รงกลางภาพคือตวัเด็กคนท่ี 1 เนน้ รอยยิ้ม ดวงตา 

ของความสุขในการถูกกอด และเน้นจุดเด่นรองโดยมีเด็กอีกคนเป็นผูก้อดเพื่อให้เห็นถึงผูก้ระทาํ

และโดนกระทาํโดยภาพรวมตอ้งการให้เห็นถึงความรัก ความร่าเริง และความไม่แตกต่างจากเด็ก

ปกติเลยแม้แต่นิดเดียว กระบวนความคิดของขา้พเจ้ายงัคิดต่อไปว่าเด็กเหล่าน้ียงัน่าสงสาร มี

ความคิดดีกว่าเด็กในสังคมเมืองท่ีถูกอบายมุขครอบงาํเสียอีก ฉากหลงัขา้พเจา้จะเวน้ท่ีว่างเวน้

จงัหวะใหม้ากเพราะตอ้งการใหเ้ห็นถึงการถูกปิดกั้นจากคนในสงัคมอยา่งชดัเจน 

      โทนสีในงานขา้พเจา้ยงัใชโ้ทนสีเฉพาะงานหรือเฉพาะตวั คือโทนขาวดาํ เนน้เส้น สี เงา 

ให้เกิดความคมชดั และชดัเจนมากท่ีสุดโดย สีฉากหลงัเป็นโทนสีเหมือนจริงเหมือนกบัทุกๆภาพ

ของขา้พเจา้เทคนิคท่ีใชใ้นตวังานคือ สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 
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ผลงานสําเร็จศิลปนิพนธ์ ภาพที ่4 

 

ภาพท่ี 57 

ช่ือผลงาน“คุณค่า” 1 

ขนาด 120 x 100 ซ.ม 

เทคนิค สีนํ้ ามนั 

สร้างสรรคช่์วงเดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 
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ภาพร่างลายเส้น 

 

 

 

ภาพท่ี 58 ภาพร่างลายเสน้แนวความคิดศิลปนิพนธ์ ภาพท่ี 4 สร้างสรรคใ์นช่วงเดือน 

ธนัวาคม พ.ศ.2554 
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ภาพร่างแสดงองค์ประกอบของสีและนํา้หนักสี 

 

 

 

ภาพท่ี 59 ภาพแสดงองคป์ระกอบของสีและนํ้าหนกัแนวความคิดศิลปนิพนธ์ ภาพท่ี 4 

สร้างสรรคใ์นช่วงเดือน ธนัวาคม พ.ศ.2554 
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แนวความคดิภาพที ่4 

  4.1 เนื้อหา แสดงเน้ือหา เก่ียวกบัเด็กท่ีนัง่ยิ้มดีใจกบัของเล่นท่ีไดรั้บมาจากการ

บริจาคเป็นของมือสอง แต่รอยยิม้ของเด็กๆมนัทาํใหข้องท่ีไม่มีค่าของคนอีกแต่กลบัมีค่ามากเม่ือมา

อยู่กบัเด็กๆเหล่าน้ี ในสภาวะของเด็กๆในช่วงวยัของความฝันตุ๊กตาของเล่นต่างๆ ก็มีส่วนช่วยใน

การชโลมจิตใจของเด็กๆ ไดเ้ล่น ไดใ้ชค้วามคิด ไดมี้เพื่อน ไดเ้ล่นในส่ิงท่ีพวกเขาไม่เคยไดรั้บ ซ่ึง

ของเหล่าน้ีสาํหรับใครหลายๆคนมนัอาจดูสกปก เหมน็ หรือ เก่า แต่กบัพวกเด็กๆ มนัมีค่ามาก มีค่า

ทั้งทางกายและทางใจและเรายงัสามารถพดูหรือสอนเขาใหรู้้จกัรักของใหรู้้คุณค่าของส่ิงของอีกทาง

หน่ึง แต่ส่ิงสาํคญั คือส่ิงของเหล่าน้ีกลบัสร้างรอยยิม้ท่ีตายไปแลว้ของเดก็ๆใหก้ลบัคืนมาอีกคร้ัง 

  4.2 องค์ประกอบของภาพ ภาพน้ีมีการเปล่ียนแปลงจากภาพท่ีแล้วตรงท่ี

รายละเอียดของตุ๊กตาและส่ิงของท่ีอยู่รอบตวัเด็กให้มีระยะความน่าสนใจมากข้ึน และยงัเน้น

เก่ียวกบัดวงตาของเดก็มากข้ึน เก่ียวกบัความหวงั หรือคาํขอบคุณท่ีพวกเขาไดรั้บจากสังคมภายนอก

บางส่วนท่ีมีจิตอาสา ขา้พเจา้จึงอยากเนน้รูปน้ีเกรียวกบัตวัเด็กเพราะ อยากจะเนน้ให้เห็นเก่ียวกบั

แววตาอนับริสุทธ์ิ  

       ระยะใกล้ จะเป็นตุก๊ตาตวัท่ีหน่ึงอยูห่นา้สุดเนน้รายละเอียดใหเ้กิดความสมบูรณ์

มากท่ีสุดและชดัท่ีสุด 

       ระยะกลาง ตวัเดก็หรือจุดเด่นเป็นการเกบ็รายละเอียดเก่ียวกบัดวงตาและรอยยิม้

เพื่อใหเ้กิดความน่าสงสารตามจินตนาการเพื่อบ่งบอกถึงของท่ีมีค่าสาํหลบัพวกเขา 

       ระยะไกล ทางดา้นหลงัเด็กจะเป็นกองตุ๊กตาท่ีใหญ่ห่อดว้ยถุงพลาสติกเป็นของ

ท่ีไดจ้ากการรับบริจาคจะไม่คอยเนน้รายละเอียดเพราะกลวัจะไปแยกจุดเด่นแต่จะเนน้เก่ียวกบัค่า

นํ้าหนกัเพื่อผลกัระยะใหมี้มิติ 

        รูปทรง รูปทรงในภาพน้ีเป็นรูปทรงอิสระเนน้ตามเส้นของสิงของตามรูปแบบ

ของสิงท่ีอยูใ่นภาพซ่ึงในภาพน้ีจึงไม่มีรูปทรงตายตวั  
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       สี สีในภาพน้ีจะดูหลากหลายสีสันตามส่ิงของท่ีส่วนใหญ่จะเป็นตุ๊กตาต่างๆ

มากมายเพ่ือใหเ้ห็นส่ิงของอยา่งชดัเจน และเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงสีสันความน่ารักของของเด็กในช่วง

วยัของการเล่นสิงของต่างๆ 

       บรรยากาศ โดยรวมในบรรยากาศในภาพน้ี จะเพิ่มสีสันข้ึนมาเล็กน้อยตาม

ส่ิงของต่างๆเพื่อสร้างบรรยากาศถึงการอยา่งได ้อยากมี ตามช่วงวยัของพวกเขา ซ่ึงในตวังานจะส่ือ

ถึงส่ิงของท่ีอยู่ตรงหนา้และขา้งหลงัแต่ในภาพยงัมีบรรยากาศท่ีดูหดหู่ น่าเห็นใจ ในบางส่วนของ

ผลงาน 

การวเิคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที ่4 

วเิคราะห์ 

      โดยในภาพท่ี 4 ขา้พเจา้เน้นท่ีตวัแบบ คือเด็กผูห้ญิง จากการท่ีขา้พเจา้ไดมี้โอกาสเห็น

เด็กคนหน่ึงท่ีไดรั้บของบริจาค เป็น ตุ๊กตาเก่าๆตวัหน่ึง ในความรู้สึกของขา้พเจา้คิดว่า ของเหล่าน้ีดู

เก่าและไม่น่าดูนัก แต่ส่ิงท่ีเห็นในวนันั้นทาํให้ขา้พเจา้เปล่ียนความคิดนั้นโดยส้ินเชิงเพราะภาพท่ี

เห็นเด็กคนน้ีดีใจมากและกอดมนัไวในออ้มกอดอยา่งอบอุ่น ความดีใจท่ีรู้สึกไดโ้ดยใชต้ามองและ

ความรู้สึกสัมผสัได ้ทาํให้ขา้พเจา้เกิดแรงบนัดาลใจในผลงานศิลปะภาพน้ี เพื่อให้คนในสังคมเกิด

ความรู้สึกเช่นเดียวกบัขา้พเจา้ ให้รู้สึกถึงคุณค่าของส่ิงท่ีเก่าหรือหมดความน่ารักแต่ของเหล่าน้ีมนั

กลบัเรียกรอยยิม้ของเดก็คนหน่ึงใหมี้ความสุข เกิดความร่าเริง และชโลมจิตใจใหมี้ชีวิตต่อสู้กบัโรค

รายโดยเหตุน้ีจึงเกิดแรงบนัดาลใจในงานช้ินน้ี โดยเด็กผูห้ญิงเป็นจุดเด่นแรกเน้นถึงแววตาของ

ความหวงั การมีหวงั และความสุขท่ีไดจ้ากของมือสองเป็นภาพท่ีติดตาขา้พเจา้จึงตอ้งการกลัน่กรอง

ออกมาจากความรู้สึกบวกกบัจินตนาการเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ของภาพ จุดเด่นรองเป็นตุ๊กตาท่ี

เด็กถืออยูเ่ป็นภาพสีเหมือนทุกภาพเพราะให้เกิดความแต่งต่างจากสังคมอยา่งชดัเจนโดยมีฉากหลงั

เป็นกองตุก๊ตาขนานใหญ่เนน้สีสนัสดใส ตามแบบของส่ิงของและความน่ารักของเดก็ 

      โทนสีท่ีใชย้งัเนน้สีโทน ขาวดาํ เหมือนทุกภาพตามแบบฉบบัของขา้พเจา้แต่ในภาพน้ีจะ

เนน้สีโทนมืดใหม้ากท่ีสุดและเนน้ความสว่างของใบหนา้และดวงตาเพ่ือใหต้รงกบัความรู้สึก โดยสี

ของตุ๊กตาก็เป็นสีเหมือนจริงเพื่อให้เกิดความน่ารักของส่ิงของท่ีเด็กรักและตอ้งการเพื่อให้ตรงกบั

ความรู้สึกส่วนของตวัศิลปินผูส้ร้างสรรคผ์ลงาน 



97 

 

 

ผลงานสําเร็จศิลปนิพนธ์ ภาพที ่5 

 

ภาพท่ี 60  

ช่ือผลงาน“บา้น”ของผม  

ขนาด 120 x 100 ซ.ม. 

เทคนิค สีนํ้ ามนั 

สร้างสรรคส์าํเร็จเม่ือช่วงเดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 
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ภาพร่างลายเส้น 

 

ภาพท่ี 61 ภาพร่างลายเสน้แนวความคิดศิลปนิพนธ์ ภาพท่ี 5 สร้างสรรคใ์จช่วงเดือน ธนัวาคม 

พ.ศ.2554 

ภาพร่างแสดงองค์ประกอบของสีและนํา้หนักสี 

 

ภาพท่ี 62 ภาพแสดงองคป์ระกอบของสีและนํ้าหนกัแนวความคิดศิลปนิพนธ์ ภาพท่ี 5 สร้างสรรค์

ช่วงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2554 
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แนวความคดิภาพที ่5 

      5.1 เนื้อหา การแสดงเน้ือหาของภาพน้ีเป็นอีกดา้นหน่ึงของความทุกขใ์นจิตใจเด็กๆ

เก่ียวกบัการขาดความอบอุ่น ขาดท่ีอยูอ่าศยั จากการพดูคุยกบัพี่เลียงเด็กจึงไดท้ราบถึงท่ีมาท่ีไปของ

แต่ละปัญหาเป็นอีกปัจจยัหน่ึง ท่ีสําคญัมากเพราะยงัมีเด็กอีกกลุ่มหน่ึงในสภาวะหน่ึง ท่ีขาดท่ีอยู่

อาศยัขาดครอบครัว ขาดบา้น เหมือนพวกเขาตกอยูใ่นซากบา้นท่ีมิอาจเป็นความจริง เป็นความโหย

หา อา้งวา้ง โดดเด่ียว ขาดท่ียึดเหน่ียวจิตใจ ขาดท่ีพกัพิงเวลาทอ้หรือเหน่ือย จากการถูกท้ิงจากเด็ก

ธรรมดาท่ีเคยมีครอบครัว มีบา้น มีเสียงหัวเราะ กลบักลายมาเป็นคนท่ีน่ารังเกียจ และถูกท้ิง ถูก

กล่าวหาวา่เป็นตวัอนัตราย ตวัแพร่เช้ือ และจุดจบกคื็อการขาดครอบครัว และบา้น การถูกทอดท้ิงให้

ไกลบา้น สาํหรับพวกเขามนัดูช่างทรมาน ทั้งทางกาย และทางใจ ถา้ถามวา่ความฝันของหนูคืออะไร 

คาํตอบแรก ก็คือ ผม/ฉัน/หนู อยากมีบา้น บา้นท่ีอบอุ่น บา้นท่ีมีแต่รอยยิ้ม และบา้นท่ีทาํให้ชีวิต

ดาํรงอยูไ่ด ้ตามวยัของพวกเขา 

      5.2 องค์ประกอบ ภาพน้ีจะเนน้ท่ีตวัเด็กเป็นหลกั และเฉพาะเด็กบางคนดว้ย จึงหยิบยก 

เด็กคนน้ีมาเป็นตวัอย่าง ในกรณีศึกษา และในดา้นผลงาน จะเก็บรายละเอียดแค่บางจุดเพราะส่ิง

สาํคญัของภาพน้ีคือตวัเดก็ ท่ีกาํลงัโดดเด่ียว อา้งวา้ง 

            ระยะใกล้ ก็คือตวัแบบหรือเด็กท่ีอยู่ตรงกลาง จะเนน้เก็บรายละเอียดมากเป็นพิเศษ

เพราะตอ้งการ ส่ือใหเ้ห็นถึงความ มืด ความเหงาในตวัของเดก็คนน้ี 

  ระยะกลาง จะเป็นซากบา้นท่ีพงัและกองไมท่ี้พงัแลว้อยู่กนัเป็นกองทั้งหน้าต่าง 

กระจก ประตู หรือแมแ้ต่ ป้ายบอกเลขท่ีบา้น ต่างๆ ค่อยๆไล่ระดบัไปเร่ือยๆจากใหญ่ไปหาเลก็ 

   ระยะไกล เป็นระยะท่ีคอยๆเลก็เพื่อผลกัใหดู้มีมิติมากข้ึน  

              รูปทรง จะเนน้ท่ีรูปทรงของซากไม ้ส่ิงของท่ีใชไ้ม่ได ้ตามจินตนการ 

   สี สีท่ีใชจ้ะเนน้สีของซากไมเ้ก่า โดยเนน้ไปทาสีดาํ และนํ้าตาล 

   บรรยากาศ โดยรวมเนน้ถึงความเศร้า สลด หดหู่  เพื่อตอ้งการให้บรรยากาศของ

ภาพบอกเล่าถึงความรู้สึกในตวัเดก็ 
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การวเิคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที ่5 

วเิคราะห์ 

      ภาพท่ี 5 งานศิลปนิพนธ์ชุดน้ีจะเนน้ถึงสถาบนัครอบครัว โดยเฉพาะคาํว่าบา้น โดยใช้

ประสบการณ์ท่ีขา้พเจา้ไดมี้โอกาส พดูคุย สมัผสั เล่น นอน กินอยูร่วมกนัของขา้พเจา้กบัตวัเด็ก และ

มีส่ิงหน่ึงท่ีขา้พเจา้รู้สึกและเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุดในชีวิตพวกเขาน้ี คือ บา้น ท่ีอยู่อาศยั ครอบครัว ผิด

กบัคนภายนอกท่ีมีทั้งบา้น ทั้งครอบครัว พวกเขาขาดความอบอุ่น ขาดบา้นท่ีพกั ทาํให้เกิดความ

วา้เหว่ บา้นในความคิดของเด็กคนน้ีเป็นอะไรท่ีว่างเปล่าเป็นเหมือนกองไมเ้ก่าๆมีทั้งขยะส่ิงท่ีพวก

คนภายนอกหรือคนในครอบครัวเขากระทาํให้กับเด็กน้อยคนน้ี ขา้พเจา้เกิดความเขา้ใจและใช้

ความคิดบวกกบัคาํบอกเล่าของเขามาผสมผสานให้ลงตวัมากท่ีสุด โดยเนน้ท่ีจุดเด่นแรก คือตวัเด็ก 

เนน้สีโทนมืดให้เกิดความอา้งวา้งมากท่ีสุด และให้ตรงกบัความคิดของขา้พเจา้โดยให้จุดเด่นมาอยู่

ตรงกลางภาพเนน้ฉากหลงัเวน้ระยะใกลก้ลางไกลใหเ้กิดช่องวา่งของส่ิงของใหม้ากท่ีสุด 

      โดยสีท่ีใชย้งัคงเน้นถึงสีโทนขาวดาํเล่นกบันํ้ าหนักให้เกิดความสะเทือนใจและความ

อา้งวา้งมากท่ีสุดโดยสีของส่ิงของหรือซากบา้นท่ีพงัก็ยงัเนน้สีเหมือนจริงเพื่อให้รู้สึกถึงบา้นท่ีว่าง

เปล่าจริงๆโดยเป็นเทคนิคสีนํ้ามนับนผา้ใบ 
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6.6 ผลงานสําเร็จศิลปนิพนธ์ ภาพที ่6 

 

ภาพท่ี 63  

ผลงานสาํเร็จ “คุณค่า” 

ขนาด 130 x 100 ซ.ม. 

เทคนิค สีนํ้ ามนั 

สร้างสรรคส์าํเร็จในช่วงเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2555 

 

 

 



102 

 

ภาพร่างลายเส้น 

 

ภาพท่ี 64 ภาพร่างลายเสน้แนวความคิดศิลปนิพนธ์ ภาพท่ี 6 สร้างสรรคช่์วงเดือน ธนัวาคม 

พ.ศ.2554 

6.4 ภาพร่างแสดงองค์ประกอบของสีและนํา้หนักสี 

 

ภาพท่ี 65 ภาพร่างแสดงองคป์ระกอบของสีและนํ้าหนกัแนวความคิดศิลปนิพนธ์ ภาพท่ี 6 

สร้างสรรคใ์นช่วงเดือน ธนัวาคม พ.ศ.2554 
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 แนวความคดิภาพที ่6 

       6.1 เนื้อหา ภาพน้ีเน้ือหาจะแสดงถึงเด็กๆ กบัการศึกษา ซ่ึงเป็นของคู่กนัเส้ือผา้ท่ีเก่า 

ขาด ชุดนกัเรียนพวกน้ีกลบัมีความหมาย และเรียกรอยยิม้ ความภูมิใจ ความดีใจ เป็นเหมือนความ

ฝันท่ีจะได้ใส่มนั ได้เรียน ซ่ึงเด็กๆมีความสนใจมาก จึงเห็นว่าภาพน้ี มนัมีค่า ของช้ินน้ีมนัให้

ประโยชน์มาก และถา้เราสามารถใชป้ระโยชน์กบัเส้ือนกัเรียนเก่าๆเหล่าน้ีๆเช่น การสอนพวกเขา 

การแนะนาํพวกเขา ให้รู้จกัรักในการเรียนให้รู้ว่าการเรียนเป็นส่ิงสาํคญั พร้อมดว้ยการสอนการใช้

ชีวิตในสงัคม ใหรู้้จกัโลก และสาํคญัท่ีสุดจะทาํใหเ้ดก็ๆเป็นคนดีในสงัคมจะไดไ้ม่เดินทางผดิ 

        6.2 องค์ประกอบ ผลงานชุดน้ีเป็นช้ินท่ีหก จึงอยากเนน้เก่ียวกบัการศึกษา เพราะมนั

สําคญัและมีประโยชน์ต่อเด็กๆมาก จึงจดัองค์ประกอบ ให้เด็กกาํลงัมุงดูชุดนักเรียนด้วยความ

ต่ืนเตน้ จากการเขาไปสัมผสัและไดมี้โอกาสถ่ายรูปน้ีออกมา จึงเนน้ไปท่ีเส้ือนกัเรียนท่ีอยูต่รงกลาง

ส่วนบรรยากาศของภาพน้ีใชสี้เหลือง สม้ เพื่อความอบอุ่นในความประทบัใจ 

    ระยะใกล้ ก็คือเด็กกลุ่มแรกท่ีหันหลงักาํลงักม้หนา้ดูชุดนกัเรียนอยูจึ่งเนน้ให้เห็น

รายละเอียดของเสน้ผมซ่ึงอยูใ่นระยะหนา้ท่ีเห็นไดง่้าย 

                                    ระยะกลาง เป็นระยะท่ีมีจุดเด่น คือเส้ือผา้นกัเรียนและเป็นจุดนาํสายตาเราให้

เห็นรายละเอียดต่อๆไป 

      ระยะไกล เป็นเด็กอีกกลุ่มหน่ึงท่ีหันหนา้ออกมาขา้พเจา้พยายามผลกัดนัให้เกิด

มิติ ใกล ้กลาง ไกล เพื่อเนน้ท่ีนํ้ าหนกัของแสงเงาและเส้ือผา้ 

       รูปทรง โดยในภาพน้ีจะเน้นการผสมผสานท่าทางต่างของเด็กๆเพื่อให้เกิด

รูปทรงต่างๆอิสระทั้งในความคิด ความรู้สึก จินตนการเพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์ของรูปทรงต่างๆ 

       สี ในผลงานช้ินท่ี 6 จะมีการเพิ่มสีนํ้ าตาลอ่อนและสีเหลืองผสมผสานข้ึนมา

เลก็นอ้ยเพื่อใหภ้าพดูแลว้อบอุ่น น่าสนในตวัผลงาน และเพื่อนาํสังคมเขามาในความคิดของขา้พเจา้

พา่นตวัเดก็ๆเหล่าน้ีในสภาวะของปัจจยัของการศึกษา 

        บรรยากาศ ในบรรยากาศของภาพขา้พเจา้ตอ้งการส่ือถึง การอย่างรู้ อยากได ้

อยากเห็น และสนใจในส่ิงของท่ีอยู่ตรงหนา้ โดยเฉพาะเส้ือผา้ชุดนกัเรียน เพราะส่ิงเหล่าน้ีเป็นอีก

ความสําคญัหน่ึงในความคิดของเด็กๆในการใช้ชีวิต และการอยากรู้ในการศึกษา ขา้พเจ้าจริง

ตอ้งการส่ือออกมาใหเ้ห็นในเชิงความคิดของขา้พเจา้ 
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การวเิคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที ่6 

วเิคราะห์ 

      ในผลงานภาพท่ี 6 เป็นความประทบัใจส่วนตวัท่ีเห็นภาพน้ีในมุมท่ีคนอีกไม่เคยสังเกต 

เป็นภาพของความวุ่นวาย สนใจ ในเส้ือผา้หนงัสือเรียนไดจ้ากการบริจาค เด็กไม่มีโอกาสไดใ้ส่ชุด

นกัเรียนเหมือนคนอ่ืนๆทาํให้เด็กเกิดความสนใจในชุดนกัเรียนท่ีไดม้า อยา่งน่ารัก และสดใสมาก 

โดยเป็นการมุงดูกันอย่างต่ืนเต้นและหัวเราะกันอย่างสนุกสนาน ขา้พเจ้าจึงเกิดความคิดและ

จินตนาการมากลัน่กรองโดยใช้ชุดนักเรียนให้อยู่ตรงกลางภาพ มีเด็กๆเป็นจุดเด่นรองมุงดูชุด

นกัเรียนกนัอยา่งต่ืนเตน้ โดยภาพน้ีเนน้ท่ีความต่างในตวัเด็กๆเช่น มีทั้งเด็กผูห้ญิง เด็กผูช้าย ต่างพา

กันมุงดูกันตามอิริยาบถของความสนใจ เน้นท่ีรายละเอียดของเส้นผม เส้ือผา้ ท่าทางให้เป็น

ธรรมชาติมากท่ีสุดให้เกิดความเหมือนจริงและเพื่อให้ตรงกบักระบวนการตามความคิดของตวั

ศิลปินผูส้ร้างสรรคผ์ลงาน 

      โดยโทนสีท่ีใชย้งัเนน้โทนสีขาวดาํเช่นทุกภาพแต่ภาพน้ีจะเนน้สีสว่างของเส้ือผา้เห็นถึง

ความดีใจท่ีพวกเขาไดเ้ห็นชุดนกัเรียน ให้ตรงจุดมากท่ีสุดโดยเฉพาะท่าทางของเด็ก และเส้นผมให้

เกิดความคมชดัและเหมือนจริงตามแบบเฉพาะของตวัศิลปินในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 
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ผลงานสําเร็จศิลปนิพนธ์ ภาพที ่7 

 

ภาพท่ี 66  

ช่ือผลงาน  “ความสุขท่ีไม่แต่งต่าง”  

ขนาด 130 x 100 ซ.ม 

เทคนิค สีนํ้ ามนั 

สร้างสรรคส์าํเร็จช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 
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ภาพร่างลายเส้น 

 

ภาพท่ี 67 ภาพร่างลายเสน้แนวความคิดศิลปนิพนธ์ ภาพท่ี 7 สร้างสรรคใ์นช่วงเดือน ธนัวาคม 

พ.ศ.2554 

7.4 ภาพร่างแสดงองค์ประกอบของสีและนํา้หนัก 

 

ภาพท่ี 68 ภาพร่างแสดงองคป์ระกอบของสีและนํ้าหนกัแนวความคิดศิลปนิพนธ์ ภาพท่ี 7 

สร้างสรรคใ์นเดือน ธนัวาคม พ.ศ.2554 
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แนวความคดิภาพที ่7 

       7.1 เนื้อหา ภาพน้ีบอกอะไรๆมากมายในอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ และมนัยงัสร้าง

รอยยิม้ใหก้บัตวัขา้พเจา้เองโดยท่ีไม่รู้ตวั น้ีเป็นอีกมุมหน่ึงของความน่ารักของเด็กๆ ถา้เราใชใ้จมอง 

ตาดูเราจะเห็นความน่ารักของพวกเขาเหล่านั้นไม่ต่างกบัเด็กคนอ่ืนในสังคมเลย รอยยิ้มท่ีจริงใจ 

บริสุทธ์ิ และแฝงด้วยความสุข ในการใช้ ใจมอง เป็นเหมือนคาํท่ีกล่าวว่า “ภาพหน่ึงภาพแทน

ความรู้สึกไดห้ลายอยา่งโดยท่ีไม่ตอ้งพดูออกมา” 

       7.2 องค์ประกอบ ภาพน้ีจะเนน้ท่ีตวัเด็กเป็นส่วนใหญ่ จะเนน้ท่ีท่าทาง รอยยิม้ การเล่น 

การหัวเราะ ต่างๆ ทาํให้ภาพดูมีความสุขและเป็นภาพสรุปท่ีเนน้ให้เห็นในมุมมองของขา้พเจา้ อีก

ดา้นหน่ึง นั้นคือส่ิงท่ีพวกเขากาํลงัเล่นกนัอยา่งสนุกกไ็ม่ต่างจากเดก็คนอ่ืน 

  ระยะใกล้ คือจุดเด่นของภาพเด็กคนท่ีหน่ึงท่ีอยู่ตรงกลาง และเด็กคนท่ีสองท่ีอยู่

ดา้นขวาจึงเนน้เกบ็รายละเอียดใหส้มจริง 

  ระยะกลาง คือเด็กคนท่ีสามอยู่ซา้ยจะเห็นไม่เต็มตวัเพราะถูกจุดเด่นกบัจุดรองบงั

แต่กย็งัอยูใ่นระยะพอดีกบัรูป 

   ระยะไกล คือเดก็คนท่ีสีจะใชสี้เขม้เพื่อผลกัดนัใหดู้ห่างออกไปเพ่ือทาํใหเ้กิดระยะ

ของภาพจะทาํใหภ้าพดูมีมิติข้ึนมา 

  รูปทรง ในภาพน้ีเป็นรูปทรงอิสระเพ่ือให้เห็นถึงโลกของพวกเด็กอยา่งชดัเจน ทั้ง

ดา้นท่าทาง การเล่น เพื่อทาํใหง้านดูมีความน่าสนใจ 

  สี สีในภาพ ขา้พเจา้มีการใส่สีแดงข้ึนมาเล็กนอ้ยในตวัฉากหลงัซ้ึงขา้พเจา้ไดไ้รสี

จากความเขม็ไปอ่อนเพื่อใหเ้กิดจุดสนใจในกลางภาพ 

  บรรยากาศ ในภาพน้ีบรรยากาศโดยรวมจะเนน้ความเขม็ ของส่ิงรอบขา้ง เพื่อให้

จุดเด่นของภาพนั้นคือเด็กเกิดความคมชดั และทาํใหรู้้ถึงการมองสังคมท่ีมีเพียงพวกเด็กท่ีเป็นความ

สว่างนอกนั้นในสังคมคือความมือในความคิดของเด็ก คือความน่ากลวั การรังเกรียด ขา้พเจา้จึง

อยากใหบ้รรยากาศในภาพน้ีดูอา้งวา้ง หดหู่ ไร้อารมณ์ หรือเสียงตอบกลบัจากสงัคมภายนอก 
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การวเิคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที ่7 

วเิคราะห์ 

      งานศิลปนิพนธ์ในผลงานรูปท่ี 7 ถือวา่เป็นบทสรุปนิยามต่างๆท่ีตอ้งการถ่ายทอดออกมา

ทั้งเร่ืองราว ความรู้สึก ความประทบัใจ ตั้งแต่ช้ินท่ี 1 จนถึงช้ินท่ี 7 ขา้พเจา้ใชค้วามคิดจินตนาการใน

เชิงคิดบวกเป็นความประทบัใจส่วนตนและตอ้งการให้สังคมไดรู้้สึกแบบเดียวกบัขา้พเจา้ โดยใน

ภาพขา้พเจา้ส่ือถึงความน่ารัก ความสดใส การยอกลอ้กนั การเล่นสนุกของเด็กกลุ่มน้ีขา้พเจา้จึงว่าง

จุดเด่นไวต้รงกลางภาพและจุดเด่นรองลงมาใหไ้ดค้วามพอดีและระยะใกลก้ลางไกลของภาพเพ่ือให้

เกิดความสมบูรณ์ของภาพ รูปน้ีเด็กๆกาํลงัเล่นกบักลอ้งถ่ายรูปดว้ยความสนุกสนาน รอยยิ้มท่ีดูมี

ความสุข มนัทาํใหข้า้พเจา้ตอ้งการส่ือออกมาใหส้ังคมภายนอกตระหนกัถึงคุณค่าในพวกเขา เด็กแต่

ละคนจะมีความสดใสจุดเด่นต่างๆเพื่อทาํให้เกิดความน่าสนใจในตวังาน เช่น ดวงตา รอยยิม้ หรือ

แมแ้ต่แสงเงา ทาํใหเ้กิดระยะของภาพ โดยภาพก็ยงัเนน้ความคมชดัของดวงตา เส้นรอบนอกใหเ้กิด

ความเหมือนจริงในรูปแบบเฉพาะตนของผูส้ร้างสรรคผ์ลงานมากท่ีสุด 

      โทนสีในภาพน้ีขา้พเจา้พยายามใชโ้ทนสีของฉากหลงัใหน้อ้ยและเขม้ท่ีสุดเพื่อผลกัระยะ

ของจุดเด่นให้เกิดความเด่นในตวัเด็กและทางตรงกนัขา้ม ขา้พเจา้ก็ได้ลงสีขาวดาํซ่ึงเป็นสีโทน

เดียวกบัทุกภาพในงานชุดน้ีแต่ในภาพน้ีจะเนน้การใชแ้สงเงาใหเ้กิดความสว่างมากท่ีสุดเพ่ือเป็นการ

ทาํใหจุ้ดเด่นเกิดความน่าสนใจ ผลงานช้ินน้ีใชเ้ทคนิคสีนํ้ามนับนผา้ใบ 
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สรุปการวเิคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ทั้งหมด 

ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้ในหัวขอ้ “สภาวะท่ีถูกปิดกบัช่วงวยัของ

ความเปราะบาง” มีทั้งหมดเจด็ภาพ ใชรู้ปแบบงานจิตรกรรม โดยใชก้ระบวนการสร้างสรรคใ์นเร่ือง

การถ่ายทอดรูปทรง รูปร่าง  ความคิด ประสบการณ์ จินตนาการ ความประทบัใจส่วนตน เพื่อ

ถ่ายทอดออกมาเป็นลายเส้นก่อนท่ีจะลงสีและยงัใชเ้ทคนิคของการใชโ้ทนสี ขาวดาํ มาช่วยในตวั

งาน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของภาพ เช่น ค่านํ้ าหนักแสงเงา ความคมชดั เส้น แสง และยงัคงเน้น

ระยะใกล ้กลาง ไกล ในลกัษณะของผลงานทั้งหมด ในตวัผลงานทั้งหมดขา้พเจา้ไดเ้น้นในเชิง

ความคิด ทั้งในเชิงบวก และ ลบ เพื่อให้บุคคล สังคมไดเ้ห็นส่ิงต่างๆในตวัเด็กเช่นเดียวกบัขา้พเจา้ 

และเพ่ือความหลากหลายของช้ินงานและความรู้สึกในจินตนาการส่วนตนถ่ายทอดออกมาให้ตรง

วตัถุประสงคข์องขา้พเจา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด ขา้พเจา้ตะหนกัถึงปัญหาเหล่าน้ีและอยากใหช่้วยกนัเปิดตา

เปิดใจยอมรับพวกเขาเขา้มาในสังคมน้ีเพื่อเติมส่ิงท่ีหายไปในก้นบ่ึงหัวใจของเด็กให้มีปกติสุข

กลบัมาอีกคร้ังหน่ึง      

รูปแบบต่างๆหรือลกัษณะความคิดในงานสร้างสรรคชุ์ดน้ี ขา้พเจา้ไดแ้รงบนัดาลใจจาก 

การท่ีขา้พเจา้ไดมี้โอกาสเขา้ไปสัมผสัในมูลนิธิบา้นแกร์ดา้ อยูใ่นจงัหวดัลพบุรีเด็กๆท่ีแห่งน้ีติดเช้ือ

เอชไอวีจากแม่สู่ลูก ไม่มียารักษาให้หายขาดทาํไดคื้อการรักษาหรือทานยาระงบัโรคไวเ้ท่านั้น 

บุคคลในสังคมพอพูดถึงโรคน้ีก็จะเกิดความกลวั การรังเกียจ ทาํให้ขา้พเจา้กบัเพื่อนๆอีกกลุ่มหน่ึง

อยากมีส่วนรวมท่ีจะทาํให้ชีวิตของพวกเขามีชีวิตกลบัมา ขา้พเจา้เกิดความประทบัใจ ประวติัของ

เด็กแต่ละคน วยัท่ีกาํลงัเรียนรู้ การใชชี้วิต การตอ้งการความอบอุ่นจากครอบครัวพวกเขาไม่เคย

ไดรั้บ ทาํให้ขา้พเจา้เกิดความคิดอยากจะช่วยพวกเขา จึงทาํให้ขา้พเจา้กลบัไปท่ีนั้นไปทาํกิจกรรม 

ไปนอน ไปเล่น ไปใหข้องบริจาค ทั้งเคร่ืองเขียน อุปกรณ์กีฬาต่างๆและยงัไปอีกหลายคร้ังจนในวนั

หน่ึงขา้พเจา้ไดพู้ดคุยกบัเด็กๆจึงเกิดความคิดบวกกบัจินตนการในการสร้างสรรคผ์ลงานถ่ายทอด

ชีวิตของพวกเขาใหก้บัคนในสังคมไดรั้บรู้จึงเป็นท่ีมาของงานสร้างสรรคใ์นชุดน้ี ส่ิงท่ีต่างจากภาพ

คือสีท่ีจะเน้นโทน ขาว ดาํ เพื่อให้คนในสังคมเห็นขอ้แตกต่างการถูกปิดจากสังคมอย่างชัดเจน 

ขา้พเจา้ไดใ้ชค้่านํ้ าหนกัแสงเงาความคมของเส้นมาช่วยในงานบวกกบัแง่คิดของขา้พเจา้และจากการ

รับรู้สังเกตของตวัเด็กๆทั้งท่าทาง ความสนใจ เบ้ืองหลงั ความสดใส ความน่ารัก หรือแมแ้ต่ส่ิงท่ี

พวกเขาขาดหรือตอ้งการเพ่ือกลัน่กรองออกมาใหต้รงกบัวตัถุประสงคข์องขา้พเจา้ใหม้ากท่ีสุด 
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ผลงานทั้งเจ็ดภาพเป็นการนาํเสนอในมุมมองความคิดเพื่อให้เกิดความสนใจในตวังาน 

บางส่วนของภาพก็ไปถึงจุดหมายท่ีวางไวแ้ต่ก็ยงัมีบางจุดท่ียงัตอ้งมีการพฒันาปรับปรุงรูปแบบ 

รูปทรงพฒันาเพื่อให้เกิดความสนใจข้ึนไป เช่น เส้นขอบนอกต่างๆในตวังานยงัไม่เกิดความคมชดั

เท่าท่ีควร ประการท่ีสองคือ ดวงตาของเด็กๆท่ีขา้พเจา้ตอ้งการส่ือออกมาในบางภาพขา้พกลบัไปแก้

จากอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจเขา้ถึงตวังานประกาศท่ีสามในภาพยงัสามารถพฒันาหรือ

เพิ่มเน้ือหาความน่าสนใจไดอี้กมากเช่นบางเร่ือง อาหารการกิน ท่ีนอน เคร่ืองเล่น หรือความรู้สึกใน

ส่วนลึกในจิตใจของเดก็ เป็นส่ิงท่ีขา้พเจา้ตอ้งทาํการปรับปรุงเพิ่มเติมในบางความคิดของขา้พเจา้เอง 

ในผลงานของขา้พเจ้าจะแสดงออกถึงมุมมองของขา้พเจา้ทั้ งในเชิงบวกและเชิงลบเพ่ือให้เกิด

จินตนาการในการสร้างสรรคง์านในชุดน้ี และถา้มีโอกาสไดส้ร้างสรรคผ์ลงานต่อเน่ืองในอนาคต

ขา้พเจา้จะใชป้ระสบการณ์ในคร้ังน้ีมาปรับปรุงแกไ้ขในส่วนท่ีขา้พเจา้ขาดในงานชุดน้ีเพ่ือถ่ายทอด

ออกมาให้ตรงตามความรู้สึกของขา้พเจา้ให้มากท่ีสุดและเพื่อตอบสนอกความคิดเพื่อสระทอ้น

ออกมาให้คนในสังคมเปิดใจยอมรับเด็กในการใชชี้วิตผลงานชุดน้ีถา้คนท่ีมีโอกาสไดเ้ห็นไดอ่้าน

จากสิบคนและมีคนเขา้ใจความคิดของขา้พเจา้และสามารถเปิดใจยอมรับสิงเหล่าน้ีเขามาในสังคม

ขา้พเจา้กถื็อเป็นความสาํเร็จและความภูมิใจในชีวิตในตวังานสร้างสรรคท่ี์ช่ือชุดว่า “สภาวะท่ีถูกปิด

กบัช่วงวยัของความเปราะบาง”    
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ 

มูลนิธิเด็กบา้นแกร์ดา้ เป็นมูลนิธิท่ีดูแลเด็กกาํพร้าท่ีติดเช้ือ HIV จากแม่สู่ลูก เป็นสถานท่ีท่ี

คอยดูแลเด็กเหล่าน้ี เป็นเหมือนเพื่อน พ่อ แม่ และครอบครัว คอยดูแลให้การรักษาเยียวยาทั้งทาง

ร่างกายและจิตใจ เดก็ๆอยูใ่นช่วงวยัของการตั้งคาํถาม ช่วงวยัของการเล่นสนุก การตอ้งการความรัก

การเอาใจใส ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงสาํคญัในช่วงชีวิตเดก็ท่ียงัขาดหรืออาจไม่เคยไดรั้บเลย ดงัคาํท่ีวา่เด็กๆ

ก็เหมือนผา้ขาวเราควรแต่งแตม้สีให้พวกเขา แต่กลบัเติมความเจ็บปวด การสร้างปมดอ้ย การขาด

ความอบอุ่น ในครอบครัว ดงันั้นมูลนิธิน้ีจึงเป็นเหมือนแสงสว่างคอยเป็นบา้นท่ีให้ความอบอุ่นแก่

เด็ก เป็นแม่คอยดูแลรักษาให้คาํปรึกษาและช้ีแนะเด็กน้อยให้ความรู้ต่างๆมากมายรวมถึงการใช้

ชีวิตประจาํวนั และเม่ือโตข้ึนพวกเขาจะถูกสอนให้มีความรับผิดชอบรู้จักผิดชอบชั่วดีในการ

ดาํรงชีวิต มูลนิธิบา้นแกร์ดา้จึงเป็นเหมือนบา้นของพวกเขา 

เม่ือขา้พเจา้สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะนิพนธ์ จึงตอ้งการถ่ายทอดความประทบัใจ การใชชี้วิต 

และปัญหาต่างท่ีเด็กๆได้รับ ทั้งในด้านลบ และบวก เพื่อกลั่นกรองออกมาโดยใช้จินตนาการ

ความคิดความรู้สึกเป็นเคร่ืองช้ีนาํเพ่ือขบัเคร่ืองในการคิดผลงานชุดน้ีข้ึนมาและในทางกลบักัน

ขา้พเจา้ยงัตอ้งการใหส้งัคมภายนอกไดรั้บรู้เร่ืองราว เหมือนท่ีขา้พเจา้ไดส้มัผสัมา 

ดว้ยความประทบัใจสนใจในเร่ืองเด็ก ขา้พเจา้เลยศึกษาคน้ควา้ โดยเร่ิมจาก การเขาไป

สัมผสัชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งการกิน การนอน การเล่น รวมไปถึงการพูดแมแ้ต่ความคิดของเด็กเอง

หรือความคิดของผูดู้แลเด็กๆและการเขาไปสัมผสัการไดพู้ดคุยกบัเด็กขา้พเจา้ไดใ้ชค้วามคิด จิตนา

การของตวัขา้พเจ้าบวกกับความรู้สึกนึกคิดและการได้เจอกับปัญหาเพื่อกลั้นกรองออกมาเป็น

ช้ินงานสร้างสรรค ์พร้อมกนัน้ีขา้พเจา้ยงัไดศึ้กษาหาขอ้มูลของเด็กๆและขอ้มูลของโรคร้ายน้ีดว้ย

รวมไปถึงประวติัเด็กๆประวติัสถานท่ี เพ่ือให้เกิดความพร้อมความเขา้ใจเพื่อถ่ายทอดออกมาอยาก

ตรงประเดน็ตรงตวัตรงความคิดของขา้พเจา้ รวมไปถึง การศึกษาภาคสนามการไปสร้างกิจกรรมต่างๆ 
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ให้กบัเด็ก การเล่นกีฬา ความชอบรวมไปถึงการสัมภาษณ์ต่างๆเพื่อให้เกิดความเขา้ใจและถ่ายทอด

ออกมาสร้างสรรคใ์นงานศิลปะนิพนธ์ หัวขอ้เร่ือง “สภาวะท่ีถูกปิดกบัช่วงวยัของความเปราะบาง” 

เป็นการสร้างสรรคง์านจิตรกรรมโดยใชเ้ทคนิค สีนํ้ ามนับนผา้ใบ แสดงภาพเก่ียวกบัเด็กๆเช่นภูมิ

หลงั โดยอาศยัรูปร่างรูปทรง เส้น แสงเงา นํ้ าหนัก สี ปริมาตร มวล เป็นจุดเร่ิมในการสร้างสรรค์

โดยใชเ้ด็กๆเป็นขอ้มูลหลกัเพื่อบอกเร่ืองราวของเด็กและความคิดจินตนาการของขา้พเจา้ให้เกิด

ความสมบูรณ์ในตวัช้ินงาน  เป็นภาพชีวิตในความคิดจินตนาการบวกกบัความเป็นจริงท่ีเด็กๆไดเ้จอ

หรือรู้สึกนาํมาสร้างเป็นงานจิตรกรรมในแบบเฉพาะของขา้พเจา้ เพื่อมุ่งเนน้การถ่ายทอดในอารมณ์

ต่างๆของเดก็ๆจากการไดเ้ขา้ไปสมัผสัมาเพ่ือใหเ้กิดความสมบูรณ์ในตวังานศิลปะนิพนธ์ในชุดน้ี 

ส่วนปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่จะเป็นการจดัองคป์ระกอบการเวน้ระยะการจดัช่องว่างให้เกิด

ความน่าสนใจและให้เกิดความคิดตามของผูดู้งาน รวมไปถึงการลงสีค่านํ้ าหนกัแสงเงาเพ่ือให้เกิด

ความแปลกใหม่และทาํให้เกิดความน่าสนใจในความคิดการมองสังคมของเด็กๆเหล่าน้ี ในตวั

ช้ินงาน เช่นรายละเอียดเส้นรอบนอกโดยเฉพาะ ดวงตา และรอยิม้ท่ีตอ้งการส่ือมากท่ีสุดในงานชุด

น้ีเน้นค่านํ้ าหนักแสงเงาให้เกิดความน่าสนใจโดยใชเ้ด็กเป็นจุดเด่นแรกเพ่ือจะไดแ้สดงให้เห็นถึง

ดวงตาและรอยยิม้ไดอ้ยา่งชดัเจอเพื่อตอ้งการแสดงออกมาในงานศิลปะชุดน้ีอยา่งสมบูรณ์ 

งาน 7 ช้ินสามารถตอบโจทยแ์ละวตัถุประสงคใ์นดา้นต่างๆทั้งความคิด ความสํานึก 

จินตนาการ บวกกบัการอยากช่วยเหลือเด็กให้มีท่ียืนในสังคมและยงัตอบโจทยใ์นการนาํเร่ืองราว 

ปัญหา ความเป็นอยูใ่นการใชชี้วิตเพื่อให้ตรงกบัวตัถุประสงคห์ลกัคือ การเป็นส่วนหน่ึงของการได้

นาํเสนอเร่ืองราวความคิดในส่ิงขา้พเจา้ไดรั้บรู้เก่ียวกบัตวัเด็กๆเหล่าน้ี ยงัมีส่วนช่วยในการสนับ

สนุกให้เด็กๆได้มีพื้นท่ีในความคิดเพื่อท่ีจะได้ทาํให้สังคมรู้จักในตวัเด็กมากข้ึนด้วยและนํามา

สะทอ้นเป็นงานจิตกรรมตามแบบเฉพาะตวัในงานทั้ง 7 ช้ิน 

ข้อเสนอแนะ 

1) ควรมีการศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม เช่นตอ้งให้ครอบคลุมในเร่ือง ยารักษาโรค การดูแล นยั

ยะสาํคญัหรือปรัชญาท่ีแฝงไวใ้นตวัผลงานพร้อมกบันาํเสนอเร่ืองราวใหม้ากข้ึน 

2) การถ่ายทอดขอ้มูลจากจินตนาการรวมไปถึงขอ้มูลต่างๆจากสถานท่ีจริงยงัดูน้อย

เน่ืองจากปัญหาบ่างอยา่งหรือประวติัของเดก็มีความจาํกดัในการนาํเสนอ  
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3) การนาํเสนอมุมมองต่างในผลงานยงัดูนอ้ยและยงัขาดอีกหลายปัจจยัในการสร้างงาน

เช่น ดา้นยารักษา การเป็นอยูต่่างท่ียงัไม่มีในตวังานชุดน้ี 

4) ด้านผลงานเช่นเส้นรอบนอกท่ียงัดูแข็งและไม่ละเอียดเท่าท่ีควรรวมไปถึงการ

แสดงออกท่ีดวงตายงัเป็นปัญหาหลกัในงานชุดน้ี ควรตอ้งมีการศึกษาดา้นทฤษฎีสี การ

รับรู้การถ่ายทอด และการใชสี้ใหเ้ห็นถึงสิงท่ีเกิดกบัเด็กๆ รวมไปถึงการศึกษาศิลปินที

มีช่ือเสียงคนอ่ืนๆเพ่ือเป็นแหล่งขอ้มูลอา้งอิง นาํไปสู้การวิเคราะห์สังเคราะห์ในการ

สร้างสรรคง์านต่อไป 

5) องค์ประกอบยงัดูน้อยทั้งน้ีทั้ งนั้นควนตดัทอนบางสิงบางอย่างหรือการเพ่ิมเพื่อให้

องคป์ระกอบช่วยส่งเสริมใหเ้กิดความรู้สึกการสะเทือนใจของตวังาน 

6) ผลงานศิลปนิพนธ์ “สภาวะท่ีถูกปิดกบัช่วงวยัของความเปราะบาง” อาจเป็นเฉพาะมุม

หน่ึงท่ีน่าสนใจ และสามารถศึกษาเพื่อทาํการวิเคราะห์นาํไปพฒันาผลงานในรูปแบบ

ใหม่ๆต่อไปในอนาคต เช่นการ บอกเล่าเร่ืองราวในบางมุม ในความคิดของเด็ก โดย

เจาะจงในบางช่วง บ่างตอน ในชีวิตของเดก็ๆ เหล่าน้ีเป็นตน้ 
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