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บทคัดย่อ 

 
 หนึ งผลงานที เสร็จสมบูรณ์ จิตรกรตอ้งแลกกบัการสละเวลาส่วนหนึ งเพื อแสวงหา
ตน้ทุนอีกทั@งปัญหาและภาระหน้าที ต่าง ๆ ในแต่ละวนั ซึ งกว่าจะไดท้าํงานส่วนตวัก็แทบไม่มีเวลา
วา่งและเรี ยวแรงเหลือแลว้ เหตุใดการทาํงานศิลปะช่างยากเยน็นกั หรือจะตอ้งมีพละกาํลงัมหาศาล
อยา่ง เฮอคิวลิส ถึงจะเป็นศิลปินได ้อยา่งไรก็ตามความเหนื อยลา้ทางกายและใจเป็นหลกัฐานยืนยนั
วา่การทาํงานศิลปะนั@นตอ้งทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาอยา่งมาก เพื อสร้างสิ งสะทอ้นออกมา
จากส่วนลึกของแรงปารถนาภายในจิตใจ ให้ก่อเกิดเป็นผลงานซึ งเผยให้เห็นถึงความสะเทือน
อารมณ์จากทศันคติของศิลปิน  ศิลปินจริง ๆ แลว้ไม่ตอ้งการเงินทองมากมายหรือชื อเสียงใด ๆ
หากแต่เพียงตอ้งการสร้างสรรคผ์ลงานเพื อปลดปล่อยแรงปรารถนาภายในจิตใจ สําหรับจิตรกรแลว้
นั@นถึงแมจ้ะเหนื อยแต่คุม้ค่ากบัสุขที แลกมาเสมอ 
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Abstract 

 The artists need to devote time and energy to the completed art project. They barely 
have time to solve personal problems or even for their own responsibility each day. Finally, they 
hardly have time and energy each day for the project. Why is it so difficult to be an artist? Maybe 
we need to have enormous power as Hercules to be an artist. Both physical and mental fatigues 
are good evidence to prove that how much energy, intelligence and heart the artists need to devote 
to their work. This art will represent their deep desires and show their emotions.  Honestly, the 
artist doesn’t want to be rich or famous but just want to create their art to express their feelings 
and desires. Finally, although art is a hard work, the artists are willing to do it because they are 
happy to do. 
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บทที% 1  

 บทนํา     

                                                      

ความเป็นมา และความสําคัญของปัญหา 

 เนื องจากสภาพสังคมในปัจจุบนัก่อให้เกิดอุปสรรคต่าง ๆ มากมายตั@งแต่เริ มตน้วนัไป
ตลอดจนถึงหมดวนั ไม่ว่าจะเป็นชีวิตที เร่งรีบ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหางานส่วนตัว ปัญหางาน
ส่วนรวม ของใชร้าคาแพง และปัญหาอีกหลากหลายรูปแบบ ดงัที กล่าวขา้งตน้เป็นปัญหาที ส่งผลใน
การทาํงานของศิลปินค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอุปกรณ์ศิลปะที มีราคาสูงจนน่าสงสัยวา่ประเทศไทย
ยงัคงตอ้งการงานศิลปะอยู่หรือไม่ กล่าวคือ สําหรับประเทศไทยแล้วอุปกรณ์สําหรับงานศิลปะ              
ถูกจดัเก็บภาษีในฐานะของใช้ฟุ่มเฟือยทาํให้มีราคาที สูง จนบางครั@ งนกัเรียนนักศึกษาศิลปะหรือ
ศิลปินไม่มีกาํลงัทรัพยม์ากพอที จะลงทุนในกาสร้างสร้างสรรคง์าน ดงัจะเห็นไดช้ดัในสถาบนัศึกษา
ศิลปะที มีนกัเรียนมากมายแต่หลงัจบการศึกษาแลว้กลบัมีเพียงไม่กี คนเท่านั@นที สามารถเป็นศิลปิน
แล้วสามารถประสบความสําเร็จโดยไม่ประกอบอาชีพอื นเสริมเพื อหาทุนมารองรับการทาํงาน
ศิลปะ 

   ในป ระ เท ศที กําลัง พัฒนา   ผู ้ค นที มี ฐา นะ รา ย ได้ตํ า มีม า กก ว่า คนที รํ า รวย                         
ความประหยดัจึงเป็นสิ งจําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิต ว ัตถุที ตอบสนองทางกายเพื อความ
สะดวกสบายเป็นที ตอ้งการมากกวา่วตัถุทางใจ  ทาํให้การซื@อขายงานศิลปะยงัเป็นสิ งไม่จาํเป็นของ
คนส่วนใหญ่ และการเสพศิลปะเป็นเรื องอื นที ไกลตวัออกไป การศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบั
อาชีพรับราชการ การเรียนศิลปะกลบัเป็นเรื องรอง เป็นวิชาเสริมให้ครบตามหลักสูตรอย่างน่า
น้อยใจ จะสังเกตได้ว่าวิชาศิลปะส่วนมากจะมีเรียนเพียงอาทิตย์ละครั@ งในช่วงระดับชั@ น
ประถมศึกษาถึงระดบัชั@นชั@นมธัยมศึกษา  ผูที้ สนใจทางดา้นศิลปะจะตอ้งหาเวลาฝึกฝนดว้ยตนเอง
และตอ้งเรียนพิเศษตามที สถาบนัติวศิลปะทั วไปเพื อเสริมทกัษะ ซึ งนั นหมายถึงค่าใชจ่้ายที มากขึ@น
รวมกบัค่าอุปกรณ์ที มีราคาสูงแลว้ยิ งทาํให้เกิดความรู้สึกน่าน้อยใจ เช่นนั@นค่านิยมของคนไทยจึง
มุ่งหวงัการทาํงานเพื อรายไดที้ มากพอและมั นคงสาํหรับการใชชี้วติ 
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 การดิ@นรนเผชิญกบัการแกปั้ญหาต่าง ๆ ของเหล่าศิลปินเป็นสิ งที ตอ้งทาํทุกวนัอย่าง
หลีกเลี ยงได้ยาก ในการใช้ชีวิตหลายครั@ งดาํเนินไปด้วยความสุขและความทุกข์คลุกเคล้ากนัไป                
ในแต่ละวนัที ลว้นมีวิถีที แตกต่างกนัตามประสบการณ์กบัสิ งต่าง ๆ ที พบเจอ อุปสรรคหลากหลาย
รูปแบบเขา้มาเป็นบททดสอบของชีวิต ความผิดหวงักบัเรื องราวต่าง ๆ ที เขา้มาทาํให้มีความทุกข ์
และตอ้งอยู่กบัปัญหาและการแก้ปัญหาในแต่ละวนั เมื อขา้พเจา้ตระหนกัถึงปัญหาเหล่านั@นแลว้ก็
พบว่า ไม่ว่าใครก็เกิดปัญหาที ทาํให้ชีวิตไม่ราบรื นทั@งนั@น ขา้พเจา้เองได้ใช้สติอย่างรอบคอบเพื อ
เลือกใชค้วามรู้นาํไปสู่การมองให้อุปสรรคเหล่านั@นกลายเป็นเรื องที สนุกสนาน มองโลกในแง่บวก 
เพื อใหด้าํเนินชีวติต่อไปอยา่งมีความสุข  

 

วตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

 ขา้พเจา้ตอ้งการนาํเสนอเรื องราวของการเผชิญอุปสรรคต่าง ๆ ที ผา่นเขา้มามากมายใน
การทาํงานศิลปะ เพื อปลดปล่อยปัญหาและความสับสนวุน่วายต่าง ๆ ผา่นจินตนาการและทศันคติ
ของตนเอง โดยเล่าเรื องราวอุปมาอุมยัผา่นประวติัศาสตร์ศิลป์ ที อา้งอิงจากนิยายโบราณอยา่งขบขนั
และสนุกสนาน เกิดเป็นภาพและบรรยากาศที แตกต่างจากความเป็นจริง ดั งหลุดเขา้ไปในมิติของ
งานจิตรกรรมซึ งเต็มไปดว้ยผลงานศิลปะรูปแบบต่าง ๆ ของศิลปินหลากหลายท่านที ขา้พเจา้สนใจ  
ในการแสดงออกของผลงาน แสดงออกถึงอารมณ์ที หลากหลาย มีทั@งความสุข ความทุกข์ ความ
สนุกสนานในการผจญภยัไปในดินแดนที มีงานศิลปะเป็นรูปธรรม โดยนาํเสนอความรู้สึกผ่านตวั
ละครที ขา้พเจา้สร้างสรรค์ขึ@นเป็นศิลปินที มีหัวเป็นกลว้ย ที กาํลงับุกบั นดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ กบั
ผลงานศิลปะของศิลปินที ขา้พเจา้ชื นชอบ อยู่ในบรรยากาศของโลกที อดัแน่นไปด้วยผลงานจิต
กรรมหลากหลายรูปแบบ แต่ผสานเขา้กนัอยา่งลงตวัเสมือนวา่มีอยูจ่ริง สะทอ้นให้เห็นความสุขใน
การมองโลกในแง่ดี ช่วยทาํให้สุขภาพจิตดี ไม่จมอยูก่บัปัญหาหรือความทุกขที์ เขา้มา แสดงให้เห็น
ถึงการคิดบวกกบัปัญหาที เขา้มาในชีวติโดยการเชื อมโยงกบัเรื องราวในผลงานศิลปะที ชื นชอบ  เพื อ
เป็นการมองปัญหาใหเ้ป็นเรื องสนุกสนานและเป็นพลงัชีวติ 
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แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

 ข้าพเจ้าต้องการนําเสนอความเป็นอยู่ที ไม่ราบลื นของชีวิตศิลปินโดยนําผลงาน
จิตรกรรมของศิลปินที ขา้พเจา้สนใจ มาเปรียบเทียบและหยอกลอ้กบัเหตุการณ์ของชีวิตขา้พเจา้เอง 
เพื อใหท้่านผูช้มไดต้ระหนกัถึงความยากลาํบากในการทาํงานศิลปะ  

 

ขอบเขตของโครงการ 

 ขา้พเจา้ตอ้งการนาํเสนอมุมมองปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ มากมายในการทาํงานศิลปะ
โดยใช้เทคนิคสีนํ@ ามนั ผสมกบักระบวนการต่าง ๆ ทางจิตรกรรมสีนํ@ ามนัโดยเปิดเผยให้เห็นตั@งแต่
การรองพื@น การวาดเส้น (Drawing) การขึ@นรูปสีนํ@ ามนั (Oil Color) ขั@นตน้การเขียนสีนํ@ ามนัแบบ
เกลี ยเนียน (Linear Painting) การเขียนทีแปรงที หยาบและรุนแรง (Expression Paining) เป็นตน้                 
เพื อใชใ้นการสื อความรู้สึกและความหมาย ตวัผลงานนั@นเป็นรูปแบบเหนือจริง (Surrealism) โดยใช้
รูปทรงของตวัละครที ขา้พเจา้สร้างสรรค์ขึ@นเป็นศิลปินที มีหัวเป็นกลว้ย (เรื องกลว้ย ๆ) ที กาํลงัทาํ
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับผลงานศิลปะ กล่าวคือ เป็นการเปลี ยนมุมมองปัญหาที เข้ามาในชีวิต                  
ใหก้ลายเป็นงานศิลปะ เพื อใหม้องโลกในแง่ดีและสนุกสนานไปการการดาํเนินชีวิตอยา่งเขา้ใจและ
มีความสุข 

 

วธีิการศึกษา 

- รวบรวมขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ที เกี ยวขอ้งกบัผลงานศิลปะที มีความสนใจในแง่มุมต่าง ๆ
ไม่วา่จะเป็น  เกร็ดประวติัศาสตร์ที เกี ยวขอ้งกบัศิลปวตัถุชิ@นนั@น ๆ เอง หรือบริบททาง
ประวติัศาสตร์ที แวดลอ้ม 

- วเิคราะห์ขอ้มูลที รวบรวมมาไดโ้ดยละเอียด 
- พยายามเชื อมโยงขอ้มูลทางประวติัศาสตร์เขา้กบัเหตุการณ์ต่างในชีวติ 
- นาํมุมมองใหม่ไดไ้ดจ้ากการสังเคราะห์ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์มาพิจารณาหาเทคนิคทาง

จิตรกรรมที เหมาะสม 
- สร้างงานจิตรกรรมดว้ยเทคนิคกระบวนการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น สีนํ@ามนั                        

(Oil Color) บนผา้ใบ วาดเส้น (Drawing) หรือการผสมผสานเทคนิคต่าง ๆ เป็นตน้ 
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แหล่งข้อมูล 

- หนงัสือ (ประวติัศาสตร์, ปรัชญา, ศิลปะ รวมไปถึงทฤษฎีที เกี ยวขอ้ง) 
- ผลงานศิลปกรรมในอดีต 
- ผลงานศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปินที มีแนวคิดใกลเ้คียงกนั 
- อินเตอร์เน็ต 
- อาจารยที์ ปรึกษา 
- เหตุการณ์ต่าง ๆ ที เขา้มาในชีวติประจาํวนั 

 
อุปกรณ์ที%ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานซึ%งเกี%ยวข้องกบัการวจัิย 

- สีนํ@ามนั (Oil Color) 
- สีอะครีลิค (Acrylic Color) 
- ตวัทาํละลายชนิดต่าง ๆ (Solvent) 
- ผา้ใบ (Canvas) 
- เฟรมไม ้
- พูก่นัขนาดต่าง ๆ 
- แท่งถ่าน (charcoal) 
- เกรยอง (crayon) 
- วานิช (สาํหรับทาเคลือบปิดภาพ) 
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บทที% 2 

ข้อมูลที%เกี%ยวกบัการสร้างสรรค์ 

 

ที%มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

 ความเหนื อยล้าทางกายและใจเป็นหลกัฐานยืนยนัว่าการทาํงานศิลปะนั@นตอ้งทุ่มเท
แรงกายแรงใจและสติปัญญาอย่างมาก เพื อสร้างสิ งสะทอ้นออกมาจากส่วนลึกของแรงปารถนา
ภายในจิตใจ ให้ก่อเกิดเป็นผลงานซึ งเผยให้เห็นถึงความสะเทือนอารมณ์จากทศันคติของศิลปิน 
ศิลปินจริง ๆ แลว้ไม่ตอ้งการเงินทองหรือชื อเสียงใด ๆ หากแต่เพียงตอ้งการสร้างสรรคผ์ลงานเพื อ
ปลดปล่อยแรงปรารถนาภายในจิตใจ  ดังเช่นตวัขา้พเจ้าต้องการนําเสนอทศันคติที สนุกสนาน
เกี ยวกบัความยากลาํบากในการสร้างสรรค์งานของศิลปิน โดยอุปมาอุปมยัผ่านประวติัศาสตร์ที 
กล่าวถึง ชายที มีพละกาํลังสูงมากจนอาจเป็นมนุษย์ที แข็งแรงที สุดโลก เขามีนามว่าเฮอคิวลิส
(Hercules) ตามตาํนานกรีกโบราณนั นเอง ขา้พเจา้จึงหยิบยืมเนื@อหาและคุณสมบติัที เกี ยวขอ้งกบั
เฮอร์คิวลิส (Hercules) เพื อเปรียบว่าหากชายที แข็งแรงที สุดในโลกอย่างเฮอร์คิวลิส (Hercules)                
นั@ นได้มาทําหน้าที เ ป็นศิลปินจะพบกับความเหนื อยแค่ไหน หรืออาจกล่าวเกินจริงได้ว่า                          
การที จะเป็นศิลปินนั@นตอ้งมีพละกาํลงัระดบัเทียบเท่าเฮอร์คิวลิส (Hercules) จึงจะสามารถผา่นพน้
อุปสรรคอนัยากลาํบากไปได ้  

 

ทศันคติที%เกี%ยวข้องกบัการสร้างสรรค์  

 ขา้พเจา้ตระหนกัดีว่าการที ยงัสร้างสรรคผ์ลงานในลกัษณะจิตรกรรม 2 มิติในรูปแบบ
การใช้ทกัษะผีมือนั@นเป็นเรื องที เก่าและไม่ทาํให้เกิดความรู้สึกตื นเต้นเท่าการใช้สื อใหม่ ๆ แต่
ขา้พเจา้ยงัยืนในความชอบส่วนตวัที ยงัคงใชว้ิธีสร้างสรรคผ์ลงานบนความเรียบง่ายของเฟรมผา้ใบ
ประกอบกบัการใช้ทกัษะทางฝีมือ จึงเป็นที มาของการมองเห็นความหมายของกระบวนการทาง
จิตรกรรม กล่าวคือ ขา้พเจา้ไดพ้บวิธีการเล่าความรู้สึกผา่นกระบวนการทางจิตรกรรมตั@งแต่การใช้
ความหมายของการเผยให้เห็นเนื@อผา้ใบ ความหมายของการวาดเส้น ความหมายของการวาดสี
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นํ@ามนัแบบเกลี ยเนียน ความหมายของการใชที้แปรงในรูปแบบเอ็กเพรสชั น ขา้พเจา้ไดน้าํภาษาทาง
ศิลปะเหล่านี@มาช่วยในการสร้างสรรคเ์รื องราวและอารมณ์ความรู้สึกผา่นงานจิตรกรรม 

 
อทิธิพลทางแนวความคิด 

 ขา้พเจา้ไดน้าํเนื@อหาจากตาํนานนิยายกรีก เรื อง 12 ภารกิของเฮอร์คิวลิสมาดดัแปลงเพื อ
สร้างสรรคผ์ลงานเพื อสะทอ้นกลบัใหเ้ห็นถึงความลาํบากในการสร้างสรรคง์านศิลปะ 

เฮอร์คิวลสิ 
ชื อคลาส : เบอร์เซิร์คเกอร์ (Berseker) 
ชื อจริง : เฮอร์คิวลิส (Hercules อ่านแบบภาษาละติน) หรือ เฮอราเคลส                                     
(Herakles , Heracles อ่านแบบภาษากรีก) 
ฉายา : วีรบุรุษที แขง็แกร่งที สุดในเทวตาํนานกรีก 
ที มา : เทวตาํนานกรีก 
ตาํนาน :  

เรื องทั@งหมดเริ มตน้ที เทพซุส (Zeus) ซึ งมกัจะไปมีความสัมพนัธ์กบัมนุษยธ์รรมดาจาํนวนมาก 
โดยครั@ งหนึ งเทพซุสไดไ้ปมีสัมพนัธ์กบัหญิงสาวนางหนึ งที ชื อว่าอลัคเ์มนี (Alcmene) โดยซุส
ไดป้ลอมตวัเป็นสามีของหล่อนและมีความสมัพนัธ์กบัหล่อน ก่อนที ตวัจริงจะกลบัมาถึงในคืน
นั@นเช่นกนั และดว้ยเหตุนี@ นี เองนางอลัคเ์มเน่จึงใหก้าํเนิดลกูฝาแฝดสองคนในภายหลงั คนหนึ ง
นั@นถูกตั@งชื อว่า Iphicles และเป็นมนุษยธ์รรมดา ส่วนอีกคนนั@นถูกตั@งชื อที มีความหมายว่า 
“เกียรติยศแห่งเทพเฮร่า (Hera)” แต่น่าเสียดายที เทพเฮร่าจงเกลียดจงชงัเด็กคนนี@อย่างมาก 
เพราะเด็กคนนั@ นคือเด็กที ซุสให้กํา เ นิดขึ@ นมาเป็นครึ งมนุษย์ครึ ง เทพ ( เฮอร์ คิวลิส) 
เฮร่าส่งงูพิษสองตัวเข้าไปยงัเปลนอนของเฮอร์คิวลิส เพื อต้องการฆ่าลูกของชู้รักให้ตาย
หลงัจากที เฮอร์คิวลิสเกิดไดไ้ม่นาน แต่ผลออกมาตรงกนัขา้มเมื อเด็กนอ้ยนั@นไดบี้บงูพิษทั@ง
สองตวัอยู่ในมือแต่ละขา้ง และเหวี ยงงูราวกบัเป็นของเล่น จากเหตุการณ์นี@ทาํใหทุ้กคน ณ ที 
แห่งนั@นทราบทนัทีว่าเด็กคนนี@  จะเติบโตไปเป็นคนสําคญัในภายภาคหนา้ เมื อเติบโตขึ@นมา
เฮอร์คิวลิสไดรั้บการศึกษาตามค่านิยมของคนสมยันั@น แต่มีเพียงวิชาเดียวที เขาถนดัคือวิชาการ
ต่อสูแ้ละฝีมือของเขากเ็ริ มเป็นที รู้จกักนัเมื อเขาสามารถฆ่าสิงโตไดด้ว้ยมือเปล่า และไดย้กทพั
ไปจดัการกบักองทพั Minyan และหลงัจากเอาชนะขา้ศึกได ้กษตัริยแ์ห่งเมืองธีเบส จึงไดย้กลูก
สาว เมการ่า (Megara) ใหเ้ป็นคู่ครอง ทั@งคู่ครองรักกนัและมีลูกดว้ยกนัสามคน  เทพีเฮร่ายงัคง
แคน้เคืองเขาและไดท้าํการส่งความบา้คลั งใหไ้ปเขา้สิงเฮอร์คิวลิส ทาํใหเ้ฮอร์คิวลิสเสียสติแลว้
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ฆ่าทั@งภรรยาและลูก ๆ ของเขา หลงัจากไดส้ติ (บางตาํนานว่าเขาไดส้ติเอง แต่บางเจา้ก็ว่าเทพี
อาเธน่าเป็นคนปาหินใส่เขาจนไดส้ติ) ความเศร้าอย่างมากทาํใหเ้ฮอร์คิวลิสตอ้งการฆ่าตวัตาย 
แต่ดว้ยการหา้มปรามของเพื อนของเขา เฮอร์คิวลิสเนรเทศตวัเองออกจากเมืองธีเบส ก่อนที จะ
ออกเดินทางไปเจอกบั Oracle ผูท้าํนายที เป็นตวักลางระหว่างมนุษยก์บัเทพ โดย Oracle ได้
แนะนาํเขาใหไ้ปรับใชก้บักษตัริยที์ ชื อ ยริูสเทียส (Eurystheus) ผูซึ้ งเป็นญาติห่าง ๆ ของเฮอร์
คิวลิส และเป็นผูมี้จิตใจหยาบชา้ โดยเขาไดส้ั งให้เฮอร์คิวลิสที มาถวายตวัรับใชใ้ห้ไปทาํงาน 
10 อยา่ง แต่ยริูสเทียสนั@นไดบ้งัคบัใหเ้ขาทาํงานทั@งหมดสิบสองอย่างแทน (ส่วนนึงเพราะเทพี
เฮร่าคอยยุยงใหยู้ริสเทียสดว้ยนั นเอง งานที มอบไปนั@นจึงเหมือนกบัการส่งให้ไปตายทั@งสิ@น) 
โดยงานทั@งสิบสองอย่างนี@ จะถูกเรียกว่า แรงงานทั@ง 12  ของเฮอร์คิวลิส (The Twelve Labours 
of Hercules) โดยมีรายชื องานดงัต่อไปนี@  

1. การล่าสิงโตเมืองนีเมีย  (The Nemean Lion) ยริูสเทียส สั งใหเ้ขาไปนาํหนงัสิงโตจากเมือง 
เนเมีย ซึ งสิงโตนั@นมีผิวหนงัแขง็แกร่งจนอาวธุทาํอะไรไม่ได ้เฮอร์คิวลิสจึงตอ้งทาํการฆ่าสิงโต
ดว้ยมือเปล่าโดยการรัดคอสิงโตจนสิ@นลมหายใจ สุดทา้ยเขาสามารถนาํหนงัสิงโตกลบัไปใหยู้
ริสเทียสไดส้าํเร็จ แต่ยูริสเทียสนั@นไม่รับไวเ้นื องจากหวาดกลวัความสามารถของเฮอร์คิวลิส 
จึงเป็นตน้เหตุทีทาํใหรู้ปปั@ นหรืองานจิตรกรรมส่วนใหญ่ของเฮอร์คิวลิสนั@นคลุมหนงัสิงโตอยู่
เสมอนั นเอง 

2. การปราบ Hydra (The Lernean Hydra) งานชิ@นที สองของเฮอร์คิวลิส โดยเขาไดรั้บคาํสั งให้
ไปจดัการงูหลายหัว (ไฮดรา) ที หนองนํ@าเลอร์นา (Lerna) ซึ งอยู่ใกล ้ๆ แถวนั@น เนื องจากมนั
มกัจะออกมาทาํร้ายคนอื นเสมอ งานนี@ เฮอร์คิวลิส มีผูช่้วยชื อไอโอลอส (Iolaus ) ซึ งงูไฮดร้านี@
แทจ้ริงแลว้เป็นอมตะอยู่หนึ งหัวและสามารถงอกหัวใหม่มาไดเ้รื อย ๆ เฮอร์คิวลิสจึงทาํการ
จดัการหวัที ไม่ไดเ้ป็นอมตะและมีไอโอลอสคอยไล่จุดไฟใส่หวัไม่อมตะพวกนั@น เพื อไม่ใหม้นั
งอกขึ@นมาไดใ้หม่ และหัวสุดทา้ยที เป็นอมตะนั@นเฮอร์คิวลิสไดฝั้งมนัไวใ้ตหิ้นใหญ่ขา้งถนน 
ระหวา่งเมืองอีเลอุส (Elaeus) กบัเมืองเลอนา ทว่าเมื อเฮอร์คิวลิสกลบัไปรายงานยริูสทีส เขาก็
เจอยริูสทีส ปฏิเสธที จะรับงานนี@ เป็นหนึ งในงานอย่างที  Oracle กาํหนดไวเ้นื องจากงานนี@ มีไอ
โอลอสเป็นผูช่้วยนั นเอง 

3. การจบักวางแดง (The Hind of Ceryneia) งานที สามของเฮอร์คิวลิสนั@นเป็นเหมือนงานที ไม่
ยากอะไรนกัสําหรับผูที้ หยุดลมหายใจสิงโตได ้แต่ทว่ากวางตวัที เขาตอ้งไปล่านั@นเป็นกวาง
วิเศษ ณ เมืองเซริเนีย อีกทั@งกวางตัวนี@ ยงัเป็นกวางวิเศษของเทวีแห่งดวงจนัทร์ อาร์เทมิส 
(Artemis) ดว้ยเหตุนี@ เขาจึงหา้มฆ่ากวางตวันี@  และกวางตวันี@สามารถวิ งดว้ยความไวที สูงจนธนู
ไม่สามารถตอ้งตวัของมนัได ้เหตุนี@ เองเฮอร์คิวลิสจึงพยายามไล่ล่ามนัอยู่หนึ งปี จนกระทั ง
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กวางตวันั@นอ่อนแรงลงในที สุด เมื อเขาจบักวางไดแ้ลว้เขาก็ไดพ้บกบั อาร์เทมิส ซึ งมาพร้อม
กบั เทพอพอลโล (Apollo) เฮอร์คิวลิสอธิบายเหตุผลที เขาตอ้งทาํแบบนี@ ให้เทพทั@งสองฟัง                
อาร์เทมิส จึงยินยอมให้เขายืมกวางไป และเมื อเฮอร์คิวลิสไดม้อบกวางให้ยริูสเทียสนั@นเขาก็
เจตนาปล่อยกวางใหห่้างจากตวัยริูสเทียส ทาํใหก้วางวิเศษสามารถวิ งหนีกลบัไปหาอาร์เทมิส
ได ้ 

4. การจบัหมูป่ากลบัมาโดยยงัมีชีวิตอยู่ (The Erymanthian Boar) หลงัจากที ยริูสเทียสลม้เหลว
ที จะจดัการเฮอร์คิวลิสดว้ยสามงานแรกแลว้ เขาก็มอบงานต่อไปนั นก็คือการไปจบัหมูป่าที ทาํ
ร้ายคนอยู่บริเวณเขาอีรีแมนทสั โดยงานนี@ เฮอร์คิวลิสไดไ้ปขอคาํปรึกษาจาก Centaur สองตน
นั นคือ Chiron กบั Pholus ซึ งคาํปรึกษาที เขาไดรั้บมาก็คือการไล่หมูป่าตวันั@นให้เขา้ไปยงั
บริเวณที มีหิมะปกคลุมก่อนที จะจบัมนัซะ ซึ งเฮอร์คิวลิสก็ไดต้ะโกนไล่หมูป่าจนมนัติดกบั
ตามแผน สุดทา้ยเขาก็พามนักลบัไปใหย้ริูสเทียสไดส้าํเร็จ แต่ยริูสเทียสก็เกิดอาการหวาดกลวั
หมปู่าอยา่งมากจนถึงขนาดที เขาตอ้งหลบไปอยูใ่นตุ่มนํ@าทีเดียว 

5. การทาํความสะอาดคอกปศุสัตวเมือง Augeas (The Augean Stables clean up) งานครั@ งที หา้
นี@  ยูริเทียสตอ้งการที จะทาํลายศักดิ� ศรีของเฮอร์คิวลิสโดยใช้วิธีการการให้เขาไปทาํความ
สะอาดคอกปศุสตัวข์องเมือง Augeas เป็นคอกปศุสตัวที์ เทพประธานมาใหจึ้งมีความกวา้งใหญ่
ไพศาลและจาํนวนสตัวม์ากมาย แต่เฮอร์คิวลิสกกไ็ดต้อบตกลงกบักษตัริยข์องเมืองนี@ว่าถา้หาก
เขาสามารถทาํความสะอาดไดภ้ายในวนัเดียว เขาจะขอปศุสัตวจ์าํนวนหนึ งในสิบ ของกษตัริย์
เป็นรางวลัตอบแทน ซึ งกษตัริยก์็ตกลงเพราะเขาไม่คิดว่าเฮอร์คิวลิสจะทาํได ้แต่เฮอร์คิวลิสก็
ทาํไดโ้ดยการทาํทางเชื อมนํ@าระหวา่งแม่นํ@าสองเสน้ จนทาํใหน้ํ@าไหลเปลี ยนทิศทางไปลา้งคอก
ปศุสตัวจ์นสะอาด เขาจึงไปทวงถามถึงรางวลัที เขาควรไดรั้บแต่กษตัริยแ์ห่ง Augeus ไดป้ฏิเสธ
เมื อทราบว่าเฮอร์คิวลิสเป็นคนของยูริสเทียส จนกระทั งตอ้งมีเรื องขึ@นศาลกนัในที สุดซึ งผล
ปรากฏวา่เฮอร์คิวลิสชนะคดีไป แต่เมื อชนะความมาแลว้ เขาก็ไม่ไดรั้บรางวลัจากกษตัริยแ์ห่ง 
Augeus เนื องจากกษตัริยแ์ห่ง Augeus ไล่ใหเ้ฮอร์คิวลิส ออกจากเมืองของตนหลงัแพ ้และยริูส
เทียสก็ไม่นบัให้งานนี@ เป็นหนึ งในงานสิบอย่างที  Oracle กาํหนดเพราะว่าเฮอร์คิวลิสร้องขอ
ของรางวลัจากกษตัริย ์Augeus แลว้ 

6. การขบัไล่นกที เมือง Stymphalos (The Stymphalian Birds) ยริูสเทียสก็ยงัคงสั งการใหเ้ฮอร์
คิวลิสไปทาํงานที ยากยิ งอีกชิ@นหนึ งนั นก็คือการให้เฮอร์คิวลิสไปขับไล่ฝูงนกดุร้ายจาํนวน
มหาศาลที เมืองสติมฟาลอส ดว้ยจาํนวนอนัมหาศาลของมนัจึงแทบเป็นไปไม่ไดเ้ลยที เขาจะขบั
ไล่พวกมนัออกไปไดด้ว้ยตวัคนเดียว เมื อเป็นเช่นนี เทพีอาเทน่า (Athena) จึงยื นมือเขา้มา
ช่วยเหลือเฮอร์คิวลิสโดยนางไดม้อบ Krotala (เครื องดนตรีโลหะที ทาํหนา้ทีใหจ้งัหวะคลา้ยฉิ ง
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หรือกรับ) ที สร้างขึ@นโดย เทพเฮฟาเอสตสั (Hephaestus) เทพแห่งการตีเหล็ก จากนั@นเฮอร์คิว
ลิสก็ทาํการตี Krotala นี@ จนเกิดเสียงดงักอ้งทาํให้นกพวกนี@ตอ้งบินออกมา ในจงัหวะนั@นเอง
เฮอร์คิวลิสก็ระดมยิงธนูใส่จนนกเหล่านั@นลม้ตายลง และนกตวัที รอดชีวิตก็ไม่เคยกลบัมา
แผน่ดินกรีซอีก 

7. การปราบววักระทิงเมือง Crete (The Cretan Bull) เฮอร์คิวลิสตอ้งจดัการหยุดววัที อาละวาด
ในเมือง เครเต ้(Crete) ตามคาํขอของกษตัริย ์ไมนอส (Minos) ซึ งงานนี@ จบลงอย่างรวดเร็ว
เพราะเฮอร์คิวลิสสามารถเอาชนะววัไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วและเมื อเขานาํววันี@ กลบัไปใหยู้ริส
เทียส ยริูสเทียสกส็ั งใหเ้ขาปล่อยววันี@ไป (เพราะมนัดุและอาละวาดหนกัเกินกว่าคนธรรมดาจะ
รับมือไหว)  

8. การจบัมา้กินคนของ Diomedes กลบัมา (The Man-Eating Horses of Diomedes) เมื อจบงาน
ววักระทิง ยริูสเทียสก็ส่งเฮอร์คิวลิส ใหไ้ปพาเอามา้กินคนของไดโอมิดิส (Diomedes กษตัริย์
ชนเผา่ Bistones) กลบัมาที มีเซเนีย นกัเขียนหลายคนที เล่าถึงเรื องนี@แตกต่างกนัออกไปอะพอล
โลโดรุส (Apollodorus) เล่าว่า Herakles ไปกลบักลุ่มชายหนุ่มอาสาสมคัร เมื อเอาชนะบรรดา
คนดูแลมา้ และบงัคบัมา้ไปถึงทะเล ไดโอมิดิสก็พาบรรดาทหารตามมาทนั เฮอร์คิวลิสก็ปล่อย
ใหเ้ด็กหนุ่มชื อ Abderos ดูแลมา้ ในขณะที เฮอร์คิวลิสไปต่อสู้กบัทหาร มา้ฝงูนี@  ไดท้าํร้ายชาย
หนุ่มแลว้ก็ลาก Aberos ไปรอบ ๆ จนกระทั งชายหนุ่มเสียชีวิต เมื อเฮอร์คิวลิสเอาชนะชาว 
Bistones และฆ่าไดโอมิดิสได้ ก็ตั@ งเมืองชื อ Abdera เพื อเป็นอนุสรณ์ให้แก่ Abderos 
ส่วน ยริูพิดิส (Euripides) กวีอีกคนหนึ งเล่าว่า Herakles ไดท้าํงานนี@โดยลาํพงั มา้กินคนพวกนี@  
เป็นมา้เทียมรถของไดโอมิดิส และ Herakles ไดจ้บัมา้เหล่านี@  ลากรถกลบัมามีเซเนีย หลงัจากที 
ภาระกิจเสร็จสิ@น ยูริสเทียสก็ปล่อยมา้เป็นอิสระ บรรดามา้ก็พเนจรไปเรื อย จนกระทั งถึงเขา
โอลิมปุส ที สถิตย์ของทวยเทพ และถูกสัตว์ดุร้ายในบริเวณนั@นจับกินเป็นอาหารจนหมด 
 
9. การนาํเอาเข็มขดัของ Hippolyte มา (Hippolyte's Belt) ยริูสเทียสก็พยายามที จะหางานยาก
มาให้เฮอร์คิวลิสอีกครั@ งโดยครั@ งนี@ ยูริสเทียสสั งให้เฮอร์คิวลีสไปนําเข็มขัดของ ฮิปโพลิที
(Hippolyte) นกัรบแห่งเผ่าอเมซอน (เผ่านกัรบหญิงลว้น) ยริูสเทียสตอ้งการให้เฮอร์คิวลิสนาํ
เข็มขดัเส้นนั@นมาเป็นของกาํนลัให้กบัลูกสาวของยูริสเทียสเอง งานนี@ดูเหมือนจะเป็นเรื องที 
ง่ายดายในทีแรกเมื อฮิปโพลิทีตอ้นรับเฮอร์คิวลิสเนื องประทับใจในร่างกายที มีกลา้มเนื@อ
สวยงามและเขง็แรงจึงรับปากว่าจะมอบเข็มขดันี@ ใหแ้ก่เขา แต่สุดทา้ยเทพีเฮร่าปลอมตวัมายุยง
คนในเผ่าว่าเฮอร์คิวลิสนั@นมาเพื อฆ่าหัวหนา้เผ่า จนทาํใหท้ั@งเผ่าหันอาวุธใส่เฮอร์คิวลิส เหตุนี@
เองเฮอร์คิวลิสจึงไดฆ่้าฮิปโพลิทีและชิงเข็มขดัของเธอมา (แต่บางตาํราก็ว่า เฮอร์คิวลิสไม่ได้
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ฆ่าเธอ เขาเพียงป้องกนัตวัก่อนที จะจบัฮิปโพลิทีข่มขืนและจากนั@นทั@งเผ่าก็ยอมสยบต่อสามีคน
ใหม่ของหวัหนา้เผา่) จากนั@นเขาจึงเอาเขม็ขดักลบัไปมอบใหย้ริูสเทียส 

10. การปลน้คอกปศุสตัวข์อง Geryon (The Cattle of Geryon) งานชิ@นที สิบนี@ เป็นงานที ใชเ้วลา
ยาวนานสาํหรับเฮอร์คิวลิสโดยเขาตอ้งบุกไปขโมยฝงูสัตวใ์นคอกปศุสัตวข์อง Geryon นกัรบ
ที เป็นบุตรของยกัษผ์ูมี้ สามหัว และ สามลาํตวัเชื อมติดอยู่กบัขาเพียงคู่เดียว เมื อเฮอร์คิวลิส
เดินทางไปถึงเอริเธีย (Erytheia) เขาก็ได้พบกับ Orthus สุนัขสองหัวที เป็นน้องของ                
สุนขัสามหวัที เฝ้าประตูนรก Cerberus ซึ งเฮอร์คิวลิสก็จดัการกบัหมาสองหวัไดอ้ย่างง่ายดาย 
ก่อนที จะจดัการคนเฝ้ายาม Eurythion อย่างรวดเร็วเช่นกนั จากนั@นเฮอร์คิวลิสไดป้ะทะกบั 
Geryon และยิง Geryon ตายดว้ยธนูในที สุด  เฮอร์คิวลิสตอ้งนาํสตัวท์ั@งหมดนั@นกลบัไปมอบให้
ยริูสเทียส ระหว่างทางนั@นมีเฮอร์คิวลิสโดน Cacus สัตวป์ระหลาดที เป็นบุตรของ Hephaestus 
ขโมยววัไปซึ งเขาก็ไดรั้บความช่วยเหลือจาก Caca ในการบอกที ซ่อนของ Cacus แลว้เขาได้
สงัหาร Cacus พร้อมกบันาํววัเดินทางต่อ อีกพกัหนึ งววัตวัหนึ งก็กระโดดลงนํ@าและหนีไปทาง
เกาะซิซิลีของอิตาลีในบจัจุบนั เนื องจากวา่ววัในภาษากรีกนั@นเรียกว่า “Italus” ดินแดนแห่งนั@น
จึงไดชื้ อว่า “Italy” จากนั@นแลว้เทพีเฮร่าก็ไดส่้งเหลือบเขา้มากวนววัทาํให้ววัแตกตื นและ
กระจดักระจายกนัไป ทาํใหเ้ฮอร์คิวลิสตอ้งเสียเวลาไปรวบรวมววัอีกครั@ ง ก่อนที จะส่งมอบววั
เหล่านี@ใหย้ริูสเทียสไปบูชายญัใหก้บัเทพีเฮร่า 

11. การนาํเอาแอปเปิ@ ลของ Hesperides (The Apples of the Hesperides) หลงัจากผ่านงานที ใช้
เวลายาวนานไปอีกหนึ งชิ@น ยูริสเทียสก็สั งการให้เฮอร์คิวลิสไปนําแอปเปิ@ ลทอง ซึ งเป็น                   
แอปเปิ@ ลที เทพแห่งผืนปฐพีไกอา (Gaia) มอบใหเ้ป็นของขวญัแต่งงานเมื อครั@ งที เทพีเฮร่าได้
แต่งงานกับมหาเทพ ซุส (Zeus)  เฮอร์คิวลิสออกเดินทางไปหลายแห่งอย่างไร้จุดหมาย
จนกระทั งเขาไดข้อ้มูลเอาชนะเทพแห่งทะเล เนอร์ริอุส (Nereus) ก่อนที จะไดป้ลดปล่อย                 
โปรมิเธียส (Prometheus) ซึ งโดนกกัขงัอยู ่โดยโปรมิเธียสไดใ้หค้าํแนะนาํกบัเฮอร์คิวลิสว่าเขา
ไม่จาํเป็นตอ้งไปแย่งแอปเปิ@ ลมาดว้ยตวัเองแต่เขาสามารถขอให ้ยกัษไ์ททนั (Titan) ที มีชื อว่า 
แอตลาส (Atlas) ซึ งทาํหนา้ที แบกโลกและทอ้งฟ้าเป็นคนไปขอแอปเปิ@ ลนี@มาไดเ้นื องจากว่า 
แอทลาสเป็นพ่อของ Hesperides เฮอร์คิวลิสที ไดรั้บฟังดงันั@นจึงไดไ้ปหาแอตลาสแลว้ทาํการ
ตกลงว่าเขาจะแบกโลกให้ระหว่างที แอตลาสไปขอแอปเปิ@ ลทองมาจากลูกสาวของตน 
หลงัจากที แอตลาสไดแ้อปเปิ@ ลมาเรียบร้อยแลว้เขาก็กลบัไปหา แต่ตอนนี@ เขาไม่ตอ้งการจะ
กลับไปแบกโลกไว้อีกแล้วแอตลาสจึงบอกกับเฮอร์คิวลิสว่าเขาจะนําแอปเปิ@ ลไปให ้
ยริูสเทียสเอง แต่ก่อนที แอตลาสจะไดท้าํตามใจหวงัเฮอร์คิวลิสก็ออกอุบายว่าเขาอยากหาอะไร
มารองไหล่สักหน่อยแอตลาสจึงวางแอปเปิ@ ลและรับโลกจากเฮอร์คิวลิสและในจงัหวะนั@นเอง
เฮอร์คิวลิสควา้แอปเปิ@ ลทองแลว้ก็รีบวิ งเอาแอปเปิ@ ลไปใหย้ริูสเทียสทนัทีแมว้่ายริูสเทียสจะได ้
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แอปเปิ@ ลนี@มาจากเฮอร์คิวลิส แต่เนื องจากเป็นผลไมข้องเหล่าทวยเทพ (และอาจจะเป็นชะตา
กรรมที ยูริสเทียสแทบจะไม่ไดค้รอบครองอะไรที เฮอร์คิวลิสเอามาให้เลย) ยูริสเทียสก็ตอ้ง
มอบคืนใหก้บัเทพีอาเธน่าก่อนที จะนาํผลไมไ้ปคืนสู่ที ๆมนัควรจะอยู ่

12. การจบัเซอร์เบรัสกลบัมาเป็น ๆ (Cerberus) เป็นภารกิจสุดทา้ยของเฮอร์คิวลิส โดยครั@ งนี@
เฮอร์คิวลิจะตอ้งทาํคือการนาํสุนขัเฝ้าประตูนรก เซอร์เบรัส (Cerberus) ขึ@นมาใหย้ริูสเทียส ซึ ง
งานนี@ เป็นสิ งที ไม่เคยมีใครสามารถทาํไดม้าก่อน เฮอร์คิวลิสไดเ้ดินทางไปเมือง Eleusis และ
เขา้ร่วมกบักลุ่ม Eleusinian จนสุดทา้ยเขาก็ไดรั้บรู้วิธีการเขา้-ออกดินแดนแห่งความตายจาก
นกับวชในกลุ่ม แลว้เขาก็เดินทางไปสู่ Taeranum และสามารถลงไปยงัดินแดนแห่งความตาย
โดยที ตนเองยงัไม่ตายได ้สําหรับการพาตวัเซอร์เบรัสกลบัมาบนโลกนั@นมีการกล่าวแตกต่าง
กนัไป ตาํนานหนึ งกล่าวว่าเฮอร์คิวลิสไดต่้อสู้เซอร์เบรัสจนสามารถลากมนักลบัมาบนโลกได ้
อีกตํานานหนึ งกล่าวว่า เฮอร์คิวลิสได้ร้องขอเฮเดส (Hades) ผู ้ครองดินแดนความตาย                         
เฮเดสจึงบอกให้เขานาํเซอร์เบรัสกลบัไปไดเ้พียงแต่ห้ามให้มนัตอ้งแผลจากอาวุธใดๆทาํให้
เฮอร์คิวลสัตอ้งกอดรัดเซเบรัสไวแ้ลว้ปล่อยใหห้างที เป็นงูนั@นเขา้มากดัตวัของตวัเองจนกระทั ง
เฮอร์คิวลิสนาํมนัไปให้ยูริสเทียส อีกตาํนานหนึ งกล่าวว่าเซอร์เบรัสที เห็นเฮอร์คิวลิสนั@นได้
ตามเฮอร์คิวลิสกลบัไปบนโลกอย่างโดยดีไม่ว่าเฮอร์คิวลิสจะนาํพามนัมาดว้ยวิธีใดก็ตาม
สุดทา้ยเฮอร์คิวลิสกน็าํสุนขัเฝ้าประตูนรกนี@ไปใหย้ริูสเทียสได ้และเป็นอีกครั@ งที ยริูสเทียสกระ
โดดหลบหลงไปในตุ่มนํ@าแถวนั@นดว้ยความกลวั และนี ก็เป็นจุดสิ@นสุดของภารกิจทั@งสิบสอง
ของเฮอร์คิวลิสสุดทา้ยเฮอร์คิวลิสไดแ้ต่งงานอีกครั@ งกบั Deianira ซึ งหล่อนนั@นไดโ้ดนหลอก
ล่อใหเ้อาเลือดของเซนทอร์(คนครึ งมา้)ตวัหนึ งไปป้ายเสื@อของเฮอร์คิวลิสเพื อที จะทาํใหเ้ขารัก
เขาหลง แต่จริงๆแลว้เลือดของเซนทอร์ตวันั@นมีพิษอยูเ่นื องจากถูกเฮอร์คิวลิสฆ่าดว้ยถนูอาบยา
พิษจากเลือดไฮดราจึงทาํใหผ้ิวของเฮอร์คิวลิสนั@นไดรั้บแผลราวกบัถูกไฟเผาตลอดเวลา เขาจึง
ขึ@นไปก่อกองไฟบนภูเขา โอตา้ (Oeta) เพื อที จะไดต้ายอย่างสงบ และไดข้อให ้ฟิลอคเทเทส 
(Philoctetes) จุดไฟให้ โดยเฮอร์คิวลิสไดม้อบธนูให้ของตนเองกบัฟิลอคเทเทสซึ งต่อมา 
Philoctetes ก็ไดน้าํธนูนั@นไปใชใ้นศึกกรุงทรอย หลงัจากนั@นเชื อกนัว่าเฮอร์คิวลิสไดถู้กเทพี
อาเธน่าพาไปสู่สวรรคแ์ละกลายเป็นเทพเต็มตวัไป(บางตาํราว่าร่างของเขาโดนไฟลุกท่วมทาํ

ใหร่้างมนุษยข์องเขาถกูทาํลายลง คงเหลือไวเ้พียงร่างเทพเท่านั@น) 1  

                                                           

 1 ตาํนานเฮอร์ควิลสิ (hercules) วรีบุรุษแห่งกรีก ที%มพีละกาํลงัมหาศาล, เขา้ถึงเมื อ 18 ธนัวาคม 
2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://conan-kung.blogspot.com/2010/11/berserker.html 
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 การสร้างสรรค์ผลงานของขา้พเจา้ไดอิ้ทธิพลความคิดจากศิลปะการหยิบยืมหรือ
งานศิลปะในรูปแบบ แอพโพรพริเอชนั (Appropriation) กล่าวคือ เป็นการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะที มีการนํารูปแบบ การจดัวางองค์ประกอบ หรือส่วนหนึ งของผลงานศิลปะในอดีต                 
มาสร้างขึ@ นใหม่เพื อสร้างเรื องราวใหม่ มีการกล่าวถึงการนําภาพสําคญัที เป็นที รู้จกักันใน
ประวติัศาสตร์ศิลปะมาดดัแปลงต่อยอดทางความคิดใหม่ มีการเทียบเคียงกบัตน้แบบงานศิลปะ
รุ่นเก่าด้วยการอ้างถึงและหยิบยืมมาสร้างสรรค์ขึ@ นใหม่จนเป็นผลงานใหม่ของศิลปิน                     
การสร้างสรรคด์งักล่าวมิใช่การลอกเลียนผลงาน แต่เป็นการแสดงความคารวะต่อศิลปินผูส้ร้าง
งานตน้แบบเรียกกนัวา่ “ศิลปะแอพ็โพรพริเอชนั (AppropriationArt) ” 

แอบ็โพรพริเอชัน Appropriation 
“ ตน้คริสต์ทศวรรษ 1980  คาํว่า “to appropriate” คือ “การยืม” แอ็บโพรพริเอชัน 
(Appropriation) คือการสร้างงานใหม่โดยนาํเอา “ภาพ” หรือ “ภาพลกัษณ์” ที มีมาก่อนอยู่แลว้
จากบริบทอื น ๆ เช่น จากประวติัศาสตร์ศิลป์ โฆษณา และสื อต่าง ๆ แลว้ทาํการผสม “ภาพยืม” 
(appropriated image) กบัของใหม่ หรืองานศิลปะที มีชื อเสียงของใครสักคน อาจถูกนาํมา
นาํเสนอเป็นของ “นกัยืม” การหยิบยืมแบบนี@สามารถเทียบไดก้บัการนาํเอา ฟาวนด ์ออ็บเจ็ค 
ซึ งเป็นของที มีอยู่แลว้มาใช้ในงานศิลปะ แต่แทนที จะจดัการกบัของที มีอยู่แลว้เหล่านั@นให้
กลายเป็นงานติดปะ กลายเป็นงานชิ@นใหม่ พวกนักยืม (appropriator, postmodern 
appropriator) จดัการนาํมาวาดใหม่ เขียนใหม่ หรือถ่ายภาพซํ@ า การกระทาํที ล่อแหลมกระตุน้
ใหข้ดัแยง้แบบนี@ เป็นการเยาะเยย้พวกสมยัใหม่ ที ให้ความเคารพยาํเกรงต่อความเป็นตน้ฉบบั 
ความเป็นตน้แบบ ในขณะที ศิลปิน สมยัใหม่ มกัจะให้ความเคารพต่อผูน้าํในประวติัศาสตร์
ศิลปะ เช่น มาเนต ์หยิบยืมการจดัองคป์ระกอบของภาพที โด่งดงัจาก ราฟาเอล (Raphael) หรือ 
ปิกาสโซ (Picasso) และ วาลาซเควซ (Velazquez) พวกศิลปินสมยัใหม่เหล่านั@นแทบจะไม่ได้

เนน้สิ งที ยืมมาเป็นจุดสาํคญัของผลงานเลย ” 2 

 

 

 

                                                           

2 ศิลปะแห่งการหยบิยมื, เขา้ถึงเมื อ 18 ธนัวาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.chulabook.com/ 
description.asp?barcode=9789740333524 
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อทิธิพลจากศิลปะบาโรก (Baroque)  

  ขา้พเจา้ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปินสมยับาโรค เนื องจากการใช้รูปแบบงานในลกัษณะ
ของศิลปะการหยบิยมืแลว้จึงจาํเป็นตอ้งศึกษากระบวนการทางจิตรกรรมสีนํ@ ามนัของยุคบาโรกเพื อ
ใชใ้นการสร้างสรรค ์

 ศิลปะบาโรก รูปแบบงานศิลปะที มีอิทธิพลต่องานการศิลปะของยุโรป  และงาน
สถาปัตยกรรมตลอดคริสต์ศตวรรษที สิบเจ็ด และในบางแห่งนิยมไปจนถึง ค.ศ.1750 เป็น
รูปแบบที สะทอ้นพลงัการเคลื อนไหว แบบอย่างของศิลปะที แฝงเรื องราวที แสดงออกของ
ท่วงท่าในเชิงนาฏลีลา ซึ งสร้างสรรค์ในลกัษณะเหมือนจริง บา้งก็ใช้การสร้างรูปแบบดว้ย
วิธีการลวงตา บา้งก็ใชล้วดลายประดิษฐ์ตกแต่ง หรือบางครั@ งก็ใชรู้ปแบบที ผสมผสานวิธีการ
ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 

 งานรูปแบบบาโรกนี@  เห็นไดช้ดัเจนในผลงานของ จาน ลอร์ เรนโซ เบอร์นินิ (ค.ศ.1958 
– 1680) และฟรานเชสโก บอร์โรนินิ (ค.ศ. 1599 – 1667) ผูซึ้ งผสมผสานผลงานประติมากรรม
และสถาปัตยกรรมเขา้ดว้ยกนั และสร้างภาพลวงตาราวกบัเห็นจริงโดยการจดัแสง และบริเวณ
ต่างๆ งานศิลปกรรมในสมยับาโรกของชนชั@นสูงในอิตาลีมกัสร้างงานในลกัษณะงานภาพวาด
ปูนเปียก ซึ งจะเห็นไดจ้ากการสร้างจิตรกรรมประดบัเพดานเป็นตน้ ศิลปินที นบัถือกนัว่าเป็น
ศิลปินบาโรกคนแรกคือ คาส (ค.ศ. 1573 – 1610) การถ่ายทอดลกัษณะเหมือนจริง และ
เรื องราวเกี ยวกบัศาสนาผสมผสานกบัเทคนิคแสงเงาที ตดักนั รุ่นแรก โดยใชวิ้ธีใหค่้าต่างแสง 
(chiaroscuro) ของเขา เป็นการปูหนทางใหแ้ก่ศิลปินคนอื น ๆ เช่น ปีเตอร์ พอล (ค.ศ. 1577 – 
1640) เสตมสันต ์ฟารีเจน (ค.ศ. 1606 – 1669) และ (ค.ศ. 1632 – 1675) สร้างจิตรกรรมใน
เนื@อหาเกี ยวกบัศาสนาและเรื องราวที นิยมกนัในงานศิลปะคลาสสิก แต่เสตมสันตก์บัเจคเมียร์
และ (ค.ศ. 1580 – 1666) มกัถ่ายทอดเรื องราวทั วไปในสมยัของตน ทั@งเรื องราวที เกี ยวกบั
มนุษยปุ์ถุชนทั วไปในสิ งแวดลอ้มตามความเป็นจริง ศิลปินบาโรกอื น ๆ ไดแ้ก่ แอนโทนี ฟาน 

(ค.ศ. 1599 – 1641) และ ดิ เอโก เจ (ค.ศ. 1599 – 1660) 3  

 

                                                           

 3 ศิลปะบาโรก (Baroque), เขา้ถึงเมื อ 19 ธนัวาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.arjarnkai.com/ 
art-Baroque.html  
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ภาพที% 1 ปีเตอร์ พอล รูเบนส์, Hercules vs nemean lion, เทคนิคสีนํ@ามนับนผา้ใบ 
ที มา : Hercules vs nemean lion [ออนไลน์], เขา้ถึงเมื อ 18 ธนัวาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://wapbaike.baidu.com/item/尼密阿 
 

 

ภาพที% 2 ปีเตอร์ พอล รูเบนส์ ,Hercules Killing The Dragon Of The Garden Of The Hesperides, 
เทคนิคสีนํ@ามนับนผา้ใบ  
ที มา : fineartamerica [ออนไลน์]เขา้ถึงเมื อ 19 ธนัวาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก  https://fineartamerica 
.com/featured/hercules-killing-the-dragon-of-the-garden-of-the-hesperides-peter-paul-rubens-and-
workshop.html 
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ภาพที% 3 ปีเตอร์ พอล รูเบนส์, Hercules and Omphale, เทคนิคสีนํ@ามนับนผา้ใบ 
ที มา : Hercules and Omphale [ออนไลน์], เขา้ถึงเมื อ 19 ธนัวาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://www 
.wikiwand.com/en/Hercules_and_Omphale_(Rubens) 

 

ภาพที% 4 Hercule terrassant l'Hydre de Lerne, Guido Reni, เทคนิคสีนํ@ามนับนผา้ใบ 
ที มา : https://www.pinterest.com/pin/442126888388893851/[ออนไลน์], เขา้ถึงเมื อ 19 ธนัวาคม 
2559
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บทที% 3 

วธีิการดําเนินงาน 

 

ที%มาของความคิดและแรงบันดาลใจ 

 ในการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้  เริ มตน้จากความรู้สึกถึงความน่านอ้ยใจของการ
มีตวัตนอยู่ของคนที ชื นชอบในการทาํงานศิลปะ หลายสิ งหลายอย่างไม่เอื@ออาํนวยความสะดวก
ให้กบัคนทาํงานศิลปะ แต่ศิลปินก็สรรหาวิธีดิ@นรนต่าง ๆ เพื อที จะสามารถทาํงานศิลปะต่อไปได้
ดว้ยความรักและความหวงัวา่ในวนัขา้งหนา้จะตอ้งดีขึ@นกวา่ที เป็นอยู่ ขา้พเจา้จึงเริ มทาํความเขา้ใจ
และเก็บขอ้มูลต่าง ๆ มาพิจารณาเพื อสร้างสรรค์ผลงาน โดยเริ มจากการถ่ายภาพห้องทาํงานศิลปะ
ขณะที มีการสร้างสรรค์ผลงานรวมทั@ งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที ใช้ในระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน                      
เพื อนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการทาํภาพตน้แบบ ขั@นตอนในการสร้าสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้สามารถ
จาํแนกออกเป็นลาํดบัขั@นตอนดงันี@  

 

ขั�นตอนการดําเนินงาน 

  การรวบรวมศึกษาข้อมูล เมื อไดก้าํหนดหลกัและแนวทางของเรื องที ตอ้งการศึกษาเพื อ
สร้างงานจิตรกรรมชุดนี@แลว้  ขอ้มูลสาํคญั ไดแ้ก่  

  - เรื องราวของอุปสรรค ของการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของจิตรกร                                                    
  - ขอ้มูลจากบทความหรือหนงัสือนิยายประวติัศาสตร์ เรื อง เฮอร์คิวริสกบั 12 ภารกิจ                                 
  - ภาพวาดของจิตรกรชื อดงัที มีเนื@อหาเกี ยวกบัเฮอร์คิวริส                                                                                                                    

  ทั@ งนี@ นํามาเชื อมโยงกับเรื องราวที ต้องการนําเสนอเพื อให้ได้ผลกับเรื องราวที 
สร้างสรรคใ์หมี้ประสิทธิภาพมากยิ งขึ@น 
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 ข้อมูลจากภาพถ่าย ขอ้มูลจากภาพถ่ายเป็นบนัทึกช่วงเวลาและเหตุการณ์ที เกิดขึ@นจริง
และเป็นขอ้มูลที สําคญัช่วยอาํนวยความสะดวกในการวิเคราะห์หาความเหมาะสมในการจดัวาง
องค์ประกอบเพื อทาํตน้ภาพฉบบัในการสร้างสรรค์ผลงาน และสามารถปรับเปลี ยนเพื อลดทอน
หรือเพิ มเติมเนื@อหาบางส่วนไดโ้ดยอา้งอิงจากความเป็นจริง 

  ข้อมูลจากเทคนิควิธีการ เป็นการศึกษาคน้ควา้หาความหมายของกระบวนการต่าง ๆ 
ของขั@นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสีนํ@ ามนัอย่างเป็นระบบการสังเกตและการคน้ควา้หา
ความหมายที เหมาะสมสาํหรับนาํมาใชใ้นการปฏิบติังานจริงตามลกัษณะเฉพาะตวั 

  การวเิคราะห์ผลงาน หลงัจากการสร้างสรรคผ์ลงานจนสําเร็จ ไดมี้การนาํผลงานมาทาํ
การวิเคราะห์ส่วนดีส่วนเสียของผลงานเพื อคน้หาแนวทางปรับปรุงและพฒันาผลงานรวมถึงการ
คาดคะเนถึงปัญหาที จะเกิดขึ@นเพื อการพฒันาในผลงานชิ@นถดัไปเสมอ 

 

รูปแบบของงาน 

 ผลงานของข้าพเจ้ามีลักษณะที มีทั@ งเหมือนจริง (Realistic) การใช้ลายเส้นจากการ              
วาดเส้น (Drawing) ดว้ยถ่านเกรยอง การวาดภาพสีนํ@ ามนัแบบเกลี ยเนียน (Linear Painting) เพื อเก็บ
รายละเอียดและการใชฝี้แปรงที รุนแรง (Expression Paining) ผสมผสานอยูใ่นหนึ งชิ@นงาน และเล่า
เรื องราวโดยการใช้องค์ประกอบของงานจิตรกรรมยุคคลาสสิก ที มีตน้แบบมาจากภาพวาดของ
ศิลปินสมยัโบราณ เพื อนําความหมายของงานจิตรกรรมโบราณมาเล่าเรื องให้มีเนื@อหาซ้อนทบั
เรื องราวในกบัปัจจุบนั กาํหนดรูปแบบของภาพโดยรวมให้มีลกัษณะที เรียบง่ายแต่มีความซบัซ้อน 
ของมิติที ลวงตา  

 

ทศันธาตุที%ปรากฏในงาน 

  เส้น (Line) ขา้พเจา้ใช้เส้นที เกิดจากการวาดเส้นดว้ยแท่งถ่านเกรยองให้มีลกัษณะที 
ละเอียดอ่อนลงบนผลงานเพื อแสดงให้เห็นถึงความประณีตในการเริ มตน้สร้างสรรค์ผลงานอย่าง
บรรจง และใชก้ารขีดเส้นที รวดเร็วเพื อแสดงความเคลื อนไหวในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

  สี (Color) ขา้พเจา้เลือกใชชุ้ดสีไปในลกัษณะสีนํ@ าตาลเขม้เพื อควบคุมอารมณ์ของภาพ
ใหเ้กิดความรู้สึก ลึกลบั หนกัแน่นและน่าเกรงขาม 
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 นํ�าหนัก (Tone) ขา้พเจา้เลือกใชน้ํ@ าหนกัที มีลกัษณะแสงจดัและเงาจดัเพื อสร้างอารมณ์
ความรู้สึกจริงจงั และใชน้ํ@าหนกัที ตดักนัชดัเจนเพื อสร้างมิติและความคมชดัของภาพผลงาน 

 รูปทรง (Form) ขา้พเจา้ไดใ้ชรู้ปทรงในลกัษณะอินทรียรู์ปไดแ้ก่รูปทรงมนุษย ์รวมไป
ถึงการใชรู้ปทรงในลกัษณ์อิสระในการฝีแปรง 

  พื�นที%ว่าง (Space) พื@นที วา่งที ปรากฏในผลงานมีลกัษณะเป็นพื@นที วา่งลวงตา (Pictorial 
Space) เกิดจากการผลกัระยะดว้ยรูปร่างรูปทรงและนํ@ าหนกัของสี เพื อแสดงถึงระยะและความลึก
ภายในงาน  

 

สัญลกัษณ์ที%ใช้ในงาน 

  กล้วย ขา้พเจา้มีความรู้สึกว่าคนที มีความสามารถทางดา้นศิลปะมกัจะมีความรู้สึกที 
ละเอียดอ่อนและมีอารมณ์อ่อนไหวง่าย  หากมีเรื องใดเขา้มากระทบจิตใจเพียงเล็กนอ้ยแลว้บางครั@ ง
อาจทาํให้มีความรู้สึกกบัเรื องที เขา้มามากเป็นพิเศษจึงนาํมาเปรียบเทียบกบัผิวของเปลือกกลว้ยที 
เปราะบางและชํ@ าง่าย  เนื องจากผิวของเปลือกกล้วยเมื อถูกขีดข่วนเพียงเล็กน้อยก็จะเกิดรอยชํ@ า
ตามมาจึงนาํมาแทนความหมายวา่ศิลปินเป็นผูที้ มีความอ่อนไหวง่าย 

  หมวกเบเร่ย์ (Beret)  เป็นหมวกทรงอ่อนที มีความนิยมอยา่งแพร่หลายในวงการแฟชั น  
ทาํให้เห็นเป็นภาพติดตาจากโฆษณาและจากภาพยนตห์ลายเรื องที แสดงออกในบุคลิกของศิลปินที 
มกัสวมหมวกเบเร่ต ์ รวมถึงศิลปินสมยัโบราณหลายท่านก็นิยมสวมหมวกเบเรตห์ลายท่านรวมทั@ง
ปัจจุบนัยงัสามารถพบเห็นศิลปินหลายท่านที สวมหมวกเบเรตเ์ช่นกนั ขา้พเจา้จึงหยิบยกหมวกนี@มา
แทนความหมายของการเป็นศิลปิน  หรือการสวมบทเป็นศิลปินเป็นตน้ 
 

เทคนิคที%สําคัญกบัความหมาย 

  การวาดเส้น (Drawing) การวาดเส้นแบ่งออกเป็นการใชเ้ส้นใน 2 ลกัษณะอนัไดแ้ก่ 

  - การสร้างนํ@ าหนกัแสงเงา  เป็นการใชน้ํ@ าหนกัอ่อนและแก่ เพื อสร้างนํ@ าหนกัจากแสง
และเงาเพื อแสดงถึงความประณีตบรรจงแสดงถึงเวลาที ชา้ในการสร้าสรรค ์
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  - การใช้เส้น เป็นการสร้างเส้นที มีลักษณะยาวต่อเนื องเพื อสร้างทิศทางของการ
เคลื อนไหว 

 ดงันี@ทั@งสองลกัษณะความในเชิงความหมายเมื อปรากฏในผลงานทาํให้พิจารณาไดว้่า  
เทคนิคการวาดเส้นเป็นเทคนิคที ใช้ในการเริ มตน้ของการทาํงานจิตรกรรมสีนํ@ ามนั  แสดงความ
หมายถึงการเริ มตน้ การตั@งเป้าหมาย ยงักระทาํสิ งนั@น ๆ ไม่สําเร็จและยงัไม่สิ@นสุดลง  ดงัจะเห็นได้
ในทุกภาพผลงานว่าขา้พเจา้เลือกใช้เทคนิควาดเส้น (Drawing) ในส่วนของเฟรมผา้ใบที ศิลปินหัว
กลว้ยยงัทาํงานไม่เสร็จแต่ไดว้าดภาพสิ งที ตอ้งทาํไวใ้นอนาคต 

  

 การใช้เทคนิคสีนํ�ามัน  เป็นกระบวนการทาํงานที ต่อจากการขั@นตอนวาดเส้น จะแบ่ง
ออกเป็น 2 ลกัษณะไดแ้ก่ 

 - การเขียนแบบเกลี ยสีเลียบ (Linear Painting) ใชใ้นส่วนของการเขียนภาพคน รวมทั@ง
พื@นหลงั หรือวตัถุต่าง ๆ ทั@งนี@ทางกระบวนการมีการเกลี ยสีเพื อคดันํ@าหนกัรวมถึงการผลกัระยะอยา่ง
พิถีพิถัน ซึ งพิจารณาความหมายได้ว่าเป็นสิ งที ถูกบรรจงสร้างขึ@ น เอาจริงเอาจัง และการให้
ความสาํคญั 

 - การใช้ฝีแปรงที ใหญ่ (Expression Paining) เป็นฝีแปรงที ใหญ่และมีการปาดป้ายใน
ลกัษณะที รวดเร็วและรุนแรง  แสดงถึงการปลดปล่อยสภาวะอารมณ์ตึงเครียด ความรวดเร็ว การ
ระบายอารมณ์ สภาวะความกดดนั การปลดปล่อยความรู้สึกออกมาจากความรู้สึกภายในใจ ทั@งนี@
ขา้พเจา้ไดน้าํมาใชใ้นส่วนของภาพหลงัเฟรมผา้ใบเพื อแสดงออกซึ งความหมายวา่  พื@นที หลงัเฟรม
ผา้ใบนั@นเป็นพื@นที ปลดปล่อยอารมณ์ของศิลปิน รวมถึงการใชใ้นส่วนของอุปกรณ์ทาํงานศิลปะเพื อ
แสดงความรวดเร็วในการทาํงานอยา่งตั@งใจของศิลปินหวักลว้ย 

 

ขั�นตอนการสร้างสรรค์ 

 ขา้พเจา้ไดห้ยิบยกเนื@อหาของภาพตน้ฉบบัที มีเนื@อหาอนักล่าวถึงความเหนื อยยากของ
การทาํภารกิจทั@ง 12 อยา่งของเฮอร์คิวลิสมาเปรียบเทียบกบัความเหนื อยยากในการทาํงานของคนที 
ทาํงานศิลปะโดยการเปลี ยนเนื@อหาบางส่วนในเชิงล้อเลียนให้สอดคล้องกับแนวความคิดของ
ขา้พเจา้ 
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ภาพที% 5 ภาพเปรียบเทียบระหวา่งตน้แบบที ใชใ้นการสร้างสรรคแ์ละภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ@นที  1 

     

ภาพที% 6 ภาพเปรียบเทียบระหวา่งตน้แบบที ใชใ้นการสร้างสรรคแ์ละภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ@นที  2 

     

ภาพที% 7 ภาพเปรียบเทียบระหวา่งตน้แบบที ใชใ้นการสร้างสรรคแ์ละภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ@นที  3 
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ภาพที% 8 ภาพเปรียบเทียบระหวา่งตน้แบบที ใชใ้นการสร้างสรรคแ์ละภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ@นที  4 

     

ภาพที% 9 ภาพเปรียบเทียบระหวา่งตน้แบบที ใชใ้นการสร้างสรรคแ์ละภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ@นที  5 

     

ภาพที% 10 ภาพเปรียบเทียบระหวา่งตน้แบบที ใชใ้นการสร้างสรรค ์
 และภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ@นที  6  
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ภาพที% 11 ภาพเปรียบเทียบระหวา่งตน้แบบที ใชใ้นการสร้างสรรค ์
 และภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ@นที  7 

         

ภาพที% 12 ภาพเปรียบเทียบระหวา่งตน้แบบที ใชใ้นการสร้างสรรค ์
 และภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ@นที  8 

                 

ภาพที% 13 ภาพเปรียบเทียบระหวา่งตน้แบบที ใชใ้นการสร้างสรรค ์
 และภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ@นที  9 



23 

 

 

                              

                

                                        

ภาพที% 14 ภาพเปรียบเทียบระหวา่งตน้แบบที ใชใ้นการสร้างสรรค ์                                                           
 และภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ@นที  10 

                              

ภาพที% 15 ภาพเปรียบเทียบระหวา่งตน้แบบที ใชใ้นการสร้างสรรค ์                                                         
 และภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ@นที  11 
 

                               

ภาพที% 16 ภาพเปรียบเทียบระหวา่งตน้แบบที ใชใ้นการสร้างสรรค ์
 และภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ@นที  12 
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ภาพที% 17 ภาพเปรียบเทียบระหวา่งตน้แบบที ใชใ้นการสร้างสรรค ์
 และภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ@นที  13
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บทที% 4 

การพฒันาและการแก้ปัญหา 

 

 ขา้พเจา้พยายามคน้หารูปแบบและการใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างสรรคผ์ลงานของ
ขา้พเจา้ เพื อให้สามารถเชื อมโยงกบัแนวความคิดไดอ้ย่างเป็นเอกภาพที สุด และนาํปัญหาของการ
ทาํงานทุกครั@ งมาสรุปผล เพื อทาํการพิจารณาและวิเคราะห์ เพื อทาํการแก้ไขในการสร้างสรรค์
ผลงานชิ@นต่อ ๆ ไป 

 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที% 1  

 ขา้พเจา้นาํขอ้มูลต่าง ๆ มาเชื อมโยงกบัแนวความคิด กาํหนดสาระสําคญั เป้าหมายและ
ขอบเขตของประเด็นศึกษาในการสร้างสรรคผ์ลงาน  และเลือกใชค้วามหมายที เกิดจากเทคนิคต่าง ๆ
ตามกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เช่น การใช้เทคนิควาดเส้น การใช้เทคนิคการขึ@น
โครงสร้างของภาพโดยรวม ไปจนกระกระทั งการเก็บรายละเอียด เพื อสร้างอารมณ์ความรู้สึกและ
เสื อสารความหมาย   ในขั@นตน้ขา้พเจา้ได้นาํเสนอผลงานดว้ยเนื@อหาสาระของวิถีชีวิตจิตรกรใน
ฐานะคนทาํงานศิลปะ  

 รูปแบบของผลงาน ผลงานของข้าพเจ้าในระยะเริ มตน้มีลกัษณะที เหมือนจริงและ
ลายเส้นปากกาที ไม่จริงจงัผสมอยูใ่นหนึ งชิ@นงาน  ใชเ้ทคนิคสีนํ@ ามนัและการวาดเส้นบนเฟรมผา้ใบ  
กาํหนดรูปแบบของภาพโดยรวมใหมี้ลกัษณะที เรียบง่ายแต่มีความซบัซอ้นของมิติที ลวงตา  

 การพัฒนาผลงาน  ในระยะแรกข้าพเจ้าได้ค้นหาความหมายของกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสีนํ@ ามันในขั@นตอนต่าง ๆ อาทิเช่น การวาดเส้น การลงสีกาํหนด
โครงสร้างโดยรวม รวมไปถึงการเก็บรายละเอียดอย่างจริงจงัเพื อความสมจริง และไดป้รับเปลี ยน
เทคนิคเพื อใหส้อดคลอ้งกบัแนวความคิด จนไดเ้ป็นแนวทางในการสร้างสรรคศิ์ลปนิพนธ์ชุดนี@ดว้ย
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 ปัญหาที%ได้รับ ขา้พเจา้ประสบปัญหาทางดา้นวธีิคิด คือ การกาํหนดขอบเขตที กวา้งเกิน
จําเป็น ในหนึ งชิ@นงานมีการสื อความหมายอย่างหลากหลายจนทําให้จับประเด็นเพื อสรุป
สาระสําคญัที ตอ้งการเสื อสารไดย้ากทาํให้เป็นอุปสรรคในการคิดรูปแบบงานชิ@นต่อ ๆ ไป  ทาํให้
การดาํเนินการสร้างสรรค์เป็นไปได้อย่างล่าช้า ในส่วนของภาพรวม ข้าพเจ้าใช้เทคนิคต่าง ๆ
ผสมผสานกนัอยา่งตรงไปตรงมา ทาํใหภ้าพผลงานดูขดัแยง้กนัเองและส่งผลใหก้ารมองงานเกิดการ
ติดขดัในเรื องของความลงตวัในจงัหวะขององค์ประกอบศิลป์ ทาํให้ผลงานยงัไม่เป็นเอกภาพ
เท่าที ควร 

 

 

 
ภาพที% 18  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที  1 ชิ@นที  1  
 ชื อผลงาน     หอ้งศิลปิน 
 ขนาด         200 X 220 ซม. 
 เทคนิค        สีนํ@ามนับนผา้ใบ 
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ภาพที% 19  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที  1 ชิ@นที  2  
 ชื อผลงาน     ฉนัคือจิตรกรรม  
 ขนาด              200 X 240 ซม.  
 เทคนิค        สีนํ@ามนับนผา้ใบ 

 

 

ภาพที% 20  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที  1 ชิ@นที  3                                             
 ชื อผลงาน        สีลดราคานะ  
 ขนาด             200 X 300 ซม. 
 เทคนิค        สีนํ@ามนับนผา้ใบ 

                     



28 
 

 
 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที%  2 

 รูปแบบของผลงาน ขา้พเจา้ไดก้าํหนดขอบเขตผลงานไวที้ อุปสรรค ความยากลาํบาก
และความเหน็ดเหนื อยของคนทาํงานศิลปะโดยนาํเนื@อหาสาระมาเล่าเรื องราวให้สนุกสนานและน่า
ขบขนั 

 ปัญหาที%ได้รับ เนื องจากการทาํงานเป็นโครงการ จึงตอ้งสร้างสรรค์ผลงานหลายชิ@น            
ทาํให้เกิดการจดัสรรเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานที ไม่ลงตวั ทาํให้เกิดความอ่อนลา้ทางร่างกาย  
และเกิดความยากลาํบากที จะสามารถสร้างสรรค์ผลงงานให้สมบูรณ์ต่อการประเมินงานในแต่ละ
ครั@ ง 

 ทางดา้นเทคนิคขา้พเจา้ตอ้งคน้หาวิธีการขีดเส้นที ดีกวา่การใชป้ากกาเคมีเนื องขา้พเจา้
ทราบขอ้มูลจากผูมี้ประสบการณ์การใชป้ากกาเคมีมาก่อนวา่การใชป้ากกาเคมีจะมีสีที ซีดจางลงเมื อ
ระยะเวลาผา่นไป 

 ดา้นรูปแบบขา้พเจา้ไดพ้ยายามคน้หาวิธีการต่าง ๆ ที นาํมาสื อความหมายแทนการใช้
ปากกาเคมีขีดเส้นโดยการทดลองในผลงานจริงทาํให้รูปแบบของผลงานมีความหลากหลายมากขึ@น
แต่เนื องจากอยูใ่นระยะทดลองจึงทาํใหห้ลายเทคนิคไม่ประสบผลสาํเร็จตามที ตั@งเป้าหมายไว ้

 การแก้ไขปัญหา เนื องจากประสบปัญหาหลายรูปแบบทาํให้ขา้พเจา้มีการจดัระบบใน
การทาํงานให้มีความรอบคอบมากขึ@ น เช่น การแก้ไขปัญหาการจดัการเวลาในการสร้างสรรค์
ผลงานโดยการแบ่งเวลาการทาํกิจกรรมที ไม่สําคญัให้รวดเร็วขึ@นแล้วให้เวลากบัการสร้างสรรค์
ผลงานใหม้ากขึ@น ในเรื องของรูปแบบขา้พเจา้ไดเ้พิ มสัดส่วนที เนน้ไปในลกัษณะเหมือนจริงให้มาก
ขึ@นกวา่เดิมเพื อขบัเนน้ใหอ้ารมณ์ของภาพเกิดความจริงจงักวา่เดิม 
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ภาพที% 21  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที  2 ชิ@นที  1 
 ชื อผลงาน       แรงบนัดาลใจ  
 ขนาด             100 X 150 ซม. 
 เทคนิค           สีนํ@ามนับนผา้ใบ 

 

 

ภาพที% 22  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที  2 ชิ@นที  2 
 ชื อผลงาน      นี คืองานจิตรกรรม 
 ขนาด     100 X 150 ซม.   
 เทคนิค            สีนํ@ามนั บนผา้ใบ 
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ภาพที% 23  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที  2 ชิ@นที  3 
          ชื อผลงาน       ชีวติในงานจิตรกรรม    
               ขนาด             150 X 170 ซม. 
   เทคนิค            สีนํ@ามนับนผา้ใบ  
 

 
 

ภาพที% 24  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที  2 ชิ@นที  4 
 ชื อผลงาน ชีวติในงานจิตรกรรม 2   
 ขนาด       120 X 160 ซม.  
 เทคนิค    สีนํ@ามนับนผา้ใบ  
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ภาพที% 25  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที  2 ชิ@นที  5     
 ชื อผลงาน      จน เครียด เพน้ทติ์@ง 
 ขนาด              120 X 160 ซม. 
   เทคนิค           สีนํ@ามนับนผา้ใบ 
                                                                                          
 

 

ภาพที% 26  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที  2 ชิ@นที  6 
   ชื อผลงาน     ศิลปินกินกลว้ย  
               ขนาด            120 X 160  ซม. 
 เทคนิค            สีนํ@ามนับนผา้ใบ  
 



32 
 

 
 

 

 

ภาพที% 27 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที  2 ชิ@นที  7 
 ชื อผลงาน    โลกในมิติของงานจิตรกรรม  
         ขนาด               220 X 400 ซม. 
 เทคนิค         สีนํ@ามนับนผา้ใบ  
 

 
 

ภาพที% 28  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที  2 ชิ@นที  8 
 ชื อผลงาน        สร้างโลกจิตรกรรม   
 ขนาด              100 X 120 ซม. 
 เทคนิค           สีนํ@ามนับนผา้ใบ  
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ภาพที% 29  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที  2 ชิ@นที  9 
 ชื อผลงาน      สร้างโลกจิตรกรรม 2  
 ขนาด             100 X 150 ซม. 
  เทคนิค        สีนํ@ามนับนผา้ใบ 
 

 
 

ภาพที% 30  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที  2 ชิ@นที  10 
 ชื อผลงาน   จอ๊บ 
             ขนาด              170 X 250  ซม. 
 เทคนิค         สีนํ@ามนับนผา้ใบ  
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ภาพที% 31  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที  2 ชิ@นที  11    
 ชื อผลงาน จอ๊บ 2 
   ขนาด          170 X 250 ซม.  
 เทคนิค         สีนํ@ามนับนผา้ใบ 
 

 
 

ภาพที% 32  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที  2 ชิ@นที  12 
 ชื อผลงาน        แซมซนัหมายเลข 2 
 ขนาด              200 X 200 ซม. 
   เทคนิค       สีนํ@ามนับนผา้ใบ  
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ภาพที% 33  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที  2 ชิ@นที  13 
 ชื อผลงาน        แซมซนั หมายเลข 2                                                                                    
 ขนาด            180 X 250 ซม. 
 เทคนิค    สีนํ@ามนับนผา้ใบ 
 

 

ภาพที% 34  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที  2 ชิ@นที  14 
         ชื อผลงาน     แซมซนั หมายเลข 3                                      
             ขนาด              200 X 250 ซม. 
 เทคนิค             สีนํ@ามนับนผา้ใบ 
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ภาพที% 35  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที  2 ชิ@นที  15            
 ชื อผลงาน     แซมซนั หมายเลข 4                                                                      
           ขนาด       200 X 250 ซม. 
 เทคนิค       สีนํ@ามนับนผา้ใบ  
   

ผลงานศิลปนิพนธ์  (Art Thesis )  

 ในระยะของการทาํศิลปนิพนธ์นี@ขา้พเจา้ไดป้รับเปลี ยนวิธีการดาํเนินเนื@อเรื องใหม่ดว้ย
การกาํหนดเนื@อหาสาระให้อยู่ในขอบเขตของเรื องอุปสรรคและความยากลาํบากในการทาํงาน
ศิลปะโดยนาํเนื@อหาสาระมาเล่าเรื องราวใหส้นุกสนานและน่าขบขนัและพฒันาการใชเ้ทคนิคต่าง ๆ
ไดเ้ป็นเอกภาพมากขึ@นดว้ยการใชเ้ทคนิควาดเส้นดว้ยถ่านเกรยองแทนปากกาเคมี และกาํหนดของ
เนื@อหาโดยรวมในงานจิตรกรรมทุกชิ@นที จะสร้างสรรคขึ์@นมาทั@งหมดก่อนทาํให้สามารถสร้างสรรค์
ผลงานไดอ้ย่างต่อเนื องและไม่ติดขดัก่อนที ขา้พเจา้จะประสบผลสําเร็จในการทาํศิลปนิพนธ์ชุดนี@  
ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้ถึงปัญหาและการคิดหาวิธีต่าง ๆ ในการไขปัญหาจากการทาํงานระยะเริ มตน้การ
ทาํศิลปนิพนธ์ และระยะก่อนทาํศิลปนิพนธ์  การทาํงานระยะดงักล่าวเป็นประโยชน์อย่างมากใน
การทําให้ข้าพเจ้าจัดการกับปัญหาได้ดียิ งขึ@ น ทั@ งนี@ ทาํให้ข้าพเจ้าสามารถพฒันารูปแบบและ
แนวความคิดให้เป็นเอกภาพมากขึ@น และทาํให้คุณภาพของงานดีขึ@น จากประสบการณ์ต่าง ๆ การ
ทาํงานที ผ่านมามีความสําคญัอย่างยิ งเนื องจากสามารถนําไปปรับใช้กบัการสร้างสรรค์ผลงาน                     
ชิ@นต่อ ๆ ไปในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ (ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559) 

 

 

ภาพที% 36  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ@นที  1 
 ชื อผลงาน   The Lernean Hydra 
 ขนาด   240 X 240 ซม. 
 เทคนิค  สีนํ@ามนับนผา้ใบ 
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ภาพที% 37 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ@นที  2 
 ชื อผลงาน   The Nemean Lion 
 ขนาด   180 X 250 ซม. 
 เทคนิค  สีนํ@ามนับนผา้ใบ 
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ภาพที% 38  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ@นที  3 
 ชื อผลงาน   The Man-Eating Horses of Diomedes 
 ขนาด   170 X 240 ซม. 
 เทคนิค  Mixed Painting on canvas 
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ภาพที% 39  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ@นที  4 
 ชื อผลงาน   Omphale 
 ขนาด    240 X 175 ซม. 
 เทคนิค  สีนํ@ามนับนผา้ใบ 
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ภาพที% 40 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ@นที  5 
 ชื อผลงาน   Dragon of the Hesperides 
 ขนาด   175 X 240 ซม. 
 เทคนิค  สีนํ@ามนับนผา้ใบ 
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ภาพที% 41  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ@นที  6 

 ชื อผลงาน   Ceberus 
 ขนาด   160 x 210 ซม. 
 เทคนิค  สีนํ@ามนับนผา้ใบ 
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ภาพที% 42 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ@นที  7 
 ชื อผลงาน   The Stymphalian Birds 
 ขนาด            160 X 210 ซม. 
 เทคนิค  สีนํ@ามนับนผา้ใบ 
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ภาพที% 43  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ@นที  8 
 ชื อผลงาน   The Cretan Bull 
 ขนาด   175 X 240 ซม. 
 เทคนิค  สีนํ@ามนับนผา้ใบ 
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ภาพที% 44  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ@นที  9 
 ชื อผลงาน   The Hind of Ceryneia 
 ขนาด  175 X 240 ซม. 
 เทคนิค     สีนํ@ามนับนผา้ใบ 
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ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ (ภาคการศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา 2559) 

 

 

 

 

ภาพที% 45  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ@นที  10 
 ชื อผลงาน  The Erymanthian Boar   
 ขนาด   175 X 240 ซม. 
 เทคนิค     สีนํ@ามนับนผา้ใบ 
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ภาพที% 46  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ@นที  11 
 ชื อผลงาน   The Cattle of Geryon 
 ขนาด   175 X 240 ซม. 
 เทคนิค     สีนํ@ามนับนผา้ใบ 
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ภาพที% 47  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ@นที  12 
 ชื อผลงาน   The Augean Stables clean up 
 ขนาด   175 X 240 ซม. 
 เทคนิค    สีนํ@ามนับนผา้ใบ 
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ภาพที% 48 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ@นที  13 
 ชื อผลงาน   guido reni hercules 
 ขนาด   175 X 240 ซม. 
 เทคนิค     สีนํ@ามนับนผา้ใบ
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บทที% 5 

สรุป 

 

 จากการที ขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรคผ์ลงานตลอดระยะเวลาการทาํศิลปนิพนธ์ที ผ่านมาจน
กระทั@งไดป้ระสบผลสําเร็จถึงเป้าหมายที ขา้พเจา้ไดต้ั@งใจเอาไว ้ทาํให้ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้ขั@นตอนการ
ทาํงานของตนเองอยา่งมีระบบ  ขา้พเจา้สามารถแสดงออกไดถึ้งแรงปารถนาในใจออกมาไดอ้ยา่งที 
ขา้พเจา้ตอ้งการทั@งดา้นเนื@อหาและทศันศิลป์ของผลงาน 

 เป้าหมายสําคญัของการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุดนี@  คือ ผูช้มงานสามารถรับรู้ไดถึ้ง
อารมณ์ความรู้สึกที ข้าพเจ้าต้องการสื อสารได้อย่างครบถ้วน ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบเหตุการณ์               
ของปัญหาต่าง ๆ ที เข้ามาในชีวิตของตนเอง เข้ากับงานจิตรกรรมโบราณซึ งเป็นการล้อเลียน
อุปสรรคต่าง ๆ ทั@งนี@ เพื อมุ่งเน้นการนาํเสนอในแง่มุมของการมองโลกในด้านดี และปลดปล่อย
ความคิดที ไม่สามารถพูดออกมาเป็นภาพสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ตามใจนึก อย่างเพอ้ฝันและเหนือจริง 
ผ่านเทคนิคกระบวนการทางจิตรกรรมสีนํ@ ามนัต่าง ๆ ที มีความหมายแฝง เพื อเป็นปริศนาชวนให้
สงสัย ชวนให้ตีความหาคาํตอบและก่อให้เกิดปัญญาทั@งผูช้มและขา้พเจา้เอง ทั@ งนี@ เป็นการสร้าง
ผลงานที ช่วยใหต้วัขา้พเจา้เองไดผ้อ่นคลายจิตใจจากปัญหาต่าง ๆ ทาํให้ไดพ้ิจารณาถึงปัญหาต่าง ๆ
และไดพ้บว่าไม่มีปัญหาใดเป็นปัญหาใหม่ในโลกนี@  ทุกอย่างนั@นเคยเกิดขึ@นมาก่อนและมีทางออก
เสมอ  เมื อคน้พบเช่นนี@ แลว้ ขา้พเจา้ก็ไดใ้ช้สติเลือกมองสิ งต่าง ๆ ที เขา้มาในชีวิตให้เป็นแง่บวก               
ให้กลายเป็นเรื องขบขนั เป็นเรื องตลกโดยลอ้เลียนปัญหาเหล่านั@นกบังานจิตรกรรมเพื อผ่อนคลาย
จิตใจจนก่อใหเ้กิดความสุขทางใจ ทาํใหมี้กาํลงัใจในการใชชี้วติอยา่งมีความสุขต่อไป 
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ตํานานเฮอร์คิวลสิ (hercules) วรีบุรุษแห่งกรีก ที%มีพละกาํลงัมหาศาล, เขา้ถึงเมื อ 18 ธนัวาคม 2559, 
 เขา้ถึงไดจ้าก http://conan-kung.blogspot.com/2010/11/berserker.html 
ศิลปะบาโรก (Baroque), เขา้ถึงเมื อ 19 ธนัวาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.arjarnkai.com/ 
 art-Baroque.html  
ศิลปะแห่งการหยบิยมื, เขา้ถึงเมื อ 18 ธนัวาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.chulabook.com/ 
 description.asp?barcode=9789740333524 
fineartamerica [ออนไลน์] เขา้ถึงเมื อ 19 ธนัวาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก  https://fineartamerica 
 .com/featured/hercules-killing-the-dragon-of-the-garden-of-the-hesperides-peter-
 paul-rubens-and-workshop.html 
Hercules and Omphale [ออนไลน์], เขา้ถึงเมื อ 19 ธนัวาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://www 
 .wikiwand.com/en/Hercules_and_Omphale_(Rubens) 
Hercules slaying the Hydra. c.1690.Louis Cheron. French. 1660-1725. oil on canvas 

 .https://www.pinterest.com/pin/442126888388893851/[ออนไลน์], เขา้ถึงเมื อ 19 
 ธนัวาคม 2559 
Hercules vs nemean lion [ออนไลน์], เขา้ถึงเมื อ 18 ธนัวาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 

 https://wapbaike.baidu.com/item/尼密阿 
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รายชื%อผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

ผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2560 

The Lernean Hydra                           เทคนิค  สีนํ@ามนับนผา้ใบ    ขนาด  240 X 240 ซม. 
The Nemean Lion           เทคนิค  สีนํ@ามนับนผา้ใบ     ขนาด  180 X 250 ซม. 
The Man-Eating Horses of Diomedes เทคนิค  สีนํ@ามนับนผา้ใบ     ขนาด  170 X 240 ซม. 
Omphale                                 เทคนิค  สีนํ@ามนับนผา้ใบ     ขนาด  175 X 240 ซม. 
Dragon of the Hesperides    เทคนิค  สีนํ@ามนับนผา้ใบ      ขนาด  175 X 240 ซม. 
Ceberus                         เทคนิค  สีนํ@ามนับนผา้ใบ    ขนาด  160 X 210 ซม. 
The Stymphalian Birds                เทคนิค สีนํ@ามนับนผา้ใบ   ขนาด  160 X 210 ซม. 
The Cretan Bull                         เทคนิค  สีนํ@ามนับนผา้ใบ  ขนาด  172 X 240 ซม. 
The Hind of Ceryneia            เทคนิค  สีนํ@ามนับนผา้ใบ   ขนาด  172 X 240 ซม. 
The Erymanthian Boar      เทคนิค สีนํ@ามนับนผา้ใบ   ขนาด  172 X 240 ซม. 
The Cattle of Geryon        เทคนิค  สีนํ@ามนับนผา้ใบ  ขนาด  172 X 240 ซม. 
The Augean Stables clean up   เทคนิค สีนํ@ามนับนผา้ใบ    ขนาด  172 X 240 ซม. 
guido reni hercules       เทคนิค สีนํ@ามนับนผา้ใบ ขนาด  172 X 240 ซม. 
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ประวตัิผู้สร้างสรรค์ 

 

ชื อ – นามสกุล  ณฐิัวฒิุ  ชูมะโนวฒัน์ 
วนัเดือนปีเกิด 18 สิงหาคม 2536 
ที อยู ่  1012/138-139, ซอย วชิรธรรมสาธิต 57, แขวงบางจาก, เขตพระโขนง, 
  กรุงเทพฯ 10260 
โทรศพัท ์  084-752-8462 

ประวติัการศึกษา - ประกาศนียบตัรอนุบาลศึกษา โรงเรียนนราทร 
  - ประกาศนียบตัรประถมศึกษา โรงเรียนนราทร 
  - ประกาศนียบตัรมธัยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 
  - คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ประวติัการแสดงงาน  

2557  - "ฮอฟเฟส" อีพี วนั อาร์ตคานิวอล, หอศิลป์ฮอฟอาร์ต, กรุงเทพฯ  

2558  - เทน็สเตป็ 2, หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ,์ 
  กรุงเทพฯ                                                                            

2559  - เอก็สตรีมรี นอนเซนต,์ คาลวทิ สตูดิโอแอนด์แกลเลอรี , กรุงเทพฯ 
  - ร้อยภาพ ร้อยดวงใจ นอ้มรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ, เซนทรัลเวร์ิล, 
  กรุงเทพฯ 
  - ในหลวงในดวงใจ, ศุนยก์ารคา้ริเวอร์ซิตี@  แบง็ค็อก, กรุงเทพฯ 

2560  - เหมา, ศุนยก์ารคา้ริเวอร์ซิตี@  แบง็คอ็ก, กรุงเทพฯ 
  - ดวงใจราษฎร์, ศุนยก์ารคา้ริเวอร์ซิตี@  แบง็ค็อก, กรุงเทพฯ 

 

 

 


