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สาขาวชิา ทศันศิลป์ 
ภาควชิา สาขาศิลปไทย 
ปีการศึกษา 2557 

 

บทคัดย่อ 

 

ในสังคมปัจจุบนัมีการยอมรับในเรื�องของเพศทางเลือกมากขึ,นและทาํให้กลุ่มคนเหล่านี, มี

การแสดงออกที�เปิดเผยมากขึ,น แต่ก็ปฏิเสธไม่ไดว้่าสังคมส่วนใหญ่ไม่ไดใ้ห้การยอมรับในเรื�องนี,   

จึงมีคนที�ตอ้งปิดบงั หลบซ่อน ความรู้สึกเหล่านี,ไว ้เพราะหากเปิดเผยออกมาอาจมีผลกระทบต่อการ

ใช้ชีวิตประจาํวนั  การพราง ซ่อนเร้นรูปลกัษณ์ที�แทจ้ริง ที�ตอ้งการแสดงออกจึงยงัเป็นสิ�งจาํเป็น    

ดงันั,นขา้พเจา้จึงตอ้งการถ่ายทอดผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมยัที�มีการผสมผสานระหวา่งลวดลาย

ไทยประเพณีและลวดลายในอุดมคติจากจินตนาการของขา้พเจา้  นาํมาประกอบร่วมกนักบัรูปทรง

ของคนที�ปกคลุมอาํพรางรูปร่างเอาไว ้จึงเกิดเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ในหวัขอ้ “ลายพราง”  
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Concentration   Visual Art 

Department   Thai Arts 

Academic Year   2557 

 

Abstract 

 

 Today, people had more accepted about sexualities, and they had more expressed openly. 

However, most of people did not except about this. That is why some of them had to conceal 

these feeling. Because if they declassify, it will impact them in their daily life. Concealing and 

hiding the real look are necessary. Thus, I wanted to present Thai contemporary painting which 

combined Thai custom painting with my imaginary ideal painting, and assembled the concealed 

human shapes together. Causing this art thesis named Conceal. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

 ขา้พเจา้ขอนอ้มระลึกถึงพระคุณบิดา-มารดา ที�ใหก้าํเนิด อุตส่าห์ถนอมเลี$ยงดูและให้
การศึกษาแก่ชีวติจนเติบโตและขอขอบพระคุณญาติพี�นอ้งทุกๆท่าน 
   ขา้พเจา้ขอนอ้มระลึกถึงพระคุณครูช่างไทยทุกแขนง ที�ไดคิ้ดคน้วชิาต่างๆและเป็นมรดก
สืบต่อมาแก่คนรุ่นหลงัทาํให้ขา้พเจา้สามารถศึกษาเรียนรู้ ขอกราบพระคุณ ท่านศาสตราจารยเ์กียรติ
คุณชลูด นิ�มเสมอ ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ภิชยั ภิรมยรั์กษ ์และคณาจารยภ์าคศิลปไทยทุกๆท่าน ที�ให้
ความรู้ คาํแนะนาํ สั�งสอนแก่ขา้พเจา้ตลอดจนสถาบนัทุกๆแห่งที�ขา้พเจา้ไดเ้คยศึกษาเล่าเรียนมา ที�
ทาํใหข้า้พเจา้ไดเ้รียนรู้และเห็นคุณค่าในงานศิลปกรรม 
   ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณกลัยาณมิตรทั$งหลาย ที�ไดใ้หก้ารช่วยเหลือและเป็นกาํลงัใจใหก้นั
ตลอดมา 
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 ช 

คํานํา 

 
เอกสารฉบบันี� เป็นส่วนหนึ� งของการศึกษาหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ 

กลุ่มวิชาเอกศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
นาํเสนอแนวความคิด แรงบนัดาลใจ กระบวนการสร้างสรรค ์วิธีการดาํเนินงาน การแกปั้ญหาและ
การพฒันางานอย่างเป็นขั�นตอน จากประสบการณ์การสร้างสรรค์ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ถึง
ระยะศิลปนิพนธ์ กบัแนวคิดการสร้างสรรคบ์นพื�นฐานและแรงบนัดาลใจจากเทคนิคลายเส้นและ
งานจิตรกรรมลายรดนํ�า เรื�องราวเกี�ยวกบัเพศที�สาม และความรู้สึกของขา้พเจา้เอง เพื�อเป็นสื�อถึงผล
ของการแสดงออกทางความคิด และหวงัจะเพิ�มสุนทรียในการนาํเสนอ ต่อผูศึ้กษาและสนใจใน
ผลงาน จิตรกรรมลายรดนํ�าและลายกาํมะลอเช่นเดียวกบัขา้พเจา้ 
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บทที� 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 แสงคือคลื
นชนิดหนึ
 งและมีพลังงานการแพร่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความยาวคลื
นที


สายตามนุษยส์ามารถมองเห็นหรือบางครั) งอาจรวมถึงการแผรั่งสีแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความยาวคลื
น

ตั)งแต่รังสีอินฟาเรทถึงรังสีอลัตราไวโอเลตดว้ยสมบติัพื)นฐานของแสง และการเดินทางของแสง แสง

จะทาํหน้าที
เดินทางไปกระทบวตัถุหนึ
 งๆ คลื
นแสงของสีบางสีถูกวตัถุดูดกลืนไปและสะทอ้นคลื
น

แสงสีอื
นเขา้สู่ตาเราทาํใหเ้รามองเห็นวตัถุเป็นสีนั)น การที
ตาเราเห็นความเขม้ของแสงบริเวณต่างๆบน

ผวิของวตัถุไม่เท่ากนัเนื
องมาจากระยะห่างระหวา่งแหล่งกาํเนิดแสงกบัผิวของวตัถุที
บริเวณต่างๆยาว

ไม่เท่ากนั นอกจากแสงแลว้ตาเราก็ยงัสามารถมองเห็นสีต่างๆบนวตัถุได ้ซึ
 งเกิดจาการผสมของแสงสี

นั
นเอง เช่น แสงขาวอาจเกิดจากแสงเพียง 3 สีรวมกนั แสงทั)งสามสี ไดแ้ก่ แสงสีแดง แสงสีเขียว และ

แสงสีนํ)าเงิน หรือเรียกวา่ สีปฐมภูมิ และถา้นาํแสงที
เกิดจากการผสมปฐมภูมิ 2 สีมารวมกนัจะเกิดเป็น 

สีทุติยภูมิ ซึ
 งสีทุติยภูมิแต่ละสีจะมีความแตกต่างกนัในระดบัความเขม้สีและความสวา่งของแสงส่งผล

ใหเ้กิดเป็นความงดงามในหลากหลายรูปแบบ  ขา้พเจา้จึงมีความประสงคน์าํลกัษณะการนาํการหกัเห

ของแสงมาสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมในรูปแบบการเรียงตวัของเส้นที
มีมากกวา่หนึ
งเส้นขยาย

ออกไปในทิศทางใดทิศทางหนึ
งก็จะทาํให้เกิดเป็นระนาบขึ)น  โดยมีความกวา้งกบัความยาวเป็นตวั

กาํกบัทั)งนี) ระนาบยงัสามารถทาํให้เกิดรูปทรงปริมาตรไดอ้ย่างมากมายหลากหลายรูปแบบจึงทาํให้

ชิ)นงานที
สร้างจากเส้นและระนาบมีความน่าสนใจมากยิ
งขึ)น  

ดงันั)นเส้นและระนาบจึงถือเป็นองคป์ระกอบที
สาํคญัในการสร้างสรรคผ์ลงานบนพื)นที
วา่ง

ใหอ้อกมาไดอ้ยา่งมีความเป็นเอกลกัษณ์และงดงาม ทาํใหเ้ราสามารถรับความรู้สึกหนกั เบา หรืออยู่

นิ
งในทศันียภาพนั)นๆไดแ้ละเพื
อเพิ
มความน่าตื
นเตน้และความน่าสนใจผา่นเชือกที
สะทอ้นแสงจึง 
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วตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์  

ขา้พเจา้ตอ้งการนาํเสนอถึงเรื�องราวของความรู้สึกภายในเกี�ยวกบัเรื�องเพศที�ไม่ชดัเจน และ

ดูคลุมเครือทางความคิด ไม่ชดัเจน การพราง ตวัเองจากรูปลกัษณ์ภายนอกที�ไม่ตรงกบัสภาวะเพศ 

ในความเป็นจริง แต่รูปแบบหรือแนวคิดที�ออกมาก็ไม่ไดต้อ้งการที�จะประชดประชนั หรือเรียกร้อง

สิทธิใดๆจากสังคม ขา้พเจา้เพียงแต่ตอ้งการคน้หาความรู้สึกภายในที�แทจ้ริงของตนและบอกเล่า

เรื�องราวของขา้พเจา้เอง เพื�อการปรับตวัเขา้กบัสังคมรอบขา้งไม่วา่จะ ครอบครัว เพื�อน และบุคคล

ในสังคมรอบตวัขา้พเจา้ และหวงัเป็นอย่างยิ�งว่าบุคคลรอบขา้งและสังคมจะมีความเขา้ใจในตวั

ขา้พเจา้และเห็นความงามในเพศที�สาม โดยนาํเสนอผา่นรูปแบบทางศิลปะใหส้ังคมไดรั้บรู้ 

  

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

กายภาพภายนอกและความรู้สึกภายในได้สร้างสมดุลด้วยตวัของมันเอง  สภาวะการ

ปรับตวัต่างมีความหมายในเชิงความรู้สึก มีเหตุมีผล ดั�งท่วงทาํนองของความสุขลึกๆ ที�เกิดจาก

สภาวะภายในสู่ภายนอก  เกิดความชัดเจนทางภาพลกัษณ์ในรูปแบบของตวัมนัเอง  ในแง่มุมนี4

ขา้พเจา้ถ่ายทอดเป็นงานจิตรกรรม  ดว้ยการนาํนํ4 าหนักขาวเทาดาํ และลวดลายมาผสมผสานกบั

รูปทรงของมนุษย ์เพื�อบอกถึงสถานะที�คลุมเครือไม่ ความรู้สึกการซ่อนพรางที�มีความเต็มเปี� ยมไป

ดว้ยความงดงาม 

 

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

ในการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ในชุดนี4  จะวางโครงสร้างของภาพเป็นการทบัซ้อนกนั

ระหวา่งรูปทรงของสิ�งมีชีวิต  คือลวดลายกนก ลายลูกไม ้และรูปทรงต่างๆที�ไดรั้บแรงบนัดาลใจ

จากรูปทรงธรรมชาติที�มีอยูจ่ริง และไม่มีอยูจ่ริงที�เกิดจากจินตนาการของขา้พเจา้เอง ทบัซ้อนอยูบ่น

รูปทรงมนุษย ์ซึ� งเป็นรูปของขา้พเจา้เอง  ซึ� งรูปทรงและลวดลายที�ขา้พเจา้เขียนขึ4นจากความจริงและ

จินตนาการของขา้พเจา้นั4น ให้ดูเหมือนพรางสิ� งที�ซ่อนอยู่ด้านหลงัลวดลายที�บดบงัอยู่เบื4องหน้า  

เพื�อให้ผูช้มคลอ้ยตามกบัลวดลายที�ดูสวยงามและแปลกตาจนมองเห็นเป็นรูปของมนุษยที์�ปรากฏ  

อยูภ่ายใตล้วดลายที�เกิดจากจินตนาการเหล่านั4น 
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การเน้นรายละเอียดนํ4 าหนักลวดลายต่างๆ ขา้พเจา้ให้ความสําคญักบันํ4 าหนักที�ซับซ้อน 

เพื�อให้เกิดภาพซ้อนขึ4นมาเมื�อผูช้มถอยมาดูงานไกลๆก็จะเห็นนํ4 าหนักที�ชดัเจนที�เป็นรูปทรงของ

มนุษย์   เทคนิคที�ใช้เป็นหมึกดําบนผืนผ้าใบ ซึ� งตอบสนองความรู้สึกเรื� องนํ4 าหนักและให้

รายละเอียดไดดี้เป็นพิเศษ 

 

ขั�นตอนและวธีิการสร้างสรรค์ 

ในโครงการศิลปะชุดนี4  ข้าพเจ้าได้แบ่งขั4นตอนในการสร้างสรรค์โครงงานมาเป็นขั4นตอน

หลกัๆดงันี4  

- ศึกษาคน้ควา้และเก็บรวบรวมขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง 

- ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัรูปทรงดอกไมแ้ละรูปทรงของธรรมชาติพนัธ์ไมต่้างๆ 

- ขอ้มูลที�เกี�ยวกบัเรื�องราวของเพศสภาพ เรื�องเพศที�สาม 

- ขอ้มูลความหมายของดอกไม ้และรูปทรงของธรรมชาติที�นาํมาใช ้

- ถ่ายรูปขา้พเจา้เองที�ผา่นการจดัแสงเงาเพื�อเป็นขอ้มูลแบบร่าง 

- วเิคราะห์และหาความสมดุลขององคป์ระกอบของแบบร่างที�ถ่ายมา 

- เริ�มกระบวนการและขั4นตอนการทาํวจิยั 

- นาํเสนอผลงาน พร้อมเสนอวิจยัเป็นระยะๆ เพื�อปรับปรุงแกไ้ข พฒันาผลงานให้สมบูรณ์

ยิ�งขึ4น 

 

แหล่งข้อมูลที#นํามาใช้ในการสร้างสรรค์ 

- ศึกษา สังเกต บนัทึกภาพดอกไมจ้ากธรรมชาติรอบตวั 

- ศึกษารายละเอียดเพิ�มเติมจากหนงัสือ สมุดภาพ ดอกไม ้

- ศึกษา สังเกตและบนัทึกสิ� งต่างๆ ที� เกี�ยวกับเพศที�สาม และค้นควา้จากบทความต่างๆ

เพิ�มเติม 
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อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ 

- หมึกดาํ  

- ผา้ใบ  

- สีรองพื4น  

- แปรงทาสี  

- พูก่นั  

- ดินสอ  

- ยางลบ 
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บทที�2 

ข้อมูลที�เกี�ยวกบัการสร้างสรรค์ 

 

 จากกระแสสังคมและกระแสต่างๆในเรื�อง เพศทางเลือกในปัจจุบนัที�มีมากขึ!น เกิดเพศ

ต่างๆมากมาย นอกจาก เพศชาย หญิง อีกทั!งขา้พเจา้เองอยากส่งผา่นความรู้สึกของขา้พเจา้เองผา่น

ผลงานชุดนี!  แรงบนัดาลใจบางส่วนจึงมาจากความรู้สึกของขา้พเจา้เองเป็นส่วนมาก  ประกอบกบั

การคน้หาขอ้มูลที�มีอิทธิพล เพิ�มเติมดงันี!  

 

ที�มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

เพศที�สามเป็นเพศที�ถูกแยกออกมาจากเพศชาย เพศหญิง และเป็นเพศที�มีความซับซ้อน

ทางดา้นอารมณ์ความรู้สึก และส่งผลต่อออกมาเป็นการกระทาํ จึงยากที�ผูค้นในสังคมจะเขา้ใจเพศ

เหล่านี!  ขา้พเจา้เองมีความรู้สึกเขา้ใจและรับรู้ถึงความซับซ้อนเหล่านั!น เพราะขา้พเจา้ก็อยู่ในกลุ่ม

เพศที�สาม จึงเข้าในถึงสภาพแวดล้อมและความกดดนัที�เพศที�สามได้รับจากสังคม จึงเป็นแรง

บนัดาลในการขบัเคลื�อนความคิดภายในของขา้พเจา้ที�อยากเสนอมุมมองความงามของเพศนี!  ออกสู่

สังคมด้วยการสร้างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี! ขึ!น ในรูปแบบผลงานจิตรกรรม2มิติ ที�ดูแล้วอาจให้

ความรู้สึกหม่นหมองดว้ยบรรยากาศภาพที�เป็นสีเทา แต่ในภาพนั!นเต็มไปดว้ยความงามของดอกไม ้

และรายละเอียดของลายเส้นหมึกจีน หลากหลายนํ! าหนัก ค่อยๆประดิษฐ์ลวดลายขึ! นมาเพื�อให้

ดอกไมแ้ต่ละดอกมีความสวยงามและพรางรูปร่างที�เป็นเพศที�แทจ้ริงของขา้พเจา้ไว ้ให้ร่างกายนั!น 

กลมกลืนไม่ดูแปลกแยกจากสังคม 
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ทศันคติที	เกี	ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ 

มนุษยมี์ความ มหศัจรรยใ์นการสร้างสรรคต่์างๆ และสร้างความแปลกใหม่ดว้ยการคน้ควา้

ศึกษาจากความรู้สึกภายในของตน แสดงออกมาเป็นผลงานที(ไม่เคยมีมาก่อน และพฒันาเติมแต่งให้

ดีมากยิ(งขึ-นจนเกิดลกัษณะเฉพาะตวัที(ดูเป็นตวัตน และเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง 

การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะคือการแสดงออกทางความคิดส่วนตวัของศิลปินและออกมา

เป็นผลงานที(มีคุณค่า และบ่งบอกความเป็นตวัตนของศิลปินได้มากที(สุด บอกได้ถึงความคิด ณ 

ขณะนั-นของศิลปิน ที(ตอ้งการสื(อออกมาเพื(อตอบสนองอะไรบางอยา่งกบัสังคม และผลงานต่างๆ

เหล่านั-นก็กลบักลายเป็นบนัทึกที(สําคญัของหน้าประวติัศาสตร์ไปดว้ยเช่นกนั เพราะผลงานของ

ศิลปินในแต่ละยุคสมยัมีความแต่งต่างและบ่งบอกไดถึ้งยุคนั-นๆ ผลงานของศิลปินจะแฝงไปดว้ย

รสนิยม ที(ร่วมสมยัของแต่ละยุคที(สร้างสรรค์ผลงานชิ-นนั-นขึ- นมา สามารถกล่าวได้ถึงความคิด 

เหตุการณ์ต่างๆ รสนิยมของบุคคลคนในยุคนั-นไดเ้ลยทีเดียว ฉะนั-นผลงานศิลปะที(เกิดขึ-นในแต่ละ

ยคุจึงเป็นบนัทึกที(สาํคญัต่อการศึกษาประวติัศาสตร์ของคนรุ่นหลงัไดอ้ยา่งดีเยี(ยม 

 การศึกษาเรื(องเพศสภาวะในรูปแบบงานศิลปะ ประเทศไทยยงัไม่มีการแพร่หลายเท่าที(ควร 

อาจเป็นเพราะขอจาํกัดทางด้านสังคม วฒันธรรม และหลักฐานในการศึกษาก็เป็นได้ เพราะ

การศึกษาเรื( องเพศสภาวะอาจถูกมอง เป็นด้านวิชาการของมนุษยว์ิทยามากกว่าผลงานทางด้าน

ศิลปะ 

 การนาํเสนอในรูปแบบของงานศิลปะ เรื(องของเพศสภาพ ปัจจุบนัมีศิลปินจาํนวนหนึ(ง ที(

นาํเสนอผลงานในเรื(องนี-  ขา้พเจา้เป็นอีกหนึ( งคนที(สนใจและศึกษา ในเรื(อง ของเพศที(สาม และ

นาํมาเสนอในรูปแบบของผลงานศิลปะสองมิติ  เพื(อนาํเสนอเรื(องเหล่านี- สู่สังคม ดว้ยผลงานศิลปะ 

ซึ( งเป็นอีกมิติหนึ(งที(ทาํใหส้ังคมรับรูปและเขา้ใจเรื(องราวของเพศที(สามไดง่้ายขึ-น 

  

อทิธิพลที	ได้รับจากสังคม 

ในสังคมไทย ทุกคนส่วนใหญ่มกัไม่เขา้ใจและมีทีท่าที(รังเกียจเพศที(สาม โดยใช้ความคิด

ส่วนตวั หรือความอคติส่วนตวัในการตดัสิน บุคคล กลุ่มเพศที(สาม โดยแทจ้ริงแล้วความคิด

เหล่านั-น ส่วนหนึ(งไดรั้บการปลุกฝังมาจากวฒันธรรม หรือความเชื(อบางอยา่ง ที(เป็นความคิดเดิมๆที(

สังคมไทยเชื(อและปฏิบติักนัมา จนไม่สนใจที(จะเปิดรับสิ(งใหม่ๆในปัจจุบนั แต่ก็มิไดป้ฏิเสธวา่ไม่มี
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คนยอมรับเพศที(สามเลย เพราะก็ยงัมีบุคคลในสังคมปัจจุบนัอีกมากมายที(เปิดใจ ที(จะเรียนรู้และ

เขา้ใจ เพศที(สามอยา่งจริงใจ ศิลปินจึงสร้างจิตรกรรมขึ-นมาเพื(อนาํเสนอมุมมองชีวิตของเพศที(สาม 

ที(ต้องการอยู่ในสังคมอย่างผู ้คนปกติทั(วไป ไม่ต้องการถูกมองว่าผิดแปลกไปจากคนอื(นใน

สังคมไทย 

ในชีวติประจาํวนัของขา้พเจา้เอง มีบุคคลไม่นอ้ยที(ใหก้ารยอมรับในตวัขา้พเจา้ เพื(อนฝงู ครู

บาอาจารย ์และอีกมากมายที(พร้อมที(จะเปิดใจและยอมรับความรู้สึกของขา้พเจา้ แมจ้ะมีอีกจาํนวน

ไม่นอ้ยที(ยงัคงปฏิเสธพฤติกรรมเหล่านั-น 

ดว้ยเหตุนี- ขา้พเจา้จึงนาํเสนองานจิตรกรรมในมุมของความสวยงาม การที(ใช้ดอกไมเ้พื(อ

แทนการตกแต่งร่างกายของสาวประเภทสอง เพื(ออาํพรางความเป็นเพศสภาพที(แทจ้ริง และตอ้งการ

ที(จะมีสรีระสวยงามอยา่งสมบูรณ์ เช่นหญิงสาวปกติทั(วไป 

 

อทิธิพลที	ได้จากงานศิลปกรรมไทยของช่างโบราณ 

ผลงานสร้างสรรคข์องขา้พเจา้ ไดรั้บอิทธิพลมาจากงานจิตรกรมไทยและลายรดนํ- าของช่าง

ไทยโบราณ ซึ( งแสดงให้เห็นถึงการใช้เส้นได้อย่างดียิ(ง มีการจดัองค์ประกอบจงัหวะช่องไฟ ที(มี

ความสัมพนัธ์กนั มีความประณีต บรรจง เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน ไม่เหมือนชาติอื(นใด 

ภาพเขียนที(มีลกัษณะเป็นแบบอย่างของไทย ที(แตกต่าง จากศิลปะของชนชาติอื(นอย่าง

ชดัเจน ถึงแมจ้ะมีอิทธิพลศิลปะของชาติอื(นอยู่บา้ง แต่ก็สามารถ ดดัแปลง คลี(คลาย ตดัทอน หรือ

เพิ(มเติมจนเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของ ตนเองไดอ้ยา่งสวยงาม ลงตวั น่าภาคภูมิใจและมีวิวฒันาการ

ทางดา้นรูปแบบ และวธีิการมาตลอดจนถึงปัจจุบนั ซึ( งสามารถพฒันาต่อไปอีกในอนาคต จิตรกรรม

ไทยเป็นลกัษณะอุดมคติ เป็นภาพ 2 มิติ โดยนาํสิ(งใกลไ้วต้อนล่างของภาพ สิ(งไกลไวต้อนบนของ

ภาพ ใชสี้แบบเอกรงค ์คือ ใชห้ลายสี แต่มีสีที(โดดเด่นเพียงสีเดียว 

จิตรกรรมไทยเป็นศิลปะในแบบอุดมคติ ซึ( งได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ โดย

ผสมผสานความรู้สึกนึกคิดและปรัชญาเขา้ไป  ทาํให้มีคุณค่าทางสุนทรียภาพ ดว้ยการวางรูปทรง 

เส้น, สี, องคป์ระกอบ, ในส่วนดา้นเนื-อหา จะไดม้าจากปรัชญาทางพุธศาสนาและวรรณคดีของไทย 

การแสดงออกของงานจิตรกรรมไทยไม่ไดค้าํนึงถึงขอ้เทจ็จริง ส่วนมากจะเป็นแบบสองมิติ 

มีการวางจงัหวะรูปทรงไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัพื-นที(วา่ง ไม่มีความหนาความลึกของรูปทรง, ในงาน
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ลายรดนํ- า การกาํหนดจงัหวะช่องไฟต่างๆ จะมีความสําคญัมาก จะช่วยเน้นจุดเด่นจุดรอง ของ

ผลงานไดอ้ยา่งดี  

จิตรกรรมไทยโบราณ มีการคิดคน้ ประดิษฐสิ์(งต่างๆ มากมาย ไม่วา่จะเป็นตน้ไมป้ระเภทต่างๆ ก็จะ

มีมากชนิด แยกพนัธ์ุ แยกใบ และรายละเอียดต่างๆ การคิดคน้รูปแบบในป่าหิมพานต ์ก็มีตั-งแต่สัตว์

บก สัตวน์ํ- า มีการผสมระหว่างสัตวต่์างชนิดกัน ทาํให้เกิดความงาม ความแปลกในรูปทรงตาม

จินตนาการไดม้ากมายนั-น ยอ่มแสดงถึงการใชธ้รรมชาติเป็นสื(อตน้แบบ แลว้จึงประดิษฐ์ดดัแปลง

จากรูปทรงธรรมชาติ จนมาเป็นรูปทรงในอุดมคติ ซึ( งเป็นการใช้ความคิด เหตุผล และให้

ความสาํคญัต่อการจินตนาการ เป็นส่วนสาํคญัในการสร้างรูปทรง 

จากหลกัการเหตุผลของการจินตนาการของช่างไทยในการเพิ(มเติมดดัแปลงจากธรรมชาติ

นี(เอง ทาํให้ขา้พเจา้เอาสาระ ความรู้ เรื(องราว อนัมาจากอุดมคติของช่างไทยโบราณมาจินตนาการ 

แลว้วิเคราะห์ ขอ้ดี ขอ้เสีย ศึกษาการจกัวางรูปทรงกบัพื-นที(ว่างจนทาํให้ขา้พเจา้ไดแ้นวคิดในการ

สร้างสรรคผ์ลงานชุดนี- ขึ-นมา 

ทั-งหมดนี- เป็นข้อมูลที(ข้าพเจา้ค้นควา้มาโดยตลอด และก่อให้เกิดแรงบนัดาลใจในการ

สร้างสรรค ์โดยมีจิตรกรรมไทยและศิลปะบนตูพ้ระธรรม ศิลปะบนบานประตูวดัต่างๆ 
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ภาพที	1:  ภาพบานประตูไมจ้าํหลกัโบราณ แสดงถึงชั-นเชิงในฝีมือช่างไมข้องคนในสมยัอยธุยาที(หา

ชมไดย้าก และไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นคู่บานประตูไมจ้าํหลกัโบราณที(มีความสวยงามคู่หนึ(งใน

จงัหวดัอุตรดิตถ ์     มาจาก (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wat_Don_Sak_door.jpg 18 

ตุลาคม 2556) 

 

ภาพที	 2: ภาพลายปูนปั- นที(ปีกนกพระอุโบสถ ของเดิมลงรักปิดทองประดบักระจก มาจาก 

(http://www.reurnthai.com/index.php?action=printpage;topic=1975.0 18 ตุลาคม 2556) 
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ภาพที	 3:  ภาพบานประตู พระอุโบสถ วดับรมพุทธาราม พระนครศรีอยธุยาปัจจุบนัเชิญมาไวที้(วดั

พระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ มาจาก 

(http://www.reurnthai.com/index.php?action=printpage;topic=1975.0 18 ตุลาคม 2556) 

 

 

ภาพที	 4 : ภาพ บานประตู พระอุโบสถ วดับรมพุทธาราม พระนครศรีอยธุยาปัจจุบนัเชิญมาไวที้(วดั

พระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ มาจาก 

(http://www.reurnthai.com/index.php?action=printpage;topic=1975.0 18 ตุลาคม 2556) 
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ภาพที	 5:  ภาพบานประตู มณฑปพระพุทธบาท วดัพระพุทธบาท สระบุรีสมยัอยธุยา ซ่อม-สร้าง 

ครั- งรัชกาลที( ๑ มาจาก (http://www.reurnthai.com/index.php?action=printpage;topic=1975.0 18 

ตุลาคม 2556) 

 

 

ภาพที	 6:  ภาพบานประตู มณฑปพระพุทธบาท วดัพระพุทธบาท สระบุรีสมยัอยธุยา ซ่อม-สร้าง 

ครั- งรัชกาลที( ๑ มาจาก (http://www.reurnthai.com/index.php?action=printpage;topic=1975.0 18 

ตุลาคม 2556) 

   ส
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ภาพที	 7: ภาพบานประตู วดัมหาธาตุ พิษณุโลก มีจารึกอกัษรจารดว้ยมุก สร้างครั- งรัชสมยัพระบรม

โกศ  มาจาก (http://www.reurnthai.com/index.php?action=printpage;topic=1975.0 18 ตุลาคม 

2556) 

 

 

ภาพที	 8:  ภาพชุดลายรดนํ-าจากหีบพระธรรม ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร จ.กรุงเทพ สมยั

อยธุยาตอนปลาย มาจาก (http://www.jitdrathanee.com/Learning/khru/E11.htm#.UmJnTnBkNrk 

18 ตุลาคม 2556) 
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ภาพที	 9: ภาพชุดลายรดนํ-าจากหีบพระธรรม ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร จ.กรุงเทพ สมยั

อยธุยาตอนปลาย มาจาก (http://www.jitdrathanee.com/Learning/khru/E11.htm#.UmJnTnBkNrk 

18 ตุลาคม 2556) 

 

 

ภาพที	 10:  ภาพชุดลายรดนํ-าจากหีบพระธรรม ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร จ.กรุงเทพ 

สมยัอยธุยาตอนปลาย มาจาก 

(http://www.jitdrathanee.com/Learning/khru/E11.htm#.UmJnTnBkNrk 18 ตุลาคม 2556) 
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ภาพที	11: ภาพ ลายรดนํ-าวดัเซิงหวาย   ความงามของลายรดนํ-าวดัเซิงหวาย อยูที่(การวางจงัหวะ

ช่องไฟ เส้นสายอิสระสอดประสานกบัภาพสิงสาราสัตว ์ในท่วงท่าต่างๆ ทาํใหภ้าพดูเคลื(อนไหว

งดงามแปลกตา ผนวกกบัการผกูลายที(พริ-วไหว ลายกระหนกแทงช่องอกงามเบิกบานสุดขีด จน

ไดรั้บยกยอ่งในฐานะ "งานชั-นเลิศของศิลปกรรมสมยัอยธุยาตอนปลาย" และนบัเป็นแบบแผนลาย

เก่าแก่ที(สุดลายหนึ(งในประวติัศาสตร์ชาติไทย   มาจาก

(http://www.jitdrathanee.com/Learning/khru/E11.htm#.UmJnTnBkNrk 18 ตุลาคม 2556) 
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ภาพที	12:  ภาพลายรดนํ-าวดัเซิงหวาย มาจาก 

(http://www.jitdrathanee.com/Learning/khru/E11.htm#.UmJnTnBkNrk 18 ตุลาคม 2556)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที	13, ภาพที	 14:  ภาพลายรดนํ-าวดัเซิงหวาย มาจาก

(http://www.jitdrathanee.com/Learning/khru/E11.htm#.UmJnTnBkNrk 18 ตุลาคม 2556)  
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สาระเรื	องราวที	ค้นคว้า 

นอกเหนือจากการบนัทึกและคน้ควา้ขอ้มูลทางงานวิจยั บทความ ที(เกี(ยวกบัเพศที(สามหรือ

เพศทางเลือก เพื(อประกอบการทาํงานแล้ว ขา้พเจา้ยงัศึกษาในเรื(องของรูปร่าง รูปทรงต่างๆ ของ

ดอกไมแ้ต่ละชนิด เขียนตดัทอนในรูปทรงที(ดูง่ายขึ-น และประดิษฐ์ลายลงไปในรูปทรงของดอกไม้

นั-นๆ โดยดดัแปลงลวดลายมาจากช่างโบราณบา้ง คน้ควา้ประดิษฐ์ขึ-นเองบา้ง ดว้ยคุณสมบติัของ

หมึกจีนแลว้ สามารถทาํให้เกิดลวดลายไดเ้ยอะมากมาย แต่ขา้พเจา้ก็ยงัคงความเป็นรูปทรงความ

เป็นจริงของดอกไมน้ั-นๆอยู ่เพียงแต่สร้างลวดลายภายในใหม่ขึ-นมาเท่านั-นเอง เพื(อให้ผูช้มผลงาน

ไม่เบื(อ และมีความรู้สึกตื(นตาและคน้หาไปกบัลวดลายที(ดูซ่อนเร้นเหล่านั-น จนประกอบขึ-นเป็น

ความงามและเกิดสุนทรียะในการชมผลงานของขา้พเจา้ 

 

ความสําคัญของเทคนิค 

 จิตรกรรมฝาผนงั จิตรกรรมลายทอง หรือศิลปะไทยต่างๆลว้นเกิดจากความประณีตของ

ช่างโบราณ ดว้ยเส้นที(มีความอ่อนชอ้ย ดว้ยนํ- าหนกัของเส้นลวดลายที(ถูกดดัแปลง ประดิษฐ์ขึ-นโดย

ได้รับตน้แบบมาจากธรรมชาติ เห็นได้ชัดในงานจิตรกรรมลายทองต่างๆของช่างโบราณ นํา

ลวดลายเหล่านั-นมาประกอบเป็นเครือเถาต่างๆ ประกอบขึ-นเป็นผลงานสองมิติบา้ง เขียนลงบนขา้ว

ของเครื(องใชบ้า้ง และลวดลายเหล่านั-นแสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรคที์(มีความลงตวัอยา่งสมบูรณ์

แบบ อีกทั-งผลงานเหล่านั- นยงัสืบทอดมาเป็นผลงานในการศึกษาของผูที้( มีความสนใจในงาน

จิตรกรรมไทยในยคุหลงัไดอ้ยา่งดี 

 

เหตุผลการนําเสนอ 

ขา้พเจา้ตอ้งการนาํเสนอความรู้สึกภายในจิตใจของขา้พเจา้ ผา่นทางผลงานจิตรกรรมและ

การบอกเล่าดว้ยเทคนิคและรูปร่างรูปทรงในผลงาน สื(อถึงความงามภายในแสดงแสดงออกมาเป็น

รูปธรรมสู่ภายนอก หากสังเกตจากผลงานแลว้ อาจดูเป็นการหลบซ่อนอาํพรางตวั แต่สิ(งเหล่านั-น

เกิดจากความรู้สึกและความสุขภายในจิตใจอยา่งแทจ้ริง 
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บทที� 3 

การพฒันาและวธีิการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

การคน้ควา้ขอ้มูลเพื�อการสร้างสรรค ์ขา้พเจา้ตอ้งการนาํเสนอความรู้ความงามของเพศทีสามอีก

ทั�งประทบัใจ ในรูปแบบงานลายเส้นในจิตกรรมไทยโบราณ จิตรกรรมลายทอง จึงนาํมาเป็นเทคนิคใน

การถ่ายทอดผลงาน ดว้ยความเป็นส่วนตวัในเรื�องของลวดลายที�เกิดจาก การประกอบกนัระหวา่งลาย

โบราณและลวดลายในจิตนาการขา้พเจา้เอง สอดผสานกนัอยา่งกลมกลืน 

 ในขั�นตอนการดาํเนินการสร้างสรรคผ์ลงาน เพื�อใหส้ารมารถสร้างสรรค ์โดยมีความสอดคลอ้ง

ใน ดา้นรูปแบบ แนวคิด อารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการส่วนตวั จึงจาํเป็นตอ้งมีการศึกษาคน้ควา้ไป

พร้อมกบัการแกไ้ขปัญหา จึงแสดงวธีิการสร้างสรรคผ์ลงานเป็นขั�นตอน ดงันี�  

ขั�นตอนการประมวลความคิด 

 ผลงานของขา้พเจา้เนน้ในรูปทรงต่างๆ ของธรรมชาติ สิ�งที�สาํคญัที�สุดและเป็นหวัใจสําคญัของ

ศิลปนิพนธ์ชุดนี�  คือ เส้นและนํ� าหนกั ลวดลาย ที�แสดงความสัมพนัธภาพของสิ�งที�ขา้พเจา้สร้างขึ�นกบั

ธรรมชาติที�มีอยู่ในผลงาน ซึ� งเนื�อหาสาระแสดงถึงการหลบซ่อนอาํพรางเพศสภาพที�แท้จริง ผ่าน

ลวดลายของดอกไม ้สร้างนํ� าหนกัอ่อนแก่ในผลงานรวมไปถึงลวดลายที�แผงไว ้ซ่อนไว ้นั�นทาํให้ผล

งานมีชีวติและกระตุน้จินตนาการของผูช้ม 

ขั�นตอนการแสดงออกทางรูปธรรม 

 ในโครงการศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้ามีรูปแบบที�ขึ� นอยู่กับรูปทรงทางธรรมชาติ เป็นรูปร่าง

มนุษยซ่์อนอยู่ภายใตรู้ปร่างของดอกไมต่้างๆ หยิบยกขึ�นมาเป็นแรงบนัดาลใจจากความรู้สึกภายใน

แสดงออกมา และมีส่วนร่วมของผูช้มงานแต่ละบุคคลสามารถมองลวดลายในผลงานแลว้จินตนาการ

ต่อ จากสุนทรียภาพของตวัผูช้มเอง 
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ขั�นตอนการแสดงออกด้านวธีิการ 

 ในการทาํงานของขา้พเจา้ไดป้ระยุกตรู์ปแบบลาย จากรูปแบบของโบราณขึ�นมาใหม่ผสม

กบัรูปร่างของดอกไม ้แสดงรายละเอียดดว้ยค่านํ� าหนกัของเส้นจากหมึกจีนที)ต่างนํ� าหนกักนั เพื)อ

ตอบสนองความต้องการในการสร้างสรรค์ผลงาน และเพื)อให้สอดคล้องกับกระบวนการทาง

ความคิดซึ)งสิ)งที)ไดรั้บมาทั�งหมด เป็นการแสดงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของขา้พเจา้ 

ขั�นตอนในการทาํงาน 

 ขา้พเจา้ไดเ้กิดความประทบัใจในลวดลาย ลายไทย ของช่างลายรดนํ� า ผูสื้บทอดภูมิปัญญา 

ที)เป็นเทคนิคที)แสดงถึงลวดลายร่องรอยตามที)ขา้พเจา้ตอ้งการเป็นอย่างดี ตามอารมณ์ความรู้สึก 

ความคิดที)เกิดขึ� นในช่วงเวลาที)ปฏิบติังาน ทุกขั�นตอนของการทาํงานมีความสําคญั ทุกขั�นตอน 

แสดงออกบรรจง เขียนลายลงไปตามรูปร่างของดอกไม ้รวบรวมเป็นรูปร่าง รูปทรงของมนุษย ์

บนัทึกลงไปบนแสงเงาที)เกิดขึ�น ขา้พเจา้ใส่ใจในรายละเอียดและทุกขั�นตอน เพื)อให้เส้น ,ลวดลาย 

ทั�งหมดมีความพิเศษ และให้ความรู้สึกถึงชีวิตความรู้สึกภายในที)แสดงออกมาผ่านกระบวนการ

เขียนลายโดยมีขั�นตอนดงันี�  

- การสร้างภาพร่าง 

จากความรู้สึกและจินตนาการที)ต้องการนําเสนอประกอบกับการศึกษาข้อมูลที)ผ่านการ

วิเคราะห์แล้ว ขา้พเจา้นาํสิ) งเหล่านั�นสร้างภาพร่างโดยใช้เป็นนํ� าหนักเทา-ดาํ คร่าวๆ เพื)อศึกษา

นํ� าหนักจากภาพร่างเพื)อให้เกิดความเหมาะสม และปรับแก้ไขให้สอดคล้องกบัเนื�อหาและการ

แสดงออกผา่นทางทศันศิลป์ 

- การเตรียมพื�น 

ผ่านขั�นตอนการศึกษาข้อมูลวิเคราะห์และมวลเป็นภาพร่างแล้ว ขั�นตอนต่อไปของการ

สร้างสรรค์ คือการเตรียมพื�นบนผืนผา้ใบ ที)เตรียมไวบ้นโครงไมต้ามขนาดที)กาํหนด โดยขั�นตอน

การทาสีรองพื�นก็เริมจากการทาสีนํ� าพลาสติก สีขาวผสมกบักาวและดินสอพอกตามอตัราส่วนที)

ตอ้งการ เพื)ออุดร่องหรือตาผา้ บนผืนผา้ใบ ทาซํ� าจนรู้สึกว่าสีที)ทาไปอุดตาผา้ได้ทั)วแล้ว ขดัด้วย

กระดาษทรายพอประมาณให้พื�นเรียบเสมอกนั หลกัจากนั�นทาสีพื�นผลงานตามที)ตอ้งการ ขา้พเจา้

เลือกสีกลาง คือสีเทา ที)เราสามารถสร้างนํ� าหนกัอ่อน-แก่ ทบัซ้อนไปได ้ผสมสีไดต้ามตอ้งการ ทา
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ซํ� าลงไปบนพื�นที)ขดัเตรียมไว ้เมื)อสีชั�นที)ทาไปแห้งแลว้ก็ขดัดว้ยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด เพื)อให้

การเตรียมพื�นเรียบที)สุด อาจทาํซํ� าไปเรื)อยๆจนกวา่จะเรียบที)สุด โดยการขดักระดาษทรายชั�นต่อชั�น 

เพื)อใหไ้ดผ้ิวของพื�นที)เตรียมไวเ้รียบตามตอ้งการ การเตรียมพื�นขา้พเจา้จะทิ�งคราบสีที)ขดัไวเ้พื)อให้

เกิดนํ�าหนกัของพื�นหลงั 

- การขึ�นรูป 

ขยายภาพร่างให้มีขนาดเท่ากนักบัเฟรมที)เตรียมไว ้เริ)มการก็อปปี� แบบลงบนพื�นงาน และลง

นํ�าหนกัตามแบบคร่าวๆโดยนํ�าหนกัไม่เขม้จนเกินไป  

- การร่างลวดลายทบัลงบนภาพที)ขึ�นรูปไว ้

นาํขอ้มูลลายผา้ที)คน้ความมาร่างเป็นลวดลายคราวๆและเก็บนํ� าหนกัตามแบบร่างที)เตรียมไว ้

จนเกิดเป็นลวดลายที)ลอ้ไปกบันํ�าหนกัของรูปร่างที)กาํหนด เพิ)มเติมลวดลายดอกไมต้ามเหมาะสม 

- การเก็บรายละเอียดนํ�าหนกั 

ขั�นตอนสุดทา้ยของการสร้างสรรค์ทางทศันศิลป์ของขา้พเจา้คือตรวจเช็คนํ� าหนกั ให้ตรงตาม

ภาพร่าง และเกิดความเป็นเอกภาพในผลงาน 

องค์ประกอบทางทศันศิลป์ 

 เป็นหลกัการสําคญัสําหรับผูส้ร้างสรรค ์และผูศึ้กษางานศิลปะ เนื)องจากผลงานศิลปะใดๆ 

ก็ตาม ล้วนมีคุณค่าอยู่ 2 ประการ คือคุณค่าทางด้านรูปทรง และ คุณค่าทางด้านเรื) องราว คุณค่า

ทางด้านรูปทรง เกิดจากการนําเอาองค์ประกอต่าง ๆ ของ ศิลปะ อนัได้แก่ เส้น สี แสงและเงา 

รูปร่าง รูปทรง พื�นผวิ ฯลฯ มาจดัเขา้ดว้ยกนัเพื)อใหเ้กิดความงาม ซึ) งแนวทางในการนาํองคป์ระกอบ

ต่างๆ มาจดัรวมกนันั�นเรียกวา่ การจดัองคป์ระกอบศิลป์ (Art Composition) โดยมีหลกัการจดัตามที)

จะกล่าวต่อไป อีกคุณค่าหนึ)งของงานศิลปะ คือ คุณค่าทางดา้นเนื�อหา  เป็นเรื)องราว หรือสาระของ

ผลงานที)ศิลปินผูส้ร้างสรรค์ผลงานตอ้งการที)จะแสดงออกมา ให้ผูช้มได้สัมผสัรับรู้ โดยอาศยั

รูปลักษณะที)เกิดจากการจดัองค์ประกอบศิลป์นั�นเองหรืออาจกล่าวได้ว่าศิลปินนําเสนอเนื�อหา

เรื)องราวผา่นรูปลกัษณะที)เกิดจากการจดัองคป์ระกอบทางศิลปะ 
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 ถา้องค์ประกอบที)จดัขึ�น ไม่สัมพนัธ์กบัเนื�อหาเรื) องราวที)นาํเสนองานศิลปะนั�นก็จะขาด

คุณค่าทางความงามไป ดงันั�นการจดัองคป์ระกอบศิลป์ จึงมีความสาํคญัในการสร้างสรรคง์านศิลปะ

เป็นอยา่งยิ)งเพราะจะทาํใหง้านศิลปะทรงคุณค่าทางความงามอยา่งสมบูรณ์1 

ทศันะธาตุที�ปรากฏในงาน 

 ทัศนธาตุเป็นสื) อสุนทรียภาพที)ศิลปินจาํนํามาประกอบกันเข้าให้เป็นรูปทรง เพื)อสื) อ

ความหมายตามแนวเรื)องหรือแนวคิดที)เป็นจุดหมายนั�น การประกอบกนั หรือการจดัระเบียบหรือ

การประสานกนัเขา้ของทศันะธาตุ จึงเป็นปัญหาสาํคญัที)สุดในอนัดบัต่อมาและจาํเป็นตอ้งมีสิ)งหนึ)ง

ที)ยึดเหนี)ยวให้วสัดุเหล่านี� รวมตวัเขา้ดว้ยกนัอย่างสมบูรณ์เป็นอนัหนึ) งอนัเดียวกนั เป็นสิ)งใหม่ที)มี

ชีวติ มีความหมายในตวัเอง สิ)งยดึเหนี)ยวนี�ก็คือกฎเกณฑข์องเอกภาพ 2 

 ผลทางทศันะธาตุที)ปรากฏในผลงานชุดนี�  แสดงความรู้สึกดว้ยเส้นและบรรยากาศของสี

ขาว เทา ดาํ ให้ความรู้สึกตดักันชัดเจนของแสงและเงา กาํหนดโครงสร้างภาพด้วยรูปทรงของ

มนุษยที์)กระทบแสง และเกิดเงา และช่องวา่งของบรรยากาศ แบ่งแยกแสงเงาดว้ยนํ� าหนกัของเส้น 

และช่องไฟ  การประกอบกนัของโครงสร้างดอกไมต่้างๆ กาํหนดพื�นที)แสงพื�นที)เงา ซึ) งในเงา เส้น

จะมีลกัษณะที)เขม้กวา่ และจางออกตามนํ� าหนกัของแสงเงาที)เกิดขึ�น จากรูปทรงของธรรมชาติ ลาย

มีความเคลื)อนไหวคลอ้ยตามกนั ตามรูปทรง ความรู้สึกที)มีชีวติดว้ยการเคลื)อนไหวของกิ)งกา้น เลื)อย

ลอ้ไปกบัแสงเงา ดว้ยรูปแบบอยา่งอุดมคติไทย 

 

 

                                                           

1 สารศิลป์, หลกัองค์ประกอบทางศิลปะ [Online], 4 เมษายน 2557 .แหล่งที)มา http://www.vattaka 
.com/composit.htm 
2 ชลูด นิ)มเสมอ, องค์ประกอบศิลปะ.(กรุงเทพฯ : อมรินทร์,2557 ),44. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที�15: การเตรียมพื�น 

 

 

ภาพที�16: ภาพร่างที)1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที�17: ภาพร่างที)2 

 

 

ภาพที�18: ภาพการขึ�นรูป นํ�าหนกัคร่าวๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



23 

 

 

ภาพที�19: ภาพการร่างลวดลายทบัลงบนภาพที)ขึ�นรูปไว ้

 

 

ภาพที�20: การเก็บรายละเอียดนํ�าหนกัเสร็จสมบูรณ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที� 4 

สร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

ในผลงานวิจยัชุดนี� มีกระบวนการการทาํงานซึ� งมีเทคนิคการเขียนเส้นมาเป็นสื�อในการ

ถ่ายทอดแนวคิดซึ� งในการทาํงานศิลปะนั�นมีความจาํเป็นตอ้งใช้ระยะเวลาแกไ้ขปัญหาต่างๆ และ 

คน้ควา้ทดลอง อย่างต่อเนื�อง เพื�อเป็นการทาํความเขา้ใจกระบวนการในการทาํงานสร้างสรรค์

ส่วนตวั ซึ� งมีขั�นตอนแต่ละช่วงดงันี�  

 

การพฒันาสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

เป็นการพฒันาในกระบวนการทางความคิดและรูปแบบเพื�อให้สอดคลอ้งกนั  โดยเริ�มจาก

การการศึกษาลายโบราณ และนาํมาจดัรูปแบบใหม่ ประดิษฐ์ลวดลายขึ�นจากจิตนาการของรูปทรง

ดอกไม ้ในรูปทรงของมนุษย ์ เช่นเดียวกบังานการผกูลายตามพื�นที�ในงานของช่างโบราณ แต่นาํมา

ประยุกตใ์ห้ดูร่วมสมยัดว้ยการเขียนทบัซ้อนกนั และเวน้จงัหวะช่องไฟอยา่งเหมาะสม ซึ� งแสดงถึง

ความรู้สึกซ่อนเร้นลวดลายในความรู้สึกไดต้ามตอ้งการ  อย่างไรก็ตามการสร้างสรรค์ผลงานย่อม

เกิดปัญหาและแกไ้ขพฒันา  

 

ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

 ปัญหาที�เกิดในช่วงก่อนผลงานศิลปนิพนธ์ ตวังานยงัไม่แสดงผลชดัเจนในเรื�องของแนวคิด

และรูปแบบ ส่วนของรูปทรงของมนุษยย์งัไม่สมบูรณ์ ตวัลวดลายยงัไม่มีความเป็นส่วนตวัมากนกั 

อิงในส่วนขอ้มูลจากตวัลายช่างโบราณมากจนกินไปทาํใหแ้นวคิดของภาพผดิเพี�ยนไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที�21:  ภาพผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ “การซอ้นทบัของสิ�งมีชีวติ” 

 

 

ภาพที�22:  ภาพผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ “การซอ้นทบัของสิ�งมีชีวติและจิตวญิญาณ” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที�23:  ภาพผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ “การซอ้นทบัของสิ�งมีชีวติและจิตวญิญาณ2” 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

 ในระยะที�ปฏิบติังานและแกไ้ขปัญหาต่างๆ และคน้ห้าขอ้มูลเพิ�มเติมตลอดการปฏิบติังาน 

ประกอบกบัการรับฟังการให้คาํปรึกษาจากอาจารยใ์นการสร้างสรรค์ในช่วงก่อนงานศิลปนิพนธ์

ตลอดมา อีกทั8งการทาํงานอยา่งต่อเนื�องจึงทาํใหผ้ลงานในโครงการศิลปนิพนธ์ชุดนี8   มีความชดัเจน

และเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ทั8 งทางด้านรูปแบบและแนวคิดมากขึ8 น มีความเป็นเหตุเป็นผล

ทางดา้นความคิดและกระบวนการการสร้างสรรคดี์ยิ�งขึ8น และตรงตามความตอ้งการที�จะนาํเสนอ

แนวคิดต่อผูช้ม 

ผลงานระยะศิลปนิพนธ์ 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ8นที�1   ศึกษาลายโบราณแลว้นาํมาจดัรูปแบบองคป์ระกอบใหม่โดยยึด

รูปแบบลายต่างๆเป็นของโบราณอยู ่ซึ� งเป็นลายดอกไมก้ระหนกจากตูพ้ระธรรมต่างๆที�ศึกษามา คิด

ลองมา ผสมผสานกนั 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ8นที�2   ศึกษาลายโบราณพร้อม กบัศึกษารูปทรงจากธรรมชาติ และ

ลวดลายผา้ต่างๆ ที�สนใจเพิ�มมาคือลวดลายของผา้ลายลูกไม ้ระยะที� 2 นี8ขา้พเจา้จึงนาํลวดลายของ

ผูก้ไมเ้ขา้มาประสมผสานกบัลายเส้นที�มีความเป็นไทย ทบัซ้อนอยูบ่นรูปร่างของมนุษย ์โดยใช่นาํ

หนกัของเส้นเป็นตวัแบ่งแสงเงา จนเกิดเป็นมิติตามรูปทรงของมนุษย ์

  ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ8นที�3   ผลงานในระยะนี8ขา้พเจา้ไดล้องนาํเอารูปทรงของดอกไม่จริงมา

เขียนประกอบขึ8 นเป็นรูปร่างของมนุษย์ที�มีนัยยะ เหมือนการอาํพรางร่างเอาไวด้้วยเหล่าพรรณ

พฤกษา ปกปิดร่างกายไว ้ละประดิษฐล์วดลายลงไปในรูปทรงของดอกไมน้ั8นๆ จนเกิดเป็นลวดลาย

ใหม่ตามจินตนาการของเขา้เจา้เอง 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ8นที�4    นําทั8 งลวดลาของดอกไม้และลวดลายของผา้ลายลูกไม้มา

เขียนทบัซอ้นกนัและสร้างคาํนํ8าหนกัตามรูปแบบแสงเงา ของรูปทรงมนุษย ์  

 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ8นที�5   องคป์ระกอบละเทคนิคในงานเริ�มลงตวัมากขึ8น ลวดลายมีการ

ผสมผสานกนัดียิ�งขึ8น ผลงานชิ8นนี8 ขา้พเจา้ตั8งใจให้ส่วนของเส้นผมมีนาํหนกัที�เขม้ขึ8นมาโดยมิได้

พรางเอาไวเ้พื�อเป็นตวักาํหนดฟอร์มของรูปทรงมนุษย ์ใหเ้ห็นเด่นชดัมากขึ8  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที�24: ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ8นที�1 “ลายพราง1”  

 

ภาพที�25: ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ8นที�2 “ลายพราง2”  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที�25: ภาพรายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ8นที� 2  

 

 
ภาพที�25: ภาพรายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ8นที� 2  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที�25: ภาพรายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ8นที� 2  

 

 

ภาพที�26: ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ8นที�3 “ลายพราง3”  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที�25: ภาพรายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ8นที� 3  

 

 

ภาพที�25: ภาพรายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ8นที� 3  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที�25: ภาพรายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ8นที� 3  

 

 

ภาพที�25: ภาพรายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ8นที� 3  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที�27: ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ8นที�4 “ลายพราง4”  

 

 

ภาพที�25: ภาพรายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ8นที� 4  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที�27: ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ8นที�5 “ลายพราง5”  

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ปัญหาและการแก้ปัญหาขณะการทาํงานศิลปนิพนธ์ 

 การทาํงานศิลปนิพนธ์ หรือผลิตผลงานต่างๆ เป็นการพฒันาความคิดและทกัษะของ

ขา้พเจา้อยูต่ลอดเวลา ทั8งนี8 ขา้พเจา้จึงเสาะหาวิธีการต่างๆมาเพื�อพฒันาผลงานอยูเ่สมอ ทุกปัญหาที�

เกิดจากการทาํงานเสริมสร้างเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดการศึกษาและคน้ควา้และสนุกกบัการทดลอง

ต่อไป สาํหรับปัญหาที�เกิดขึ8นในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี8 คือ 

- นํ8 าหนกัรวมๆของภาพยงัขาดนํ8 าหนักที�เขม้ที�สุดจึงทาํให้ผลงานมีค่านํ8 าหนกัเทามาก

เกินไป 

- ถึงตวัลายในบางส่วนจะถูกผสานกันลงตวัแต่ก็ยงัมีในบางส่วนที�ยงัดูแยกกันมาก

เกินไป ทาํใหข้าดความกลมกลืนของลาย 

- การเขียนนํ8 าหนกัของดอกไมย้งัเบาไปจึงทาํให้ตวัรูปทรงของดอกไม ้ไม่ค่อยแสดงตวั

ออกมาเท่าที�ควร 

 ดงันั8นจากปัญหาที�เกิดขึ8นและกล่าวมาทั8งหมด ขา้พเจา้ไดพ้ยายามแกไ้ข เพื�อให้ผลงานศิลป

นิพนธ์ของขา้พเจา้มีความลงตวัทั8งในดา้นรูปแบบและสอดคลอ้งกบัแนวคิดมากขึ8นเพื�อสื�อแนวคิดนี8

สู่ผูช้มผลงานอยา่งสมบูรณ์ 

 

แนวทางที�จะแก้ปัญหาและพฒันางานต่อไป 

 แนวทางการแก้ไขต่อไปคือ การพฒันาโครงสร้างรูปแบบผลงาน ให้มีความหลากหลาย

ของการสร้างสรรคล์วดลายและค่านํ8าหนกัที�ชดัเจนมากขึ8น  การเนน้เส้นในแสงในเงาหนกัเบาซึ� งจะ

ช่วยสร้างความรู้สึกใหก้บัเส้นที�เกิด   นํ8าหนกัที�จะแสดงใหเ้ห็นชดัเจนระหวา่แสงและเงา  เพิ�มความ

ตื�นเตน้ของการสราวสรรค์ด้วยการจินตนาการเพิ�มลายแปลกเขา้ไป โดยยึดโครงสร้างจากของ

โบราณ ถมช่องไปและโฉบนํ8 าหนกัให้กบัดอกไมเ้พื�อเพิ�มมิติให้กบัรูปทรงและงานดูสมบูรณ์มาก

ยิ�งขึ8น 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที�5 

บทสรุป 

 

 จากความประทบัใจและตอ้งการนาํเสนอในเรื�องราวของเพศที�สามประกอบกบัความสนใจ

ในเทคนิคลวดลาย เส้น ในผลงานศิลปะช่างโบราณ ก่อเกิดเป็นงานสร้างสรรครู์ปแบบ 2 มิติ ที�มิได้

ตอ้งการลอ้เลียนหรือเสียดสีสังคมแต่อยา่งใด เป็นการสร้างสรรคเ์พื�อส่งผา่นความรู้สึกที�สวยงามที�

ซ่อนอยูใ่นตวัของเพศที�สาม สิ�งที�หลบซ่อน ความหมายที�ตอ้งการแสดงออกมาผา่นการ เติม เสริม 

แต่ง รูปลกัษณ์ ใหเ้กิดความงาม การอาํพราง ซ่อนเพศที�แทจ้ริงไว ้ออกมาสู่สังคม ผา่นผลงานศิลปะ

ที�มีความเป็นส่วนตวั และบอกถึงความรูสึกที�ศิลปินตอ้งการส่งต่อใหก้บัผูช้มไดอ้ยา่งดี 

 จากระยะที�ผลิตผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี5  ในระหวา่งการศึกษาหาขอ้มูลแรงบนัดาลใจต่างๆ

พร้อมกนักบัการทาํงานศิลปะ บวกจิตนาการความรู้สึก ทาํให้รู้ว่ารูปแบบแนวคิดในผลงานศิลปะ 

สามารถพบเห็น เก็บเกี�ยวไดจ้ากธรรมชาติ คนคนรอบขา้ง ศิลปิน หรือแมแ้ต่ผลงานของศิลปินใน

อดีตลว้นก่อใหเ้กิดแรงบนัดาลใจใหก้บัตวัศิลปินเองไดท้ั5งสิ5น เพียงตอ้งมีความสนใจ คน้ควา้ ในสิ�ง

ที�ตอ้งการนาํเสนอ และที�สําคญัคือความจริงใจต่อความรู้สึกของศิลปินเองที�จะสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะ 

 ผลงานศิลปะมิไดเ้กิดจากเป้าหมายเพื�อแสดงความถูกผิด หากแต่ผลงานนั5นๆลว้นเกิดขึ5น

จากอารมณ์ ความรู้สึกภายในจิตใจของตัวผู ้สร้างผลงาน และสิ� งที� เกิดจากจินตนาการของผู ้

สร้างสรรค ์เพื�อตอบสนองเป้าหมายตนเอง บอกเล่าเรื�องราว หรือความคิด เสริมแต่งดว้ยจินตนาการ 

ดงันั5นในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะทุกสิ�งทกอยา่งจึงเป็นไปไดเ้สมอ 

 ตวัศิลปินผูส้ร้างสรรค์หวงัเป็นอย่างยิ�งว่าศิลปะนิพนธ์ชุดนี5 จะช่วยให้ ผูอ่้านหรือรับชม

ผลงานมีความเขา้ใจรับรู้ถึงเพศที�สามมากขึ5น พร้อมที�จะเปิดใจยอมรับและเรียนรู้ สิ�งที�เกิดขึ5นใน

สังคมของเพศที�สาม ตอ้งการใหส้ังคมมองยอ้นไปมาระหวา่งความงามทางเพศสภาพและความงาม

ทางดา้นจิตใจ ทั5งสองสิ�ง ยอ่มเป็นไปพร้อมกนัตามอตัตะลกัษณ์ของบุคคลสื�อสะทอ้นออกมาผา่น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



37 
 

 

การกระทาํ ที�ตอ้งการบ่งบอกความเป็นอตัตะลกัษณ์ทางความรู้สึกที�เป็นตวัเอง เพื�อปกป้องสิทธิ

เสรีภาพที�ตนควรไดรั้บและพร้อมที�จะเคารพกฎของสังคม 

 ส่วนตวัแลว้ศิลปินเองก็เป็นคนที�จดัอยูใ่นกลุ่มเพศที�สาม หรือที�สังคมเรียกวา่ กระเทย จาก

ความรู้สึกของคนรอบขา้ง ตอลดเวลาที�ผ่านมามีทั2งดีและไมดี แต่ส่วนมากแลว้ จะมีแต่คนที�เขา้ใจ 

ส่วนนอ้ยมากที�จะมีวภิาค วจิารณ์ เรื�องรูปลกัษณ์ ความสวยความงามบา้ง จึงเป็นแรงขบัเคลื�อนที�ทาํ

ใหต้วัศิลปินเอง ตอ้งมีการพฒันาตนทางดน้รูปลกัษณ์ เพื�อยก ระดบัตน ทั2งทางดา้นจิตใจและสังคม 

เหตุนี2 จึงเป็นอีกที�มาหนึ� งของแรงบลัดาลใจที�ตวัศิลปินตอ้งการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี2 ขึ2นมา เพื�อ

บอกถึงความคิดความรู้สึกภายในจิตใจ โดยบอกผา่นผลงานศิลปนิพนธ์ ที�มีชื�อวา่ “ ลายพราง ” 
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ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ 

 

“การซอ้นทบัของสิ�งมีชีวติ” ขนาด 120 x  150  ซม. 

หมึกจีนบนผา้ใบ 

“การซอ้นทบัของสิ�งมีชีวติและจิตวญิญาณ” ขนาด 150 x  120  ซม. 

หมึกจีนบนผา้ใบ 

“การซอ้นทบัของสิ�งมีชีวติและจิตวญิญาณ2” ขนาด 150 x  100  ซม. 

หมึกจีนบนผา้ใบ 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

“ ลายพราง 1 ” ขนาด 150 x  100  ซม. 

หมึกจีนบนผา้ใบ 

“ ลายพราง 2 ” ขนาด 150 x  100  ซม. 

หมึกจีนบนผา้ใบ 

“ ลายพราง 3 ” ขนาด 150 x  100  ซม. 

หมึกจีนบนผา้ใบ 

“ ลายพราง 4 ” ขนาด 180 x  150  ซม. 

หมึกจีนบนผา้ใบ 

“ ลายพราง 5 ” ขนาด 150 x  120  ซม. 

หมึกจีนบนผา้ใบ 
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บรรณานุกรม 

 

สารศิลป์, หลกัองคป์ระกอบทางศิลปะ [Online], 4 เมษายน 2557 .แหล่งที�มา ;  
http://www.vattaka .com/composit.htm 

ชลูด นิ�มเสมอ, องคป์ระกอบศิลปะ.(กรุงเทพฯ : อมรินทร์,2557 ),44 
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ประวตัิการศึกษา 

 

ชื%อ – นามสกุล   กิตติพงษ ์ ทองแดง / Kittipong  Tongdang 

วนัเดือนปีเกดิ  12 ธนัวาคม พ.ศ. 2534 

ที%อยู่  148/4 ม.9 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 

โทรศัพท์ 0963386220 

E-mail   joe_art@windowslive.com 

Facebook    https://www.facebook.com/kittipong.tongdang 

 

ประวตัิการศึกษา 

 -คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 

-วทิยาลยัช่างศิลปนครศรีธรรมราช 

-โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย ์

-โรงเรียนบา้นสุโสะ 

 

ประวตัิแสดงงาน 

2557 -นิทรรศการ “เหตุสุดวสิัย” ณ ร้าน Brown Sugar 

 -นิทรรศการ ศิลปกรรมทางชา้งเผอืก zodiac ณ หลงัแรกบาร์ 

2556 -ร่วมแสดงนิทรรศการ 36 ปี แห่งการเรียนรู้ สู่การสร้างสรรค์และพฒันา ศิลปะไทย 

ภาควชิาศิลปไทย คณะจิตกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2555 -ร่วมแสดงนิทรรศการ ประกวดศิลปกรรม “ตน้โพธิh ” ณ พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์ 

หอศิลป์เจา้ฟ้า 
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เกยีรติประวตัิ  

2557  - ร่วมแสดง นิทรรศการการประกวดจิตรกรรมเอเซียพลสั ครัl งที� 4 หวัขอ้ “ลีลา แสงและสี” 
ณ หอศิลป์สมเด็จพระ   นางเจา้สิริกิติh  พระบรมราชินีนาถ 

2556 - รับมอบ เกียรติบตัร เป็นผูอุ้ทิศตนทาํคุณประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัและสังคม ณ  

มหาวยิาลยัศิลปากร 

2555 -ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั2 การประกวด ‘‘จิตรกรรมบนตวัควาย’’งานประเพณีวิ�ง

ควายชลบุรีครัl งที� 141 
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