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ABSTRACT 

The objectives of this thesis are 1) to create “Aesthetics of Love and Warmth 

in.the.Family”.artworks,.according.to.the.attachment.theory.together.with 

psychoanalysis theory, 2) to create mixed-media artworks in a style of dramatic 

painting, using the technique of photomontage with the concept of fantasy art, and 3) 

to create the artworks that record the story of family’s loving and heartwarming 

lifestyle. The research methods include studies on related styles, concepts, 

techniques and processes of the selected artists, and studies from documents, 

academic books, and various types of media. Then, the retrieved information was 

analyzed, developed, and summarized into the artworks and thesis.   

 It was found that the creation of “Aesthetics of Love and Warmth in           

the Family” using the technique of dramatic painting has an artistic expression like  

the process of characterization. With this concept, the paintings can easily engage   

the audience’s feeling and directly communicate through body language, as well as 

the technique of photomontage – making a special yet unreal atmosphere. This 

technique of photomontage led to an interpretation relating to fantasy art concept 

which focuses on creating unrealistic shapes and forms. All of the concepts, 

mentioned above made this set of artworks impeccably represented love and warmth 

in the family – the essential basis of human life. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1. ความเปนมาและความสําคัญของงานสรางสรรค 

ในวัยเยาวของผูสรางสรรคตองใชชีวิตอาศัยอยูกับมารดาและพ่ีนองเพียงลําพัง เนื่องจากบิดา

มีความจําเปนตองออกไปประกอบอาชีพเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัว แตเนื่องมาจากภาวะจําเปนบางอยาง

ทําใหบิดาตองแยกตัวออกไปและไมกลับมาอีกเลย สิ่งเหลานี้คือท่ีมาท่ีทําใหผูสรางสรรคจําเปนตอง

เขมแข็งและใชชีวิตดวยตนเองตั้งแตเยาววัย จากปญหาดังกลาวกอเกิดเปนความรูสึกขาดหาย  

ชีวิตท่ีไมเติมเต็มสงผลใหผูสรางสรรคตองดิ้นรน ตอสูทุกหนทางเพ่ือพาชีวิตตนเองใหรอด จวบจนเวลา

ผานมาผูสรางสรรคเติบโตข้ึนไดมีชีวิตครอบครัว มีลูก จึงเกิดเปนความผูกพัน อันเปนสิ่งท่ีผูสรางสรรค

ขาดหายมาโดยตลอด จากสิ่งท่ีไดกลาวมาขางตนนี้จึงนํามาสูท่ีมาและความสําคัญของวิทยานิพนธ 

ท่ีผูสรางสรรคพยายามบอกกลาว ดวยเทคนิคทางจิตรกรรมอันแสดงออกใหเห็นถึงความอบอุน  

ความรัก สายใย ความผูกพันภายในครอบครัว โดยการบันทึกชวงเวลาท่ีใชรวมกันในครอบครัว  

ซ่ึงผูสรางสรรคไมเคยไดรับในวัยเยาว ครอบครัวจึงเปนดั่งน้ําทิพยท่ีคอยปลอบประโลมใจ ใหผานพน

ปญหาความทุกขยาก เพราะวันนี้ผูสรางสรรคมีสิ่งท่ีเรียกวาความรัก ซ่ึงเปนความหวังท่ีรอคอย 

อยูขาง ๆ นั่นคือ ภรรยา และลูก ๆ ท้ังสามคน กอเกิดเปนท่ีมาของแรงบันดาลใจใหผูสรางสรรค 

เห็นความสําคัญของการปลูกจิตสํานึกใหผูคนหันมามองสถาบันครอบครัวซ่ึงจะเปนเกราะกําบัง 

ใหกับเด็กและเยาวชนไมหลงเดินไปในทิศทางท่ีผิด 

2. วัตถุประสงคในการสรางสรรค 

2.1 เพ่ือสรางสรรคผลงานชุด “สุนทรียะแหงความรักความอบอุนในครอบครัว” (Aesthetics 

of Love and Warmth in the Family) ท่ีแสดงชวงเวลาของความรักความอบอุนในครอบครัว  

ตามทฤษฏีท่ีทําการศึกษาดังตอไปนี้ ทฤษฎีความผูกพัน (Attachment theory), ทฤษฎีจิตวิเคราะห 

(Psychoanalytic theory) 

2.2 .เ พ่ือสร า งสรรคผลงานเทคนิคจิตรกรรมรูปแบบ Dramatic.Painting ร วม กับ

แนวความคิดแบบ Fantasy Art ผสมผสานกับเทคนิคจิตรกรรม Photomontage จํานวน 4 ชุด  

10 ชิ้น  
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2.3.เพ่ือสรางสรรคผลงานท่ีบันทึกเรื่องราวของวิถีชีวิตในครอบครัวท่ีเต็มเปยมไปดวย 

ความรักความอบอุน และเพ่ือกระตุนเตือนใหสังคมในยุคปจจุบันเห็นถึงคุณคาของสถาบันครอบครัว

และสายใยรักภายในครอบครัวอันเปนตนกําเนิดของกําลังใจของมนุษย    

3. คําถามในการสรางสรรค 

 3.1 สามารถสรางสรรคผลงานจิตรกรรมสื่อผสมรูปแบบ Dramatic Painting ในเนื้อหาท่ีสะทอน

ความรักความอบอุนในครอบครัวไดหรือไม 

 3.2 ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมรูปแบบ Dramatic Painting สามารถสะทอนใหผูคนเห็นถึง

ความรักในครอบครัวไดหรือไม 

4. สมมติฐานในการสรางสรรค 

4.1 สามารถบูรณาการนําศาสตรศิลปะสองแขนงมารวมกัน คือ งานจิตรกรรมสื่อผสม 

และเทคนิคการถายภาพ (Photograph) มาสรางสรรคใหเกิดจิตรกรรมสื่อผสม Dramatic Painting  

ท่ีแสดงออกใหเห็นถึงสายใยรักในครอบครัวผานผลงานจิตรกรรมท่ีมีลักษณะเฉพาะตน (Individual) 

5. ขอบเขตการสรางสรรค 

5.1 ตองการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุด “สุนทรียะแหงความรักความอบอุน 

ในครอบครัว” 

5.2 ตองการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมสื่อผสมรูปแบบ Dramatic Painting ผสมผสาน

จิตรกรรมรูปแบบ Photomontage ท่ีแสดงออกใหเห็นถึงความรักความอบอุนในครอบครัว 

ดวยเทคนิคการการเขียนสีน้ํามัน สีอะครีลิก ดินสอ พาสเทล รวมกับวัสดุสําเร็จรูป (Mixed Media) ฯลฯ 

บนผาใบ เปนการสรางสรรคจิตรกรรมภายในระยะเวลาของโครงการ จํานวน 4 ชุด 10 ชิ้น   

5.3 ตองการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมสื่อผสมเพ่ือกระตุนเตือนใหผูคนในสังคมปจจุบัน 

ไดเห็นถึงความรักความผูกพันซ่ึงเปนพ้ืนฐานแรกท่ีมีความสําคัญในชีวิต ท่ีชวยสรางใหเกิดกําลังใจ 

และทางออกใหกับความรูสึกท่ีโดดเดี่ยวอางวางในยุคปจจุบัน  

 นอกจากนี้การสรางสรรคผลงานชุด “สุนทรียะแหงความรักความอบอุนในครอบครัว”  

จะนําเสนอผลงานออกเผยแพรสูสาธารณชนในรูปแบบของนิทรรศการ ณ หอศิลป เพ่ือเปนการ

สะทอนมุมมองและแนวความคิดสูสาธารณชน และเผยแพรประชาสัมพันธสูสังคมตอไป 
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 - จัดนิทรรศการศิลปะในหอศิลปของสถาบันทางศิลปะและจัดพิมพหนังสือสูจิบัตร 

 - นําเสนอผลงานผานสื่อสาธารณชนตาง ๆ เชน รายการโทรทัศนวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ  

สื่อออนไลน 

 - นําเสนอและเผยแพรในรูปแบบของบทความวิชาการและการบรรยายในสถานศึกษา 

6. ข้ันตอนการศึกษาและการสรางสรรค 

 การสรางสรรคผลงานชุด “สุนทรียะแหงความรักความอบอุนในครอบครัว” ประกอบดวย

การศึกษาคนควาขอมูลท่ีเก่ียวเนื่องกับเรื่องของครอบครัว เรื่องของสุนทรียภาพแหงความงามอันเปน

ท่ีมาของการหลอมรวมกันใหเกิดเปนผลงานท่ีมีคุณภาพและมีลักษณะเฉพาะตน (Individual)  

ตรงตามแนวความคิดมากท่ีสุด ดังจะเห็นไดจากข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 6.1 ศึกษาเอกสารทางวิชาการ 

     6.1.1 ศึกษาขอมูลสถิติดานครอบครัว  

     6.1.2 ศึกษาขอมูลสุนทรียศาสตรท่ีวาดวยเรื่องความงาม 

     6.1.3 ศึกษารูปแบบทางศิลปกรรมหลากหลายรูปแบบท่ีเก่ียวของกับหัวขอวิทยานิพนธ 

     6.1.4 ศึกษาวัสดุสําเร็จรูป  

     6.1.5 ศึกษาลักษณะและรูปแบบศิลปะจิตรกรรมสื่อผสม Dramatic Painting 

     6.1.6 ศึกษาเทคนิคศิลปะ Photomontage 

     6.1.7 ศึกษาศิลปะ Fantasy art   

     6.1.8 ศึกษาทฤษฎีความผูกพัน (Attachment theory) 

      6.1.9 ศึกษาทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic theory) 

 6.2 เรียนรูเทคนิคในการสรางสรรค 

     6.2.1 ศึกษาการสรางบรรยากาศจิตรกรรมสื่อผสม Dramatic Painting ผสมผสาน 

เทคนิคศิลปะ Photomontage 

                6.2.2 ปฏิบัติงานจริงในเทคนิคการสรางบรรยากาศจิตรกรรมสื่อผสม Dramatic  

Painting ผสมผสานเทคนิคศิลปะ Photomontage 

6.3 วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบเพ่ือนํามาวิเคราะหเปนภาพรางของผลงานท่ีตรงตาม 

วัตถุประสงคในการสรางสรรค 

6.4 สรางสรรคผลงานจริงตามแบบภาพราง 2 มิติ ในรูปแบบจิตรกรรมสื่อผสมรูปแบบ 

Dramatic Painting ผสมผสานเทคนิคศิลปะ Photomontage รวมกับวัสดุสําเร็จรูป 
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6.5 เสนอและเรียบเรียงวิทยานิพนธในรูปแบบของงานวิจัย (ภาคเอกสาร) 

6.6 นําเสนอผลงาน “สุนทรียะแหงความรักความอบอุนในครอบครัว” ในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

7. วิธีดําเนินการสรางสรรค 

7.1 ศึกษาการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมสื่อผสมรูปแบบ Dramatic.Painting และเทคนิค

Photomontage ดวยการนําผลงานภาพถายในมุมมองของผูสรางสรรคท่ีมีตอคนในครอบครัวท่ีแสดง

ใหเห็นถึงความรักความอบอุนของพอแมลูกมาจัดวางใหมเพ่ือสรางภาพราง (Sketch)  

7.2 ศึกษารูปแบบการสรางสรรคศิลปะ Dramatic Painting เทคนิค Photomontage  

และ Fantasy Art ดวยกระบวนการทางจิตรกรรมท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ือใหเห็นประวัติ

ความเปนมาและพัฒนาการของศิลปนท่ีสรางสรรคผลงานจิตรกรรมในแนวทางนี้อันแสดงออกไปดวย 

ความรักความอบอุนของครอบครัว   

7.3 ศึกษาหลักทฤษฎีกรอบแนวคิด ทฤษฎีความผูกพัน, ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic theory), 

เทคนิค Photomontage และศิลปะ Fantasy Art 

7.4 เรียนรูอุปกรณท่ีใชในการสรางสรรคอันประกอบไปดวยอุปกรณท่ีใชในการสรางภาพราง 

วัสดุอุปกรณท่ีใชในการสรางสรรค ภาพถายตาง ๆ ท่ีไดจากกลองบันทึกภาพในมุมมองแบบชั่วขณะ

เวลาหนึ่ง (Stop Motion)เพ่ือเปนเครื่องมือในการสรางสรรคภาพรางเบื้องตนอันเปนท่ีมา 

ของแนวความคิดหลัก และเรียนรูเทคนิควิธีการในการสรางสรรคทางจิตรกรรมท่ีมีลักษณะเฉพาะตน

โดยการนําเอากรอบทฤษฎีท่ีทําการศึกษามาชวยในการวิเคราะหแนวความคิดจนมีผลใหผลงาน 

มีลักษณะเฉพาะตน   

7.5 ศึกษาขอมูลจากศิลปนท่ีสรางสรรคผลงานในเทคนิคจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ 

สื่อผสม รวมถึงศิลปะจัดวาง ( Installation)  ท่ีแสดงออกให เห็น ถึงความรัก ความผูกพัน  

ภายในครอบครัวท่ีแสดงออกในรูปแบบศิลปะประเภทตาง ๆ  

7.6 นําผลงานภาพรางท่ีสรางสรรคมาวิเคราะหวิจารณโดยคณาจารยผูทรงคุณวุฒิทางดาน

ทัศนศิลปเพ่ือใหผลงานมีการพัฒนาตอยอดนําไปสูผลงานท่ีมีคุณภาพในระดับสูงตอไป 

7.7 ทําการสรางสรรคผลงานจริงตามหัวขอ “สุนทรียแหงความรักความอบอุนในครอบครัว” 

ดวยกระบวนการทางเทคนิคจิตรกรรมโดยการศึกษาจิตรกรรมสื่อผสมในรูปแบบ Dramatic Painting 

รวมกับเทคนิค Photomontage และศิลปะ Fantasy Art มีการกําหนดแสง สี ทิศทาง และพ้ืนท่ีวาง

อยางมีระบบเพ่ือใหผลงานตรงตามแนวคิดมากท่ีสุด 
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7.8 สรุปและทําการวิเคราะหผลงานสรางสรรคอยางเปนระบบข้ันตอนในภาคเอกสาร 

(วิทยานิพนธ) และนําผลงานสรางสรรคท่ีเสร็จสมบูรณออกเผยแพรออกสูสาธารณชนในรูปแบบ

นิทรรศการ 

8. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  8.1 สรางสรรคผลงานภายใตหัวขอ “สุนทรียะแหงความรักความอบอุนในครอบครัว”   

ท่ีมีลักษณะเฉพาะตน  

 8.2 เพ่ือสะทอนมุมมองใหผูคนเห็นถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว ซ่ึงเปนพ้ืนฐานหลัก

ของชีวิต   

8.3 ไดผลงานจิตรกรรมสื่อผสม Dramatic Painting ในลักษณะ 2 มิติ เทคนิคสีน้ํามัน  

สีอะครีลิก ดินสอ ภายใตหัวขอ “สุนทรียะแหงความรักความอบอุนในครอบครัว” ท่ีแสดงออกถึง 

ความรักความอบอุนในครอบครัวตรงตามหัวขอท่ีกําหนดไว  

8.4 ไดสรางสรรคผลงานใหเกิดประโยชนในวงการศิลปะรวมสมัยในประเทศไทย 

9. นิยามศัพทเฉพาะ 

จิตใตสํานึก .หมายถึง ภาวะของจิต ท่ีไมอาจรูสึกได  เพราะอยู ในสวนลึกของจิตใจ 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 312) 

Dramatic.Painting หมายถึง ลักษณะผลงานวาดภาพบุคคลท่ีมีลักษณะทวงทาท่ีเกินจริง  

ผิดไปจากชีวิตประจําวันจริง ซ่ึงอาจเกิดจากความบังเอิญในทาทีหรืออาจเกิดจากการจัดวางทาทางก็ได 

Mixed Media หมายถึงศิลปะสื่อประสม หรือศิลปะสื่อผสม, ผลงานท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึน

โดยใชเทคนิคและวิธีการทางศิลปะทางดานทัศนศิลปหลายแขนงมาผสมผสานเพ่ือใหเกิดผลงานท่ีอยู

ในชิ้นเดียวกัน 

Realistic หมายถึง ภาพเหมือนจริง สมจริง เปนจริง 

Fantasy.art.หมายถึง ศิลปะฝนเฟอง, ศิลปะประเภทหนึ่งท่ีมีลักษณะเหนือหรือเกินจาก

ความเปนจริง แตกตางจาก Surrealistic ตรงท่ีไมมีจิตใตสํานึกเขามาเก่ียวของ กลาวคือ เปนศิลปะ

เหนือจริงท่ีสรางสรรคโดยจิตรูสํานึก 

Surrealistic หมายถึง แบบศิลปะและวรรณคดีแบบหนึ่งในศตวรรษท่ี 20 เนนหนักเรื่อง 

จิตใตสํานึก และสิ่งเหนือความเปนจริง, ภาพความเหนือจริงโดยจิตไรสํานึก 

Photomontage หมายถึง การนําภาพถายท่ีไมมีสวนเก่ียวของกันมาจัดวางใหมาอยูรวมกัน 

โดยในแตละภาพแยกสวนนั้นลวนมีความหมายในตัวเองอยูแลว แตเม่ือนําภาพมาจัดวางรวมตัวกัน

ใหมก็กอใหเกิดการตีความใหมในสํานวนของความหมาย หรือความหมายของผลงานภาพท้ังหมด 
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ท่ีรวมตัวกันมีเนื้อหาท่ีฉีกหางออกไปจากความหมายเดิมและหนาท่ีของแตละภาพแตละภาพอยาง

สิ้นเชิง  

Collage หมายถึง ภาพปะติด คือวิธีการสรางองคประกอบของภาพในลักษณะสองมิติ       

ท่ีนูนต่ํามาก มีวิวัฒนาการมาจากงานปะติดกระดาษดวยกาวท่ีเรียกกันวา papiers colles เปน

กรรมวิธีท่ีริเริ่มโดยศิลปน cubism ชาวฝรั่งเศส คือ Georges Braque (ค.ศ.1882-1963) (ไมเยอร, 

2540, น. 186) 

Individual หมายถึง เฉพาะตัว, ปจเจกชน 

Stop Motion หมายถึง หยุดการเคลื่อนไหว, หยุดการเคลื่อนท่ี 

 

 

 

 
 



 

บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับผลงานสรางสรรค                                                     

ชุด สุนทรียะแหงความรักความอบอุนในครอบครัว  
 

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรค ผลงานชุด “สุนทรียะแหงความรัก

ความอบอุนในครอบครัว” (Aesthetics of love and warmth in the family) เปนการมุงเนนการ

สรางสรรคท่ีนําเสนอผลงานท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตน.ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองทําการศึกษา

และทําความเขาใจเพ่ือนํามาวิเคราะหเพ่ือสรางสรรคผลงานท่ีมีเอกลักษณดังตอไปนี้ 

1. ความเปนมาและแนวคิดในการสรางสรรค 

ผูวิจัยไดรับแรงบันดาลใจมาจากครอบครัวของตนเอง โดยการเลือกหยิบแงมุมชวงเวลาของ

ความรักความอบอุนของกิจกรรมตาง ๆ ระหวางบุคคลในครอบครัว อันประกอบไปดวยพอ แม ลูก ซ่ึง

ถือเปนกําลังใจอันสําคัญใหผูวิจัยกาวเดินตอไปในเสนทางของชีวิตไดอยางงดงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 1 แรงบันดาลใจจากครอบครัวของผูวิจัย                                                                                            

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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1.1 อิทธิพลจากแรงบีบคั้นของผูสรางสรรคในอดีต 

ชีวิตในวัยเยาวผูวิจัยไมไดมีชีวิตครอบครัวท่ีสมบูรณเนื่องดวยบิดาและมารดามีความ

จําเปนตองแยกทางกัน ผูวิจัยจําเปนตองอาศัยอยูกับมารดา ซ่ึงหลังจากการแยกทางสังเกตไดวา

มารดามีบุคลิกท่ีเปลี่ยนไป กลายเปนคนเงียบขรึม เก็บตัว ไมสดใสราเริงเหมือนคนท่ัวไปซ่ึงทุก

อากัปกิริยาของมารดาอยูในสายตาของผูวิจัยเรื่อยมา จึงทําเขาใจวาครอบครัวท่ีอบอุนพรอมหนานั้น

นอกจากทําใหเกิดความสมบูรณทางใจแลวยังสงผลสําคัญตอความสมบูรณทางกายภาพภายนอกอีก

ดวย เม่ือมีครอบครัวผูวิจัยจึงตั้งปณิธานแนวแนวาจะไมใหเกิดเรื่องดังกลาวซํ้าอีกกับครอบครัวของ

ตนเองไมวาจะมีเหตุจําเปนขนาดไหนก็ตาม จึงทําใหผูวิจัยมองเห็นครอบครัวเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดในชีวิต 

เม่ือมีครอบครัวก็เปรียบเสมือนไดอาศัยอยูในบานท่ีปดประตูสนิท มีความม่ันคงทางใจ รูสึกปลอดภัย

ในทุกวินาทีของการใชชีวิต ซ่ึงผูวิจัยมองวาไมวาชีวิตจะประสบความสําเร็จเพียงใดแตหากไมมี

ครอบครัวอยูขาง ๆ ความสําเร็จนั้นก็คงไรประโยชน      

หลังจากผู วิจัย เฝาสั ง เกตพัฒนาการของลูกและทุมเทเวลาให กับครอบครัว เต็ม ท่ี 

จึงไดพบวาทุกทวงทากิริยาแหงความเอ้ืออาทรท่ีแสดงออกท้ังทางกายภาพภายนอกและความรูสึก

ภายในลวนเปยมไปดวยความงดงามและบริสุทธิ์ ผูวิจัยอยากจะจดจําความรูสึกนั้นไว และเม่ือ

พิจารณาแลวจึงพบวาหนทางเดียวท่ีจะหยุดชวงเวลาแหงความทรงจํานั้นไวใหชัดเจนเปนรูปธรรมท่ีสุด

ก็คือการจดบันทึกซ่ึงผูวิจัยเลือกท่ีจะจดบันทึกเรื่องราวท่ีนาจดจําเหลานั้นดวยรูปเทคนิคจิตรกรรม  

อันจะทําใหความทรงจําท่ีงดงามเหลานั้นคงอยูตลอดไปแมผูวิจัยจะจากลาโลกนี้ไปแลวก็ตาม    

1.2 อิทธิพลจากครอบครัว 

 การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมชุด“สุนทรียะแหงความรักความอบอุนในครอบครัว”  

ผูวิจัยไดรับแรงบันดาลใจหลักมาจากครอบครัวของผูวิจัยเอง ซ่ึงสมาชิกในครอบครัวตางมีความรัก

ความหวงใยความเอ้ืออาทรมอบใหตอกันอยางตรงไปตรงมา โดยภรรยาก็คอยดูแลเอาใจใสอํานวย

ความสะดวกใหกับผูวิจัย สวนลูก ๆ ก็คอยมอบความรักความหวงใยใหกับผูวิจัยและภรรยาเทาท่ีเด็กท่ี

มีจิตใจบริสุทธิ์จะทําได และผูวิจัยเองในฐานะพอก็พยายามหม่ันมอบความรักความเอาใจใสใหกับทุก

คนในครอบครับดวยการแสดงออกใหเห็นถึงความหวงใย ใหการอบรมสั่งสอน และใหเวลากับสมาชิก

ในครอบครัวเปนสําคัญ    
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(1)                                                          (2) 
  

ภาพท่ี 2 ภาพอิทธิพลจากครอบครัว  

(1) เฝาสังเกตพัฒนาการของลูก ๆ                                                                            

(2) ภาพของลูกชายและลูกสาวท่ีกําลังใชสมาธินั่งอานหนังสือท่ีตัวเองชอบดวยทวงทาท่ีเต็มเปยมไปดวย

ความงดงามและบริสุทธิ์   

ท่ีมา: ผูวิจัย                                                                                  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ชีวิตในวัยเยาวของผูวิจัย 

ท่ีมา: ผูวิจัย                                                                                        
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1.3 อิทธิพลจากภาพวาดของลูก 

 จากการเฝาสังเกตพัฒนาการของลูก ผูวิจัยพบวาลูกท้ัง 3 คนของผูสรางสรรคลวนชอบ    

วาดภาพโดยผูวิจัยไมเคยขอใหพวกเขาวาดภาพสวนใหญท่ีปรากฏเปนภาพวาดท่ีใสซ่ือบริสุทธิ์  

มีเนื้อหาเชิงบวก ท้ังหมดเปนเรื่องราวชีวิตประจําวันท่ีเกิดข้ึนภายในบานท่ีแสดงออกถึงความสุขและ

ความสนุกสนาน อาจมีบางท่ีวาดบนผนังภายในบาน วาดในสมุดการบาน และวาดในสมุดบันทึก 

ของผูวิจัยเอง ดวยเหตุนี้นอกจากจะทําใหเขาใจเรื่องความชอบท่ีสามารถสงตอกันทางความคิดอันเกิด

จากการปลูกฝง ผูวิจัยจึงเกิดแนวความคิดท่ีจะนําภาพวาดของลูกเขามามีสวนรวมในผลงานจิตรกรรม

สื่อผสม โดยใหลูกวาดสิ่งท่ีอยากวาดลงในสมุดบันทึกสวนตัว เพ่ือจะไดเปนการบันทึกความคิด

ความรูสึกหรือความสนใจของลูกหลังจากนั้นผูวิจัยจึงนําภาพวาดของลูกมามีสวนรวมในผลงาน     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4 สมุดบันทึกของผูวิจัยท่ีลูกมักมาแอบวาดรูปอยูบอย ๆ   

ท่ีมา: ผูวิจัย                                            
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ภาพท่ี 5 ลูกท้ัง 3 คนชอบวาดภาพตั้งแตเด็ก  

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 6 ผลงานภาพวาดของ เด็กหญิงพชรพร อําไพรัตน อายุ 6 ขวบ ชื่อภาพ : สัตวเลีย้งของฉัน  

ท่ีมา: ผูวิจัย                        
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ภาพท่ี 7 สมุดบันทึกของลูกท้ัง 3 คนท่ีผูวิจัยขอใหลูกวาดภาพลงในสมุดบันทึกของตัวเอง  

ท่ีมา: ผูวิจัย                       
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2. ทฤษฎีและกรอบความคิดในการสรางสรรค 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 8 ภาพแสดงทฤษฎีและกรอบความคิดในการสรางสรรค 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

2.1 ทฤษฎีความผูกพัน (Attachment theory) 

 อาจกลาวไดวาทฤษฎีความผูกพันเกิดข้ึนครั้งแรกจากการมีปฏิสัมพันธระหวางสัตว  โดยสวนมาก

มักเกิดจากสัตวเลี้ยงลูกดวยนมท่ีมีการปฏิสนธิกัน แมกระท่ังมนุษยซ่ึงถือเปนหนึ่งในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 

มนุษยมักเรียกตัวออนท่ีเกิดข้ึนมาวาเด็กหรือทารก โดยทารกนั้นมักจะเกิดปฏิสัมพันธกับบุคคลคนแรก

ความรักความ

อบอุนใน

ครอบครัว 

ผลงานชุดสุนทรียะ

แหงความรักความ

อบอุนในครอบครัว 

 

 

เพ่ือกระตุนเตือนใหผูคนเห็นถึง

คุณคาของความรักความอบอุนของ

สถาบันในครอบครัว 

-  

 

- ทฤษฏีความผูกพัน 

- ทฤษฎีจิตวิเคราะห 

(Psychoanalytic theory) 

- Photomontage 

- Fantasy Art 

 

ศิลปนท่ีทําการศึกษา 

Norman Percevel Rockwell  

Francis Picabia 

สุรเดช แกวทาไม 

ประหยัด พงษดํา 

นักรบ มูลมานัส 
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ท่ีพบเจอก็คือบิดามารดาหรือผูเลี้ยงดูท่ีใกลชิดตามแนวคิดของ Main (ทินกร วงศปการันย, 2552, น.24; 

Bretherton, 1992; Cassidy, 1999)  โดยปฏิสัมพันธท่ีเกิดข้ึนนั้นความผูกพันมี 2 ระดับ คือความ

ผูกพันแบบไมม่ันคง กับความรูสึกผูกพันแบบม่ันคง เปนผลมาจากปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับ

สิ่งแวดลอม 

ความผูกพันแบบม่ันคง คือความผูกพันท่ีเกิดข้ึนแตแรกเกิด เกิดจากในครรภมารดาท่ีมี 

การโอบรัดลูกในครรภทําใหมีพ้ืนท่ีอันจํากัด แตในทางจิตวิทยานั้นเด็กกลับมีความอบอุนปลอดภัย 

สัญชาตญาณแรกของเด็กหลังจากคลอดออกมานั้นจึงรูสึกเควงควางวางเปลาเด็กจึงรองไห ผูเลี้ยงจึง

ตองเอาผามาหอตัวเด็กไวใหแนนเพ่ือใหเด็กเกิดความม่ันคงทางอารมณ เม่ือพอแมเลี้ยงดูเด็กดวย

ความรักเอาใจใสทําใหเด็กมีความผูกพันแบบม่ันคง ซ่ึงนับวามีผลทางอารมณท่ีมีความสําคัญตอจิตใจ 

และเปนพ้ืนฐานทางความคิด อุดมคติ และแนวทางการพัฒนาทางรางกาย สติปญญา จนสามารถ

พัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ เพราะเด็กมีความสุขอันเกิดจากการไดรับความรักอันเต็มเปยม สงผลใน

หลายดานตามท่ีนักทฤษฏี ซิกมุนฟรอยด (Sigmund Freud) ไดเคยกลาวไววา มนุษยมีกลไกท่ีสําคัญ

ตัวหนึ่งคือ กลไกปองกันทางจิต (defense mechanisms) ท่ีเปนเครื่องปกปอง และเยียวยาความ

ขัดแยงภายในจิตใจ ความบอบช้ําทางจิตใจใหสามารถหาทางออกท่ีสามารถปลดเปลื้องความทุกขหรือ

ปญหาท่ีไมสามารถหาทางออกได กระบวนการของจิตใจถูกเรียกวา“กลไก” โดยจะตอบสนองจําเพาะ

ตอแตละแรงขับหรือสัญชาตญาณนั้น ๆ เห็นไดจากการตอบสนองเพ่ือใหจิตใจปลอดโปรงและมี

ความสุขหลุดพนจากทุกขอันเปนหนทางท่ีมนุษยทุกคนตองการคือการปฏิเสธทุกข ตองการความสุข 

ดังนั้น ความผูกพันจึงนับวามีความสําคัญในระดับสูงมากตอการมีชีวิตและเติบโตมาของเด็ก (ทินกร 

วงศปการันย, 2552, น.24; Bretherton, 1992; Cassidy, 1999)  

ความผูกพันแบบไมม่ันคง คือการขาดความรักตั้งแตแรกเกิดในครรภมารดา หากมารดา 

พบกับปญหา เชน การทองไมพรอมอันนํามาซ่ึงความทุกขใจ จะสงผลถึงลูกในครรภใหเกิดภาวะ 

ขาดรักและเครียดในเด็กได เม่ือเด็กเกิดมาจะมีภาวะรองไหตอเนื่อง เกิดอารมณเควงควางดุจการ 

ถูกทอดท้ิงจากผูใหกําเนิด หรือการเลี้ยงดูโดยขาดการเอาใจใสดูแลก็ทําใหเด็กเกิดภาวะซึมเศรา 

ในเด็กแรกเกิดได ทําใหมีภาวะทางกายหลายอยาง จึงนับวาความรักความผูกพันนั้น เปรียบเสมือน 

น้ําทิพยท่ีชโลมจิตใจใหมนุษยเติบโตมาอยางมีความม่ันคงทางอารมณ หากเด็กคนใดเกิดมาดวยภาวะ

ถูกทอดท้ิง เด็กมีโอกาสท่ีจะกลายเปนเด็กขาดความม่ันใจในตนเอง ไมสามารถตัดสินใจ และเรียนรูได 

ชากวาเด็กท่ีไดรับความรักอยางเต็มท่ี (ทินกร วงศปการันย, 2552, น.25; Bretherton,1992; 

Cassidy, 1999) 
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2.2 ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic theory)  

ทฤษฎีจิตวิเคราะห คิดคนโดยนายแพทยทางระบบประสาทคนสําคัญของโลก Sigmund 

Freud โดยนอกจาก Freud จะทําการศึกษาวิเคราะหจากผูปวยแลวเขายังทําการวิเคราะหตนเอง 

เพ่ือทําความเขาใจรายละเอียดของจิตและคาดหวังการคนพบเครื่องพบเครื่องมือในการทํา 

ความเขาใจความฝน (ตองรัก จิตรบรรเทา, 2560) 

กลไกปองกันทางจิต (Defense Mechanisms) คือกระบวนการทางจิตใจท่ีใชปองกันหรือ 

ลดความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ ความขัดแยงภายในใจดังกลาวหมายถึง ภาวะจิตใจท่ีไมมีความ

สมดุลอันสงผลดานลบจนกอใหเกิดความทุกขใจใหกับบุคคลเจาของจิตใจ เชน ภาวะโกรธ กังวล  

ทุกขใจ ไมสบายใจ เปนตน โดยในแตละกระบวนการของจิตใจถูกเรียกวา “กลไก” โดยจะมีการ

ตอบสนองจําเพาะตอแตละสัญชาตญาณหรือแรงขับท่ีแตกตางกันไป (วรุตม อุนจิตสกุล, ม.ป.ป.,  

น. 7) 

ทุก ๆ กลไก มีหนาท่ีเก็บกด (repression) ความขัดแยงภายในจิตใจเพ่ือปฏิเสธ (denial) 

ความเครียดและความวิตกกังวลทีเกิดข้ึนภายในจิตใจ กลไกปองกันแตละคนถูกดึงมาใชแตกตางกัน 

ข้ึนอยูกับลักษณะอุปนิสัยของบุคคลนั้น ๆ ซ่ึงโดยสวนใหญแลว บุคคลท่ัวไปจะมีการปรับเปลี่ยนกลไก

ปองกันจิตใจไปมาตลอดเวลาตามสถานการณหรือตามแตบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพราะจิตใจของ

มนุษยยอมปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา แตถาบุคคลยึดติดในกลไกใดกลไกหนึ่งซํ้ามากเกินไปก็อาจจะ

สงผลลบตอการพัฒนาบุคลิกภาพตอไปได (วรุตม อุนจิตสกุล, ม.ป.ป., น. 7) 

การยับยั้ง (Inhibition) คือหนึ่งในกลไกปองกันทางจิตในระดับกลาง (วรุตม อุนจิตสกุล, 

ม.ป.ป., น. 11) ซ่ึงในความเห็นของผูวิจัยมองวาเปนกระบวนการของกลไกทางจิตท่ีไมสุดโตงมากนัก 

กลาวคือกลไกปองกันทางจิตในระดับนี้ มีความหมายในการจํากัดหรือหยุดสัญชาตญาณผาน            

การตระหนักรูเพ่ือกําจัดความวิตกกังวลท่ีเกิดข้ึนมาจากความขัดแยงภายในจิตใจของตนเอง มี

ตัวอยางในการทําความเขาใจคือผูวิจัยอาจมีความวิตกกังวลฝงลึกภายในจิตใจอันเนื่องมาจากความ   

ไมสมบูรณแบบทางครอบครัว แตผูวิจัยพยายามหยุดคิดถึงเรื่องดังกลาวและไมหยิบมาเปนสาระสําคัญ

เพ่ือความสบายใจในการดําเนินชีวิต การยับยั้งความคิดดังกลาวชวยใหผูวิจัยมีความเปนตัวของตัวเอง

มากข้ึน และมีเปาหมายท่ีจะผลักดันใหครอบครัวของตนเองมีความสมบูรณแบบไมซํ้ารอยกับสภาพ

ครอบครัวท่ีผูวิจัยเคยประสบในอดีต    
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จากท่ีกลาวมานั้น ความผูกพันหรือสัมพันธรักระหวางลูกกับพอแมหรือกับผู เลี้ยง 

จึ ง มีความสํา คัญมากซ่ึงตัวผู วิจั ย เองนั้น ก็ เคยมีประสบการณในดานการขาดความม่ันคง 

ทางอารมณเพราะครอบครัวขาดซ่ึงพอท่ีเปนเสาหลักใหกับชีวิต ทําใหผูวิจัยนั้นไมไดรับความรักความ

ผูกพันท่ีครบ พอ แม ลูก อันเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของชีวิต ตอมาเม่ือผูวิจัยมีครอบครัวเปนของตนเอง

จึงไดทําหนาท่ีพออยางสมบูรณ เปนตนแบบใหลูก การใกลชิดลูกตั้งแตแรกเกิดสรางความรักความ

ผูกพันหลอหลอมลูกจนเติบโตจึงพบวาความรักความผูกพันนั้นมีผลตอความคิด รูปแบบการใชชีวิต

และสรางคุณคาความดีงามตอสังคมได การจะทําความเขาใจการสรางสรรคใหมากยิ่งข้ึนนั้น

จําเปนตองศึกษารูปแบบศิลปะ Photomontage ซ่ึงเปนแนวทางท่ีใชในการสรางสรรคลําดับตอไป   

2.3 Photomontage  

Photo หมายถึง การบันทึกดวยอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส ท่ีเรียกวา “กลองถายรูป”  

ท่ีใชบันทึกภาพอยางรวดเร็วตรงตามท่ีตาเห็นโดยไมมีการแตงเติม ภาพท่ีไดตรงกับตนฉบับ Montage

หมายถึง ภาพซ่ึงประกอบดวยชิ้นสวนจากภาพถายหรือสิ่งพิมพ จัดใหสวนตางๆ ปะติดปะตอกัน ทับ

ซอนกัน การตอภาพ หรือรวมเปนภาพเดียวกัน สอดประสานสัมพันธกันท่ัวท้ังภาพ หรือเทคนิค     

ในการสรางภาพปลอมท่ีเกิดจากรูปถายหลายรูปโดยวิธีการซอนภาพหรืออ่ืน ๆ การซอนภาพใหเปน

ภาพเดียว, การผสมผสานสวนตาง ๆ ใหเปนหนวยเดียวหรือภาพเดียว (เมตตา สุวรรณศร, 2562,   

16 ตุลาคม, สัมภาษณ) 

ดังนั้นเทคนิคจิตรกรรมแบบ Photomontage คือการนําภาพถายท่ีไมมีสวนเก่ียวของกันมา 

จัดวางใหมาอยูรวมกัน โดยในแตละภาพแยกสวนนั้นลวนมีความหมายในตัวเองอยูแลว แตเม่ือนําภาพ

มาจัดวางรวมตัวกันใหมก็กอใหเกิดการตีความใหมในสํานวนของความหมาย หรือความหมายของ

ผลงานภาพท้ังหมดท่ีรวมตัวกันมีเนื้อหาท่ีฉีกหางออกไปจากความหมายเดิมและหนาท่ีของแตละภาพ

อยางสิ้นเชิง (เมตตา สุวรรณศร, 2562, 16 ตุลาคม, สัมภาษณ)  

กระบวนการสรางสรรค Photomontage มีข้ันตอนคลายกับศิลปะการปะติด (Collage) 

ตางท่ีกระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะการปะติดนั้น กอนสรางสรรคข้ึนกระดาษท่ีถูกฉีกขาด     

ไมมีความหมายในตัวเอง แตเม่ือมีการรวมตัวกันของกระดาษท่ีฉีกขาดก็เกิดความหมายหรือเนื้อหา

ใหมข้ึนมา หากทวากระบวนการทํางานของ Photomontage นั้นแตกตางกันอยางสิ้นเชิง เพราะภาพ  

แตละภาพนั้นมีความหมายในตัวเองอยูแลวแตเม่ือนํามารวมตัวกันก็เกิดความหมายใหมข้ึนมา อันจะ

สงผลใหเนื้อหาในงานจิตรกรรมถูกแปรเปลี่ยนไปจากเนื้อหาเดิม  
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ภาพท่ี 9 ผลงานศิลปะท่ีสรางสรรคดวยเทคนิค Photomontage 

ชื่อผลงาน นักวิจารณศิลปะ (The Art Critic)  

ป ค.ศ. 1919-1920 

เทคนิค Photomontage  

ขนาด 12 3/8 x 9 7/8 นิ้ว  

ท่ีมา: จิระพัฒน พิตรปรีชา (2552, น. 201) 

 

การนําภาพถายมาจัดวางปะติดรวมเขาดวยกันตามรูปแบบของ Photomontage คาดวา 

มีลักษณะการพัฒนาอยูสองกระแส คือ พัฒนามาจากการนําเสนอของสิ่งพิมพ สื่อมวลชนในประเทศ

สหรัฐอเมริกาและขยายออกไปโดยกลุมลัทธิดาดา (Dada) และกลุมลัทธิสําแดงพลังอารมณ 

(Expressionism) เปนการ Photomontage ของรูปทรง อีกกระแสหนึ่งคาดวาเกิดจากการเมือง 

ในสหภาพโซเวียตภายใตชื่อ The left front of the Arts (LEF) ถือเปนรูปแบบการสรางสรรค

ผลงานศิลปะท่ีเกิดข้ึนใหมระหวางป ค.ศ.1919-1920 อยางไรก็ตามหากลงลึกไปในรายละเอียดของ

การถือกําเนิดท่ีแทจริงแลวไมสามารถชี้ขาดไดวาเทคนิค Photomontage เกิดจากท่ีใดกอนกันแน  

แต ท้ั งสองกลุ มนี้ ก็นับว า เปนผู ท่ี ริ เ ริ่ ม พัฒนาเทคนิคงาน ศิลปะ Photomontage กอนใคร                           

(จิระพัฒน พิตรปรีชา, 2552, น. 111)  



18 
 

ภาพสมาชิกในครอบครัวรวมถึงวัสดุอุปกรณท่ีไดรับการนํามาใชสรางสรรคเปนผลงาน

จิตรกรรมของผู วิจัยนั้น หลายภาพไดรับการบันทึกภาพไวคนละชวงเวลา คนละสถานท่ี  

แตผูวิจัยตองการนํามาอยูรวมกันเพ่ือใหเกิดความหมายและเนื้อหาตามท่ีตองการ ดังนั้นกระบวนการ

ทํางานดังกลาวก็ถือเปนการสรางสรรคจิตรกรรมรูปแบบ Photomontage 

2.4 Fantasy Art   

ศิลปะฝนเฟอง (การฝนเฟอง) เปนจินตนาการหรือมโนภาพท่ีสรางข้ึนลอยๆ โดยปราศจาก

พ้ืนฐานและความเปนจริง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2541, น. 109)  

ในลักษณะเบื้องตนศิลปะการฝนเฟองอาจดูคลายศิลปะแนวเหนือจริง (Surrealism)  

ในรูปแบบผิวเผินหากแตเม่ือพิจารณาเชิงลึกแลวศิลปะฝนเฟองมีเง่ือนไขแตกตางจากศิลปะเหนือจริง

อยางสิ้นเชิง เพราะศิลปะแนวฝนเฟองเปนมโนภาพท่ีมนุษยจงใจจินตนาการและสรางสรรคข้ึน  

เปนเรื่องของจิตรูสํานึก เปนฝนท่ีรูตัว อาจไมมีความซับซอน ไมซอนเรน ตรงไปตรงมา แตทวาศิลปะ

เหนือจริงเปนภาพฝนท่ีมนุษยไมไดจงใจสรางข้ึน เปนหนาท่ีของจิตใตสํานึกท่ีจะจินตนาการถึง  

เปนกลไกความฝนท่ีมนุษยควบคุมไมได เปนฝนท่ีเกิดข้ึนอยางไมรูตัว มีความสลับซับซอน ซอนเรน 

อุดมไปดวยสัญลักษณ 

 

3. ผลงานศิลปนท่ีทําการศึกษา  

 ผลงานศิลปนท่ีไดรับแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานศิลปะ ท้ังรูปแบบแนวคิด  

และมุมมองทางทัศนศิลป เนื้อหาสาระในดานศิลปะ ประกอบดวย Norman Percevel Rockwell, 

Francis Picabia, สุรเดช แกวทาไม, ประหยัด พงษดํา, นักรบ มูลมานัส ซ่ึงมีท่ีมาดังตอไปนี้ 

Norman Percevel Rockwell 

 เกิดเม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ ค.ศ. 1894 ท่ีนครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา เปนศิลปนและจิตรกร

ภาพประกอบชาวอเมริกันของคริสตศตวรรษท่ี 20 ผูมีชื่อเสียงจากการเขียนภาพหนาปกนิตยสารท่ี

เปนภาพชีวิตประจําวันท่ัว ๆ ไปของชาวอเมริกันในนิตยสาร “The Saturday Evening Post” 

ศิลปนมีแนวความคิดท่ีจะบันทึกชวงเวลาแหงความสุขปนความเรียบงายของอเมริกาผสมผสาน

จินตนาการ เปนเวลากวาสี่สิบป ดวยความทุมเทใหกับการเขียนภาพประกอบแตผูคัดกรองงานศิลปะ

ในโลกศิลปะตามขนบกลับไมยอมรับวาเขาเปนศิลปน นักวิจารณใหความเห็นวางานของศิลปนคือ

ความเทียมเท็จ นารัก และเรียบรอยเกินไป อีกท้ังยังมีกลิ่นอายความเปนบานนอกและลาสมัยอยาง

สิ้นเชิง ศิลปนรับรูขอคิดเห็นดังกลาวแตก็ยังมุงม่ันสรางสรรคผลงานในแนวทางของตนเองตอไปอยาง

https://th.wikipedia.org/wiki/3_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1894
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
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ไมหวั่นไหว (มารลิงก, คาราล แอน, 2552, น. 28-31) ซ่ึงความมุงม่ันและยืนยันในศิลปะท่ีรักนี้เองจึง

ทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะยึดเอาวิถีความมุงม่ันของศิลปนมาเปนตนแบบในการสรางสรรคผลงาน 

โดยจิตรกรรมของศิลปนนั้นเต็มไปดวยความเคลื่อนไหวอยางสนุกสนานก็จริง แตหากพิจารณาอยางถ่ี

ถวนแลวจะพบวาผลงานก็เต็มไปดวยความเงียบและ  นิ่งสงบเชนกัน อันแสดงใหเห็นวาศิลปนมอบ

สมาธิและความตั้งใจใหกับผลงานในทุก ๆ ชิ้น ตลอดจนผลงานของศิลปนยังเต็มไปดวยรายละเอียด

อันเรียบงายของชีวิตประจําวัน มีการบันทึกประวัติศาสตรผานทวงทาของชีวิต สิ่งของ และธรรมชาติ 

อันเปนผลใหผลงานจิตรกรรมธรรมดามีความพิเศษข้ึนมาทันที   

                                                                  
 

ภาพท่ี 10 ผลงานจิตรกรรมของ Norman Percevel Rockwell 

ชื่อผลงาน เสรีภาพจากความตองการ (Freedom from Want)  

  ป ค.ศ. 1943      

เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ  

ขนาด 116  x  90 เซนติเมตร                                  

ท่ีมา: มารลิงก, คาราล แอน (2552, น. 30) 

 

Francis Picabia  

ผูวิจัยมีความสนใจในผลงานของศิลปนชิ้นท่ีมีชื่อวา “The Eye Codylate” โดยในผลงาน

จิตรกรรมชิ้นนี้ศิลปนสรางสรรคผลงานเพียงภาพดวงตาของศิลปนเองเพ่ือสะทอนภาวะอะไรบางอยาง

ในขณะนั้น ซ่ึงคาดวาขณะสรางสรรคผลงานศิลปนอาจกําลังพักฟนรางกาย และเพ่ือนศิลปนดวยกัน
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ไดมาเยี่ยมเยียน จากนั้นเพ่ือศิลปนจึงไดขีดเขียนขอความเพ่ือแสดงความรูสึกหวงใยตอศิลปน จากนั้น

ไมนานขอเขียนพรอมกับภาพดวงตาดังกลาวจึงถือกําเนิดเปนผลงานจิตรกรรมท่ีมีชื่อเสียงอีกหนึ่งชิ้น 

สรางแรงบันดาลใจใหศิลปนรุนหลังท่ีนิยมสรางสรรคผลงานจิตรกรรรมแนว Photomontage และ 

Collage Art (Moma, 2016)  
 

 

 
 

ภาพท่ี 11 ผลงานจิตรกรรมของ Francis Picabia 

ชื่อผลงาน The Eye Codylate  

ป ค.ศ. 1921                                            

เทคนิค ผสม  

ขนาด 148.6 x 117.4 เซนติเมตร                                                                                          

ท่ีมา: Moma (2016, ออนไลน) 
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สุรเดช แกวทาไม 

 ผลงานของ สุรเดช แกวทาไม จะมีครอบครัวหรือบุคคลในครอบครัวเปนแรงบันดาลใจ 

หลักในการสรางสรรคผลงาน โดยบุคคลในครอบครัวดังกลาวไดแกภรรยาและลูก ๆ ของศิลปนเอง

แสดงออกในทวงทาท่ีสงบนิ่งคลายถูกสะกด มีการจัดวางองคประกอบศิลปท่ีสงางาม อีกท้ังเนื้อหา 

ในผลงานจิตรกรรมศิลปนมักหยิบยกเอาเรื่องราวเรียบงายและบรรยากาศใกลตัวอันอบอวลไปดวย 

วิถีแหงธรรมชาติซ่ึงมีลักษณะสวนทางกับวิถีชีวิตของคนเมืองอันเรงรอนและยุงเหยิงทําใหผลงาน 

ถูกเคลือบไปดวยความอบอุนอารมณดีจนกลายเปนเอกลักษณ อันแสดงใหเห็นวานอกจากศิลปน 

จะเปนคนท่ีหม่ันมอบเวลา ความรัก ความหวงใย และความสําคัญใหกับครอบครัวเปนหลักแลวศิลปน

ยังมีความทรงจําท่ีนาประทับใจเก่ียวกับเรื่องราวของวิถีชนบทซ่ึงเปนภาพแหงความทรงจําในอดีต 

ซ่ึงโลกความเปนจริงท่ีแสนวุนวายไมสามารถลบลางความทรงจําอันนาประทับใจออกไปจากความ 

ทรงจําของศิลปนได (สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561) 

ตลอดจนสีสันในผลงานนั้นศิลปนมักหยิบยกเอาสีสวางท่ีเชื่อกันวาเปนสีมงคลมาเปน 

โครงสีหลักในการทํางาน ซ่ึงลักษณะการใหสีของศิลปนจะมีความแตกตางจากภาพเขียนบุคคลท่ัวไป

เพราะศิลปนมีการวางสีรอนเปนเงามืดและสีอุนหรือสีเย็นเปนโครงแสง จุดนี้เองเปนเหตุผลสําคัญท่ี 

ทําใหภาพรวมของผลงานรูสึกอ่ิมอุน ซ่ึงหากรวมเขากับเนื้อหาท่ีเปนเรื่องราวของวิถีชีวิตไทยแทก็จะ

ชวยหลอมรวมใหท้ังหมดของผลงานแลดูอบอุนไปโดยปริยาย ท้ังหมดเปนแรงบันดาลใจสําคัญท่ีทําให

ผูวิจัยเลือกท่ีจะหยิบยกเอาจิตรกรรมของ สุรเดช แกวทาไม มาเปนหนึ่งในอิทธิพลสําหรับ 

การสรางสรรคผลงาน  
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ภาพท่ี 12 ผลงานจิตรกรรมของ สุรเดช แกวทาไม 

ชื่อผลงาน ระลอกริ้ว ลอลมรา ลีลาวดี  

ป พ.ศ. 2551   

เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด 205 x 115 เซนติเมตร                                                                         

ท่ีมา: สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร (2561, ออนไลน) 

 

 

 

http://www.era.su.ac.th/online/teacher48/html/025.htm%20(2561
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ประหยัด พงษดํา 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ประหยัด พงษดํา ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (ภาพพิมพ)  

พ.ศ. 2541, อดีตคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ศิลปน  

ชั้นเยี่ยมในการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ  เกิดเม่ือวันท่ี 28.ตุลาคม พ.ศ. 2477.ท่ีจังหวัดสิงหบุรี 

เม่ือจบการศึกษาในระดับมัธยมทานก็สอบเขาเรียนตอท่ีโรงเรียนเพาะชาง ศึกษาอยูได 2 ป ก็สามารถ

สอบเขาเรียนตอท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ขณะทําการศึกษาทานไดรับความไววางใจจาก ศาสตราจารย

ศิลป พีระศรี ใหชวยสอนวิชาพ้ืนฐานทางศิลปะในขณะท่ีทานยังศึกษาอยู และเม่ือทานจบการศึกษาแลว 

ทานก็ไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนอาจารยประจําท่ีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร สอนหนังสืออยูระยะหนึ่งทานก็สามารถสอบชิงทุนไปศึกษาศิลปะท่ีประเทศ

อิตาลี ศาสตราจารยเกียรติคุณประหยัด พงษดํา ไดรับเลือกเปนศิลปนเกียรติยศ สาขาภาพพิมพ  

จากสถาบันศิลปะกรุงฟลอเรนส อิตาลี โดยรัฐบาลอิตาลี เม่ือ พ.ศ. 2506 ไดรับเกียรติใหเปนศิลปน 

ชั้นเยี่ยม ในการประกวดศิลปกรรมแหงชาติในประเทศไทย และไดรับการเชิดชูเกียรติใหเปน 

ผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรม จากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (ArtBankok, 

2012) 

ผลงานของ ศาสตราจารยเกียรติคุณประหยัด พงษดํา มีวิธีคิดและรูปแบบการทํางานท่ีมี

ลักษณะใกลเคียงกับผูวิจัยคือมีเนื้อหาเก่ียวกับครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวเปนสําคัญในการ

ถายทอดแนวความคิดออกมาเปนผลงาน อาจมีบางผลงานท่ีทานถายทอดออกมาในรูปแบบของเหลา

สรรพสัตวซ่ึงเปนสัญลักษณของครอบครัว และก็มีท้ังท่ีถายทอดออกมาโดยอาศัยรูปลักษณของบุคคล

ในครอบครัวซ่ึงเปนมนุษยอยางตรงไปตรงมา ดวยเนื้อหาของผลงานท่ีเนนเรื่องของครอบครัว      

เปนสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงเลือกมาเปนหนึ่งในศิลปนท่ีทําการศึกษา   

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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ภาพท่ี 13 ผลงานจิตรกรรมของ ประหยัด พงษดํา 

ชื่อผลงาน ความรักของแม 

ป พ.ศ. 2525 

     เทคนิค แมพิมพไมแกะ  

ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร 

ท่ีมา: MGR Online (2562, ออนไลน) 
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 นักรบ มูลมานัส 

 จบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร เอกภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปจจุบันเปน

ศิลปนอิสระท่ีทําหนาท่ีเปนท้ังศิลปนภาพประกอบท่ีมีความโดดเดนดานศิลปะการปะติด (Collage) 

และกราฟกดีไซเนอร (GraphicDesigner) ไปในเวลาเดียวกัน ซ่ึงผลงานศิลปะการปะติดของนักรบ 

มีเอกลักษณโดดเดนรวมสมัยจนเปนท่ีกลาวถึงในวงการศิลปะ ความโดดเดนในงานศิลปะการปะติด

ของเขามักจะเปนเรื่องของการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมตะวันออกและวัฒนธรรมตะวันตกอยาง

แปลกตาแตทวาสรางสรรคและสนุกสนาน คลายเปนงาน Surrealist ท่ีอาจดูขัดแยงในแรกเห็นแตเม่ือ

พิจารณาเนื้อหาจะพบความลงตัวนาจดจํา นักรบ เคยกลาววาการทํางานของเขาคลายเปนการสราง

โลกใบใหมดวยเนื้อหาเดิม หวังใหผูชมผลงานไดตีความใหมในเนื้อหาภาพเดิมแตถูกจัดวาง

องคประกอบท่ีเปลี่ยนไป (ภาณุพันธ วีรวภูษิต, 2559)  

 ผูวิจัยไดรับแรงบันดาลใจจากการจัดวางองคประกอบภาพของศิลปนซ่ึงเปนรายละเอียดภาพ

ท่ีคุนตาแตถูกนํามาจัดวางในตําแหนงใหม ทําใหภาพรวมมีเนื้อหาท่ีเปลี่ยนไปและดูแปลกตา              

สรางความตื่นเตนเราใจในการชมผลงานมากยิ่งข้ึน  

ภาพท่ี 14 ผลงานจิตรกรรมของ นักรบ มูลมานัส 

ชื่อผลงาน ไมปรากฏ  

ป พ.ศ. 2562 

เทคนิค คอมพิวเตอรกราฟก (Computer Graphics) 

ขนาด ไมปรากฏ 

ท่ีมา: ภาณุพันธ วีรวภูษิต (2562, ออนไลน)  

https://adaymagazine.com/port-4/
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ตารางท่ี 1 วิเคราะหรูปแบบศิลปน 
 

ช่ือศิลปน/ภาพผลงาน/

แนวความคิด 

ความเหมือน ความตาง ส่ิงท่ีไดรับ 

Norman Percevel 

Rockwell 

 

ศิลปนมีแนวความคิดท่ีจะ

บันทึกชวงเวลาแหงความสุข

ปนความเรียบงายของ

อเมริกันชนผสมผสาน

จินตนาการของตน 

ผลงานเหมือนจริง

เต็มไปดวยความ

เคลื่อนไหวอยาง

สนุกสนาน แตก็เต็ม

ไปดวยความเงียบ

และนิ่งสงบ มีการ

บันทึกยุคสมัยผาน

ผลงานจิตรกรรม

ศิลปนมองเห็น

รายละเอียดเล็ก ๆ 

อันมีความสําคัญท่ี

ยิ่งใหญ 

ผูวิจัยใชบุคคลใน

ครอบครัวเปนตัว

ดําเนินเรื่องหลักใน

ผลงาน แต      

ร็อกเวลล ใชตัว

ละครหลากหลาย

ในการดําเนิน

ผลงานจิตรกรรม 

และเรื่องราวของ 

ร็อกเวลล มีเนื้อหา

แผกวางกวาผลงาน

ของผูวิจัย 

ความกลาหาญท่ีจะ

หยิบเอาเรื่องราว

เล็กๆ ในชีวิต 

ประจําวันท่ีคุนเคย 

มาสรางสรรคเปน

ผลงานจิตรกรรม  

Francis Picabia 

 
สะทอนภาวะอะไรบางอยาง

ภายในจิตของศิลปน ณ 

ขณะนั้น รูปแบบผลงานคลาย

การจดบันทึกสถานการณแต

มีความลึกซ้ึงกวาบทบันทึก

ธรรมดา 

 

ศิลปนทําการบันทึก

เหตุการณท่ีกระทบ

ใจดวยเทคนิค

จิตรกรรมพรอม

ขอเขียนของบุคคล

อ่ืนท่ีไมใชตัวศิลปน

เองเปนกาสรางสรรค

ผลงานจิตรกรรมท่ี

ผสมผสานระหวาง

บุคคลสองคน หรือ

มากกวานั้น 

รูปรางรูปทรงของ

จิตรกรรมภายในตัว

งานของศิลปนกิน

พ้ืนท่ีนอยกวา หาก

เทียบกับขอเขียน

ของบุคคลท่ีสอง 

ในขณะท่ีผลงาน

ของผูสรางสรรค

เนนรูปรางของ

จิตรกรรมเปน

สําคัญกินพ้ืนท่ี

มากกวาขอเขียน

ของเพ่ือนศิลปน 

รูปแบบใหมในการ

สรางสรรคผลงาน

จิตรกรรมท่ีไมจําเจ 

ทําใหผูวิจัยรูสึก

สนุกสนาน                 

ในขณะทํางาน            

เพราะมีตนแบบของ

ผลงานสําเร็จท่ีนา

พอใจ  
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ตารางท่ี 1 วิเคราะหรูปแบบศิลปน (ตอ) 
 

ช่ือศิลปน/ภาพผลงาน/

แนวความคิด 

ความเหมือน ความตาง ส่ิงท่ีไดรับ 

สุรเดช แกวทาไม 

 

ครอบครัวเปนแรงบันดาลใจ

หลักในการสรางสรรคผลงาน 

โดยบุคคลในครอบครัว

ดังกลาวไดแกภรรยา       

และลูก ๆ ของศิลปนเอง 

ครอบครัวเปนแรง

บันดาลใจหลักใน

การสรางสรรค

ผลงาน โดยบุคคล

ในครอบครัว

ดังกลาวไดแก

ภรรยาและลูก ๆ 

ของผูวิจัยเองผาน

กิจกรรมท่ีคุนเคยใน

ชีวิตประจําวัน 

ศิลปนนําเสนอ

เรื่องราวของ

ครอบครัวผาน   

ภาพทรงจําใน

รูปแบบวิถีชนบท 

สวนผูวิจัยนําเสนอ

เรื่องราวของ

ครอบครัวผาน

รูปแบบชีวิตในสังคม

เมือง  

สีสัน การจัดวาง

องคประกอบภาพ   

ทีแปรงในการเขียน 

แนวความคิดเรื่อง

การใหความสําคัญ

กับครอบครัวเปน

ประเด็นหลักในการ

สรางสรรคผลงาน 

ประหยัด พงษดํา 

 

 
 

มีเนื้อหาเก่ียวกับครอบครัว

และสมาชิกในครอบครัว  

เปนสําคัญในการถายทอด

แนวความคิดออกมาเปน

ผลงาน 

มีเนื้อหาเก่ียวกับ

ครอบครัว       

และสมาชิก       

ในครอบครัว    

เปนสําคัญในการ

ถายทอด

แนวความคิด

ออกมาเปนผลงาน 

ศิลปนสรางสรรค

ผลงานภาพพิมพ   

แตผูวิจัยถายทอด

ออกมาเปนผลงาน

จิตรกรรม  

 

แนวความคิดใน 

เนื้อหาของผลงานท่ี

เนนเรื่องของ

ครอบครัวเปนสําคัญ 
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ตารางท่ี 1 วิเคราะหรูปแบบศิลปน (ตอ)   
 

ช่ือศิลปน/ภาพผลงาน/

แนวความคิด 

ความเหมือน ความตาง ส่ิงท่ีไดรับ 

นักรบ มูลมานัส 
 

 
 

การผสมผสานระหวาง

วัฒนธรรมตะวันออกและ

วัฒนธรรมตะวันตกอยาง

แปลกตาแตทวาสรางสรรค

และสนุกสนาน คลายเปน

งาน Surrealist.ท่ีอาจดู

ขัดแยงในแรกเห็น                     

แตเม่ือพิจารณาเนื้อหา           

จะพบความลงตัวนาจดจํา 

เปนการตีความใหมในเนื้อหา

ภาพเดิมแตถูกจัดวาง

องคประกอบท่ีเปลี่ยนไป 

 

การจัดวางองคประกอบ

ภาพซ่ึงเปนรายละเอียด

ภาพท่ีคุนตา แตไดรับ

การนํามาจัดวาง

ตําแหนงใหมทําให

ภาพรวมมีเนื้อหาท่ี

เปลี่ยนไป 

ศิลปนสรางสรรค

ผลงานโดยใชเทคนิค 

คอมพิวเตอรกราฟก 

แตผูวิจัยใชกลวิธี

ทางจิตรกรรมในการ

สรางสรรคผลงาน 

และเนื้อหา

จิตรกรรมของ 

ผูวิจัยเนนไปท่ีเรื่อง

ของครอบครัว              

แตเนื้อหาภาพของ

ศิลปนเนนไปท่ีความ

แตกตางทาง

วัฒนธรรมเปนหลัก  

ความคิดสรางสรรคใน

รูปแบบการจัดวาง

องคประกอบภาพ

ใหมดวยเนื้อหา

รายละเอียดภาพเดิม 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

 

 



 

บทที่ 3 

วิธีการสรางสรรคผลงาน 

การดําเนินงานการสรางสรรคผลงานชุด “สุนทรียะแหงความรักความอบอุนในครอบครัว”  

(Aesthetics of love and warmth in the family) มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางสรรคผลงานท่ีบันทึก

เรื่องราวของวิถีชีวิตในครอบครัวท่ีเต็มเปยมไปดวยความรักความอบอุน และเพ่ือกระตุนเตือนให

สังคมในยุคปจจุบันเห็นถึงคุณคาของสถาบันครอบครัวอันเปนตนกําเนิดของกําลังใจของมนุษยจึง

แบงการสรางสรรคดังตอไปนี้ 

1. ความเปนมาแนวคิดแรงบันดาลใจในการสรางสรรค 

2. ขอมูลในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ ชุด “สุนทรียะแหงความรักความอบอุน 

ในครอบครัว”  

3. ข้ันตอนกระบวนการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ ชุด “สุนทรียะแหงความรัก 

ความอบอุนในครอบครัว”  
 

1. ความเปนมา แนวความคิด และแรงบันดาลใจในการสรางสรรค 

ผลงานวิทยานิพนธ ชุด “สุนทรียะแหงความรักความอบอุนในครอบครัว” ไดแนวความคิด

มาจากชีวิตในวัยเยาวของผูวิจัยท่ีตองใชชีวิตอาศัยอยูกับมารดาและพ่ีนองเพียงลําพัง เกิดความรูสึก

ถึงสภาวะขาดพอท่ีเปนผูนําครอบครัวและเสาหลัก ทําใหผูเปนมารดาตองลุกข้ึนมาทําหนาท่ีเสาหลัก

ในครอบครัวแทน สงผลใหตัวผูวิจัยเองตองประสบกับความยากลําบากในการใชชีวิต ขาดหลัก              

นําทางแบบผูชาย เกิดความรูสึกขาดความสมบูรณทางครอบครัว ซ่ึงนับเปนชวงเวลาแหงความทรง

จําในวัยเด็กท่ีไมนาจดจํานัก จากปญหาดังกลาวจึงสงผลใหผูวิจัยตองการเติมเต็มความรูสึก                

ท่ีขาดหาย อยากสรางครอบครัวท่ีเต็มสมบูรณอันประกอบไปดวยพอ แม ลูก ท่ีมีความรักความ

หวงใยกัน จึงเกิดเปนแรงบันดาลใจในการนําเรื่องราวของครอบครัวในชวงเวลาท่ีมีความสุขมา

สรางสรรคเปนผลงานวิทยานิพนธ   
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2. ขอมูลในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ ชุด “สุนทรียะแหงความรักความอบอุนใน

ครอบครัว” 

 2.1 ขอมูลจากประสบการณตรงของผูวิจัย  

 การหาขอมูลสําหรับทํางานสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ “สุนทรียะแหงความรักความ

อบอุนในครอบครัว” ผูวิจัยไดรับขอมูลตรงจากบุคคลในครอบครัว โดยใชชวงเวลาท่ีทุกคน          

ในครอบครัวทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันอยางมีความสุขและสนุกสนาน ผูวิจัยเปนผูเฝาดูและอยูรวม

ในกิจกรรมกับครอบครัวดวย จึงทําใหเห็นถึงภาพอันนาประทับใจในชวงเวลาตาง ๆ ท่ีแมดูแลลูก 

ลูกเลนกันมีเสียงหัวเราะ จากท่ีกลาวมานั้น ผูวิจัยจึงหยิบยกเอาชวงเวลาท่ีมีคามาสรางสรรคเปน

ผลงานวิทยานิพนธ   

  
(1)                                      (2) 

ภาพท่ี 15 ผูวิจัยไดรับขอมูลตรงจากบุคคลในครอบครัวในการใชชีวิตรวมกัน 

(1) ภรรยาของผูวิจัยผูสวมบทบาทแมของลูกกําลังถักเปยใหลูกสาว 

(2) ลูก ๆ ของผูวิจัยกําลังใหอาหารปลาบรเิวณริมน้ําภายในวดัลานตากฟา  

ซ่ึงเปนกิจกรรมภายในครอบครวัท่ีคุนเคย  

ท่ีมา: ผูวิจัย     
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2.2 การหาขอมูลจากเอกสาร 

คนควาขอมูลเพ่ิมเติมจากเอกสาร หนังสือ และศึกษาเพ่ิมเติมจากสื่ออินเตอรเน็ต เพ่ือคนหา

ขอมูลเชิงลึกทางวิชาการ รวมถึงการคนหาหลักทฤษฎีเพ่ือมารองรับแนวคิดของงานสรางสรรค

ผลงานวิทยานิพนธ ชุด “สุนทรียะแหงความรักความอบอุนในครอบครัว”   

 ตารางท่ี 2 อุปกรณท่ีใชในการสรางสรรค 

ชื่อวัสดุ – อุปกรณ คุณสมบัติ การนําไปใช 

1. กลองถายภาพ DSLR 

 

1) มีความละเอียดสูง (ตามแต

การตั้งคาความละเอียด) 

2) สามารถบันทึกภาพไดใน

จุดท่ีมีแสงนอย ภาพคมชัด

ไมสั่นไหว  

3) สามารถถายภาพ

เคลื่อนไหวใหมีลักษณะ

หยุดนิ่งได 

1) ใชถายภาพท่ีมีการจัดแสง

และทาทาง โดยใช ISO.สูงเพ่ือ

เก็บบรรยากาศแสงและเงาให

ครบถวน 

2) ถายภาพตนแบบท่ีมีความ

ละเอียดสูงสําหรับนําไปเปน

ตนแบบในการสรางสรรคเปน

ผลงานวิทยานิพนธ 

3) ใชถายภาพตนแบบ

ระยะใกลเพ่ือสีหนาและ

ทาทางท่ีเปนธรรมชาติ 

2. ดินสอสี 

 

เปนดินสอสีท่ัวไป ไมละลายน้ํา 1).ใชรางภาพเพ่ือรองรับการ

ลงสีในผลงานจิตรกรรม  

2).ใชสําหรับใหสมาชิก

ครอบครัวสรางสรรคผลงาน

บริสุทธิ์ลงบนเฟรม 

 

3. ดินสอ 

 
 

เปนดินสอท่ีใชรางภาพท่ัวไป เปนดินสอสีท่ัวไป ไมละลาย

น้ํา 
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ตารางท่ี 2 อุปกรณท่ีใชในการสรางสรรค (ตอ) 

ช่ือวัสดุ – อุปกรณ คุณสมบัติ การนําไปใช 

  4. สีอะคริลิค

 

เปนสีท่ีมีสวนผสมของสาร

พลาสติกโพลีเมอร (Polymer) 

จําพวกอะครีลิค (Acrylic) 

หรือ ไวนิล (Vinyl) เวลาใช

นํามาผสมกับน้ํา ใชงานได

เหมือนกับสีน้ําและสีน้ํามัน มี

ท้ังแบบโปรงแสงและทึบแสง

แตจะแหงเร็วกวาสีน้ํามัน 1 – 

6.ชั่วโมง เม่ือแหงแลวจะมี

คุณสมบัติกันน้ําไดและเปนสีท่ี

ติดแนนทนนาน คงทนตอ

สภาพดินฟาอากาศ สามารถ

เก็บไวไดนาน ยึดเกาะติด

ผิวหนาวัตถุไดดี เม่ือระบายสี

แลวอาจใชน้ํายาวานิช 

(Vanish) เคลือบผิวหนาเพ่ือ

ปองกันการขูดขีดเพ่ือใหคงทน

มากยิ่งข้ึน 

 

ใชสรางสรรคผลงาน

วิทยานิพนธ  ชุด “สุนทรียะ

แหงความรักความอบอุนใน

ครอบครัว” 

5. พูกัน

 

1) พูกันแบนดามยาว  

2) พูกันกลมขนสั้น 

1) พูกันแบนดามยาว มีไวข้ึน

รูปหรือเขียนภาพระยะกลาง 

ดามยาวมีไวเขียนในระยะหาง

เพ่ือตรวจสอบภาพรวมของ

ผลงาน 

2) พูกันกลมขนสั้นมีไวเก็บ

รายละเอียดภาพหรือเขียนภาพ

ระยะใกล 
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ตารางท่ี 2 อุปกรณท่ีใชในการสรางสรรค (ตอ) 

ช่ือวัสดุ – อุปกรณ คุณสมบัติ การนําไปใช 

6. แปรงทาสี 

 

มีลักษณะหนากวาง สามารถ

ระบายสีไดในพ้ืนท่ีกวาง 

1) ใชสําหรับทาสีรองพ้ืนลงบน

พ้ืนท่ีขนาดพ้ืนท่ีกวาง 

2) ใชทําพ้ืนผิว (Texture) 

7. เฟรมวาดภาพ 

 
 

เปนโครงไมผนึกดวยผาใบ 

(Canvas) 

ใชรองรับการสรางสรรคผลงาน

จิตรกรรม 

8. จานสี 

 
 

1) มีพ้ืนเรียบ  

2) มีหลายรูปทรง  

3) ทําจากพลาสติก 

1).ใชสําหรับรองรับการผสมสี

เพ่ือระบายลงบนเฟรมวาด

ภาพ 

2).วัสดุอ่ืนๆ ท่ีมีพ้ืนท่ีกวางก็

สามารถนํามาประยุกตใชเปน 

จานสี 

9. สะพานรองมือ 
 

 

ทําจากไมรูปตัว T ดามยาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใชรองมือขณะสรางสรรค

ผลงานเพ่ือไมใหน้ําหนักมือกด

ทับผลงาน อาจทําใหเกิดความ

เสียหายได 
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ตารางท่ี 2 อุปกรณท่ีใชในการสรางสรรค (ตอ) 

ช่ือวัสดุ – อุปกรณ คุณสมบัติ การนําไปใช 

10. ภาชนะใสน้ํา 

 
 

 

อาจเปนถัง กระบอก หรือ

ภาชนะอ่ืนๆ ท่ีมีกนลึกบรรจุน้ํา

ได 

 

 

 

1) ใชบรรจุน้ําสะอาดสําหรับ

น้ํามาผสมสีสรางสรรคผลงาน 

2) ใชบรรจุน้ําสะอาดสําหรับ

น้ํามาลางพูกันหรือแปรงทาสี 

 

 

11. กระบอกฉีดน้ํา 

 
 

 

 

1) มีกนลึก บรรจุน้ําได  

2) มีรูปทรงกระบอก  

3) สวนปลายบนสามารถกดฉีด

น้ําได  

4) ปรับระดับควบคุมความแรง

ของละอองน้ําท่ีฉีดออกมาได 

1) ใชบรรจุน้ําสะอาดสําหรับ

ฉีดเลี้ยงความชุมชื้นใหกับ

สีอะครีลิก 

2) ใชบรรจุน้ําสะอาดสําหรับ

ฉีดลงบนผลงานจิตรกรรมเพ่ือ

สรางพ้ืนผิว 

3) ใชบรรจุน้ําสะอาดสําหรับ

ฉีดเฟรมในกรณีท่ีผาใบไมตึง 

ซ่ึงอาจสรางอุปสรรคใหกับ

ผูสรางสรรคขณะสรางสรรค

ผลงานได 

12. ผาเช็ดสี 1) เปนผาขนหนูเนื้อหนาท่ัวไป

ท่ีมีขนาดหนากวางพอสมควร 

2) สามารถดูดซับน้ําได 

1).ใชทําความสะอาดใหกับ

พ้ืนท่ีการสรางสรรคผลงาน 

2).ใชทําความสะอาดใหกับ

วัสดุอุปกรณ 

3).ใชสรางพ้ืนผิวใหกับผลงาน

จิตรกรรม 
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ตารางท่ี 2 อุปกรณท่ีใชในการสรางสรรค (ตอ) 
 

ช่ือวัสดุ – อุปกรณ คุณสมบัติ การนําไปใช 

13. ถุงพลาสติก 

 

ถุงพลาสติกเหลือใชท่ัวไปท่ีมี

ความหนาพอสมควร 

 

 

 

ใชผสมสีแลวนํามากดทับลงบน

เฟรมผาใบเพ่ือใหเกิดพ้ืนผิว 

(texture) ตามตองการ 

 

 

 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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3. ข้ันตอนกระบวนการสรางสรรค   

 การสรางสรรคผลงานชุด “สุนทรียะแหงความรักความอบอุนในครอบครัว” ผูวิจัยมีการ

วางแผนอยางเปนระบบ เริ่มโดยการหาขอมูลภาคสนามและภาคเอกสารเพ่ือนํามาใชในการวิเคราะห

แนวคิด เทคนิควิธีการนําเสนอเพ่ือใหผลงานมีคุณภาพสามารถพัฒนาตอไปสูผลงานวิทยานิพนธได

ในลําดับถัดไปดังขอมูลตอไปนี้ 

 3.1  การสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 1 ชื่อ “เชาวันจันทร” ผลงานกอน

วิทยานิพนธชิ้นนี้เปนการสรางสรรคผลงานโดยไดแรงบันดาลใจมาจากกิจวัตรประจําวันท่ีสราง 

ความรักความอบอุนภายในครอบครัว โดยผูวิจัยตองการสื่อใหเห็นวาชวงเวลาในผลงานคือเวลาเชา

ของวันจันทรเปนชวงเวลากอนลูกจะไปโรงเรียนและกอนท่ีแมจะไปทํางาน ซ่ึงการสวมใสชุด

ขาราชการของแมแสดงใหเห็นวาเปนชวงเวลาวันจันทร ในเวลาเชาทามกลางสังคมเมืองท่ีเรงดวนแม

และลูกก็ยังมอบความรักความเอาใจใสใหแกกันและกันดวยการสํารวจดูแลความเรียบรอยของ

เสื้อผาและเครื่องแตงกายใหกันทามกลางบรรยากาศอบอุนกลางสวนเล็ก ๆ ขางบาน เงาไมท่ีพาด

ผานบนกระโปรงของแมแสดงใหเห็นถึงไออุนรักและความอบอุนภายในบาน นัยหนึ่งเงาของตนไม

แสดงใหเห็นวาสมาชิกในบานหลังนี้รักธรรมชาติ มีชีวิตท่ีเรียบงายไมหวือหวาตามกระแสสังคม  

 ในขณะท่ีแมกําลังหวีผมใหลูกสาวท่ีสวมใสชุดนักเรียน ผูวิจัยตองการสื่อสารใหเห็นวา

หลังจากเหตุการณนี้ไปอีกไมนานลูกสาวก็ตองไปโรงเรียน และในขณะท่ีแมกําลังใหความสําคัญกับ

ลูกตัวแมเองท่ีสวมชุดขาราชการเพ่ือเตรียมไปทํางานก็ยังจัดการการแตงกายของตัวเองไมเรียบรอย

แตดวยความรักจึงทุมเทการดูแลใหกับลูกสาวกอน การใหความสําคัญกับลูกกอนสิ่งอ่ืนใดนั้น 

แสดงออกมาใหเห็นในรูปลักษณของแมท่ีสวมรองเทาแตะ ในขณะท่ีการแตงกายสวนอ่ืนคอนขาง

เรียบรอยทุกอยาง   

 ลูกไมท่ีรวงหลนลงมาจากดานบนเปรียบเหมือนคําสอนของบุพการีท่ีคอยสั่งสอนบุตรดวย

ความรักและอยากใหลูก ๆ อยูในโอวาท ประสพสุขและประสบความสําเร็จในชีวิตดังคําโบราณ 

“ลูกไมยอมหลนไมไกลตน” ลูกไม 3 ลูกนั้นเปนเหมือนสัญลักษณแทนลูกท้ัง 3 คน ซ่ึงขนาดและสี

ประจําวันเกิดรอบลูกไมก็แสดงใหเห็นวาลูกไมแตละลูกนั้นผูวิจัยมีความจงใจจะหมายถึงลูกคนใด  

 หากมองภาพลูกไมอยางผิวเผินจะเห็นวาลูกไมท่ีรวงหลนลงมาจากฟากฟานั้นเปนลูกยางนา 

แตหากพิจารณาแลวจะพบวาลูกไมดังกลาวไมมีอยูจริง เพราะตัวเมล็ดพันธุทรงกลมเปนลูกยางพารา

ท่ีผูสรางสรรคนํามาเสริมใสปกของลูกยางนาตามจินตนาการเพ่ือใหดูคลายกําลังรวงหลนลงมา  
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ดวยความนุมนวล ซ่ึงลูกยางพาราท่ีมีปกนั้นไมมีอยูจริง เหตุผลท่ีผูวิจัยเลือกใชลูกยางพาราแทนท่ี  

จะใชลูกยางนาก็เพราะตองการแสดงออกถึงการสํานึกรักบานเกิด การไมลืมถ่ินฐานภูมิลําเนาการไม

ลืมรากฐานเผาพันธุของตนเอง โดยตนยางพารานั้นมีถ่ินกําเนิดมาจากในภาคใตของไทย ผูวิจัยจึง

มองวานาจะเปนสิ่งท่ีแสดงออกในความเปนคนปกษใตไดดีท่ีสุด  

ตารางท่ี 3 ข้ันตอนการสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 1 “เชาวันจันทร” 
 

ข้ันตอนการสรางสรรค ภาพข้ันตอนการสรางสรรค 

1. ในวันปกติท่ีภรรยา

แตงตัวทําผมใหลูกสาว 

โดยพฤติกรรมของภรรยา

และลูกดังกลาวอยูในการ

สังเกตของผูวิจัย ซ่ึงความ

คุนชินในการทํากิจกรรม

ระหวางแมลูกเปนแรง

บันดาลใจสําคัญท่ีทําให

ผูวิจัยมีแนวความคิดท่ีจะ

สรางสรรคผลงานชิ้นท่ี 1  
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ตารางท่ี 3 ข้ันตอนการสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 1 “เชาวันจันทร” (ตอ) 
 

ข้ันตอนการสรางสรรค ภาพข้ันตอนการสรางสรรค 

2. หลังจากถายรูปเลนกันกอน

ไปสงลูก ๆ ไปโรงเรียนในเชาวัน

จันทร ผูวิจัยสังเกตไดวาทุกเชา

วันจันทรภรรยาจะใสชุด

ขาราชการไปทํางานซ่ึงแตกตาง

จากในทุก ๆ วันท่ีเปนชุดทํางาน

ธรรมดา และทุกเชาวันจันทร

ลูก ๆ จะตื่นนอนเร็วจนมีเวลา

เหลือในชวงเชา อีกท้ังยังมี

ความกระตือรือรนกวาวันอ่ืน ๆ 

คงเพราะไดพักผอนเต็มท่ีในชวง

หยุดวันเสารอาทิตย ดวยสอง

เหตุผลดังกลาวจึงทําให                      

ผูวิจัยสนใจในกิจกรรมของวัน

จันทรและตองการตั้งชื่อผลงาน

ชิ้นนี้วาเชาวันจันทร  

 

3. รางภาพความคิดเบื้องตน 

(Sketch) ลงในสมุดบันทึก

สวนตัว ซ่ึงความคิดเบื้องตนท่ี

นาสนใจมักจะมาในรูปแบบ

ของความไมตั้งใจ ดังนั้นการ

รีบรางภาพความคิดเก็บไว

กอนดวยความรวดเร็วจึงเปน

สิ่งจําเปน  
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ตารางท่ี 3 ข้ันตอนการสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 1 “เชาวันจันทร” (ตอ) 
 

ข้ันตอนการสรางสรรค ภาพข้ันตอนการสรางสรรค 

4.ระหวางท่ีครุนคิดถึง

กิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความ

ดูแลเอาใจใสกันและกัน

ระหวางภรรยากับลูกสาว 

และนึกถึงรายละเอียดของ

เรื่องราวในเชาวันจันทร 

ภาพทรงจําท่ีผูวิจัยคุนชินก็

ปรากฏข้ึนในหัว ซ่ึงก็คือการ

ชวยกันแตงตัวใหกันระหวาง

ภรรยากับลูกสาว  ผูวิจัยจึง

รางภาพความคิดลงใน

กระดาษ  คราว ๆ อีกครั้ง

เพ่ือปองกันความคิดสูญหาย 

 

5. เม่ือไดภาพรางความคิด

ชัดเจนแลว เม่ือถึงเชาวัน

จันทรผูวิจัยจึงถายภาพ

ภรรยาและลูกสาวขณะทํา

กิจกรรมรวมกันในชวงเชา

โดยไมใหท้ังสองคนรูตัว 

หวังในความเปนธรรมชาติ

และความเปนตัวของตัวเอง

ใหมากท่ีสุด   
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ตารางท่ี 3 ข้ันตอนการสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 1 “เชาวันจันทร” (ตอ) 
 

ข้ันตอนการสรางสรรค ภาพข้ันตอนการสรางสรรค 

6. ศึกษารายละเอียดของ

ลูกยางนา เพ่ือท่ีจะนําไป

ใสลงในผลงานกอน

วิทยานิพนธ   

 

 

7. ศึกษารายละเอียดของ

ลูกยางพารา เพ่ือท่ีจะ

นําไปใสลงในผลงาน

กอนวิทยานิพนธ   
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ตารางท่ี 3 ข้ันตอนการสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 1 “เชาวันจันทร” (ตอ) 
 

ข้ันตอนการสรางสรรค ภาพข้ันตอนการสรางสรรค 

8. ศึกษารายละเอียดของลูก

ยางนาและลูกยางพารา 

เพ่ือท่ีจะนําไปใสลงในผลงาน

กอนวิทยานิพนธ   

 

 

9. สรางสรรคผลงานกอน

วิทยานิพนธโดยใช

ถุงพลาสติกผสมสีแลวนํามา

กดทับลงบนเฟรมผาใบ

เพ่ือใหเกิดพ้ืนผิวตาม

ตองการ   

 

 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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                                ภาพท่ี 16   ผลงานกอนวิทยานิพนธ   

ชื่อผลงาน เชาวันจันทร 

ป พ.ศ. 2560 

เทคนิค สีน้ํามันและสีอะครีลิกบนผาใบ 

ขนาด 150 X 100 เซนติเมตร 

ท่ีมา: ผูวิจัย 



43 

 

3.2  การสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 2 ชื่อ “เย็นวันพฤหัสบดี” ผลงาน 

กอนวิทยานิพนธชิ้นท่ี 2 นี้ เปนการบันทึกเรื่องราวในชีวิตประจําวันของบุคคลในครอบครัว 

ผานกระบวนการทางจิตรกรรม ในภาพจะเปนภาพลูกชายกับแมซ่ึงกําลังแสดงออกถึงความรัก 

ความหวงใยใหกันผานเรื่องราวปกติธรรมดาท่ีคุนตา โดยตัวแมหรือภรรยาของผูวิจัยนั้นกําลังทําการ

รัดหนังยางภายในกระเปากางเกงใหกับลูกชายเพ่ือปองกันเงินเหรียญหลนหายขณะวิ่งเลนท่ีโรงเรียน 

ซ่ึงวิธีการนี้เปนวิธีการท่ีคุนเคยสําหรับคนตางจังหวัด แตในมุมมองของคนเมืองหลวงอาจมองวาเปน

เรื่องแปลกตา ท้ังท่ีผูวิจัยกับครอบครัวก็ยายถ่ินฐานมาอาศัยอยูในเมืองหลวงนานพอสมควร                 

แตก็มิอาจหลงลืมไดเลยวาตนเองเปนใครและมีรากฐานมาจากไหน ดังนั้นการกระทําใด ๆ ท่ีเปน

ประโยชนและสามารถแสดงออกถึงความรักความหวงใยท่ีมีใหแกกันผูวิจัยจึงมักจะย้ํากับภรรยา

เสมอวาใหกระทําตอไปเพราะเปนเรื่องดี เปนเรื่องปลอดภัยและไมนาอายแตอยางใด นัยหนึ่ง               

การดําเนินตนแบบวิถีชนบทอาจเปนการรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมใหคงอยูอีกหนทางหนึ่ง

ก็เปนได  

 ในขณะท่ีแมกําลังทําการใสใจ ลูกชายท่ีกําลังสวมชุดลูกเสือสามัญก็มิไดใสใจในสิ่งท่ีแมกําลัง

ทํามากนัก และยังมีทาทีหวงเลนเสียมากกวา ซ่ึงในมุมมองของผูวิจัยมองวาชุดลูกเสือนั้นเปนชุดท่ี

แสดงออกแหงวิถีของลูกผูชายท่ีเขมแข็ง ทวาไมวาจะเติบโตหรือเขมแข็งสักเพียงใด ในสายตาพอแม

แลวลูกก็ยังเปนเด็กอยูเสมอ พอแมพรอมแสดงความหวงใยและชวยเหลือท่ีคราวท่ีเห็นลูกมีทาทีไม

สะดวก  

 การรักษาขนบแบบวิถีชนบทในขณะท่ีแมก็ยังสวมชุดทํางานแบบคนเมืองก็เปนอีกหนึ่งใน

ความจงใจของผูวิจัยท่ีจะสื่อใหเห็นวาไมวาแมจะมีภารกิจรัดตัวสักเพียงไรแมก็พรอมจะดูแลลูกเสมอ 

และเห็นลูกเปนท่ีหนึ่งอยางไมลังเล โดยแสงท่ีสาดสองมาจากทางดานซายมือนั้นแสดงถึงชวงเวลา

เชาท่ีพระอาทิตยกําลังข้ึน เปนชวงเวลาท่ีเรงรีบในการทําภารกิจของคนเมืองและลูกก็อยากจะไป

โรงเรียนแตแมยังกังวล ลูกชายจึงมีอาการไมสบอารมณนักดังท่ีแสดงออกทางใบหนา   

 ผลงานชิ้นนี้ผูวิจัยมีแนวความคิดท่ีจะบันทึกเรื่องราวของวิถีชีวิตท่ีคุนตาผานการบันทึก

รวมกันของสมาชิกในครอบครัว ดวยการขอใหลูกๆ และภรรยารวมเขียนบันทึกเรื่องราวตาง ๆ                  

ท่ีประทับใจภายในบานดวยเทคนิคดินสอ ดินสอสี และสีชอลคลงในพ้ืนหลัง (Background) ของ

ผลงานซ่ึงก็สรางความพอใจใหกับผูวิจัยระดับหนึ่ง แตก็ยังไมถือวาเปนการทดลองท่ีใหผลพอใจท่ีสุด  
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ตารางท่ี 4 ข้ันตอนการสรางสรรคการสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 2  

“เย็นวันพฤหัสบดี”  
 

ข้ันตอนการสรางสรรค ภาพข้ันตอนการสรางสรรค 

1. ชวงเย็นของวันพฤหัสวันหนึ่ง 

เม่ือไดไปนั่งรอรับลูกท่ีกําลังวิ่ง

เลนกับเพ่ือนๆ ในโรงเรียน  

ผูวิจัยสังเกตไดวาในวัน

พฤหัสบดีนักเรียนทุกคนจะ

แตงชุดลูกเสือมาโรงเรียน  

ผูวิจัยมองวาชุดลูกเสือเปนชุด

ท่ีมีเกียรติศักดิ์ศรี เปนชุดท่ี

แสดงออกถึงความเขมแข็งของ

เด็กผูชาย เปนชุดท่ีมี

รายละเอียดสงางามสมวัยของ

ผูสวมใส ประกอบกับไดเห็น

เด็กผูชายแข็งแรงในชุดลูกเสือ

สามัญรุนใหญกําลังอุมเด็กชาย

ลูกเสือสามัญรุนเล็กเพ่ือเลน

กัน ผูวิจัยจึงรูสึกวาชุดลูกเสือ

สามัญเปนชุดท่ีแสดงออกไดดี

ถึงความเขมแข็งอยางชัดเจน 

จึงไดรีบหยิบกลองข้ึนมา

บันทึกภาพดังกลาวไวโดยเจา

ตัวไมรูตัว หวังเพ่ือจะเปนตน

ความคิดในการสรางสรรค

ผลงานกอนวิทยานิพนธ            

ชิ้นท่ี 2 
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ตารางท่ี 4 ข้ันตอนการสรางสรรคการสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 2  

“เย็นวันพฤหัสบดี” (ตอ) 
 

ข้ันตอนการสรางสรรค ภาพข้ันตอนการสรางสรรค 

2. ขณะนั่งรอลูกวิ่งเลนกับเพ่ือน ๆ 

ผูวิจัยก็หันไปเห็นเด็ก ๆ กลุมหนึ่ง

กําลังเลนลูกแกว จึงทําใหรูสึกเห็น

ตัวเองในวัยเด็ก ภาพความทรงจํา

เกาๆ ในวัยเด็กคอย ๆ ชัดข้ึนหลัง

ลืมเลือนไปนานมากแลว ภาพเด็ก

เลนลูกแกวดังกลาวจึงเปนสวนหนึ่ง

สําหรับท่ีมาของแรงบันดาลใจใน

การสรางสรรคผลงานศิลปะชิ้นท่ี 2 

โดยภาพเด็กเลนลูกแกวอาจไมใช

แรงบันดาลใจเหลักเสียทีเดียว  

หากแตภาพเด็กเลนลูกแกวทําให

ผูวิจัยนึกถึงเหตุการณอ่ืน ๆ ในชวง

เวลาเดียวกันท่ีสมองยังจดจําอยู ซ่ึง

ตนความคิดแรกทําใหผูวิจัยนึกถึง

เหตุการณท่ีมารดาของผูวิจัยผูก

หนังยางรัดเงินเหรียญใหในกระเปา

กางเกงและมักกําชับอยูเสมอวา

เวลาวิ่งเลนใหระวังเงินหลนหาย ซ่ึง

การแสดงออกถึงความหวงใยใน

ลักษณะนี้ผูวิจัยและภรรยาก็ยังทํา

กับลูก ๆ ในชีวิตประจําวันอยูเสมอ

ดวยความหวงใยพวกเขา   
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ตารางท่ี 4 ข้ันตอนการสรางสรรคการสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 2  

“เย็นวันพฤหัสบดี” (ตอ) 
 

ข้ันตอนการสรางสรรค ภาพข้ันตอนการสรางสรรค 

3.  เม่ือภาพในความคิดมี

ความชัดเจน ผูวิจัยจึงเริ่ม

ถายภาพภรรยาและลูก ๆ 

เพ่ือเปนตนแบบของภาพ

รางทางความคิด โดยเลือก

บันทึกภาพในเชาวัน

พฤหัสบดีท่ีลูกชายท้ังสอง

คนตองแตชุดลูกเสือ ซ่ึง

ผูวิจัยไดลองถายภาพลูก

ชายท้ังสองคนในชุดลูกเสือ

สํารองและลูกเสือสามัญ

เพ่ือจะนํามาสังเกต 

รายละเอียดและคัดเลือก

สําหรับนํามาถายทอดเปน

งานจิตรกรรม สุดทายก็

พบวาชุดลูกเสือสามัญเปน

ชุดท่ีมีรายละเอียดสวยงาม 

อีกท้ังยังเปนชุดท่ีแสดงออก

ถึงความเปนลูกผูชายท่ี

ดีกวา ผูสรางสรรคจึงเลือก

ท่ีจะเขียนภาพภรรยาและ

ลูกชายในชุดลูกเสือสามัญ 
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ตารางท่ี 4 ข้ันตอนการสรางสรรคการสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 2 “เย็นวัน

พฤหัสบดี” (ตอ) 
 

ข้ันตอนการสรางสรรค ภาพข้ันตอนการสรางสรรค 

4. ปกติผูวิจัยจะชอบจดบันทึก 

ท้ังบันทึกเรื่องราวปกติใน

ชีวิตประจําวันและบันทึกตน

ความคิดในการสรางสรรค

ผลงานศิลปะ โดยผูวิจัยจะมี

สมุดบันทึกพกติดตัวอยูเสมอ 

และเม่ือเผลอลูก ๆ มักมาขีด

เขียนเลนในสมุดบันทึกของ

ผูวิจัยอยูเสมอ ซ่ึงผูวิจัยก็ไมดุ 

หากแตจะคอยย้ําวาอยา

เขียนทับขอมูลท่ีไดบันทึกไวซ่ึง

ลูก ๆ ก็ปฏิบัติตาม จนเม่ือ

ไดมาเปดยอนอานสมุดบันทึก

จึงไดเกิดแรงบันดาลใจท่ี

ตองการใหลูกเขามามีสวนรวม

ในการทํางานศิลปะของผูวิจัย 

โดยใหลูก ๆ เขียนเลนในสมุด

บันทึกของผูวิจัยเหมือนเดิม 

ตางท่ีครั้งนี้สมุดบันทึกก็คือ

งานศิลปะชิ้นท่ี 2 ของผูวิจัย

เอง     

 

  

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ผูวิจัย 



48 

 

 

                                           

ภาพท่ี 17   ผลงานกอนวิทยานิพนธ 

ชื่อผลงาน เชาวันพฤหัส 

                              ป พ.ศ. 2560 

                              เทคนิค สีน้ํามัน สีอะครีลิก ดินสอ ปากกา และสีชอลคน้ํามัน  

                              ขนาด 180 X 150 เซนติเมตร 

                              ท่ีมา: ผูวิจัย 



49 

 

3.3  การสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ  ชิ้น ท่ี 3 ชื่อ “เย็นวันศุกร” ผลงาน 

กอนวิทยานิพนธชิ้นท่ี 3.ชิ้นนี้แตกตางจากสองชิ้นแรกในเรื่องของชวงเวลา เพราะสองชิ้นแรก 

เปนการบันทึกกิจวัตรประจําวันของสมาชิกในครอบครัวในชวงเวลาเชากอนไปทํางานและกอนไป

โรงเรียน หากแตผลงานชิ้นท่ี 3 นี้เปนการบันทึกเหตุการณประทับใจในชวงเวลาเย็นหลังเลิกเรียน 

โดยไดรับแรงบันดาลใจมาจากชวงท่ีไปรับลูกกลับจากโรงเรียนแลวมีอาการเหนื่อยออนจนหลับในรถ 

ทําใหรูสึกวาลูกคงรูสึกปลอดภัยเม่ืออยูในรถหรือเขาอาจรูสึกวางใจเม่ืออยูใกลผูวิจัย หรืออาจเปน

ดวยเหตุผลท้ังสองอยางลูกจึงไดเผลอหลับอยางท้ิงตัว แตไมวาจะเปนดวยเหตุใดผูวิจัยก็รูสึกวา

เหตุการณดังกลาวเปนชวงเวลาท่ีงดงามทางความรูสึกและความทรงจํา ควรคาเปนอยางยิ่งสําหรับ

การบันทึกเพ่ือจดจําไวและผูวิจัยก็เลือกท่ีจะบันทึกผานฝแปรงในจิตรกรรมเหมือนเชนเคย ตางท่ี

ผลงานชิ้นนี้มีการเจาะรายละเอียดลงไปในตัวของลูกเปนหลัก โดยเนนเขียนเหมือนจริงเฉพาะสวน  

ท่ีเปนใบหนาและรางกายท่ีสื่อแสดงถึงหวงอารมณแหงความเหนื่อยลาไดอยางชัดเจนในรายละเอียด

สวนอ่ืนผูสรางสรรคเลือกท่ีจะไมเก็บรายละเอียดแบบเหมือนจริง แตพยายามใหโครงสรางรอบตัวลูก

ยังอยูไวเพ่ือใหมองออกวาเปนรูปทรงของอะไร เหตุเพราะผูวิจัยตองการอธิบายวาสิ่งสําคัญท่ีสุดใน

ชีวิตประจําวันของผูวิจัยนั้นก็คือสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงในผลงานชิ้นนี้หมายถึงลูกสาว และสิ่งท่ีเปน

จริงแทแนนอนก็คือลูก สิ่งอ่ืน ๆ ลวนมีการผันแปรไมแนนอนยากตอการคาดเดา หากแตลูก                      

คือชีวิตจริงท่ีเติมเต็มสิ่งท่ีขาดหาย ผูวิจัยจึงเลือกท่ีจะเนนบรรจุความเหมือนจริงลงในภาพของลูกสาว

เปนหลัก    

การทดลองเนนเขียนเฉพาะจุดในครั้งนี้ ถือวาสรางความพอใจในการทํางานใหกับ 

ผูวิจัยพอสมควร และผูวิจัยเริ่มมองเห็นแนวทางท่ีจะพัฒนาและคลี่คลายผลงานในระดับตอไป 
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ตารางท่ี 5 ข้ันตอนการสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 3 “เย็นวันศุกร”  
 

ข้ันตอนการสรางสรรค ภาพข้ันตอนการสรางสรรค 

1. ทุกเชาท่ีขับรถไปสงลูกไป

โรงเรียน ผูวิจัยสังเกตไดวาลูก ๆ 

จะเต็มไปความสดชื่น

กระปรี้กระเปรา แสดงออกถึง

พละกําลังมากมายสําหรับตอสู

กับวันใหม  

  

 

 

 

 

 

 

 

2. และเม่ือถึงเวลาเลิกเรียนใน

ตอนเย็น เม่ือผูวิจัยขับรถไปรับ

ลูก ๆ กลับบาน ลูกกลับดูไม

เหมือนคนเดิมท่ีเต็มเปยมไปดวย

พละกําลังในชวงเชา เพราะเม่ือ

ถึงเวลาเย็นลูก มักจะหมดแรง

นอนหลับในรถเสมอ   

ซ่ึงแสดงออกไดอยางชัดเจนวา

เขามีความสุขและสนุกกับชีวิต

ในโรงเรียนจึงไดใชพละกําลังใน

แตละวันอยางเต็มท่ี ซ่ึงความ

เหนื่อยลาของลูกเปนแรง

บันดาลใจสําคัญท่ีทําใหผูสราง

สรรคเลือกท่ีจะหยิบยก

เหตุการณดังกลาวมาสรางสรรค

เปนผลงานกอนวิทยานิพนธ 

ชิ้นท่ี 3   
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ตารางท่ี 5 ข้ันตอนการสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 3 “เย็นวันศุกร” (ตอ) 
 

ข้ันตอนการสรางสรรค ภาพข้ันตอนการสรางสรรค 

3. หลายเหตุการณสําคัญ

เรงดวนของลูกท่ีเกิดข้ึนบน

รถยนตสวนตัวขณะ 

ผูวิจัยไปสงลูก ๆ ไป

โรงเรียน ทําใหผูวิจัยเกิด

แรงบันดาลใจท่ีจะ

สรางสรรคผลงาน  ชิ้นท่ี 3 

ท่ีมีเนื้อหาความอบอุนสงบ

นิ่งท่ีเกิดข้ึนภายในรถยนต

สวนตัวทามกลางความ

วุนวายจอแจบนถนน

ภายนอกภายนอกตัวรถ   

  

 

 

 

4. สรางสรรคผลงานกอน

วิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 3 

 

 
 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 18  ผลงานกอนวิทยานิพนธ 

                      ชื่อผลงาน เย็นวันศุกร                                                                                                         

                                  ป พ.ศ. 2560 

                                  เทคนิค สีน้ํามันและสีอะครีลิกบนผาใบ 

                                  ขนาด 100 X 150 เซนติเมตร                                                                                                                

                                  ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

3.4  การสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 4 ชื่อ “เรื่องในบาน” ผลงาน 

กอนวิทยานิพนธชิ้นนี้เปนการทํางานท่ีตอยอดมาจากชิ้นท่ี 2 และชิ้นท่ี 3 ท่ีมีการทดลองจนผูวิจัย

เกิดความพอใจ โดยผลงานชิ้นนี้ผูวิจัยเลือกท่ีจะใชภาพในระยะหนา (Foreground) เปนสิ่งดําเนิน

เรื่องหลักและใชรายละเอียดบนพ้ืนหลัง (Background) เปนสิ่งอธิบายเรื่องราวรอง ซ่ึงภาพหลักใน

ระยะหนาผูวิจัยจะมีการสรางสรรคผลงานแบบเหมือนจริง (Realistic) โดยท้ังหมดเปนเนื้อหา

เรื่องราวท่ีเกิดข้ึนภายในบานในชวงวันหยุดสุดสัปดาหผานทวงทาพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว 

สวนพ้ืนหลังท่ีทําการเลาเรื่องรองนั้นผูวิจัยจะใหสมาชิกในครอบครัวเขามามีสวนรวมในการ

สรางสรรคดวยการเขียนภาพบันทึกลงไปดวยดินสอดําและสีอะครีลิก ผลงานกอนวิทยานิพนธ             
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ชิ้นท่ี 4 นี้จึงถือเปนการจดบันทึกรวมกันระหวางบุคคลในครอบครัวอันจะสรางคุณคาเปนอยางยิ่ง

สําหรับความรูสึกของทุกคนท่ีมีสวนรวมในกิจกรรม    

 

ตารางท่ี 6 ข้ันตอนการสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 4 “เรื่องในบาน” 
 

ข้ันตอนการสรางสรรค ภาพข้ันตอนการสรางสรรค 

1. ในวันหยุดพักผอน ขณะท่ี

ผูวิจัยและภรรยากําลังทํา

หนาท่ีของตนเองภายใน

บาน บังเอิญผูสรางสรรคก็

ไดหันไปเห็นกิจกรรม

การละเลนของ   ลูก ๆ ท้ัง

สามคน จึงเกิดแรงบันดาล

ใจในการสรางสรรคผลงาน

ชื่อ “เรื่องในบาน” 

 

 
 

2. หลังไดตนแบบภาพถาย

และภาพรางจนเปนท่ีนา

พอใจแลว จึงใหลูก ๆ และ

ภรรยารวมลงมือสรางสรรค

ผลงาน “เรื่องในบาน”  
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ตารางท่ี 6 ข้ันตอนการสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 4 “เรื่องในบาน” (ตอ) 
 

ข้ันตอนการสรางสรรค ภาพข้ันตอนการสรางสรรค 

3..หลังไดตนแบบภาพถาย

และภาพรางจนเปนท่ีนา

พอใจแลว จึงใหลูก ๆ 

และภรรยารวมลงมือ

สรางสรรคผลงาน “เรื่อง

ในบาน” 

 

 
 

4. สรางสรรคผลงานกอน

วิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 4 

 

 
 

 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 19  ผลงานกอนวิทยานิพนธ 

                                 ชื่อผลงาน เรื่องในบาน                                                                                                         

                                          ป พ.ศ. 2560 

                                          เทคนิค สีน้ํามัน สีอะครีลิก และดินสอบนผาใบ 

                                          ขนาด 150 X 150 เซนติเมตร                                                                                                                

                                          ท่ีมา: ผูวิจัย 
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สรุปผลการสรางสรรค 

“ครอบครัว” เปนสถาบัน (Institution) เปนองคกร (Organization) หรือเปนหนวย (Unit) 

ทางสังคมท่ีเล็กท่ีสุด ครอบครัวประกอบดวยสมาชิกชายและหญิงเพียงสองคนทําหนาท่ีเปนบิดาและ

มารดา เปนพอแบบ-แมแบบท่ีใหความรัก ความผูกพัน อันเปนสายใยแรกของชีวิตท่ีถายทอด

ความคิด ทัศนคติในข้ันแรกแกลูก ครอบครัวเปนสถาบันท่ีสามารถตอบสนองความตองการพ้ืนฐาน

ของมนุษยไดในทุกระดับ ท้ังดานความตองการทางดานรางกาย (Physiological.needs) ความตองการ

ทางดานจิตใจ (Psychological needs) และความตองการทางดานสังคม (Social needs) 

ในทัศคติของผูวิจัยสถาบันครอบครัวคือศูนยรวมความรัก ท่ีสงผลอันยิ่งใหญสําหรับสังคม

โลก อีกท้ังยังเปนจุดเริ่มตนของชีวิตท่ีมีความสําคัญท่ีสุดสําหรับมวลมนุษยชาติ ซ่ึงหวงแหงความรูสึก

ในวัยเยาวอันละเอียดออนนี้เองจะสงผลอันเสถียรและสําคัญยิ่งตอระบบความคิด จิตสํานึก อุปนิสัย

และบุคลิกภาพของบุคคลในวัยเติบโต จะสงผลสําคัญยิ่งตอระบบสังคมในเวลาตอมา  

ผูวิจัยสํานึกรูในจุดสําคัญดังกลาวของความรูสึกในวัยเยาวซ่ึงไดประสบท้ังเรื่องดีและเรื่อง

ราย ท้ังหมดจึงหลอหลอมเปนบุคลิกภาพและทัศนคติในปจจุบัน ผูวิจัยจึงเลือกท่ีจะสรางสรรค

ผลงานจิตรกรรมชุด “สุนทรียะแหงความรักความอบอุนในครอบครัว” (Aesthetics of Love and 

Warmth in the Family) เพ่ือกระตุนเตือนจิตสํานึกของตนเองและกระตุนเตือนใจใหผูไดพบเห็น

หรือสัมผัสถึงรายละเอียดของผลงานไดตระหนักคิดถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว จะไดไม

ละเลยหรือหลงลืมคุณคาในหนาท่ีของความเปนบุพการีท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะเปนการสรางความรูสึก

อบอุนใหกับสมาชิกครอบครัว กลอมเกลาหัวใจใหรูสึกปลอดภัยเม่ือไดอยูภายใตออมกอดของ

ครอบครัว และเม่ือครอบครัวอบอุน รากฐานชีวิตก็แข็งแรง สมาชิกในครอบครัวก็จะคืนความอบอุน

คืนแกสังคมโดยปริยาย ไมทางใดก็ทางหนึ่ง  

 

 

 

 

 



  

บทที่ 4 

การวิเคราะหและการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ 

 การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุด “สุนทรียะแหงความรักความอบอุนในครอบครัว”  

ไดผานการศึกษา ทดลอง คนควาผานปญหาและขอผิดพลาดอันนําไปสูการพัฒนาแนวคิดเพ่ือคนหา

แนวทางการแสดงออกใหมีความสอดคลองกับแนวความคิด ทฤษฎี และกระบวนการสรางสรรค 

คนหาวิธีการและเทคนิคดวยการเลือกใชสีมาสรางบรรยากาศและสัญลักษณ ท่ีแสดงถึงเนื้อหา

เรื่องราวผานทัศนธาตุเพ่ือสื่อสารแสดงถึงความงาม ความรูสึก จนสามารถพัฒนากระบวนการ 

ทางความคิด เทคนิค วิธีการนําเสนอ จนเกิดเปนผลงานท่ีมีลักษณะเฉพาะตนและมีคุณภาพเปน 

ท่ียอมรับในระดับท่ีนาพอใจได จากท่ีกลาวมาขางตนจึงสามารถวิเคราะหผลงานสรางสรรคได

ดังตอไปนี้ 

 

  

ภาพท่ี 20 ผลงานภาพรวมผลงานกอนวิทยานิพนธชิ้นท่ี 1 - 4 

ชื่อผลงาน โตะ ก.ไกใหพลัง, จดหมายถึงพอ, กําแพงของเด็กชาย, วันหยุด

สุดสัปดาห 

ป พ.ศ. 2560 - พ.ศ.2562 

เทคนิค จิตรกรรมสื่อผสม สีอะคลีลิก, สีน้ํามัน, บนผาใบ 

ขนาด 150 x 100, 150 x 100, 150 x 100, 150 x 200 เซนติเมตร 

ท่ีมา: ผูวิจัย
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1.. การคนควาและทดลองเทคนิคกอนการสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ (Terminal 

Project)   

การสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 1 รูปแบบการสื่อสารเนื้อหาจิตรกรรมสื่อผสม  

ท่ีมุงเนนนําเสนอมุมมองของสมาชิกในครอบครัวท่ีมีพอแมลูกผานใบหนา ทวงทา อากัปกริยา 

ความสุขในการใชชีวิตอยูดวยกันอันแสดงถึงความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวเพ่ือสะทอน

แนวความคิดใหชัดเจนมากข้ึนโดยการเลือกผสมผสานวัสดุจริงนํามาประกอบเพ่ือสรางความรูสึกท่ี

เสมือนจริงมากยิ่งข้ึน จากท่ีกลาวมานั้นจะเห็นไดจากผลงานกอนวิทยานิพนธดังตอไปนี้  

1.1 ผลงานกอนวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                 ภาพท่ี 21 ผลงานกอนวิทยานิพนธชิ้นท่ี 1  

ชื่อผลงาน โตะ ก.ไก ใหพลัง 

ป พ.ศ. 2560 

เทคนิค จัดวาง, สีน้ํามัน, สีอะครีลิกบนผาใบ 

ขนาด  150 x 100, 45 x 60 เซนติเมตร 

ท่ีมา: ผูวิจัย
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แนวคิดในการสรางสรรค เปนการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมแบบ 2 มิติ ดวยเทคนิค 

สีอะครีลิก,.สีน้ํามัน โดยเลือกมุมมองท่ีมีตอวิถีชีวิตประจําวันของลูกท่ีมักชื่นชอบการทํากิจกรรม 

ปนดินน้ํามัน นับเปนชวงเวลาท่ีลูกสาวมีความสุข ผูวิจัยจึงเลือกถายทอดอารมณความรูสึกของลูก    

ท่ีบริสุทธิ์ไรเดียงสาผานแววตา ใบหนาท่ีเปยมไปดวยความสุข รวมกับการทดลองใชวัสดุจริง 

มาประกอบกับภาพเพ่ือสรางมิติและมุมมองท่ีมีความนาสนใจและตรงตามแนวคิดมากท่ีสุด  

เทคนิคท่ีใชในการสรางสรรค ใชวิธีสรางสรรคผลงานดวยเทคนิคจิตรกรรมสื่อผสม สีน้ํามัน

และสีอะครีลิก บนผาใบ โดยทดลองนําวัสดุจริงมาใชประกอบการจัดวาง (Installation) เพ่ือให

ผลงานเกิดการตีความใหม มีการใชสัญลักษณโตะเรียนของเด็กปฐมวัย ก.ไก-ฮ.นกฮูก เพ่ือใหสื่อ

ความหมายไดชัดเจนยิ่งข้ึน  

วิธีนําเสนอ มีการติดตั้งผลงานจิตรกรรมบนผนังแนวตั้งและจัดวางโตะเขียนหนังสือ ก.ไก  

(ซ่ึงเปนโตะเขียนหนังสือจริงของลูก) บนพ้ืนในระยะหนาผลงานเพ่ือใหจิตรกรรมสองมิติและวัสดุ 

สามมิติมีการทํางานท่ีสอดคลองตอเนื่องกันในเนื้อหาเรื่องราว โดยบนโตะ ก.ไก มีกลองพลาสติก 

ใสผลงานปนดินน้ํามันรูปพอ (คือตัวผูวิจัย) วางอยูดานบน และในผลงานจิตรกรรมบนผนังซ่ึงเปน 

ภาพของลูกสาวใบหนาสดใสกําลังยืนถือผลงานปนอยูในจิตรกรรมดวย   
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1.2 ผลงานกอนวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ภาพท่ี 22 ผลงานกอนวิทยานิพนธชิ้นท่ี 2   

                                 ชื่อผลงาน จดหมายถึงพอ 

                                          ป พ.ศ. 2560 

                                          เทคนิค จัดวาง, สีน้ํามัน สีอะครีลิก ดินสอบนผาใบ                                                   

                                          ขนาด 150 x 100, 45 X 60 เซนติเมตร                     

                                          ท่ีมา: ผูวิจัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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แนวคิดในการสรางสรรค เปนภาพของลูกสาวตัวนอยท่ีแสดงความรักและหวงใยผูเปนพอ 

โดยการวาดภาพประกอบตัวหนังสือท่ีมีขอความวา “หนูรักพอคะ”แสดงใหเห็นถึงความรัก 

ความอบอุนท่ีเปนสายใยรักภายในครอบครัว ซ่ึงผูวิจัยเองเก็บความรูสึกแหงความประทับใจไวดวยการ

ถายทอดเปนผลงานท่ีแสดงออกถึงลักษณะทาทาง ใบหนารอยยิ้ม ท่ีเปยมไปดวยความรักท่ีมีตอพอ  

เทคนิคท่ีใชในการสรางสรรค ใชวิธีสรางสรรคผลงานดวยเทคนิคจิตรกรรมสื่อผสม สีน้ํามัน

และสีอะครีลิก บนผาใบ โดยทดลองนําวัสดุจริงมาใชประกอบการจัดวางเพ่ือใหผลงานเกิดการตีความ

ใหม มีการนําโตะเขียนหนังสือท่ีลูกใชงานจริงและมาแผนกระดาษวาดเขียนท่ีลูกวาดภาพและเขียน

ขอความ “หนูรักพอคะ” มาเปนสัญลักษณในการสื่อความรักความหวงใยตอกันและกันเพ่ือใหสื่อ

ความหมายไดชัดเจนยิ่งข้ึน  

วิธีนําเสนอ มีการติดตั้งผลงานจิตรกรรมบนผนังแนวตั้ง และจัดวางโตะเขียนหนังสือ  

(ซ่ึงเปนโตะเขียนหนังสือจริงของลูก) ในระยะหนาผลงานเพ่ือใหจิตรกรรมสองมิติและวัสดุสามมิติ 

มีการทํางานท่ีสอดคลองตอเนื่องกันในเนื้อหาเรื่องราว โดยบนโตะเขียนหนังสือมีกระดาษวาดเขียน

แผนเล็กๆ ซ่ึงภายในเปนผลงานวาดและเขียนโดยฝมือลูกวางเดนชัดอยูดานบน และในผลงาน

จิตรกรรมบนผนังซ่ึงเปนภาพของลูกสาวใบหนาสดใสกําลังยืนถือแผนกระดาษสรางกําลังใจดังกลาว 

อยูในจิตรกรรมดวย  
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1.3  ผลงานกอนวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ภาพท่ี 23 ผลงานกอนวิทยานิพนธชิ้นท่ี 3   

                                 ชื่อผลงาน กําแพงของเด็กชาย 

                                          ป พ.ศ. 2560 

                                          เทคนิค จัดวาง, สีน้ํามัน สีอะครีลิก ดินสอบนผาใบ                                                   

                                          ขนาด 150 x 100, 45 X 60 เซนติเมตร                     

                                          ท่ีมา: ผูวิจัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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แนวคิดในการสรางสรรค แสดงออกทางความคิดและความรูสึกเก่ียวกับบุคลิกภาพและ

ความสนใจภายในจิตใจของลูกชายคนโตผานมุมมองของผูวิจัยในฐานะพอผูใกลชิด เนื่องจากลูกมีโลก

สวนตัวสูงและสนใจการเดินทางออกไปทองเท่ียวในดินแดนใหมเชน พ้ืนท่ีนอกอวกาศ ดวงดาว ดารา

ศาสตร และโลกใตทะเลลึก ผูวิจัยจึงใชสัญลักษณยานอวกาศ ดวงดาว ไวบนเสื้อของลูก และใช

สัญลักษณของโลกใตทะเลแทนคาของเมฆบนทองฟาเพ่ือบอกเลาเรื่องราวท่ีลูกสนใจ เปนตน   

เทคนิคท่ีใชในการสรางสรรค ใชวิธีสรางสรรคผลงานดวยเทคนิคจิตรกรรม สีน้ํามันรวมกับ

สีอะครีลิกลงบนผาใบ   

วิธีนําเสนอ ผลงานชิ้นนี้เปนสรางสรรคบนผาใบในลักษณะสองมิติโดยอาศัยสัญลักษณและ

มุมมองของการตีความเขามามีสวนเก่ียวของในการถายทอดเนื้อหาเรื่องราว  
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1.4  ผลงานกอนวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 4  

 
 

   ภาพท่ี 24  ผลงานกอนวิทยานิพนธชิ้นท่ี 4   

                                    ชื่อผลงาน วันหยุดสุดสัปดาห 

                                           ป พ.ศ. 2560 

                                           เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ 

                                           ขนาด 150 x 200 เซนติเมตร 

                                           ท่ีมา: ผูวิจัย    
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แนวคิดในการสรางสรรค แสดงออกทางความคิดและความรูสึกตอสมาชิกในครอบครัวผาน

กิจกรรมภายในครอบครัวซ่ึงเปนกิจกรรมธรรมดาท่ีคุนเคยและคุนตา ทวาในมุมมองและความรูสึกของ

ผูวิจัยกลับรูสึกวาในความธรรมดาสามัญดังกลาวกลับมีความพิเศษอะไรบางอยางซอนแสดงความ

สดใสอยูในตัวเอง   

เทคนิคท่ีใชในการสรางสรรค ใชวิธีสรางสรรคผลงานดวยเทคนิคการเขียนสีน้ํามัน 

ลงบนผาใบ  

วิธีนําเสนอ สรางสรรคผลงานดวยเทคนิคสีน้ํามันบนผาใบในลักษณะสองมิติ โดยเนื้อหา 

ของผลงานมีความธรรมดาสามัญท่ีคุนชินจนนับเปนเรื่องปกติสําหรับทุกครอบครัว แตผูวิจัยเลือกท่ีจะ

หยิบยกเอากิจกรรมธรรมดาสามัญดังกลาวมาถายทอดเปนผลงานจิตรกรรมเหมือนจริง 

โดยถายทอดผานทักษะทางจิตรกรรม 

สรุป การสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธเปนการสรางสรรคผลงานท่ีแสดงออก 

ถึงแนวคิดเทคนิค กระบวนการอันเกิดจากการคนควาทดลอง ซ่ึงมีท้ังการสรางสรรคผลงานดวย

เทคนิคจิตรกรรมและการทดลองนําวัสดุสําเร็จรูปท่ีใชอยูในชีวิตประจําวันจริงเขามามีสวนเก่ียวของใน 

การสรางสรรคผลงานในรูปแบบของศิลปะการจัดวาง และนํามาปรับใชในการพัฒนาใหเปนผลงาน 

ท่ีมีคุณภาพตรงตามแนวความคิดและพัฒนาท่ีมีคุณภาพสูงในลําดับตอไป ดังจะเห็นไดจากผลงาน

วิทยานิพนธ (Terminal Project) 
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2. การสรางสรรคและการพัฒนาผลงานกอนวิทยานิพนธ (Terminal Project) 

ผลงานกอนวิทยานิพนธ นี้มีการพัฒนาทางดานแนวความคิดและเทคนิควิธีการไดอยาง

เหมาะสมลงตัวและเริ่มมีลักษณะเฉพาะตนท่ีเดนชัดมากยิ่งข้ึน ในชวงตนของผลงานผูวิจัยมีการหยิบ

เอาสัญลักษณเชิงลึกทางธรรมชาติเขามามีสวนเก่ียวของกับการสรางสรรค อันเปนผลใหเกิดการ

ตีความในมุมมองท่ีแตกตางออกไปตามแตประสบการณของผูไดรับชม ตลอดจนผลงานในชวงถัดไปมี

การทํางานท่ีผอนคลายมากข้ึน ผูวิจัยมีความกลาท่ีจะแสดงออกโดยไมยึดติดขนบความคุนเคย จึงทํา

ใหผลงานในระยะนี้มีการคลี่คลายบางสิ่งบางอยางในทัศนธาตุลง แตยังคงรักษาเนื้อหาหลักของ

แนวความคิดอยู สงผลใหผลงานโดยรวมดูแตกฉานในวิธีคิดมากยิ่งข้ึน อีกท้ังยังเปนจุดเริ่มตนในการ

ทํางานรวมกันระหวางผูวิจัยและบุคคลภายในครอบครัว คลายเปนการเริ่มทํางานแบบ Collage และ

Photomontage อันจะเห็นไดจากผลงานดังตอไปนี้   

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

                ภาพท่ี 25  ภาพรวมผลงานกอนวิทยานิพนธ (Terminal Project) ชิ้นท่ี 1 - 4  

     ชื่อผลงาน เชาวันจันทร, เชาวนัพฤหัสบดี, เย็นวันศุกร, เรื่องในบาน 

ป พ.ศ. 2561 

เทคนิค  สีอะครีลิก ,สีน้ํามัน บนผาใบ 

ขนาด 150 x 100, 180 x 150, 100 x 150, 150 x 150 เซนติเมตร 

ท่ีมา: ผูวิจัย        
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            4.2.1 ผลงานกอนวิทยานิพนธ (Terminal Project) ช้ินท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ภาพท่ี 26  ผลงานกอนวิทยานิพนธ (Terminal Project) ชิ้นท่ี 1  

ชื่อผลงาน เชาวันจันทร 

ป พ.ศ. 2561 

เทคนิค สีน้ํามัน, สีอะครีลิก บนผาใบ 

ขนาด 150 x 100 เซนติเมตร 

ท่ีมา: ผูวิจัย       
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              ภาพท่ี 27  ภาพขยายรายละเอียดผลงานกอนวิทยานิพนธ (Terminal Project) ชิ้นท่ี 1   

ชื่อผลงาน เชาวันจันทร 

                                         ป พ.ศ. 2561 

เทคนิค สีน้ํามัน, สีอะครีลิก บนผาใบ                                            

ขนาด 150 x 100 เซนติเมตร 

ท่ีมา: ผูวิจัย      
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แนวคิดในการสรางสรรค แสดงออกทางความคิดและความรูสึกเก่ียวกับความรัก 

ความหวงหาอาทรท่ีมีตอกันและกันของสมาชิกภายในครอบครัวผานมุมมองของผูวิจัย โดยอาศัย

กิจกรรมท่ีคุนเคยในชีวิตประจําวันเปนสื่อในการแสดงออกอยางธรรมดาสามัญ หากทวาเปนความ

ธรรมดาท่ีอุดมไปดวยความพิเศษท่ีซอนเรนอยูภายในทวงทาการทํากิจกรรม  

เทคนิคท่ีใชในการสรางสรรค ใชวิธีสรางสรรคผลงานดวยเทคนิคการเขียนสีน้ํามันและ 

สีอะครีลิก ลงบนผาใบ โดยทดลองสรางพ้ืนผิว (Texture) ท่ีมีรายละเอียดซับซอนมากยิ่งข้ึน  

หวังเพ่ือใหพ้ืนผิวดังกลาวสื่อสารถึงแนวความคิดท่ีผูวิจัยตองการนําเสนอ   

วิธีนําเสนอ หากมองผาน ๆ จะพบวาเปนการสรางสรรคผลงานดวยรูปแบบเชิงเหมือนจริง 

แตเม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดจะเห็นไดวามีการปรุงแตงความเกินจริงลงไปในผลงานใหมีอรรถรส 

ทางสายตาและมีความรูสึกเพ่ิมลงไป คาดหวังใหผลงานเปนมากกวาภาพเหมือนท่ัวไป มีบรรยากาศ

ของ Dramatic Painting และ Fantasy art มีการหยิบยกเอาสัญลักษณของธรรมชาติและแสงเงา 

ตกกระทบเขามามีสวนอธิบายเนื้อหาในผลงานอยางมีนัยยะ 
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2.2 ผลงานกอนวิทยานิพนธ (Terminal Project) ช้ินท่ี 2  

 

 

                         ภาพท่ี 28  ผลงานกอนวิทยานิพนธ (Terminal Project) ชิ้นท่ี 2   

                   ชื่อผลงาน เชาวันพฤหัสบดี 

                                        ป พ.ศ. 2561 

                     เทคนิค สีน้ํามัน, สีอะครีลิก, ดินสอ, ดินสอสี, สีชอลค บนผาใบ                                             

                                         ขนาด 180 x 150 เซนติเมตร 

                                        ท่ีมา: ผูวิจัย        
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ภาพท่ี 29 ภาพขยายรายละเอียดผลงานกอนวิทยานิพนธ (Terminal Project) ชิ้นท่ี 2 

                   ชื่อผลงาน เชาวันพฤหัสบดี 

                  ป พ.ศ. 2561 

เทคนิค สีน้ํามัน, สีอะครีลิก, ดินสอ, ดินสอสี, สีชอลค บนผาใบ                                             

                        ขนาด 180 x 150 เซนติเมตร 

                                        ท่ีมา: ผูวิจัย        
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แนวคิดในการสรางสรรค แสดงออกทางความคิดและความรูสึกเ ก่ียวกับความรัก 

ความหวงหาอาทรท่ีมีตอกันและกันของสมาชิกภายในครอบครัวผานมุมมองของผูวิจัย โดยอาศัย

กิจกรรมท่ีคุนเคยในชีวิตประจําวันเปนสื่อในการแสดงออกอยางธรรมดาสามัญ หากทวาเปนความ

ธรรมดาท่ีอุดมไปดวยความพิเศษท่ีซอนเรนอยูภายในทวงทาการทํากิจกรรม 

เทคนิคท่ีใชในการสรางสรรค ใชวิธีสรางสรรคผลงานดวยเทคนิคการเขียนสีน้ํามันและ 

สีอะครีลิก ลงบนผาใบ โดยทดลองสรางพ้ืนผิวท่ีมีรายละเอียดซับซอนมากยิ่งข้ึนดวยการเริ่มขอให 

ลูก ๆ เขามามีสวนเก่ียวของในการสรางสรรคผลงานรวมกัน หวังให พ้ืนผิวดังกลาวสื่อสาร 

ถึงแนวความคิดท่ีผูวิจัยตองการนําเสนอ    

วิธีนํ า เสนอ  หากมองผ านตาจะพบวา เปนการสร างสรรคผลงานเชิ ง เหมือนจริ ง  

แตเม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดจะเห็นไดวามีการปรุงแตงความเกินจริงลงในผลงานใหมีอรรถรส 

ทางสายตาและความรู สึ ก เ พ่ิมลงไป คาดหวั ง ให ผลงานเปนมากกว าภาพเหมือน ท่ัว ไป  

มีกลิ่นบรรยากาศของ Dramatic Painting และ Fantasy art โดยผูชมจะถูกตรึงสายตาใหชวน

พิจารณาถึงรายละเอียดยิบยอยท่ีลูก ๆ ชวยกันเขียนเปนพ้ืนหลังของผลงาน   
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2.3 ผลงานกอนวิทยานิพนธ (Terminal Project) ช้ินท่ี 3  

 

                         ภาพท่ี 30  ผลงานกอนวิทยานิพนธ (Terminal Project) ชิ้นท่ี 3   

                           ชื่อผลงาน เย็นวันศุกร 

                                           ป พ.ศ.  2561 

                                          เทคนิค สีน้ํามัน, สีอะครีลิก บนผาใบ                                              

                                           ขนาด 100 x 150 เซนติเมตร 

                                           ท่ีมา: ผูวิจัย       
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           ภาพท่ี 31 ภาพขยายรายละเอียดผลงานกอนวิทยานิพนธ (Terminal Project) ชิ้นท่ี 3                                               

                            ชื่อผลงาน เย็นวันศุกร 

                                        ป พ.ศ. 2561 

                                       เทคนิค สีน้ํามัน, สีอะครีลิก บนผาใบ                                              

                                         ขนาด 100 x 150 เซนติเมตร 

                                        ท่ีมา: ผูวิจัย        
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แนวคิดในการสรางสรรค แสดงออกทางความคิดและความรูสึกเก่ียวกับความรักความหวงหา

อาทรท่ีมีตอกันและกันของสมาชิกภายในครอบครัว ผานมุมมองของผูวิจัยโดยอาศัยกิจกรรม 

ท่ีคุนเคยในชีวิตประจําวันเปนสื่อในการแสดงออกอยางธรรมดาสามัญ หากทวาเปนความธรรมดา 

ท่ีอุดมไปดวยความพิเศษท่ีซอนเรนอยูภายในทวงทาการทํากิจกรรม 

เทคนิคท่ีใชในการสรางสรรค ใชวิธีสรางสรรคผลงานดวยเทคนิคการเขียนสีน้ํามันและ 

สีอะครีลิกลงบนผาใบ โดยทดลองสรางพ้ืนผิวในระยะหลัง (Background) ใหมีรายละเอียดท่ีลดทอน

ความสําคัญลงไป หวังเพ่ือใหภาพเด็กผูหญิง (ลูกสาว) ในระยะหนา (Foreground) มีความเดนชัด

ตามแนวความคิดในเรื่องของ ‘ความจริง’ ท่ีผูวิจัยตองการนําเสนอ   

วิธีนําเสนอ เปนการบันทึกชีวิตวิถีชีวิตประจําวันดวยวิธีการทางจิตรกรรมเชิง Fantasy art  

เนนเนื้อหาในเรื่องของความจริงแทผานมุมมองของผูสรางสรรค โดย ‘ความจริง’ อันจีรังนั้นมีเพียง

ครอบครัว สิ่งอ่ืนใดอาจมีความผันแปรไมแนนอนไดตามเง่ือนไขของกาลเวลาอันเปนสัจธรรม  

ผูสรางสรรคจึงเลือกท่ีจะเขียนเนนเพียงเด็กผูหญิงซ่ึงก็คือลูกสาว เพราะม่ันใจวากําลังใจจากครอบครัว

คือความจริงแทท่ีสําคัญ สวนสิ่งประกอบอ่ืนรอบตัวนั้นอาจสําคัญแตก็มีความไมแนนอน ซ่ึงเปนสิ่งท่ี 

ผูวิจัยพยายามทําความเขาใจและเปดใจยอมรับในสัจธรรมแหงชีวิตดังกลาว   
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2.4 ผลงานกอนวิทยานิพนธ (Terminal Project)  ช้ินท่ี 4  

 

                         ภาพท่ี 32 ผลงานกอนวิทยานิพนธ (Terminal Project) ชิ้นท่ี 4                                               

                          ชื่อผลงาน เรื่องในบาน 

                                          ป พ.ศ. 2561 

                                          เทคนิค สีน้ํามัน, สีอะครีลิก, ดินสอ บนผาใบ                                              

                                           ขนาด 150 x 150 เซนติเมตร 

                                          ท่ีมา: ผูวิจัย        
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               ภาพท่ี 33 ภาพขยายรายละเอียดผลงานกอนวิทยานิพนธ (Terminal Project) ชิ้นท่ี 4 

                  ชื่อผลงาน เรื่องในบาน 

                                   ป พ.ศ. 2561 

                       เทคนิค สีน้ํามัน, สีอะครีลิก, ดินสอ บนผาใบ                                              

                            ขนาด 150 x 150 เซนติเมตร 

                              ท่ีมา: ผูวิจัย        
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แนวคิดในการสรางสรรค แสดงออกทางความคิดและความรูสึกเก่ียวกับความรักความหวงหา

อาทรท่ีมีตอกันและกันของสมาชิกภายในครอบครัว ผานมุมมองของผูวิจัยโดยอาศัยกิจกรรม 

ท่ีคุนเคยในชีวิตประจําวันเปนสื่อในการแสดงออกอยางธรรมดาสามัญ หากทวาเปนความธรรมดา 

ท่ีอุดมไปดวยความพิเศษท่ีซอนเรนอยูภายในทวงทาการทํากิจกรรม  

เทคนิคท่ีใชในการสรางสรรค ใชวิธีสรางสรรคผลงานดวยเทคนิคการเขียนสีน้ํามันและ 

สีอะครีลิกลงบนผาใบ โดยทดลองสรางรายละเอียดภาพท่ีคงความหมายมากยิ่งข้ึนดวยการขอ                

ใหสมาชิกในครอบครัวเขามามีสวนเก่ียวของในการสรางสรรคผลงานรวมกัน หวังใหรายละเอียดภาพ

ดังกลาวสื่อสารถึงแนวความคิดท่ีผูวิจัยตองการนําเสนอ   

วิธีนําเสนอ เปนผลงานสรางสรรคเชิงเหมือนจริง แตเม่ือพิจารณารายละเอียดจะเห็นไดวา 

มีการปรุงแตงความเกินจริงลงในผลงานใหมีอรรถรสทางสายตาและความรูสึกเพ่ิมลงไป โดยมีการ

ขอใหภรรยาและลูก ๆ รวมชวยสรางสรรคผลงานในสวนท่ีเปนรายละเอียดพ้ืนหลัง คาดหวังใหผลงาน 

เปนมากกวาภาพเหมือนท่ัวไป มีกลิ่นบรรยากาศของการจัดฉากแบบละคร กําหนดลักษณะตัวละคร

ในภาพดวยการปรุงแตงอารมณความรูสึก (Dramatic Painting) รวมกับแนวคิดแบบเพอฝนเกินจริง

แบบศิลปะ (Fantasy art)  

 

สรุป จากการสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ จะเห็นไดวามีผลงานมีการพัฒนาในระดับ 

ท่ีดีข้ึน มีความชัดเจนข้ึนท้ังดานแนวคิดและวิธีการนําเสนอในการสรางสรรคอันเกิดจากกการ

วิเคราะหวิจารณ ตลอดจนผูวิจัยไดนําทฤษฎีและรูปแบบศิลปะท่ีรูสึกกระทบใจมาเชื่อมโยงให 

เกิดกระบวนการคิดวิเคราะหเชิงปรัชญาทางศิลปะอันไดแก จิตรกรรมสื่อผสมรูปแบบ Dramatic 

Painting ร วม กับแนวคว าม คิดแบบ ศิลปะ .Fantasy.Art.ผสมผสาน กับ เทคนิ คจิ ตรกร รม 

Photomontage โดยนําประสบการณท่ีไดรับคําแนะนําจากคณาจารยท่ีทําการสอนมาไตรตรอง 

ปรับปรุง และสรางสรรคผลงานอยางตอเนื่องในระยะเวลาหนึ่งเทอมการศึกษา จนเริ่มคนพบ 

ความเปนปจเจกเฉพาะตนท่ีมีเอกลักษณท้ังดานรูปแบบและแนวความคิดจนสามารถนําไปพัฒนาเขาสู

ผลงานวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูงตอไป  

 

 

 



79 

 

3. การวิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ  

 3.1 การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 1 

การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธถือเปนการสรางสรรคท่ีแสดงออกใหเห็นถึงกระบวนการคิด

และแกปญหาของผูวิจัยอยางมีระบบข้ันตอน ประกอบไปดวยการนําทฤษฎีทางศิลปะมาเชื่อมโยง

และผลการศึกษาการสรางสรรคของศิลปนท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีตรงตามแนวคิดเพ่ือชวย

ในการพัฒนากระบวนการทางเทคนิค รวมถึงวิธีการนําเสนอใหมีความแยบยลลงตัวและมีคุณภาพใน

ระดับท่ีนาพอใจ การนําเสนอผลงานวิทยานิพนธนั้นจึงจําเปนท่ีตองผานการคัดกรองจากผูทรงคุณวุฒิ

ทางดานทัศนศิลปเพ่ือชี้แนะแนวทางพัฒนาไดอยางเหมาะสมเพ่ือทําใหผลงานมีคุณภาพ ผูวิจัยได

คนควาและพัฒนากระบวนการทางเทคนิคใหเปนลักษณะเฉพาะตนมากท่ีสุดจนเกิดเปนผลงานท่ีมี

คุณภาพมีความสมบูรณทางดานเนื้อหาเทคนิควิธีการนําเสนอดังจะเห็นไดจากผลงานดังตอไปนี้  

 

 

                                     ภาพท่ี 34 ภาพผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 1                                                                                                                                           

                            ชื่อผลงาน สงกรานต 

                         ป พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564   

                       เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ  

                       ขนาด 120 x 240 เซนติเมตร 

                           ท่ีมา: ผูวิจัย  
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                      ภาพท่ี 35 ภาพขยายรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 1 (ภาพท่ี 1)                                                                                                               

                      ชื่อผลงาน สงกรานต 

                       ป พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564 

                     เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ  

                   ขนาด 120 x 240 เซนติเมตร 

                       ท่ีมา: ผูวิจัย  

 

 



81 

 

 

                      ภาพท่ี 36 ภาพขยายรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 1 (ภาพท่ี 2)                                                                                                   

ชื่อผลงาน สงกรานต 

ป พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564               

เทคนิค เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ  

ขนาด 120 x 240 เซนติเมตร 

ท่ีมา: ผูวิจัย  
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                          ภาพท่ี 37 ภาพขยายรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 1 (ภาพท่ี 3)                                                                                         

ชื่อผลงาน สงกรานต  

ป พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564 

เทคนิค เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ  

ขนาด 120 x 240 เซนติเมตร 

ท่ีมา: ผูวิจัย   
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แนวคิดในการสรางสรรค  ผลงานวิทยานิพนธชิ้นท่ี 1 เปนการนําเสนอเรื่องราวท่ีเก่ียวเนื่อง 

กับเทศกาลวันสงกรานตซ่ึงเปนวันปใหมของไทย เด็กๆ มีความสุขกับเทศกาลนี้ในทุก ๆ ป รอคอย 

จะเลนสาดน้ําใสกัน ดวยความรูสึกท่ีเย็นฉํ่าชื่นใจ ภาพตาง ๆ ท่ีผูวิจัยไดคัดเลือกมาลวนแลวแตเปน

ภาพท่ีผูวิจัยเปนผูบันทึกภาพ เปนมุมมองท่ีมีความงามจากความตั้งใจจะบันทึกชวงเวลาอันสนุกสนาน 

มีเสียงหัวเราะของลูก ๆ เปนมุมมองผานสายตาของผูเปนพอดวยความรัก ทําใหภาพผลงานท่ีเกิดข้ึน

ประดุจมีเสียงหัวเราะของลูก ๆ เล็ดลอดออกมาภายในภาพนั้น แสดงออกถึงความเคลื่อนไหว                

ไมหยุดนิ่ง (Movement) อันเกิดจากเสนสายของการกระจายตัวของหยดน้ํา ภาพท้ังหมดคลาย

ลักษณะหยุดนิ่งภายใตการเคลื่อนไหว (Stop Motion) และนําภาพของลูกมาตัดตอลงบนเฟรมซ่ึงถูก

ออกแบบใหมีลักษณะการเชื่อมตอกันระหวางเฟรมตอเฟรมในลักษณะ Multiple Frames.ซ่ึงเปนการ

สงตอทางความรูสึกจากรูปท่ี 1 เชื่อตอกับรูปท่ี 2 เชื่อมตอกับรูปท่ี 3 ลักษณะการเชื่อมตอ

แบบ.Multiple.Frames .มีไดหลายลักษณะ คือการเชื่อมตอดวยรูปทรงในลักษณะทิศทางหันเขาหา

ภาพท่ี 2 หรือในอีกลักษณะเปนการเชื่อมตอดวยวัสดุซ่ึงเปนท่ีนิยมมากในการสรางสรรคจิตรกรรมใน

แนวใหม จากท่ีกลาวมาท้ังหมดจะเห็นไดวาในผลงานวิทยานิพนธชิ้นท่ี 1 มีการพัฒนาตอเนื่องมาจาก

ผลงานกอนวิทยานิพนธในหลายดาน มีความลงตัวทางดานความคิด ทางดานเทคนิค รวมถึงวิธีการ

นําเสนอ และเปนแนวทางในการพัฒนาผลงานในชิ้นตอไป     

เทคนิคท่ีใชในการสรางสรรค การสรางสรรคผลงานศิลปะนิพนธชิ้นท่ี 1 ผูวิจัยไดทดลอง

คนควาและสืบคนกระบวนการทางเทคนิคท่ีมีความเหมาะสมตรงตามแนวคิด คือเลือกเทคนิค

จิตรกรรมสีน้ํามันลงบนผาใบในลักษณะสองมิติ ซ่ึงการสรางสรรคงานในลักษณะสองมิตินี้ตรงตาม

ธรรมชาติของเทคนิคจิตรกรรม เพราะผูวิจัยตองการเก็บรายละเอียดของเรื่องราวแบบเหมือนจริงโดย

มีความจงใจท้ิงพ้ืนรายละเอียดพ้ืนหลังเหลือไวเพียงการสรางรองรอยอันเกิดจากพ้ืนผิวแบบลวงตา 

ตลอดจนทดลองสรางรายละเอียดภาพท่ีคงความหมายมากยิ่งข้ึนดวยการขอใหสมาชิกในครอบครัว

เขามามีสวนเก่ียวของในการสรางสรรคผลงานรวมกัน หวังใหรายละเอียดภาพดังกลาวสื่อสารถึง

แนวความคิดท่ีผู วิจัยตองการนําเสนอ ในผลงานชิ้นนี้ผู วิจัยยั งติดยึดอยู กับความเปนจริง                

แตมีความพิเศษในเรื่องการสรางบรรยากาศคลายศิลปะแนวทางแฟนตาซี    

วิธีนําเสนอ นําเสนอแบบจิตรกรรมสองมิติติดตั้งบนผนัง มีลักษณะการเชื่อมตอกันระหวาง

เฟรมตอเฟรม ในลักษณะ Multiple Frames ซ่ึงเปนการสงตอทางความรูสึกจากรูปท่ี 1 เชื่อมตอกับ 

รูปท่ี 2 และรูปท่ี 2 เชื่อมตอกับรูปท่ี 3   
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3.2 การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 2 

 

                            ภาพท่ี 38 ภาพผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 2                                                                                                                 

ชื่อผลงาน เท่ียงคืน 

ป พ.ศ. 2563 

เทคนิค เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด 180 x 130, 110 x 160 เซนติเมตร 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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                   ภาพท่ี 39 ภาพขยายรายละเอียดผลงานผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 2 (ภาพท่ี 1)                                                                   

               ชื่อผลงาน เท่ียงคืน 

                 ป พ.ศ. 2563 

              เทคนิค เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ  

                       ขนาด 180 x 130, 110 x 160 เซนติเมตร                                         

                         ท่ีมา: ผูวิจัย  



86 

 

 

 

                   ภาพท่ี 40 ภาพขยายรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 2 (ภาพท่ี 2)                                                                                     

ชื่อผลงาน เท่ียงคืน 

ป พ.ศ. 2563 

เทคนิค เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด 180 x 130, 110 x 160 เซนติเมตร                                            

ท่ีมา: ผูวิจัย  
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แนวคิดในการสรางสรรค แสดงออกทางความคิดและความรูสึกเก่ียวกับความรักความ    

หวงหาอาทรท่ีมีตอกันและกันของสมาชิกภายในครอบครัว ผานมุมมองของผูวิจัยโดยอาศัยกิจกรรมท่ี

คุนเคยภายในชีวิตประจําวันเปนสื่อในการแสดงออกอยางธรรมดาสามัญ หากทวาเปนความสามัญ

ธรรมดาท่ีอุดมไปดวยความพิเศษท่ีซอนเรนอยูภายใน   

เทคนิคท่ีใชในการสรางสรรค ใชวิธีสรางสรรคผลงานดวยเทคนิคการเขียนสีน้ํามันและ 

สีอะครีลิกลงบนผาใบ โดยทดลองสรางรายละเอียดภาพท่ีคงความหมายมากยิ่งข้ึนดวยการขอให

สมาชิกในครอบครัวเขามามีสวนเก่ียวของในการสรางสรรคผลงานรวมกัน หวังใหรายละเอียดภาพ

ดังกลาวสื่อสารถึงแนวความคิดท่ีผูวิจัยตองการนําเสนอ โดยยึดเอาทฤษฎีทวิลักษณเปนแกนในการ

ทํางาน  

วิธีนําเสนอ นําเสนอแบบจิตรกรรมสองมิติติดตั้งบนผนัง มีลักษณะการเชื่อมตอกันระหวาง

เฟรมตอเฟรม ในลักษณะ Multiple Frames ซ่ึงเปนการสงตอทางความรูสึกจากรูปท่ี 1 เชื่อมตอกับรูปท่ี 2 
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3.3 การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 3 

 

 

 

                                 ภาพท่ี 41  ภาพผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 3                                                                                                               

ชื่อภาพ ทุกวัน  

ป พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564 

เทคนิค เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ  

ขนาด 120 x 230 เซนติเมตร 

ท่ีมา: ผูวิจัย  
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                         ภาพท่ี  42 ภาพขยายรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 3 (ภาพท่ี 1)                                                                      

                                  ชื่อภาพ ทุกวัน  

                                  ป พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564  

                                  เทคนิค เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ  

                                   ขนาด 120 x 230 เซนติเมตร 

                                        ท่ีมา: ผูวิจัย 
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                 ภาพท่ี 43 ภาพขยายรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 3 (ภาพท่ี 2)                                                                      

                       ชื่อภาพ ทุกวัน  

                ป พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564 

                      เทคนิค เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ  

                      ขนาด 120 x 230 เซนติเมตร 

                        ท่ีมา: ผูวิจัย  
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แนวคิดในการสรางสรรค.แสดงออกทางความคิดและความรูสึกเก่ียวกับความรักความหวง

หาอาทรท่ีมีตอกันและกันของสมาชิกภายในครอบครัว ผานมุมมองของผูวิจัยโดยอาศัยกิจกรรม                 

ท่ีคุนเคยภายในชีวิตประจําวันเปนสื่อในการแสดงออกอยางธรรมดาสามัญ หากทวาเปนความสามัญ

ธรรมดาท่ีอุดมไปดวยความพิเศษท่ีซอนเรนอยูภายใน  

เทคนิคท่ีใชในการสรางสรรค ใชวิธีสรางสรรคผลงานดวยเทคนิคการเขียนสีน้ํามันและ 

สีอะครีลิกลงบนผาใบ โดยทดลองสรางรายละเอียดภาพท่ีคงความหมายมากยิ่งข้ึนดวยการขอให

สมาชิกในครอบครัวเขามามีสวนเก่ียวของในการสรางสรรคผลงานรวมกัน หวังใหรายละเอียดภาพ

ดังกลาวสื่อสารถึงแนวความคิดท่ีผูวิจัยตองการนําเสนอ โดยยึดเอาทฤษฎีทวิลักษณเปนแกน 

ในการทํางาน   

วิธีนําเสนอ นําเสนอแบบจิตรกรรมสองมิติติดตั้งบนผนัง มีลักษณะการเชื่อมตอกันระหวาง

เฟรมตอเฟรม ในลักษณะ Multiple Frames ซ่ึงเปนการสงตอทางความรูสึกจากรูปท่ี 1 เชื่อมตอกับรูปท่ี 2  
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3.4 การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 4  

 

 

 

                                        ภาพท่ี 44 ภาพผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 4                                                                                                                 

                               ชื่อผลงาน เลนจรวดกระดาษ 

                              ป พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564 

                            เทคนิค เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ, วัสดุจริง  

                                        ขนาด 200 x 300 เซนติเมตร 

                                          ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 45 ภาพขยายรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 4 

                                          ชื่อผลงาน เลนจรวดกระดาษ 

                             ป พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564 

                        เทคนิค เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ, วัสดุจริง  

                 ขนาด 200 x 300 เซนติเมตร 

                          ท่ีมา: ผูวิจัย  
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แนวคิดในการสรางสรรค  แสดงออกทางความคิดและความรูสึกเก่ียวกับความรักความหวงหา

อาทรท่ีมีตอกันและกันของสมาชิกภายในครอบครัว ผานมุมมองของผูวิจัยโดยอาศัยกิจกรรม 

ท่ีคุนเคยภายในชีวิตประจําวันเปนสื่อในการแสดงออกอยางธรรมดาสามัญ หากทวาเปนความสามัญ

ธรรมดาท่ีอุดมไปดวยความพิเศษท่ีซอนเรนอยูภายใน   

เทคนิคท่ีใชในการสรางสรรค ใชวิธีสรางสรรคผลงานดวยเทคนิคการเขียนสีน้ํามัน 

ลงบนผาใบ โดยทดลองสรางรายละเอียดภาพท่ีคงความหมายมากยิ่งข้ึนดวยการขอใหสมาชิก 

ในครอบครัวเขามามีสวนเก่ียวของในการสรางสรรคผลงานรวมกัน ซ่ึงผลงานของสมาชิกในครอบครัว

ในผลงานชิ้นนี้ถูกบันทึกอยูในจรวดกระดาษ หวังใหรายละเอียดภาพดังกลาวสื่อสารถึงแนวความคิด 

ท่ีผูวิจัยตองการนําเสนอ  

วิธีนําเสนอ นําเสนอแบบจิตรกรรมสองมิติติดตั้งบนผนัง มีลักษณะการเชื่อมตอกันระหวาง

เฟรมตอเฟรม ในลักษณะ Multiple Frames ซ่ึงเปนการสงตอทางความรูสึกจากรูปท่ี 1 เชื่อมตอกับ 

รูปท่ี 2 และรูปท่ี 2 เชื่อมตอกับรูปท่ี 3 มีการนําวัสดุจริงเขามามีสวนรวมกับผลงาน   

 

 

 

 



บทที่ 5 

สรุปและประเมินผลงานการสรางสรรค 

จากการทดลองและคนควาการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธภายใตหัวขอ “สุนทรียะแหงความ

รักความอบอุนในครอบครัว” ผูวิจัยไดรับแรงบันดาลใจมาจากความทรงจําในวัยเยาวท่ีตองใชชีวิตอาศัย

อยูกับมารดาและพ่ีนองเพียงลําพัง เนื่องจากมีเรื่องราวบางอยางท่ีทําใหบิดามีความจําเปนตองแยกตัว

ออกไป จึงเปนท่ีมาท่ีทําใหผูวิจัยจําเปนตองเขมแข็งและลุกข้ึนยืนดวยลําแขงของตนเองตั้งแตเยาววัย จาก

ปญหาดังกลาวกอเกิดความรูสึกของความขาดหาย ความไมเติมเต็มของชีวิต จําเปนตองตอสูปากกัดตีนถีบ

ทุกหนทางเพ่ือพาชีวิตตนเองใหอยูรอด แตแลวเม่ือวันเวลาผานไปผูวิจัยเติบโตข้ึนเปนผูใหญไดมีชีวิต

ครอบครัว มีลูก มีความผูกพัน อันเปนสิ่งท่ีผูสรางสรรคใฝฝนหา จึงพยายามทําทุกหนทางเพ่ือปกปอง

รักษาครอบครัวของตัวเองใหดํารงอยูอยางไมซํ้ารอยกับเรื่องราวของผูวิจัยในวัยเยาว  

จากท่ีกลาวมา ผูวิจัยจึงไดหยิบยกเอาความรูสึกท่ีอยากดูแลรักษาและปกปองครอบครัวขอตนเอง 

ดวยการทุมเทความรักและความเอาใจใสใหกับสมาชิกในครอบครัวอยางเต็มท่ีมาเปนแรงบันดาลใจสําคัญ

ในการสรางสรรคผลงาน ตามหลักคิดของทฤษฎีลําดับความตองการ (Maslow’s hierarchy of needs) 

ในดานความตองการความม่ันคงปลอดภัย (Safety Needs) ดวยเทคนิคทางจิตรกรรมอันแสดงออกให

เห็นถึงความอบอุน ความรัก สายใย ความผูกพันภายในครอบครัว โดยการบันทึกชวงเวลาท่ีใชรวมกันใน

ครอบครัวผานรูปแบบศิลปะท่ีไดรับอิทธิพล   

1..การอภิปรายผลการสรางสรรค ผลงานชุด “สุนทรียะแหงความรักความอบอุนในครอบครัว”  

ในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 

 

 



96 
 

ตารางท่ี 7 การอภิปรายผลการสรางสรรค 

ลําดับ ผลการศึกษา 

       1.1 สรุปแนวคิดในการสรางสรรค ผลงานชุด “สุนทรียะแหงความรักความอบอุน 

ในครอบครัว” ท่ีแสดงชวงเวลาของความรักความอบอุนในครอบครัวตามทฤษฏี 

ท่ีทําการศึกษาดังตอไปนี้  ทฤษฎีความผูกพัน .ซ่ึงนับวามีผลทางอารมณท่ีมี

ความสําคัญตอจิตใจ และเปนพ้ืนฐานทางความคิด อุดมคติ และแนวทางการ

พัฒนาทางรางกาย สติปญญา จนสามารถพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ เพราะเด็ก 

มีความสุขอันเกิดจากการไดรับความรักอันเต็มเปยมสอดคลองกับแนวคิดของ 

นักจิตวิเคราะห ซิกมุน ฟรอยด ไดเคยกลาวไววา มนุษยมีกลไกท่ีสําคัญตัวหนึ่งคือ 

กลไกปองกันทางจิตท่ีเปนเครื่องปกปองและเยียวยาความขัดแยงภายในจิตใจ 

ความบอบช้ําทางจิตใจใหสามารถหาทางออกท่ีสามารถปลดเปลื้องความทุกขหรือ

ปญหาท่ีไมสามารถหาทางออกได กระบวนการของจิตใจถูกเรียกวา “กลไก”  

โดยจะตอบสนองจําเพาะตอแตละแรงขับหรือสัญชาตญาณนั้น ๆ เห็นไดจากการ

ตอบสนองเพ่ือใหจิตใจปลอดโปรงและมีความสุขหลุดพนจากทุกขอันเปนหนทาง 

ท่ีมนุษยทุกคนตองการ ทฤษฎีจิตวิเคราะห (กลไกปองกันทางจิต) ความรักและ

ความอบอุนอันเกิดจากสมาชิกในครอบครัวเปนกําลังใจสําคัญท่ีผลักดันใหผูสราง

สรรคดีมีกําลังใจในการสรางสรรคผลงานศิลปะและเปนกําลังใจสําคัญท่ีจะผลักดัน

ใหอยากมีชีวิตอยู ถึงแมวาในอดีตผูวิจัยจะมีชีวิตครอบครัวท่ีสมบูรณก็ตาม ซ่ึงการ

เฝาสังเกตพัฒนาการของลูกและการทุมเทเวลาใหครอบครัวอยางเต็มท่ีนอกจากจะ

ทําใหสมาชิกในครอบครัวไมรูสึกขาดแลวยังชวยเติมเต็มใหแนวความคิดในการ

สรางสรรคผลงานจิตรกรรมชุด“สุนทรียะแหงความรักความอบอุนในครอบครัว” 

ใหมีความสมบูรณแบบยิ่งข้ึนดวย โดยผลงานจิตรกรรมชุดนี้ผูวิจัยไดรับอิทธิพล

โดยตรงจากภาพวาดของลูกท่ีพบเห็นโดยบังเอิญจากสมุดบันทึก และผูวิจัยไดให

สมาชิกในครอบครัวเขามามีสวนในการรวมสรางสรรคผลงานจิตรกรรม  
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      1.2 ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic.theory) ทฤษฎีจิตวิเคราะห คิดคนโดย

นายแพทยทางระบบประสาทคนสําคัญของโลก Sigmund Freud โดยนอกจาก 

Freud จะทําการศึกษาวิเคราะหจากผูปวยแลวเขายังทําการวิเคราะหตนเองเพ่ือทํา

ความเขาใจรายละเอียดของจิตและคาดหวังการคนพบเครื่องพบเครื่องมือในการทํา

ความเขาใจความฝน 

กลไกปองกันทางจิต (Defense Mechanisms) คือกระบวนการทางจิตใจท่ีใชปองกัน

หรือลดความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ ความขัดแยงภายในใจดังกลาวหมายถึง 

ภาวะจิตใจท่ีไมมีความสมดุลอันสงผลดานลบจนกอใหเกิดความทุกขใจใหกับบุคคล

เจาของจิตใจ เชน ภาวะโกรธ กังวล ทุกขใจ ไมสบายใจ เปนตน โดยในแตละ

กระบวนการของจิตใจถูกเรียกวา “กลไก” โดยจะมีการตอบสนองจําเพาะตอแตละ

สัญชาตญาณหรือแรงขับท่ีแตกตางกันไป ในกลไกปองกันทางจิตในระดับกลาง 

กลาวคือกลไกปองกันทางจิตในระดับนี้ มีความหมายในการจํากัดหรือหยุด

สัญชาตญาณผานการตระหนักรูเพ่ือกําจัดความวิตกกังวลท่ีเกิดข้ึนมาจากความ

ขัดแยงภายในจิตใจของตนเอง คือ ผูวิจัยอาจมีความวิตกกังวลฝงลึกภายในจิตใจอัน

เนื่องมาจากความไมสมบูรณแบบทางครอบครัว ผูวิจัยจึงใชวิธีการบําบัดรักษาใจ

ตนเองโดยไมรูตัวตามทฤษฏีของ ซิกมุน ฟรอยด ท่ีกลาววา เม่ือมนุษยเจอหนทางแหง

ความทุกขท่ีในชีวิตไมสามารถแกไขได จึงทําการคนหาหนทางออกเพ่ือปลดเปลื้องปม

ปญหาแหงความทุกข เชน ทุกขท่ีผูวิจัยเองปฏิเสธท่ีจะยอมรับความเปนจริงท่ีมิอาจ

แกไขไดคือการจากไปของบิดาท่ีผูวิจัยรักเคารพ เปนตนแบบทางความคิด เหลือเพียง

มารดาท่ีทําหนาท่ีเสาหลักแทน ลึก ๆ ในใจผูวิจัยเกิดอารมณแหงการเรียกรองความ

อยากท่ีจะใหครอบครัวครบสมบูรณ เติมเต็มท้ังท่ีชีวิตจริงเปนไปไมได ตอเม่ือผูวิจัย

เติบใหญจนสามารถมีครอบครัวของตัวเองปมในใจถึงไดรับการเยียวยา 
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 คือการท่ีผูวิจัยตองการสรางครอบครัวท่ีเติมเต็ม ไมขาดพรองเชนในอดีตชวงชีวิต   

วัยเด็ก และนี่เองคือท่ีมาและแรงขับท่ีผลักดันใหเกิดผลงานท่ีแสดงออกถึงหวงเวลา  

ท่ีผูวิจัยถวิลหามาชั่วชีวิตคือภาพครอบครัวแสนสุขซ่ึงนับวาเปนการแกปมในใจ       

ท่ีติดอยูของผูวิจัยใหหมดลง  

   1.3 

 

Fantasy Art ศิลปะฝนเฟอง เปนจินตนาการหรือมโนภาพท่ีสรางข้ึนลอย ๆ โดย

ปราศจากพ้ืนฐานและความเปนจริง ในลักษณะเบื้องตนศิลปะการฝนเฟองอาจดู

คลายศิลปะแนวเหนือจริง (Surrealism) ในรูปแบบผิวเผิน หากแตเม่ือพิจารณา    

เชิงลึกแลวศิลปะฝนเฟองมีเง่ือนไขแตกตางจากศิลปะเหนือจริงอยางสิ้นเชิง เพราะ

ศิลปะแนวฝนเฟองเปนมโนภาพท่ีมนุษยจงใจจินตนาการและสรางสรรคข้ึน เปนเรื่อง

ของจิตรูสํานึก เปนฝนท่ีรูตัว อาจไมมีความซับซอน ไมซอนเรน ตรงไปตรงมา แตทวา

ศิลปะเหนือจริงเปนภาพฝนท่ีมนุษยไมไดจงใจสรางข้ึน เปนหนาท่ีของจิตใตสํานึกท่ี

จะจินตนาการถึง เปนกลไกความฝนท่ีมนุษยควบคุมไมได เปนฝนท่ีเกิดข้ึนอยาง 

ไมรูตัว มีความสลับซับซอน ซอนเรน อุดมไปดวยสัญลักษณ 

   1.4 Photomontage Photo หมายถึง การบันทึกดวยอุปกรณทางอิเล็กโทรนิกส  

ท่ีเรียกวา “กลองถายรูป” ท่ีใชบันทึกภาพอยางรวดเร็ว ตรงตามท่ีตาเห็น โดยไมมี

การแตงเติม ภาพท่ีไดตรงกับตนฉบับ Montageหมายถึงภาพซ่ึงประกอบดวยชิ้นสวน

จากภาพถายหรือสิ่งพิมพจัดใหสวนตางๆ ปะติดปะตอกัน ทับซอนกัน การตอภาพ 

หรือรวมเปนภาพเดียวกัน สอดประสานสัมพันธกันท่ัวท้ังภาพ หรือเทคนิคในการ

สรางภาพปลอมท่ีเกิดจากรูปถายหลายรูปโดยวิธีการซอนภาพหรืออ่ืน ๆ การซอน

ภาพใหเปนภาพเดียว, การผสมผสานสวนตางๆ ใหเปนหนวยเดียวหรือภาพเดียว 
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ดังนั้นเทคนิคจิตรกรรมแบบ Photomontageคือการนําภาพถายท่ีไมมีสวนเก่ียวของ

กันมาจัดวางใหมาอยูรวมกันโดยในแตละภาพแยกสวนนั้นลวนมีความหมายในตัวเอง

อยูแลว แตเม่ือนําภาพมาจัดวางรวมตัวกันใหมก็กอใหเกิดการตีความใหมในสํานวน

ของความหมาย หรือความหมายของผลงานภาพท้ังหมดท่ีรวมตัวกันมีเนื้อหาท่ีฉีก

หางออกไปจากความหมายเดิมและหนาท่ีของแตละภาพแตละภาพอยางสิ้นเชิง 

กระบวนการ Photomontage มีข้ันตอนคลายกับศิลปะการปะติด (Collage) ตางท่ี

กระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะการปะติด (Collage) นั้น กอนสรางสรรคข้ึน

กระดาษท่ีถูกฉีกขาดไมมีความหมายในตัวเอง แตเม่ือมีการรวมตัวกันของกระดาษท่ี

ฉีกขาดก็เกิดความหมายหรือเนื้อหาใหมข้ึนมา หากทวากระบวนการทํางานของ 

Photomontage นั้นแตกตางกันอยางสิ้นเชิง เพราะภาพแตละภาพนั้นมีความหมาย

ในตัวเองอยูแลว แตเม่ือนํามารวมตัวกันก็เกิดความหมายใหมข้ึนมา อันจะสงผลให

เนื้อหาในงานจิตรกรรมถูกแปรเปลี่ยนไปจากเนื้อหาเดิม 

   1.5 

 

Dramatic Painting คือกระบวนวิธีการสรางสรรคท่ีเนนการนําเสนอการสราง

สถานการณจําลอง เปรียบไดกับการจัดทาทางแบบละครเวทีท่ีมีการกําหนดตัวละคร

หลัก ตัวละครรอง และมีการออกแบบฉากเพ่ือสรางบรรยากาศดานหลังใหเกิด

อารมณความรูสึกท่ีคลอยตามไปกับตัวเรื่องไดอยางนาสนใจ ผูวิจัยเองนั้น ไดมีการ

กําหนดทิศทางตําแหนงของตัวละคร ในภาพท่ีมีการวางเรื่องราวท่ีตองการแสดงออก

ถึงอารมณในกิจกรรมนั้นท่ีมีในครอบครัว บางผลงานมีการนําภาพถายจากเห็นการ

จริงมาผสมผสานกับเทคนิคการปะติด (Collage) ตามแบบวิธีของ Photomontage 

เกิดเปนผลงานจิตรกรรมคลายการจัดวางแบบละคร แตใหความหมายท่ีพิเศษ

แตกตางจากความเปนจริง ผสมผสานลักษณะแนวคิดแบบแฟนตาซีรวมดวยเพ่ือให

เกิดลักษณะเฉพาะท่ีนาสนใจ  
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      1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลดานทัศนธาตุ การใชทัศนธาตุในการสรางสรรค 

จุด (Dot) การสรางสรรคผลงานครั้งนี้มีการใชทัศนธาตุรวมกันหลายประเภทจุดเปน

ทัศนธาตุท่ีเล็กท่ีสุด ดวยอุปกรณตาง ๆ เชน ดินสอ ปากกา พูกัน และวัสดุปลาย

แหลมทุกชนิด เปนการสรางบรรยากาศจากจุดสีเล็กๆท่ีกระจายไปท่ัวภาพเพ่ือทําให

เกิดเอกภาพ  

เสน (Line) การนําจุดหลาย ๆ จุดมาเรียงตอกันไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเปนทาง

ยาว หรือสิ่งท่ีเกิดจากการขูด ขีด เขียน ลากใหเกิดเปนริ้วรอย เกิดเปนเสน เสนท่ีเกิด

ในงานชุดนี้เปนเสนอิสระแบบเปด เพ่ือทําใหอากาศสามารถไหลเวียนเขาสูภายใน

รูปทรงได การใชเสนขาวตัดเสนรอบนอกเพ่ือเปนการแบงรูปทรงออกจากพ้ืนท่ีวาง 

ทําใหรูปเกิดความเดน 

สี (Color) คือลักษณะของแสงสวาง ปรากฏแกตาใหเห็นเปนสีขาว ดํา แดง เขียว 

น้ําเงิน เหลือง เปนตน สีท่ีเปนวัตถุคือรูปทรงของวัตถุและรูปทรงของคนในครอบครัว 

จะเนนเปนสีท่ีเหมือนจริงตามธรรมชาติ และสีท่ีเปนแสงมักใชในพ้ืนหลังเพ่ือสรางใน

เกิดอารมณและมิติท่ีมีความซับซอนทําใหผลงานมีอากาศและรูสึกเบา ไมอึดอัดแบบ

การใชสีเต็มท้ังพ้ืนท่ี  

รูปราง (Shape), รูปทรง (Form) เสนรอบนอกของ วัตถุ คน สัตว สิ่งของ          

มีลักษณะเปน 2 มิติ (กวางและยาว) คือรูปทรงของคนในครอบครัวท่ีมีขนาดและ

สัดสวนท่ีสมจริงแตยอสวนลงมาตามขนาดท่ีกําหนดไวบนพ้ืนท่ีวาง รูปรางของคนนั้น

มักใชคนในลักษณะเคลื่อนไหวแตเปนการหยุดภาพไวแบบการหยุดภาพชั่วขณะ 

(Stop Motion) และนํามาเขียนเปนรูปทรงหลัก ในผลงานนั้นจะแบงลักษณะการ

เขียนคนออกไดเปน 2 กลุม คือ คนเดี่ยวกับคนแบบกลุม มีรูปทรงท่ีแกะเก่ียวสัมพันธ 
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กันอันแสดงใหเห็นในลักษณะภาษากายท่ีอิงแอบ รูปทรงแบบนี้มักพบในผลงานจิตรกรรมท่ี 

มักแสดงออกในอารมณดานบวก เชนคูรัก ซ่ึงผูวิจัยไดใชแนวคิดท้ัง 2 ประเภทคือ รูปทรงเดี่ยว

ใชรูปทรงของบุตร และรูปทรงกลุมเปนรูปทรงของคนในครอบครัวท่ีมีอากัปกริยาแสดง

ความสัมพันธกัน ทําใหรูปทรงนั้นแสดงผลในเชิงทัศนศิลปท่ีตรงตามแนวคิดความรักความอบอุน 

น้ําหนัก (Value) ความออนแกของสีหรือแสงเงาท่ีนํามาใชในการเขียนภาพ น้ําหนักทําให

รูปทรงมีปริมาตรและใหระยะแกภาพ คือการใชสีออนเปนพ้ืนเพ่ือเนนรูปทรงใหเดนชัด น้ําหนัก

ในภาพมีการกําหนดคาน้ําหนักสวาง.70.เปอรเซ็นตและคาน้ําหนักมืด-เทา 30 เปอรเซ็นต           

จากการท่ีกําหนดเปอรเซ็นตของน้ําหนักสีทําใหเกิดความกลมกลืนและเกิดความเปนเดนในภาพ

ได     

บริเวณวาง (Space) คืออากาศท่ีโอบลอมรูปทรง จากการสรางสรรคผลงานนั้นผูวิจัยไดทําการ

กําหนดรูปทรงลงบนพ้ืนท่ีวาง โดยกําหนดใหรูปทรงอยูตรงกลางโดยมีพ้ืนท่ีวางลอมรอบรูปทรง

ไวในผลงานชุดนี้ จะพบวารูปทรงมีลักษณะเปนรูปทรงปดแบบเหมือนจริง แตมีการสราง

บรรยากาศในภาพใหเกิดความพิเศษจากการนําเอาเทคนิคการปะติดปะตอภาพมาใชในการ

สรางพ้ืนหลัง ทําใหพ้ืนหลังตัดท้ิงซ่ึงลักษณะความเปนจริงเหลือเพียงบรรยากาศของสี รวมกับ

การใชรอยขีดเขียนดวยขนาดเสนของลูกท่ีขีดเขียนเรื่องราวลงไปในพ้ืนท่ีวาง ทําใหพ้ืนท่ีวางนั้น

เกิดมิติท่ีซับซอน แปลกใหม คลายแนวคิดแบบศิลปะแฟนตาซีท่ีไมสนใจความเปนจริง รูปทรง

สามารถตั้งอยูท่ีใดก็ไดไมมีอะไรถูกผิด เนนจินตนาการเปนสําคัญ ดังนั้นการสรางสรรคผลงาน

ชุดนี้จึงมุงเนนไปท่ีการวางรูปทรงโดยมีพ้ืนท่ีวางเปนสัญลักษณรวมในการบอกเลาเรื่องราว

ภายในภาพ 
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ตารางท่ี 7 การอภิปรายผลการสรางสรรค (ตอ) 

ลําดับ ผลการศึกษา 

 

 

ลักษณะผิว (Texture) จากการสรางสรรคนั้น มีการใชลักษณะผิว ภายนอกของ

วัตถุท่ีมองเห็นและสัมผัสพ้ืนผิวได แสดงความรูสึกหยาบ ละเอียด ขรุขระ มัน ดาน

เปนเสน เปนจุด แบบลวงตาในผลงานทุกชิ้น เปนทัศนธาตุท่ีนํามาประกอบในการ

สรางงานศิลปะ ลักษณะผิวท่ีแตกตางกันจะทําใหเกิดความรูสึกแตกตางกัน เกิดจาก

การวาดของลูก และความจงใจของผูวิจัยท่ีเลือกใชพ้ืนผิวในตําแหนงท่ีกําหนด              

เพ่ือเพ่ิมความสมจริงและความนาสนใจข้ึนในชิ้นงาน 

 
   1.7 

 

สรุปสุนทรียะภาพดานความงาม สุนทรียภาพ คือความงามในธรรมชาติหรืองาน

ศิลปะท่ีแตละบุคคลสามารถเขาใจและรูสึกได หรือเปนความรูสึกและความเขาใจของ

แตละบุคคลท่ีมีตอความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ การจะเขาถึงความงาม ความ

จริง และความดีไดนั้นจําเปนตองลึกซ้ึงในสุนทรียภาพ การสรางศิลปะคือสิ่งสําคัญท่ี

จะชวยใหเรามีสัมพันธภาพกับสรรพสิ่งอยางรอบดาน ทําใหเราเห็นคุณคาของ

ธรรมชาติ หยั่งลึกถึงจิตวิญญาณของตน และเขาถึงสิ่งสูงสุดได ดังจะเห็นไดจากการ

สรางสรรคผลงานนั้นเปนการสรางขอบเขตของคําวาความงามในมิติของผูวิจัยท่ี

ตีความจากความรูสึกรัก ใหปรากฏเปนรูปธรรม อันแสดงออกถึงคุณคาของความดี 

ความงาม ความจริงของชีวิต 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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2. การอภิปรายผลการสรางสรรค 

จากการสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธภายใตหัวขอ “สุนทรียะแหงความรักความอบอุน 

ในครอบครัว” นั้น ผูวิจัยไดทําการศึกษา คนควา ดานแนวคิด เทคนิค วิธีการนําเสนอโดยผานทฤษฏีทาง

ศิลปะทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic theory) และทฤษฏีความผูกพัน รวมกับศิลปะแนวแฟนตาซี 

โดยผานกระบวนการสรางสรรคแบบ Photomontage ในชวงแรกนั้นผูวิจัยสรางสรรคผลงานดวยความ

กังวล ระวัง และไมเปนอิสระทางความคิด รูสึกคลายกับมีพันธนาการจากบางสิ่งมาคอยปดก้ันความคิดท่ี

จะกาวหนา ในแนวทางการคนควาการสรางสรรคผลงานในเทคนิคและแนวทางการสรางสรรคแบบใหมท่ี

หลุดออกจากกรอบเดิม ซ่ึงทําใหตัวผูวิจัยเกิดความกดดัน จึงทําการศึกษาคนควาท้ังภาคเอกสาร 

การศึกษาทฤษฏี การศึกษาผลงานศิลปะของศิลปนหลายแนวทาง เพ่ือหาลักษณะเฉพาะท่ีเปนเอกลักษณ

ของตนเอง จากการศึกษาพบวาประสบการณเปนขอมูลท่ีมีความนาสนใจและเก่ียวพันกับชีวิตผูสรางสรรค

มากท่ีสุด ลูกและครอบครัววนเวียนอยูในความคิด สอดคลองกับนักปรัชญา จอหน ล็อก (John Locke) 

ไดกลาวไววา ความรูนั้นอยูท่ีความคิด คําวา “ความคิด” หมายถึงความคิดท่ีเกิดข้ึนจากวัตถุท่ีเรามี

ประสบการณ และตนกําเนิดของความคิดคือประสบการณ ล็อค อธิบายวาประสบการณไดมาสองทาง คือ 

ทางผัสสะกับการไตรตรอง หมายความวา ความคิดทุกความคิดเกิดจากประสบการณทางประสาทสัมผัสท่ี

เรามีตอโลก (จอหน ล็อก, 2543) จากคํากลาวนี้จึงพบวาเม่ือผูวิจัยมองกิจวัตรประจําวันท่ีคุนชินของลูก 

ซ่ึงคือความจริงท่ีปรากฏตรงหนา ความงามก็บังเกิด รอยยิ้มท่ีนารักของลูก ๆ ความไรเดียงสา แววตา การ

เฝามองลูกเติบโตในสายตาของผูเปนพอมันชางแสนพิเศษและงดงามเกินจะหาภาพใดมาแทนท่ีได     

คลายการออกแบบตัวละครแบบ Dramatic.Painting.คือกระบวนวิธีการสรางสรรคท่ีเนนการนําเสนอการ

สรางสถานการณจําลอง เปรียบไดกับการจัดทาทางแบบละครเวทีท่ีมีการกําหนดตัวละครหลัก เชน รูปลูก

อยูในพ้ืนท่ีวางท่ีกําหนด มีการกําหนดแสง การสรางสรรคผลงานชุดนี้จึงเลือกหยิบยกเอาประสบการณ

ตรงท่ีไดจากครอบครัว ภาพถายของครอบครัว อันประกอบไปดวยภรรยาและลูก ๆ มาเปนรูปทรงหลัก 

และจัดวางตามกลวิธีทางศิลปะ Photomontage ในแบบการปะติด (Collage) ภาพมากมายของลูกใน

บริบทการนําเสนอในมิติท่ีแปลกใหมอันไดรับอิทธิพลจากแนวคิดแบบแฟนตาซี (Fantasy.Art) ท่ีมุงเนน

ความฝนอันเกินจากความเปนจริง ทุกสิ่งในแนวทางแฟนตาซีสามารถเกิดข้ึนได คนมีปก ดอกไมยิ้มหวาน 

หรือวัตถุอาจมีชีวิต ซ่ึงนับวาการนําแนวคิดหลายอยางมาผสมผสานรวมกัน เกิดเปนผลงานท่ีสรางความ

พอใจและสนุกสนาน มีความสุขทุกครั้งท่ีไดเห็นนับวาเปนสิ่งท่ีนาพอใจสําหรับผูวิจัย การจะพัฒนาผลงาน
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ใหดีข้ึนนั้นจึงจําเปนตองทําการศึกษาผลงานของศิลปนในแนวทางเดียวกันอันไดแก Norman Percevel 

Rockwell ศิลปนภาพประกอบผูมีแนวความคิดท่ีจะบันทึกชวงเวลาแหงความสุข ผสมผสานความเรียบ

งายแบบสังคมอเมริกัน ท่ีมุงเนนสรางผลงานจากจินตนาการในเชิงบวก ศิลปนหยิบยกเอาชีวิตประจําวัน

มาถายทอดผานมุมมองใหมเปนผลงานศิลปะท่ีนาสนใจ โดยผลงาน   หลายชิ้นของ นอรแมน เนนชวนให

ผูชมรูสึกเหมือนเปนบุคคลท่ีสามหรือเปนพยานรับรูในเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนตรงหนา เชน เรื่องราวของเด็ก

รองไห วัยรุนกําลังสนุกสนาน ตํารวจกําลังทําหนาท่ีไถถามเด็กนอยดวยความเอ็นดู ฯลฯ จึงทําใหผลงาน

ของศิลปนเปนจิตรกรรมท่ีมีเสียง ผูไดรับชมผลงานจะรูสึกวาตัวละครในจิตรกรรมตางกําลังสงเสียง และ

ผลงานของ นอรแมน ก็จัดเปนจิตรกรรม  Dramatic Painting ท่ีไดรับการจัดทวงทาเพ่ือสรางสรรคเปน

ผลงานจิตรกรรมอยางชัดเจน สอดคลองกับการสรางสรรคของศิลปน  สุรเดช แกวทาไม ศิลปนไทย      

ผูนิยมสรางสรรคจิตรกรรมภาพบุคคลในทวงทาเชิงจัดวางใหสงบนิ่งคลาย ถูกสะกด ซ่ึงบุคคลในผลงาน

จิตรกรรมโดยมากจะเปนภาพของสมาชิกในครอบครัวของศิลปนเอง อันไดแกภรรยาและลูก ๆ หรือสัตว

เลี้ยงของเขา อีกท้ังเนื้อหาในผลงานจิตรกรรมศิลปนมักหยิบยกเอาเรื่องราวเรียบงายและบรรยากาศ    

ใกลตัวอันอบอวลไปดวยวิถีแหงธรรมชาติ ซ่ึงมีลักษณะสวนทางกับวิถีชีวิตของคนเมืองอันเรงรอนและ   

ยุงเหยิงทําใหผลงานถูกเคลือบไปดวยความอบอุนอารมณดี จนกลายเปนเอกลักษณอันแสดงใหเห็นวา

นอกจากศิลปนจะเปนคนท่ีหม่ันมอบเวลา ความรัก ความหวงใย และความสําคัญใหกับครอบครัวเปนหลัก

แลว ศิลปนยังมีความทรงจําท่ีนาประทับใจเก่ียวกับเรื่องราวของวิถีชนบทซ่ึงเปนภาพแหงความทรงจํา   

ในอดีต ซ่ึงโลกความเปนจริงท่ีแสนวุนวายไมสามารถลบลางความทรงจําอันนาประทับใจออกไปจากความ

ทรงจําของศิลปนได ศิลปนอีกทานท่ีมีการสรางสรรคผลงานดวยเทคนิคการปะติดภาพหลายภาพจนเกิด

เปนความรูสึกใหมใหผูชมสามารถใชสายตาในการตีความอันเกิดจากประสบการณของแตละคน คือศิลปน 

นักรบ มูลมานัส ความโดดเดนในงานศิลปะการปะติดของเขามักจะเปนเรื่องของการผสมผสานระหวาง

วัฒนธรรมตะวันออกและวัฒนธรรมตะวันตกอยางแปลกตาแตทวาสรางสรรคและสนุกสนาน คลายเปน

งาน Surrealist ท่ีอาจดูขัดแยงในแรกเห็นแตเม่ือพิจารณาเนื้อหาจะพบความลงตัวนาจดจํา นักรบ  เคย

กลาววาการทํางานของเขาคลายเปนการสรางโลกใบใหมดวยเนื้อหาเดิม หวังใหผูชมผลงานไดตีความใหม

ในเนื้อหาภาพเดิมแตถูกจัดวางองคประกอบท่ีเปลี่ยนไป การเปลี่ยนบริบทของภาพเกิดข้ึนไดหลายวิธี

ดังเชนศิลปน ประหยัด พงษดํา มีรูปแบบการทํางานท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับผูวิจัย กลาวคือศิลปน

ถายทอดผลงานศิลปะผานเรื่องราวของครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัว อาจมีบางครั้งท่ีศิลปนไมได

ถายทอดเรื่องราวของครอบครัวอยางตรงไปตรงหา หากแตหยิบยกเอาสัญลักษณของเหลาสรรพสัตวเขา
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มาเปนตัวแทนของครอบครัว ศิลปน Francis.Picabia.ผูเปนเจาของผลงานสรางสรรค“The.Eye.Codylate” 

ซ่ึงเปนจิตรกรรมท่ีมีเพียงภาพดวงตาของศิลปนเปนภาพหลักในขณะท่ีกําลังพักฟนรางกาย และเพ่ือน

ศิลปนท่ีมาเยี่ยมก็ไดเขียนขอความลงในจิตรกรรมเพ่ือแสดงความหวงใยตอศิลปนจนกลายเปนผลงานจิตร

กรรรมแนว Photomontage และ Collage Art อันเปนจิตรกรรมตนแบบใหกับผูสรางสรรค จากท่ีกลาว

มานั้นจะเห็นไดวาการสรางสรรคผลงานของศิลปนศึกษาลวนแสดงออกใหเห็นถึงแนวความคิด เทคนิค 

วิธีการนําเสนอท่ีมีเอกลักษณ โดดเดนในหลายดานซ่ึงผูสรางสรรคไดนําไปพัฒนาปรับปรุงแนวคิด และ

วิธีการทางเทคนิคใหเกิดความลงตัว จนเกิดเปนผลงานท่ีมีเอกลักษณและสามารถนําไปพัฒนาผลงานใน

ลําดับสูงข้ึนตอไป 

ปญหาท่ีพบในการสรางสรรค 

การสรางสรรคผลงานในระยะแรกเปนการนําเสนอภาพของของคนในครอบครัวในรูปแบบ 

ท่ีตรงตัว ยังไมมีการจัดการกับรูปทรงและพ้ืนท่ีรองรับ ยังคงจัดองคประกอบในรูปแบบเดิมท่ีผูวิจัยมีความ

ชํานาญแตกลับไมตรงกับสิ่งท่ีผูวิจัยตองการ จากปญหาดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยทําการศึกษาคนควาผลงาน

ศิลปะของศิลปนท่ีเก่ียวของท้ังจากในประเทศและตางประเทศ พบวาการสรางงานจิตรกรรมในรูปแบบ

เหมือนจริง มีความตายตัว และมีผูเขียนในแนวทางนี้เปนจํานวนมาก  จึงทําใหผูสรางสรรคตองการพัฒนา

ผลงานใหแตกตางจากผลงานท่ีเคยทํามา การศึกษาทฤษฏี การปะติด (collage) ดวยการนําภาพหลาย

ภาพมาปะติดกันจนเกิดเรื่องราวใหมในแนวทางแบบ Photomontage ปรากฏวาผลงานเกิดความรูสึกท่ี

แปลกใหม มีความนาสนใจและเกิดการตั้งคําถามในงาน สถานท่ีในงานอยูท่ีไหน เพราะผูวิจัยไดจัดการกับ

พ้ืนท่ีวาง (Space) ไดอยางนาสนใจคือเปนการกําหนดพ้ืนท่ีวางดวยลักษณะแบนราบโดยใชการเกลี่ยสีให

เกิดเปนมิติ คลายงานศิลปะภาพพิมพ ท่ีไมระบุสถานท่ี บางครั้งดูคลายงานศิลปะแฟนตาซี ท่ีมีลักษณะ

เพอฝนเกินจากความเปนจริง การกําหนดขนาดของรูปทรงบนพ้ืนท่ีวาง มีความสําคัญมากเพราะเม่ือ

รูปทรงมีขนาดใหญ เพ่ือใหรูปทรงมีกําลังและโดดเดน ประดุจวาผูวิจัยตองการใหความสําคัญกับคน      

ในครอบครัว ผูวิจัยใชแสงเปนตัวกําหนดเวลาของภาพ รวมท้ังสีท่ีถูกกําหนดใหอยูในโทนอบอุนยอมส ี            

ของภาพใหเกิดมีเอกภาพไดอยางลงตัว ผลงานพัฒนาข้ึนเม่ือผูวิจัยไดคนควาผลงานของนายดี ชางหมอ 

พบวาการใหเด็ก ๆ เขามามีสวนรวมในการสรางสรรคลายเสนในผลงาน ทําใหผลงานเกิดมีมิติทางอารมณ

มากข้ึน ลายเสนของเด็กแสดงออกถึงความอิสระซ่ึงมีความขัดแยงกับรูปทรงท่ีมีความสมบูรณ ทําใหผล

งานเกิดความพิเศษ สงผลใหผูวิจัยสนใจในกระบวนการและวิธีคิดจึงนํามาทดลองกับผลงานของตนเองใน
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ผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 4 ดวยการกําหนดพ้ืนท่ีวางใหลูกท้ังสามคนชวยขีดเขียนในสิ่งท่ีลูกมีความ

สนใจ ชื่นชอบ เสมือนผืนผาใบเปนสมุดบันทึก เปนการจัดการกับพ้ืนท่ีวางในรูปแบบใหม เปนการทํางาน

รวมกันระหวางพอกับลูกท้ังสามคนพบวาผลงานมีอารมณความรูสึกของความอบอุนและมีความหมายมาก

ยิ่งข้ึนเม่ือมีพอและลูกรวมเขียนภาพรวมกัน ในดานการนําเสนอผลงานในระยะแรกผูวิจัยก็ไดพบกับ

ปญหาในเรื่องขนาดของผลงาน ซ่ึงผูสรางสรรครูสึกวาผลงานท่ีมีขนาดเล็กอันถูกจํากัดดวยการขนยายนั้น

มีพละกําลังในการสื่อสารทางอารมณและความรูสึกไมมากพอเทากับผลงานท่ีมีขนาดใหญ ตอมาเม่ือ    

ไดรับคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาผูวิจัยจึงไดแนวความคิดในการแกปญหาในเรื่องของขนาด 

ของผลงานดวยการใชวิธีสื่อสารดวยผลงานจิตรกรรมท่ีไมไดมีเนื้อหาจบลงท่ีภาพภาพเดียว หากแตมี

จํานวนภาพท่ีมีขนาดใหญและเล็กหลากหลายและการเชื่อมตอกันระหวาง เฟรมตอเฟรม ซ่ึงถูกจัดวางใหมี

เนื้อหาท่ีเก่ียวของสอดคลองกัน มีการนําวัสดุสําเร็จรูปในขนาดตาง ๆ เขามามีสวนเก่ียวของในการทํางาน

รวมกัน  จากการสรางสรรคดังกลาว ผูวิจัยจึงนําไปใชสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธในลําดับตอไป    

การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 

การสรางสรรคในชวงแรกคือการคนหาแนวคิกหลักยังขาดความลงตัว ท้ังทางเทคนิคท่ีสอดคลอง

กับแนวความคิด การนําเสนอจึงพบกับปญหาในหลายลักษณะ แนวความคิดไมมีความสอดคลองลงตัว 

กับแนวทางจิตรกรรมท่ีผูวิจัยทําการนําเสนอ หรือแนวความคิดท่ีทําการเสนอไมมีความลึกซ้ึงมากพอ

สําหรับการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมชุด “สุนทรียะแหงความรักความอบอุนในครอบครัว” จนผูวิจัยได

ศึกษาผลงานของศิลปนท่ีมีรูปแบบผลงานและแนวความคิดในผลงานท่ีมีความสอดคลองใกลเคียงกับ

ผลงานของผูวิจัย จึงไดคนพบกระบวนการคิดท่ีมีลําดับข้ันตอนท่ีนาสนใจอันเปนประโยชนสําหรับการ

สรางสรรคผลงาน ในท่ีสุดผูวิจัยจึงไดนํากระบวนการวางแนวความคิดลงมาใชกับผลงานจนมีความพัฒนา

เปนท่ีนาพอใจสําหรับผูวิจัยเอง    

ในสวนของกระบวนการทางเทคนิคในการสรางสรรคผลงาน ข้ันตนผูวิจัยไดมีการทดลองคนหา

เทคนิควิธีการใหมๆ สําหรับการสรางสรรคผลงานใหมีรูปแบบสอดคลองกับแนวความคิดท่ีผูวิจัยตองการ 

และในกระบวนการทดลองคนหากลวิธีใหม ๆ จึงเปนผลใหผูวิจัยพบกับความผิดพลาดทางการทดลอง   

ซ่ึงมีผลลัพธไมเปนไปตามท่ีผูวิจัยตองการจนรูสึกทอ แตเม่ือไดออกเดินทางไปชมผลงานศิลปะใน

พิพิธภัณฑเพ่ือหาแรงบันดาลใจใหมในเทคนิควิธี ผูวิจัยจึงไดเห็นกระบวนการทางเทคนิคใหม ๆ ท่ี

เหมาะสมกับการนํามาใชสรางสรรคผลงานของผูวิจัยเอง ท้ังหมดจึงเกิดการทดลองกระบวนการทาง

เทคนิคใหมในการสรางสรรคผลงานศิลปะจนเปนผลนาพอใจ     
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ดานการนําเสนอผลงานในระยะแรกผูวิจัยไดพบกับปญหาในเรื่องขนาดของผลงาน ซ่ึงผูวิจัยรูสึก

วาผลงานท่ีมีขนาดเล็กอันถูกจํากัดดวยการขนยายนั้นมีพละกําลังในการสื่อสารทางอารมณและความรูสึก

ไมมากพอเทากับผลงานท่ีมีขนาดใหญ ตอมาเม่ือไดรับคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาผูวิจัยจึงได

แนวความคิดในการแกปญหาในเรื่องของขนาดของผลงานดวยการใชวิธีสื่อสารดวยผลงานจิตรกรรมท่ี

ไมไดมีเนื้อหาจบลงท่ีภาพภาพเดียว หากแตมีจํานวนภาพท่ีมีขนาดใหญและเล็กหลากหลายซ่ึงถูกจัดวาง

ใหมีเนื้อหาท่ีเก่ียวของสอดคลองกัน มีการนําวัสดุสําเร็จรูปในขนาดตาง ๆ เขามามีสวนเก่ียวของในการ

ทํางานรวมกัน   

ปญหาสุดทายในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธก็คือปญหาในเรื่องการของทํางานรวมกัน

ระหวางผูวิจัยกับสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวนั้นไมมีทักษะในเรื่องของการทํางาน

ศิลปะ และลูกๆ ก็ยังอยูในวัยเยาว เปนผลใหรูปแบบการทํางานรวมกันระหวางผูวิจัยกับสมาชิก             

ในครอบครัวมีความขัดแยงสูง (Contrast) ในเรื่องของรูปแบบและผลงานสําเร็จ ไมมีเอกภาพ (Unity) 

ดั ง ท่ี ใจผู วิ จั ยคาดหวั ง จนบางครั้ งกอให เ กิดความทอใจ จนเ ม่ือได ศึกษาทฤษฎีความผูกพัน 

(Attachment.theory) และไดศึกษาเทคนิค Photomontage ผูวิจัยจึงไดรูสึกผอนคลายในการทํางาน

มากข้ึน เริ่มเปดใจรับรูปแบบการทํางานรวมกันระหวางผูวิจัยกับสมาชิกในครอบครัวโดยไมใหสมาชิกใน

ครอบครัวตองปรับเปลี่ยนสิ่งใดในการสรางสรรคเลย ซํ้ายังพยายามเนนใหสมาชิกในครอบครัวได

แสดงออกถึงความเปนตัวของตัวเองใหมากท่ีสุด อิสระท่ีสุด และสนุกสนานท่ีสุด เปนหนาท่ีของผูวิจัยเอง

ตางหากท่ีตองวางกุศโลบายในการควบคุมภาพรวมของผลงานใหมีเอกภาพมากโดยไมรบกวนสมาธิรวมถึง

ความเปนตัวของตัวเองของสมาชิกในครอบครัวขณะทําการสรางสรรคผลงานรวมกัน   
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3. ประโยชนท่ีจะไดรับจากการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 

วิทยานิพนธผลงานจิตรกรรมรูปแบบ Dramatic Painting ภายใตหัวขอ “สุนทรียะแหงความรัก

ความอบอุนในครอบครัว” ท่ีมีลักษณะเฉพาะตน สามารถแสดงออกใหเห็นถึงชวงเวลาของความรัก  

ความอบอุนในครอบครัว เพ่ือกระตุนเตือนใหคนเห็นถึงคุณคาของสถาบันครอบครัว ซ่ึงถือเปนสถาบัน

พ้ืนฐานสําคัญชีวิตท่ีจะเปนเกราะกําบังอันดีเยี่ยมใหกับเด็กและเยาวชนไมเดินไปในทิศทางท่ีผิด  

อันเนื่องมาจากพ้ืนฐานครอบครัวท่ีเขมแข็ง และเปนการสรางสรรคผลงานออกสูสาธารณชน เพ่ือสราง

ความเคลื่อนไหวใหกับวงการศิลปะรวมสมัยในประเทศไทย   
 

4. ขอเสนอแนะ 

จากการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุด “สุนทรียะแหงความรักความอบอุนในครอบครัว”      

ผูวิจัยไดทําการทดลองคนควาเทคนิควิธีการและกระบวนการในการทํางานสรางสรรค ซ่ึงพอสรุปเปน

ขอเสนอแนะไดดังตอไปนี้ 

4.1 การสรางสรรคตองไดรับแรงบันดาลใจมาจากวิถีชีวิต ตองเกิดความรูสึกจริงกับสิ่งท่ีนํามา

สรางสรรค ตองมีความผูกพันหรือสะเทือนใจอยางลึกซ้ึง ทําใหมีขอมูลและแรงบันดาลใจในการทํางาน

อยางตอเนื่อง 

4.2 การพัฒนาผลงาน จากการท่ีผูวิจัยทําการสรางสรรคผลงานตลอดระยะเวลาสองปในการ

เรียนและตลอดชวงเวลากอนวิทยานิพนธและชุดวิทยานิพนธ ลวนเกิดมาจากการตระหนักคิดไตรตรอง 

และทดลองซํ้าอยางสมํ่าเสมอในหลากหลายเทคนิควิธีการภายใตขอบเขตท่ีเก่ียวของและสนใจ จึงทําให

เกิดผลงานลงตัวและสมบูรณไดโดยประสบการณ และท่ีสําคัญคือการเปดใจยอมรับขอเสนอแนะ

ตลอดเวลา   

4.3 การเปดใจรับฟงกันและกันภายในครอบครัวเปนสิ่งสําคัญ ไมเพียงแตจะลดปญหาความ

ขัดแยงบานปลายแลวยังเปนผลใหเกิดความรักใครกลมเกลียวภายในครอบครัว และกิจกรรมท่ีกระทํา

รวมกันภายในครอบครัวคือกุญแจดอกสําคัญท่ีจะคอยเปดประตูใจใหสมาชิกในครอบครัวไดรับแสงแหง

ความอบอุนจนรูสึกปลอดภัย พบเจอความสวางสดใสในชีวิตโดยไมมีสิ่งใดมาคอยปดก้ันหรือทํารายได  

4.4 ผูวิจัยมีความเชื่อวาศิลปะทุกดานยอมสองทางใหแกกัน เหมือนดั่งผูรูหรือนักปราชญไดกลาว

ไว ซ่ึงตลอดเวลาการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุด “สุนทรียะแหงความรักความอบอุนในครอบครัว” 

นั้น ยังมีสวนผสมอีกอยางท่ีสําคัญยิ่งในการสรางกรอบแนวคิด ลวงลึกในความรูสึก สํารวจตัวตนในแนว
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ทางการสรางสรรค สรางจุดยืนในแนวคิด เนื้อหาเรื่องราวใหมีความสอดคลองคมคายยิ่งข้ึนซ่ึงอาจไมได

ปรากฏอยูในผลงานอยางเปนรูปธรรม แตในการสรางสรรคโดยสวนตัวแลวผูวิจัยมีความสนใจเรื่องการจด

บันทึก ไมวาจะเปนการบันทึกดวยรูปภาพหรือตัวอักษร ซ่ึงผูวิจัยมักกระทําควบคูไปดวยในระหวาง

สรางสรรคผลงานศิลปะอยูเสมอ ซ่ึงการเขียนบันทึกเพ่ือเตือนความจําดังกลาวเปรียบเสมือนความคิดตน

ทางในการบันทึกชวงชีวิตภายในครอบครัวจนเกิดเปนผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ และอาจพัฒนาเชื่อมโยง

เปนผลงานสรางสรรคไปอีกระดับหนึ่งในอนาคตก็อาจเปนได และหวังวาผลงานวิทยานิพนธชุด “สุนทรียะ

แหงความรักความอบอุนในครอบครัว” จะเปนประโยชนแกผูท่ีสนใจในการศึกษาศิลปะตอไป   
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คํานิยามศัพท 

เพ่ือใหเขาใจในเจตนาของการใชศัพทภาษาอังกฤษ จึงขอแสดงคํานิยามศัพทเฉพาะท่ีมี

ความหมายในเรื่องของศิลปะไวดังนี้ 

Mixed Media ศิลปะสื่อประสม หรือศิลปะสื่อผสม, ผลงานท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึน 

โดยใชเทคนิคและวิธีการทางศิลปะทางดานทัศนศิลปหลายแขนง 

มาผสมผสานเพ่ือใหเกิดผลงานท่ีอยูในชิ้นเดียวกัน 

 Texture  พ้ืนผิว 

 Background  พ้ืน, สวนท่ีอยูขางหลัง 

 Foreground  สวนท่ีอยูขางหนา, ทัศนียภาพท่ีอยูใกล 

 Contrast  ความตรงขามกัน 

 Unity   ความสอดคลอง, ความเปนหนึ่งเดียวกัน 

Painting จิตรกรรม, การบรรจงวาดภาพระบายสีโดยอาศัยความคิดสรางสรรค 

Dramatic Painting ลักษณะผลงานวาดภาพบุคคลท่ีมีลักษณะทวงทาท่ีเกินจริง ผิดไปจาก

ชีวิตประจําวันจริง ซ่ึงอาจเกิดจากความบังเอิญในทาทีหรืออาจเกิด

จากการจัดวางทาทางก็ได  

Realistic  ภาพเหมือนจริง สมจริง เปนจริง 

Fantasy art ศิลปะฝนเฟอง, ศิลปะประเภทหนึ่งท่ีมีลักษณะเหนือหรือเกินจาก 

ความเปนจริง แตกตางจาก.Surrealistic ตรงท่ีไมมีจิตใตสํานึกเขามา

เก่ียวของ กลาวคือเปนศิลปะเหนือจริงท่ีสรางสรรคโดยจิตรูสํานึก 

Surrealistic แบบศิลปะและวรรณคดีแบบหนึ่งในศตวรรษท่ี 20 เนนหนักเรื่อง 

จิตใตสํานึก และสิ่งเหนือความเปนจริง, ภาพความเหนือจริง 

โดยจติไรสํานึก 

Photomontage การนําภาพถายท่ีไมมีสวนเก่ียวของกันมาจัดวางใหมาอยูรวมกัน  

โดยในแตละภาพแยกสวนนั้นลวนมีความหมายในตัวเองอยูแลว  

แตเม่ือนําภาพมาจัดวางรวมตัวกันใหมก็กอใหเกิดการตีความใหม 

ในสํานวนของความหมาย หรือความหมายของผลงานภาพท้ังหมด 

ท่ีรวมตัวกันมีเนื้อหาท่ีฉีกหางออกไปจากความหมายเดิมและหนาท่ี

ของแตละภาพแตละภาพอยางสิ้นเชิง 
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คํานิยามศัพท (ตอ) 

 

Collage เทคนิคหรือกรรมวิธีสรางสรรคผลงานโดยการปะติด เปนกรรมวิธี 

ท่ีริเริ่มโดยศิลปน cubism ชาวฝรั่งเศส คือ Georges Braque  

(ค.ศ.1882-1963)  

Individual  เฉพาะตัว, ปจเจกชน 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ - ช่ือสกุล  ลาภ อําไพรัตน 

วัน/เดือนป/เกิด  7 มกราคม 2522 

ตําแหนง  นายชางศิลปกรรมชํานาญงาน 

สถานท่ีทํางาน  กลุมจิตรกรรม สํานักชางสิบหมู กรมศิลปากร 

ติดตอ   08 9135 8681 
 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2534  ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5  

พ.ศ. 2537  มัธยมศึกษา โรงเรียนสุราษฎรธานี 

พ.ศ. 2540  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

พ.ศ. 2546  ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

             วิทยาเขตเพาะชาง 

พ.ศ. 2563  ศิลปมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

             กระทรวงวัฒนธรรม 
 

ผลงานสรางสรรคทางวรรณกรรม 

พ.ศ. 2545 คอลัมนิสตเขียนบทความศิลปะและใหความรูเรื่องการเขียนภาพเหมือน บุคคล  

  (ดารานักแสดง) ประจําคอลัมนศิลปะ นิตยสาร FRESH  

พ.ศ. 2547 ประพันธหนังสือ “การวาดเสนคนเหมือน” ตีพิมพโดย สํานักพิมพเศรษฐศิลป 

พ.ศ. 2548 ประพันธหนังสือ “คูมือการเขียนภาพลอเลียนดวยสีโปสเตอร” ตีพิมพโดย สํานัก 

  พิมพเศรษฐศิลป 

พ.ศ. 2548 ประพันธหนังสือ “สีโปสเตอรเบื้องตน (ภาพคนเหมือน)” ตีพิมพโดย สํานักพิมพ

เศรษฐศิลป 

พ.ศ. 2548 ประพันธหนังสือ “หัตถเขียนปาย” ตีพิมพ สํานักพิมพเศรษฐศิลป 
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พ.ศ. 2548 ประพันธหนังสือ “การเขียนภาพลอเลียนดวยสีน้ํา” ตีพิมพโดย สํานักพิมพเศรษฐ

ศิลป 

พ.ศ. 2548 ประพันธหนังสือ “การวาดเสนภาพลอเลียน” ตีพิมพโดย สํานักพิมพเศรษฐศิลป 

พ.ศ. 2548 ประพันธหนังสือ “สีน้ําเบื้องตน ภาพคนเหมือน” ตีพิมพโดย สํานักพิมพเศรษฐศิลป 

พ.ศ. 2548 ประพันธหนังสือ “เทคนิคการวาดเสนดินสอสี” ตีพิมพโดย สํานักพิมพเศรษฐศิลป 

พ.ศ. 2550 ประพันธหนังสือ “ประวัติทานอาจารยพุทธทาสภิกขุ “ฉบับเขาใจงาย” เสนอคําสอน

ของ อ.พุทธทาสภิกขุ เพ่ือเผยแผธรรม จัดพิมพโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

พ.ศ. 2551 ประพันธหนังสือ “เทคนิคการวาดภาพบุคคลสําคัญ” ตีพิมพ โดยสํานักพิมพ             

สิปประภา 

พ.ศ. 2557 ประพันธตําราสอนวาดภาพเหมือนบุคคลดวยเทคนิควาดเสนดินสอ ชาโคล และ

เกรยองสําหรับมอบใหผูเขารวมกิจกรรมฝกอบรมดานศิลปกรรมสําหรับบุคคลท่ัวไป 

“การวาดเสน (Drawing) ภาพเหมือนบุคคล” จัดพิมพโดย กรมศิลปากร 

ปจจุบัน  เขียนบทความศิลปะเผยแพรประจําเวปไซตมูลนิธิเด็กและ สถาบันการตูนไทย  

 เขียนบทความศิลปะ วิพากษผลงานศิลปะ และเขียนภาพประกอบประจําคอลัมน

Art Club และ Art Square นิตยสาร STARPICES (พ.ศ. 2550–ปจจุบัน) 

 

รางวัลและเกียรติประวัติ 

พ.ศ. 2539 รางวัลท่ี 1 ประเภท วาดเสนคนเหมือน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต 

ครั้งท่ี 49”  ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พ.ศ. 2545 รางวัลท่ี 1 การประกวดภาพโปสเตอรเด็กและเยาวชนนานาชาติ ครั้งท่ี 11   

พ.ศ. 2545 รางวัลท่ี 3 การประกวดภาพโปสเตอรเด็กและเยาวชนนานาชาติ ระดับโลก (Unfpa 

รวมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร) 

พ.ศ. 2546 รางวัลท่ี 1 การประกวดภาพโปสเตอรเด็กและเยาวชนนานาชาติ ครั้งท่ี 12  

พ.ศ. 2548 รางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพถายประเภทประชาชนท่ัวไป โครงการ “กาวผาน 

1 ป สึนามิ สูความม่ันคงทางจิตใจ” ณ จังหวัดพังงา โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข 

พ.ศ. 2548 รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดออกแบบโปสเตอรระดับประชาชนท่ัวไป 

“โครงการรณรงคเด็กและเยาวชนไมสูบบุหรี่” โดยกรมสรรพสามิ กระทรวงการคลัง 

พ.ศ. 2549 รางวัลท่ี 1 การประกวดภาพถาย หัวขอ “ธรรมะจากอาจารยพุทธทาสผานเลนส”  

จัดโดย  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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พ.ศ. 2549 ไดรับคัดเลือกจากสํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหเปน ศิษยเกาศิลปะ อาชีวะ

สรางชาติ ผูมีผลงานดีเดน “มหกรรมอาชีวศึกษาเทิดไทองคราชันย”  

พ.ศ. 2550 ไดรับคัดเลือกเปน “ศิลปนดีเดนจังหวัดสุราษฎรธานี สาขาทัศนศิลป ประจําป 

2550” 

พ.ศ. 2551 ไดรับคัดเลือกเปน “ผู ทํา คุณประโยชน ใหกระทรวงวัฒนธรรมดานศิลปะ 

ระดับประเทศ ประจําป 2561”  

พ.ศ. 2553 รางวัลพิเศษ ระดับประชาชน โครงการประกวดผลงานภาพวาดจิตรกรรม  

NAN MEE fine art awards ครั้งท่ี 5 "รัก"  

พ.ศ. 2554 ไดรับคัดเลือกเปนครูศิลปะดีเดน ผูมีผลงานดีเดน ของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. 2559 ไดรับคัดเลือกจากสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ใหเปนหนึ่งใน 11 ศิลปน

ภาพเหมือนของไทยเ พ่ือเ ขียนพระสาทิสลักษณสมเด็จพระนางเจาสิริ กิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ สําหรับจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพรอมจัดพิมพเปน

ปฏิทินพุทธศักราช 2559 “ถวายบังคมพระบรมราชินีนาถ”  

พ.ศ. 2560 ไดรับคัดเลือกจากสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  เ พ่ือเขียนพระ

สาทิสลักษณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับพระราชกรณียกิจ

ดวยเทคนิคสีน้ําบนกระดาษ เพ่ือจัดทําปฏิทินเฉลิมพระเกียรติพระเจาอยูหัวรัชกาล

ท่ี 9 ประจําปพุทธศักราช 2560  

พ.ศ. 2560 ไดรับคัดเลือกใหเปนจิตรกรเขียนจิตรกรรมโครงการพระราชดําริ 24 โครงการลงบน

ฉากบังเพลิง และเขียนจิตรกรรมโครงการพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ณ พระท่ีนั่งทรงธรรมเพ่ือใชประกอบพิธีถวายพระเพลิง

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

พ.ศ. 2560 ไดรับคัดเลือกเปนหนึ่งในผูปฏิบัติหนาท่ียกมาเทียบเพ่ือการประกอบพระหีบจันทน      

และพระโกศจันทน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 ณ บริเวณพระเมรุมาศ ทองสนามหลวง (26 ตุลาคม 2560) 

พ.ศ. 2562 ผลงานสรางสรรควิทยานิพนธชุด “สุนทรียะแหงความรัก ความอบอุนในครอบครัว”

ไดรับคัดเลือกเปนผลงานศิลปะนิพนธยอดเยี่ยม 

พ.ศ. 2562 (Solo exhibition) นิทรรศการศิลปะสามัญ “แรก” 2 – 28 มิถุนายน 2562 ณ 

บานอาจารยฝรั่ง (อ.ศิลป พีระศรี) เชิงสะพานซังฮ้ี กรุงเทพฯ  
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พ.ศ. 2564 ผลงานศิลปะไดรับคัดเลือกเขารวมแสดงนิทรรศการกองทุนสงเสริมการศึกษาฯ  

การสรางสรรคศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท” 19 - 29 มีนาคม 

2564 ณ หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ เชิงสะพานผานฟา กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2564 รวมแสดงผลงานจิตรกรรม นิทรรศการเชิดชุเกียรติศิลปนอาวุโส ประจําป 2564 

“ศักย ขุนพลพิทักษ” 23 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 ณ อาคารนิทรรศการ 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2564 ผลงานจิตรกรรมไดรับคัดเลือกเขารวมแสดงผลงานจิตรกรรมภาพเหมือนบุคคล 

“RCB Portrait Prize 2021” 29 กันยายน – 5 ธันวาคม 2564 ณ RCB Galleria 

River City Bangkok 
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