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บทคดัย่อภาษาไทย 

60001201 : ทศันศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : บทกวีนามธรรมในภาษาภาพ 

นางสาว ขวญัฤทยั ขวญัทอง: บทกวีนามธรรมในภาษาภาพ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
: ผูช่้วยศาสตราจารย ์ธณฤษภ ์ทิพยว์ารี 

 
“บทกวีนามธรรมในภาษาภาพ” คือการถ่ายทอดนาฏกรรมทางความรู้สึกจาก

ประสบการณ์ และเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยการสร้าง
ภาษาของบทกวีข้ึนมาใหม่ จากเดิมบทกวีนั้นอยูใ่นรูปแบบของตวัอกัษร ถูกเรียงร้อยใหมี้เสน่ห์ดว้ย 
รสสมัผสั รสค า และรสความ ขา้พเจา้จึงสร้างภาษาของบทกวีนามธรรมข้ึนมา เกิดจากการก่อตวัทาง
ความคิด อารมณ์ และความรู้สึกท่ีอยู่ภายในจิตใจ  นั่นคือ สภาวะจิตใจท่ีเป็นนามธรรม  ผ่าน
กระบวนการสร้างสรรค์ทางจิตรกรรมเฉพาะตน  ซ่ึงผลงานบทกวีนามธรรมของข้าพเจ้านั้ น 
ประกอบสร้างจาก บทกวี , หลกัการทางทศันศิลป์ และวสัดุ เป็นหลกัในการแสดงออก  เพื่อสะทอ้น
ความรู้สึกระหว่างอารมณ์กวีและจิตรกรรม ออกมาให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาของชีวิต  เพื่อให้เกิด
สุนทรียศาสตร์ทางจิตรกรรมนามธรรมรูปแบบใหม่  และทุกส่ิงเร้าท่ีมากระทบก่อใหเ้กิดสภาวะทาง
ความรู้สึกนั้น กย็อ่มสะทอ้นสามญัส านึกในความเป็นปัจเจกของเราผา่นมิติทางศิลปะไดเ้ช่นกนั 
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บทคดัย่อภาษาอังกฤษ 

60001201 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : Abstract  poetry in visual of painting 

MISS KWANRUTHAI KWANTHONG : ABSTRACT POETRY  IN VISUAL OF 
PAINTINGS THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR THANARIT THAIPWAREE 

“Abstract  poetry in visual of painting”  is the transfer of the drama from the 
experience and various stories that have the effective in life by creating a new poetic language 
through the creative process of painting .In the past almost poem are showed in the text form and 
its is rearranged by feeling, words and meaning until it become fascination . So I created the abstract 
poetry in visual of painting from imagination, emotion and feeling in the mind set, there are visual 
mind state by creating a new poetic language through the creative process of painting. Whereof my 
abstract poetry work made from the expression of poem, the visual art principle and the material. 
Then motivation that have effective to feeling are also reflect to our subconscious mind by the art. 
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ขวญัฤทยั  ขวญัทอง 
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ............................................................................................................................ ง 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ...................................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................................ ฉ 

สารบญั ............................................................................................................................................. ช 

สารบญัรูปภาพ ................................................................................................................................ ญ 

บทท่ี 1 บทน า .................................................................................................................................... 1 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา ....................................................................................... 1 

วตัถุประสงคข์องการสร้างสรรค ์.................................................................................................. 2 

แนวความคิดในการสร้างสรรค ์..................................................................................................... 2 

1.โครงสร้างทางบทกว ี.......................................................................................................... 3 

2.หลกัการทางทศันศิลป์ ........................................................................................................ 4 

3. วสัดุ ................................................................................................................................... 4 

ขอบเขตของโครงการ ................................................................................................................... 4 

วิธีการศึกษา .................................................................................................................................. 5 

บทท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการสร้างสรรค ์................................................................................................ 6 

อิทธิพลทางดา้นเน้ือหา ................................................................................................................. 6 

แรงบนัดาลใจท่ีไดรั้บจากการอ่านวรรณกรรมและบทกวไีทย ...................................................... 7 

แรงบนัดาลใจจาก  วกิตอร์ อูโก นกัคิด นกัเขียน ศิลปิน ชาวฝร่ังเศส ......................................... 10 

อูโกกบัศิลปะ ....................................................................................................................... 11 

ภาพวาดของอโูก .................................................................................................................. 12 

อิทธิพลและแรงบนัดาลใจจากทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมนัด ์ฟรอยด ์...................................... 13 

     



  ซ 

อิทธิพลและแรงบนัดาลใจท่ีไดรั้บจากผลงานสร้างสรรคท์างศิลปะและศิลปิน .......................... 14 

อิทธิพลและแรงบนัดาลใจ จ่าง แซ่ตั้ง .................................................................................. 14 

บทกวีรูปธรรมของ จ่าง แซ่ตั้ง ................................................................................... 16 

ภาพศิลปะแนวนามธรรมของ จ่าง แซ่ตั้ง ................................................................... 16 

อิทธิพลและแรงบนัดาลใจ Anselm kiefer ........................................................................... 17 

บทท่ี 3 วิธีการด าเนินงาน ................................................................................................................. 18 

วิธีการสร้างสรรคผ์ลงาน ............................................................................................................ 18 

การก าหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค ์.................................................................................. 19 

ทศันธาตุท่ีใชใ้นการสร้างสรรค ์.................................................................................................. 19 

รูปทรง ................................................................................................................................. 20 

เส้น, จุด ................................................................................................................................ 21 

พื้นผวิ 22 

สีและค่าน ้าหนกั .................................................................................................................. 24 

องคป์ระกอบในผลงาน ........................................................................................................ 25 

กระบวนการทางเทคนิค .............................................................................................................. 25 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรค ์............................................................................................ 26 

ขั้นตอนวิธีการสร้างสรรค ์.................................................................................................... 27 

บทท่ี 4 การด าเนินสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ ....................................................................................... 32 

ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ .............................................................................................................. 32 

การสร้างผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1 .......................................................................... 33 

การสร้างผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 .......................................................................... 41 

ผลงานวิทยานิพนธ์ ..................................................................................................................... 52 

ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ............................................................................................... 52 

ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ................................................................................................ 59 

 



  ฌ 

บทท่ี 5 ............................................................................................................................................. 98 

บทสรุป ............................................................................................................................................ 98 

รายการอา้งอิง .................................................................................................................................. 99 

ประวติัผูเ้ขียน ................................................................................................................................ 101 

 



 

สารบัญรูปภาพ 

 หน้า 
ภาพท่ี 1   ภาพ  Le phare ("ประภาคาร") .................................................................................. 12 

ภาพท่ี 2  ภาพ บทกวีรูปธรรมการเมือง ..................................................................................... 16 

ภาพท่ี 3  ภาพในพิพิธภณัฑจ่์าง แซ่ตั้ง ...................................................................................... 16 

ภาพท่ี 4  ภาพ Margarethe 1981 ............................................................................................... 17 

ภาพท่ี 5  ภาพ รูปทรงของโครงเฟรม ....................................................................................... 20 

ภาพท่ี 6  ภาพรูปทรงเน้ือหาบนงานจิตรกรรมท่ีไดแ้รงบนัดาลจากโคลงส่ีสุภาพ ................... 21 

ภาพท่ี 7  ภาพตวัอยา่งเสน้และจุด ในผลงาน ........................................................................... 22 

ภาพท่ี 8  ภาพตวัอยา่งพื้นผวิบนผลงาน .................................................................................... 23 

ภาพท่ี 9  ภาพตวัอยา่ง ค่าน ้ าหนกัและสี ในผลงาน .................................................................. 24 

ภาพท่ี 12  ภาพการเตรียมดินสอพอง .......................................................................................... 28 

ภาพท่ี 13  ภาพการน าดินสองพองผสมกบัน ้าเปล่า .................................................................... 28 

ภาพท่ี 14  ภาพการน ากาวมาผสมกบัน ้าดินสอพอง .................................................................... 29 

ภาพท่ี 16 ภาพสีจากดินและสีทางเคมีท่ีน ามาใช ้........................................................................ 30 

ภาพท่ี 17 ภาพการทาสีชั้นแรกของการสร้างสรรค ์.................................................................... 30 

ภาพท่ี 18 ภาพเทคนิควิธีการ ผสมผสานระหวา่งสีจากธรรมชาติและสีเคมี .............................. 31 

ภาพท่ี 19 ภาพปฏิกิริยาทางเคมีระหวา่งสี .................................................................................. 31 

ภาพท่ี 20  ภาพกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงาน .......................................................................... 31 

ภาพท่ี 21  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 1 ช้ินท่ี 1 : บทกวแีห่งสายลม หมายเลข 1 ....... 34 

ภาพท่ี 22  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 1 ช้ินท่ี 2 : บทกวแีห่งสายลม หมายเลข 2 ....... 35 

ภาพท่ี 23  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 1 ช้ินท่ี 3  : บทกวแีห่งสายลม หมายเลข 3 ...... 35 

ภาพท่ี 24  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 1 ช้ินท่ี 4 : บทกวแีห่งสายลม หมายเลข 4 ....... 36 

     



  ฎ 

ภาพท่ี 25    ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 1 ช้ินท่ี 5 : แรงสะเทือนในดวงตา หมายเลข 1 ... 37 

ภาพท่ี 26     ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 1 ช้ินท่ี 6 : แรงสะเทือนในดวงตา  หมายเลข 2 . 38 

ภาพท่ี 27    ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 1 ช้ินท่ี 7 : แรงสะเทือนในดวงตา  หมายเลข 3 .. 39 

ภาพท่ี 28    ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 1 ช้ินท่ี 8 : แรงสะเทือนในดวงตา  หมายเลข 4 .. 40 

ภาพท่ี 29    ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 2 ช้ินท่ี 1 : อกัษรนามธรรมในภาษาทศันศิลป์ 1 41 

ภาพท่ี 30     ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 2 ช้ินท่ี 2 : อกัษรนามธรรมในภาษาทศันศิลป์ 2
 42 

ภาพท่ี 31     ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 2 ช้ินท่ี 3 : อกัษรนามธรรมในภาษาทศันศิลป์ 3
 43 

ภาพท่ี 32  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 2 ช้ินท่ี 4 : บทกวี ความจริง 1 ........................ 44 

ภาพท่ี 33 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 2 ช้ินท่ี 5 : บทกวี ความจริง 2 ......................... 45 

ภาพท่ี 34  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 2 ช้ินท่ี 6 : บทกวี ความจริง 3 ......................... 46 

ภาพท่ี 35  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 2 ช้ินท่ี 7 : บทกวี ความจริง 4 ......................... 47 

ภาพท่ี 36 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 2 ช้ินท่ี 8 : บทกวี ความจริง 5 ......................... 48 

ภาพท่ี 37  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 2 ช้ินท่ี 9 : บทกวี ความจริง 6 ......................... 49 

ภาพท่ี 38  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 2 ช้ินท่ี 10 : บทกวี ความจริง 7 ...................... 50 

ภาพท่ี 39  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 2 ช้ินท่ี 11 : บทกวี ความจริง 7 ...................... 51 

ภาพท่ี 40  ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 1ช้ินท่ี 1 : จงัหวะกวีในภาษาภาพ 1............................... 52 

ภาพท่ี 41 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 2 : จงัหวะกวีในภาษาภาพ 2............................... 53 

ภาพท่ี 42  ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 1ช้ินท่ี 3 : จงัหวะกวีในภาษาภาพ 3............................... 54 

ภาพท่ี 43  รายละเอียดผลงาน .................................................................................................... 55 

ภาพท่ี 44  รายละเอียดผลงาน ..................................................................................................... 55 

ภาพท่ี 45  ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 4 : จงัหวะกวีในภาษาภาพ 4.............................. 56 

ภาพท่ี 46 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 5 : ทะเลสีด ากบัถอ้ยค าสีชมพ ู............................ 57 

 



  ฏ 

ภาพท่ี 47 รายละเอียดผลงาน ..................................................................................................... 58 

ภาพท่ี 48  รายละเอียดผลงาน ..................................................................................................... 58 

ภาพท่ี 49  ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 1 : บทกวีนามธรรมในภาษาภาพ 1 .................... 59 

ภาพท่ี 50  รายละเอียดผลงาน ..................................................................................................... 60 

ภาพท่ี 51 รายละเอียดผลงาน ..................................................................................................... 60 

ภาพท่ี 52 รายละเอียดผลงาน ..................................................................................................... 61 

ภาพท่ี 53  รายละเอียดผลงาน ..................................................................................................... 61 

ภาพท่ี 54  ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 2 : บทกวีแด่ขาขา้งขวา 1 .................................... 62 

ภาพท่ี 55  รายละเอียดผลงาน .................................................................................................... 63 

ภาพท่ี 56  ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 3 : บทกวีแด่ขาขา้งขวา 2 .................................... 64 

ภาพท่ี 57  รายละเอียดผลงาน ..................................................................................................... 65 

ภาพท่ี 58  ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 4 : บทกวีแด่ขาขา้งขวา 3 ................................... 66 

ภาพท่ี 59  รายละเอียดผลงาน ..................................................................................................... 67 

ภาพท่ี 60  ภาพรวมของผลงาน “บทกวแีด่ขาขา้งขวา” ............................................................... 68 

ภาพท่ี 61  ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 5 : จงัหวะกวีในจิตรกรรม 1 ............................... 69 

ภาพท่ี 62  รายละเอียดผลงาน ..................................................................................................... 70 

ภาพท่ี 63  รายละเอียดผลงาน ..................................................................................................... 70 

ภาพท่ี 64  ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 6 : จงัหวะกวีในจิตรกรรม 2 ............................... 71 

ภาพท่ี 65  รายละเอียดผลงาน ..................................................................................................... 72 

ภาพท่ี 66  ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 7 : จงัหวะกวีในจิตรกรรม 3 ............................... 73 

ภาพท่ี 67  รายละเอียดผลงาน ..................................................................................................... 74 

ภาพท่ี 68  ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 8 : จงัหวะกวีในจิตรกรรม 4 ............................... 75 

ภาพท่ี 69  รายละเอียดผลงาน .................................................................................................... 76 

ภาพท่ี 70  รายละเอียดผลงาน .................................................................................................... 76 



  ฐ 

ภาพท่ี 71   ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 9 : จงัหวะกวีในจิตรกรรม 5 ............................. 77 

ภาพท่ี 72  รายละเอียดผลงาน ..................................................................................................... 78 

ภาพท่ี 73  รายละเอียดผลงาน ..................................................................................................... 78 

ภาพท่ี 74 ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 10 : จงัหวะกวีในวสัดุ 1 ...................................... 79 

ภาพท่ี 75 ภาพรายละเอียดผลงาน .............................................................................................. 80 

ภาพท่ี 76 ภาพรายละเอียดผลงาน .............................................................................................. 80 

ภาพท่ี 77 ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 11 : จงัหวะกวีในวสัดุ 2 ...................................... 81

  



 

บทที ่1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

 บทกวีถือไดว้่าเป็นศิลปะการประพนัธ์อีกรูปแบบหน่ึง  เม่ือศิลปะคือการสะทอ้นความงาม

ของชีวิตตามท่ีเป็นอยู่แทจ้ริง ความงามท่ีว่านั้นไม่ไดห้มายถึงการแสดงออกถึงดา้นท่ีดีของชีวิต

เสมอไป  หากแต่บางคร้ังกอ็าจเป็นการหยบิยกความทุกขด์า้นท่ีมืดทึบของชีวิตมาน าเสนอไดเ้ช่นกนั 

การขบัเคล่ือนของสังคมจึงเป็นโจทยห์ลกัท่ีท าให้นกักวีพยายามสร้างจุดยนืของตวัเองข้ึนมา  ไม่ว่า

จะเป็นบทกวีเร่ืองการเมือง  ปลอบประโลม  ความรัก  วิถีชีวิต  คน  ฯลฯ เหล่าน้ีลว้นเกิดจากกระแส

ความเปล่ียนแปลงของยคุสมยัวา่ในความเป็นปัจเจกแต่ละบุคคลนั้น เขาไดรั้บแรงกระทบกระเทือน

มากนอ้ยเพียงไรกบัเร่ืองใด  ฉะนั้นความงามของบทกวีจึงไม่ไดอ้ยูท่ี่รูปแบบฉนัทลกัษณ์เพียงเท่านั้น   

เพราะความงามคือความจริง เม่ือความคิดฝัน อารมณ์   แรงบนัดาลใจของตวัผูเ้ขียนไดถู้กผสานเขา้

กบัความเป็นจริงอยา่งแนบแน่น แง่งามต่างๆก็ยอ่มปรากฏสะทอ้นในบทกวีได ้และเป็นผลงานท่ีมี

คุณค่าต่อตวัผูเ้ขียนเอง แต่ท่ีส าคญัไปวา่นั้นคือผูรั้บสารจะสามารถเขา้ใจ เขา้ถึงอารมณ์และตระหนกั

ถึงเน้ือหาไดอ้ยา่งลึกซ้ึง 

 จากแรงบนัดาลใจขา้งตน้ คือ ความงามของบทกวีท่ีขา้พเจา้สนใจ และมีความตอ้งการท่ีจะ

สร้างบทกวีข้ึนมาในภาษาของจิตกรรม ผ่านกระบวนการทางทศันศิลป์ จากแรงบนัดาลใจแรกท่ี

ปะทะโดยตรงคือ เสน่ห์ของค าสัมผสั และจงัหวะท่ีเกิดจากค าคลอ้งจอง จนไปสู่ทศันะท่ีมีต่อความ

เช่ือท่ีว่าดว้ยเร่ืองแง่งามของเน้ือหา เกิดการตั้งค  าถามว่าความงามท่ีแทจ้ริงของบทกวีคืออะไร จึงใช้

การตั้งค  าถามเป็นแรงบนัดาลใจในการแสดงออก ใชก้ารแสดงออกผา่นการกระท าลงในผลงานเป็น

เน้ือหาโดยไม่ค านึงถึงผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึน เป็นการสร้างคุณค่าใหม่ให้กบัความเช่ือท่ีมีต่อความงาม

ในบทกวีสู่การสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม ผ่านหลกัการใชท้างทศันธาตุ (Visual Elements) และ

การใชว้สัดุ(Mateial) เพื่อตอบสนองความสงสัยของตวัเองและให้เกิดความสอดคลอ้งกนัระหว่าง

ความงามของจิตรกรรมและบทกวี   
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วตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

เพราะเช่ือว่ามนุษยส์ามารถสร้างสรรค์ผลงาน และยงัพฒันาไดต่้อไปอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด 

โดยผา่นกระบวนการคิดวิเคราะห์   จนก่อเกิดเป็นเน้ือหา รูปแบบ กระทัง่ลงมือสร้างเทคนิคในการ

แสดงออกทางจิตรกรรม  และการแสดงออกท่ีผ่านผลงานสร้างสรรคเ์หล่าน้ี ในเบ้ืองตน้ขา้พเจา้

เพียงสร้างสรรคข้ึ์นมาเพื่อตอบสนองความเช่ือในเร่ืองความงามของบทกวี  ท าให้เกิดปฏิกิริยาทาง

ความคิด ตลอดจนการสร้างโลกทศัน์ใหม่ๆ ข้ึนมา เพื่อใหเ้กิดความรู้สึกร่วมกนัระหวา่งผูส้ร้างสรรค์

กบัผูช้มผลงาน  นัน่ก็ข้ึนอยูก่บัว่าผลงานท่ีพยายามสร้างสรรคแ์ละไดส่ื้อสารออกไปนั้น เป็นผลงาน

ทางศิลปะท่ีก่อให้เกิดแรงสะเทือนทางความคิดไดม้ากนอ้ยแค่ไหน  ซ่ึงก็อยู่ท่ีการฝึกฝน สร้างสม

ประสบการณ์ ทดลองปฏิบติั กระทัง่ยงัสามารถคน้พบแนวทางสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ๆ ใน

อนาคต ส าหรับข้าพเจ้านั้ น แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทางศิลปะ มาจากการเฝ้ามอง

ปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในชีวิต รวมไปถึงสังคม ผา่นความคิด ตั้งค  าถาม วิเคราะห์ และทบทวน

ระหว่างตวัเองกบัส่ิงท่ีมีปฏิสัมพนัธ์รอบขา้ง ขา้พเจา้ไดบ้นัทึกเร่ืองราวของชีวิตท่ีไดพ้บเห็นออกมา

เป็นผลงานจิตรกรรมท่ีมีแบบแผนมาจากบทกวี ประกอบกบัการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก 

ดว้ยเช่ือวา่มนุษยต์อ้งการความสุขและความเป็นอิสระ รวมทั้งความเป็นไปไดจ้ากเดิม 

แนวความคดิในการสร้างสรรค์  

จากความเช่ือเดิมท่ีขา้พเจา้มีต่อความงามในบทกวี คือ ความงามท่ีสะทอ้นผา่นจงัหวะ และ

ค าสัมผสั สู่เน้ือหาเร่ืองราวท่ีปรากฏ  และนัน่ท าให้ขา้พเจา้มองยอ้นกลบัมาในผลงานจิตรกรรมท่ี

ขา้พเจา้ก าลงัสร้างสรรคอ์ยู ่เราทุกคนต่างมีมุมมองท่ีแตกต่างกนัออกไป  การแสดงออกในผลงานจึง

เกิดจากการตั้งค  าถามต่อความเช่ือของตวัเองและกระท าลงในผลงานซ ้ าๆโดยไม่ไดต้อ้งการค าตอบ

ท่ีชดัเจน และการพยายามสร้างภาษาทางจิตรกรรมข้ึนมาใหม่แทนภาษาอกัษรท่ีเคยเป็นแรงบนัดาล

ใจ ใชท้ศันธาตุในผลงานจิตรกรรม แทนค าในบทกวี โดยการแสดงออกทางเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบั

ความหมาย เร่ืองราว ท่ีขา้พเจา้ตอ้งการส่ือ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มใหห้นาข้ึน การท าซ ้ า หรือการขดูขีด

ใหเ้กิดร่องรอย การหยด-ไหลของสี และปฏิกิริยาระหว่างวสัดุท่ีขา้พเจา้กระท าลงในผลงานนั้นผา่น

การคิด วิเคราะห์ ท่ีสอดคลอ้งกนัระหว่างวสัดุกบัอารมณ์ความรู้สึก ซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจาก

ความเปล่ียนแปลง เป็นไป ตามปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีขา้พเจา้ไดพ้บเห็น   เหล่าน้ีลว้นเป็นนยั

ยะทางความคิดท่ีขา้พเจา้ตอ้งการส่ือในผลงาน เพื่อสะทอ้นถึงแง่คิดดา้นบวกเป็นบทบนัทึกทาง
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จิตรกรรม แมบ้างช้ินงานจะมีเน้ือหาออกมาทางแง่ลบแต่ขา้พเจา้ยนืยนัว่ามนัคือการพดูถึงความจริง

อนัเป็นพลงับวกท่ียงัคงหลงเหลืออยู่ภายใตจิ้ตส านึกของตวัขา้พเจา้เอง โดยผลงานทางจิตรกรรม

ของขา้พเจา้ มีโครงสร้างรูปแบบท่ีประกอบกนั 3 ส่วน  คือ  

1.โครงสร้างทางบทกว ี

ถอ้ยค าของบทกวี จงัหวะ และค าสัมผสั  ส่ิงแรกท่ีขา้พเจา้หลงใหลในความงามของบทกวี 

คือการประกอบค าเป็นรูปประโยคท่ีสวยงามและลุ่มลึก มายงัการสร้างค าคลอ้งจองเพื่อเช่ือมกนั ให้

แต่ละ “บาท”  คลอ้งจองสัมผสักนัรวมเป็น “บท”  ของกวี  โดยหลกั บทกวีมี 2 ประเภท  คือ บทกวี

ฉันทลกัษณ์  และบทกวีไร้ฉันทลษัณ์ (กลอนเปล่า)   บทกวีฉันทลกัษณ์ ไดแ้ก่ โคลง ฉันท ์กาพย ์

กลอน และร่าย  ในแต่ละประเภทก็จะมีลกัษณะ โคลงสร้างสัมผสัท่ีแตกต่างกนั แต่ประเภทกวี

นิพนธ์ท่ีขา้พเจา้ช่ืนชอบและหยิบยกมาสร้างสรรค์โดยส่วนใหญ่คือ กลอนสุภาพ หรือท่ีเรียกว่า 

กลอนแปด  เพราะกลอนสุภาพเป็นกลอนพื้นฐานของกลอนหลายชนิดกว็า่ได ้และยงัสามารถเขา้ถึง

ไดง่้าย ทั้งในฐานะของผูเ้ขียน และผูอ่้าน ขา้พเจา้จึงชอบกลอนสุภาพมากกวา่ บทกวีชนิดอ่ืน  

 

โครงสร้างของกลอนสุภาพ 
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2.หลกัการทางทศันศิลป์ 

2.1 หลักองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ของจิตรกรรม  ข้าพเจ้าเช่ือว่า ศิลปะทุก

ประเภทมีความเป็นนามธรรมอยู่ในตวัเอง ฉะนั้น การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของ

ขา้พเจา้เกิดจากทศันะประกอบสร้าง จากแรงกระตุน้ ไปสู่การเรียบเรียง วิธีคิด เทคนิค

วิธีการท่ีจะแสดงออกบนผลงาน อาศยัรูปลกัษณ์ อาศยัรูปแบบ หรือการสร้างภาพมโนคติ 

น าไปสู่ความเป็นนามธรรมในผลงานทางจิตรกรรม 

2.2 หลกัการทางทศันธาตุ ( Visual Elements) คือส่วนประกอบทางศิลปะ ไดแ้ก่ 

จุด , เสน้ , รูปร่างและรูปรง , น ้ าหนกั ,สี , พื้นท่ีวา่ง , พื้นผวิ  

3. วสัดุ 

 เทคนิควิธีการของการประกอบกนัของวสัดุ ท่ีกระท าลงไปบนผลงานท่ีสอดคลอ้ง

กนักบัเน้ือหา เช่น ผา้ กระดาษ ดินสอ กาว ฯลฯ และเทคนิควิธีการไม่ว่าจะเป็นการดึง จน

ตึง  การขดู ขีด   ท่ีตอ้งการส่ือถึงความเป็นสจัจะของวสัดุหรือ บทกวีของวสัดุ นัน่เอง  วสัดุ

ท่ีเลือกน ามาใชใ้นกระบวนการสร้างสรรคมี์ดงัน้ี 

 

วสัดุทางธรรมชาติ
วสัดุทางเทคโนโลย ี}

วสัดุพร้อมใช ้Ready Made
วสัดุท่ีคน้พบ Found Object
วสัดุเหลือใช ้Scrape Materail

 

ขอบเขตของโครงการ 

 ขอบเขตเน้ือหาความคิด  ดว้ยมุมมองของขา้พเจา้ต่อส่ิงรอบขา้งท่ีเป็นส่ิงเร้ามาตกกระทบ

ต่อสภาวะจิตใจ โดยหลกัเป็นการน าเร่ืองราวท่ีเป็นมรสุมชีวิตและส่งผลต่อการด ารงชีวิตซ่ึงตอ้งท า

ความเขา้ใจใหม่จากวิถีเดิมท่ีเคยเป็น นั่นคือเร่ือง การเกิดอุบติัเหตุรถชน ท าให้ขา้งขวาหักและ

ร่างกายส่วนอ่ืนไดรั้บบาดเจบ็สาหสั เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนน้ีจึงเป็นแรงบนัดาลใจหลกั ผา่นกระบวนการ

ทางความคิดน ามาสู่การสร้างสรรค์  ระหว่างอารมณ์กวีและจิตรกรรม ให้เกิดเป็นภาษาใหม่ใน

ผลงานจิตรกรรมนามธรรมท่ีขา้พเจา้ตอ้งการส่ือ 
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 ขอบเขตดา้นรูปแบบ จากแรงบนัดาลใจในดา้นเน้ือหาความคิด  เป็นการสร้างสรรคผ์ลงาน

จิตรกรรมท่ีแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกใหส้อดคลอ้งกบับทกวี  ระหวา่งเทคนิควิธีการและวสัดุ

ท่ีเลือกน ามาสร้างสรรค ์ ให้เกิดความสอดคลอ้งกนั  จากสภาวะจิตใจท่ีเป็นนามธรรมออกมาใน

รูปธรรม สมัพนัธ์กบัส่ิงเร้าโดยเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  

ขอบเขตดา้นเทคนิค  เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมนามธรรม โดยใชห้ลกัการทาง

จิตรกรรมและการใชส่ื้อทางวสัดุ ผสมผสานกนัดว้ยวิธีการทางทศันศิลป์ ทั้ง จุด เส้น สี น ้ าหนัก 

แสง-เงา ดว้ยกรรมวิธีทางจิตรกรรมวสัดุผสม ให้ความส าคญัในการแสดงออกต่อผลงานส่ือสารถึง

เร่ืองราวท่ีจะน าเสนอ โดยอาศยัจงัหวะของอารมณ์ความรู้สึกเป็นหลกัและแสดงออกอยา่งฉบัพลนั  

 

วธีิการศึกษา 

 เน่ืองจากขา้พเจา้มีความสนใจในเร่ืองโคลงกลอน  ไดศึ้กษาคน้ควา้ถึงโครงสร้างของกวี

นิพนธ์ตั้งแต่สมยัโบราณ  มายงัการสร้างผลงานของนกัเขียนท่ีขา้พเจา้ช่ืนชอบ  และการไดศึ้กษาการ

สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะร่วมสมยั  ท่ีมีการผสมผสานกนัระหวา่ง จิตรกรรมกบัวสัดุ  เป็นแนวทางใน

การศึกษา ไดเ้ห็นถึงเส้นทางการท างานของศิลปินแต่ละคน  จึงทบทวน ยอ้นมองชีวิต ต่อเหตุการณ์

ต่างๆท่ีเกิดข้ึน และท าความเขา้ใจชีวิตจากอดีตถึงปัจจุบนั เกิดเป็นความทา้ทาย  เป็นแรงกระตุน้ให้

ขา้พเจา้ น าเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนแก่ตนเอง มาสร้างสรรค ์ผสมผสาน ระหวา่งกวีและจิตรกรรมนามธรรม    
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บทที ่2 

ข้อมูลเกีย่วกบัการสร้างสรรค์ 
 

นอกจากประสบการณ์ชีวิตโดยตรงท่ีสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

จิตรกรรมแลว้  การรับอิทธิพลจากแหล่งความรู้อ่ืนยอ่มสัมพนัธ์กบัการสร้างสรรค ์และเป็นส่วนท่ี

ส าคญัเช่นกนั    เป็นการไดศึ้กษา วิธีการ วิธีคิด จากศาสตร์ความรู้ต่างๆ  เพื่อมาพฒันา  ต่อยอด หลกั

ความคิดของตนเองสู่การสร้างสรรค ์ ผลงานศิลปนิพนธ์ ภายใตห้ัวขอ้  “บทกวีนามธรรมในภาษา

ภาพ” เป็นผลทางกระบวนการศึกษา ท่ีเกิดจากการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค ์ และเพื่อวตัถุประสงค์

ของการศึกษาเช่นกนั   อีกนัยหน่ึง “บทกวีนามธรรมในภาษาภาพ” ยงัสามารถวิเคราะห์ ตีความ  

แตกประเดน็  ทางดา้นเน้ือหา รูปแบบ เทคนิค และวิธีการ  จากอิทธิพลดา้นต่างๆท่ีไดรั้บดงัน้ี  

อทิธิพลทางด้านเนือ้หา 

ผลของแรงกระทบในเร่ืองราวต่างๆท่ีเกิดข้ึน  ไม่วา่จะเป็นเร่ืองท่ีดีหรือไม่ดีนั้น   เม่ือเกิดข้ึน

แลว้ การท าความเขา้ใจเป็นส่ิงส าคญั   เพราะวิถีในชีวิตของคนเรายอ่มเป็นธรรมดาท่ีจะตอ้งสัมพนัธ์

กบัส่ิงรอบขา้ง โดยท่ีเราอาจจะรู้สึกตวัหรือไม่ก็ตาม ทุกส่ิงอยา่งยอ่มมีผลต่อสภาวะความรู้สึก ตาม

หลกัของความเป็นเหตุเป็นผล   เม่ือมีส่ิงเร้าเขา้มากระทบต่อความรู้สึกแลว้ยอ่มเกิดเป็นปฏิกิริยาท่ี

ส่งผลต่อการแสดงออก  จากสภาวะทางจิตใจ  เร่ืองราวเหตุการณ์ต่างๆจึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีบทบาท

ส าคญัต่อสภาวะภายในจิตใจของมนุษย ์  ทั้งจากส่ิงรอบขา้งภายนอกมาสู่คน จากคนสู่คน หรือจาก

ความขดัแยง้ภายในตนเอง  ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่มีปฏิสมัพนัธ์กบัมนุษยอ์ยา่งแยกไม่ออก  ท่ามกลางยุค

สมยัท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วน้ี  ความปรวนแปรของสังคมจึงสร้างผลทางความรู้สึก  ไม่ว่าจะ

เป็นปัญหาโลกร้อนซ่ึงนบัไดว้่าเป็นปัญหาระดบัโลก ท่ีท าให้เกิดภยัพิบติัต่างๆนาๆ ปัจจุบนัน้ีแมย้งั

มีการออกมาแสดงความคิดเห็นถึง การแกปั้ญหาของประชากรโลก  การต่อตา้นการท้ิงขยะ การใช้

พลงังานอย่างส้ินเปลือง ฯลฯ  มายงัปัญหาภายในประเทศ การเมืองการปกครอง หรือเหตุการณ์

อาชญากรรมรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสังคม ท่ีพบเห็นในส่ือข่าวโทรทศัน์ วิทย ุในโลกออนไลน์ ทางส่ือ

โซเชียลมีเดีย เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัคนใกลต้วั อุบติัเหตุ รวมมาถึงตวัเอง   จากสังคมใหญ่สู่สังคม

ขนาดเลก็   คือสถาบนัครอบครัว  เพราะฉะนั้น เราทุกคนไม่สามารถหลีกเล่ียงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและ

ส่งผลกระทบได ้    ข้ึนอยู่กบัส่ิงเหล่านั้นจะสร้างแรงสะเทือนให้กบัชีวิตมากน้อยแค่ไหน ไม่ว่า
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ทางตรงหรือทางออ้ม  การจดัระบบทางความคิด  ถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีกระตุน้  ให้ได้เรียนรู้ถึง

วิธีแกไ้ข ปัญหา  การปรับตวัท าความเขา้ใจ และสามารถแปรความรู้สึกนึกคิด ประสบการณ์ หรือ

นาฏกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึน มาสร้างแรงบนัดาลใจ  ใหส้ร้างอีกส่ิงหน่ึงเพื่อมาทดแทน หรือเพื่อบรรเทา

ความรู้สึกท่ีขาดหาย   เพราะเช่ือว่ามนุษยทุ์กคนมีสัญชาตญาณ ส่ือสาร   และตอ้งการสลดัตวัเอง

ออกจากความทุกข ์ เรียกร้องความสุขใหก้บัชีวิต   

 

แรงบันดาลใจที่ได้รับจากการอ่านวรรณกรรมและบทกวีไทย 

ยคุสมยัท่ีผา่นมาในอดีตจนถึงปัจจุบนั  ในแวดวงวรรณกรรม  มีนกัคิดนกัเขียนหลายคนท่ี

น่าสนใจสร้างผลงานออกมา เพื่อสะทอ้นปัญหาสังคม  แรงกระตุน้ท่ีเกิดจากภายนอก  ไม่ว่าจะเป็น

ดา้น การเมือง การปกครอง การต่อสู้  สถานะทางสังคมท่ีเป็นบรรทดัฐานแบ่งชนชั้น  ความรัก 

ความหวงั  การปลอบประโลม ฯลฯ[1] ท าให้มองเห็นถึงพลงัการขบัเคล่ือนต่างๆท่ีเกิดข้ึนจาก

ผลงานของนกัเขียน ในยคุสมยันั้นๆ ผา่นการถ่ายสะทอ้นเป็นผลงานการประพนัธ์ออกมา   จากการ

ยอ้นไปศึกษาผลงานวรรณกรรม  ท าใหเ้ห็นวา่ นกัเขียนบางคนจ าเป็นตอ้งไปใชน้ามปากกา แทนช่ือ

จริง เพื่อเล่ียงหลบบทลงโทษทางกฎหมายบา้นเมือง เช่น บทกวีของนายผี (อศันี พลจนัทร์)   งาน

เขียนหลายเล่มถูกทางการสั่งห้ามมิให้เผยแพร่หรือมีไวค้รอบครอง เช่น แนวเพื่อชีวิต  (แนว

กา้วหนา้) อยา่ง “พระเจา้อยูท่ี่ไหน”  โดย นายผ,ี บทกวีของ วิทยากร เชียงกลู ช่ือ “บทกวีเพื่อผูถู้กกด

ข่ี”  , “ดว้ยเลือดและชีวิต” ซ่ึงเขียนโดย จิตร ภูมิศกัด์ิ  เป็นตน้  นัน่ก็เป็นผลจากปัญหาการปกครอง  

ในยคุก่อนการเปล่ียนผา่นสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย[2]  และในยคุสมยัท่ีวา่น้ีเอง ขา้พเจา้

ก็พบบทประพนัธ์อีกประเภทหน่ึง แมอ้าจจะดูว่าเป็นการปลุกระดมใหก้บัผูอ่้าน  แต่เม่ือมองอีกมุม

หน่ึง  ยงัปลอบประโลม สร้างความหวงั ก าลงัใจให้กบัเพื่อนมนุษย ์เช่น ขอบฟ้าขลิบทอง ,เราชุบ

ดว้ยใด  บทกวีของ อุชเชนี  (ประคิณ  ชุมสาย ณ อยธุยา) ขา้พเจา้สนใจผลงานของ อุชเชนี เป็นอยา่ง

มาก  บทกวีของเขา สะทอ้นผา่นความข่ืนขมและยินดี  ในขณะท่ีสภาพสังคมยคุ 14  ตุลาคม  2514 

นั้น ก าลงัรุนแรงจากการเรียกร้องประชาธิปไตยให้ก่อตวัข้ึนในประเทศอย่างจริงจงั  เห็นไดว้่า  

ท่ามกลางปัญหาต่างๆ  คนยอ่มด้ินรนเพื่อหาหนทางปลดปล่อยตวัเอง  แสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ  

จากแรงบนัดาลใจน้ีเอง ท าให้ขา้พเจา้เรียนรู้ และตระหนกัถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตวั และได้
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หันไปมองทุกส่ิงอยา่งรอบขา้ง ดว้ยสายตาของนกัสังเกตการณ์ไดม้ากยิง่ข้ึน  เม่ือมีการคิดวิเคราะห์

ถึงส่ิงเร้าและผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกท่ีตามมา  ท าให้ข้าพเจ้ามีแรงบันดาลใจในการ

สร้างสรรคผ์ลงานทางศิลปะออกมาเช่นกนั 

  ตวัอยา่งบทกว ีท่ีขา้พเจา้ช่ืนชอบ 

ขอบฟ้าขลิบทอง 

ม่ิงมิตร     เธอมีสิทธ์ิท่ีจะล่องแม่น ้าร่ืน 

ท่ีจะบุกดงด ากลางค ่าคืน   ท่ีจะช่ืนใจหลายกบัสายลม 

ท่ีจะร ่ าเพลงเก่ียวโลมเรียวขา้ว  ท่ีจะยิม้กบัดาวพราวผสม 

ท่ีจะเหม่อมองหญา้น ้าตาพรม  ท่ีจะขมข่ืนลึกโลกหมึกมน 

ท่ีจะแล่นเริงเล่นเช่นหงส์ร่อน  ท่ีจะถอนใจทอดกบัยอดสน 

ท่ีจะหวา่นสุขไวก้ลางใจคน  ท่ีจะทนทุกขเ์ขม้เตม็หวัใจ 

ท่ีจะเกลาทางกูสู่้คนยาก   ท่ีจะจากผมน่ิมป้ิมเสน้ไหม 

ท่ีจะหาญผสานทา้นยัน์ตาใคร  ท่ีจะใหส่้งส้ินเธอจินตจ์ง 

ท่ีจะอยูเ่พื่อคนท่ีเธอรัก   ท่ีจะหกัพาลแพรกแหลกเป็นผง 

ท่ีจะมุ่งจุดหมายปรายทะนง  ท่ีจะคงธรรมเท่ียงเคียงโลกา 

เพื่อโคง้เคียวเรียวเดือนและเพื่อนโพน้ เพื่อไผโ่อนพล้ิวพอ้ลอ้ภูผา 

เพื่อเรืองขา้วพราวแพร้วทัว่แนวนา เพื่อขอบฟ้าขลิบทองรองอรุณ 

         ประพนัธ์โดย อุชเชนี หรือ ประคิณ ชุมสาย ณ อยธุยา1[3, 4] 

                                                            
1 (ขอบฟ้าขลบิทอง.[ออนไลน์].สืบคน้  23 พฤษภาคม 2563 เขา้ถึงไดจ้าก
https://blogazine.pub/blogs/thanorm/post/238 
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และนอกจากบทกวีประเภทฉนัทลกัษณ์  ดงัเช่นตวัอยา่งท่ีขา้พเจา้เลือกหยบิข้ึนมาก่อนหนา้ 

ยงัมีบทกวีอีกประเภท คือ บทกวีไร้ฉนัทลกัษณ์ หรือ กลอนเปล่า  ท่ีขา้พเจา้สนใจดว้ยเช่นกนั ถึงแม้

บทกวีไร้ฉนัทลกัษณ์จะไม่มีโครงสร้างการสัมผสัของระหว่างวรรค แต่เสน่ห์ของบทกวีประเภทน้ี

คือจงัหวะ อารมณ์ ในเน้ือหาของการเล่นค า เล่นรูปประโยค  ขา้พเจา้มองวา่ การสมัผสัของบทกวีจึง

ไม่จ ากดัอยู่แค่การสอดคลอ้งระหว่างรูปเสียงวรรณยุกต์และพยญัชนะเท่านั้น แต่รวมไปถึง การ

สอดคลอ้งกนัของเน้ือหาท่ีมีจงัหวะท านองในรูปประโยคนั้นๆ 

ตวัอยา่งบทกวีไร้ฉนัทลกัษณ์ 

“ ในสวน ” 

กระรอกนอ้ยตวันั้น 

กดัแทะผลเงาะสีแดงท่ีร่วงหล่น 

ริมทางเดินในสวน 

สืบเทา้ สบตาแสนใกล ้

ต่างน่ิงเงียบ 

ฉนัแสร้งเมินเดินผา่น 

ไม่มี ไม่เห็นอะไร 

กลั้นเสียงข าขนัเอาไว ้ 

กระรอกกส็ าราญใจ 

แมย้ามกลบัมา... 

บทกวีโดย สุนนัทวงศ ์เทพชู[5] 
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จากบทกวี “ในสวน”  ขา้พเจา้มองว่า ผูเ้ขียนไดส้ะทอ้นมุมมองและอารมณ์ออกมา ใกลชิ้ด

กับกวีในแนวเซนมาก คือ  ความเงียบ ความน่ิงสงบและการต่ืนฉับพลัน สะท้อนออกมาใน

ความรู้สึกเป็นสุข การไม่รบกวน ต่างใชชี้วิตของตวัเอง เม่ือคนไม่เบียดเบียน สัตวก์็ไม่ระแวง  เป็น

การอยูร่่วมกนั อยา่งสงบสุข ผา่นการเขียน การเลือกใชค้  า ท่ีดูเรียบง่าย ไม่ซบัซอ้น หากบทกวีช้ินน้ี

คือภาพประทบัอยูใ่นใจ ใหเ้วลาใจไดเ้พ่งพินิจจนอ่ิม เม่ือมนัหลัง่ไหลออกมาอยา่งอิสระ ขา้พเจา้ช่ือ

วา่บทกวีช้ินน้ีจะสร้างสภาวะธรรมข้ึนอยา่งแน่นอน 

แรงบันดาลใจจาก  วกิตอร์ อูโก นักคดิ นักเขียน ศิลปิน ชาวฝร่ังเศส 

จากแรงบนัดาลใจขา้งตน้คืองานวรรณกรรมในประเทศท่ีขา้พเจา้สนใจนกัเขียนหญิง อยา่ง  

อุชเชนี  เม่ือลองศึกษาชีวิตของเขา พบว่า เขาได้รับแรงบนัดาลใจในผลงาน ของ วิกตอร์  อูโก  

( Victor-Marie Hugo)  เป็นกวี นักเขียนบทละคร นักประพนัธ์ ศิลปิน รัฐบุรุษ และนักเคล่ือนไหว

สิทธิมนุษยชนชาวฝร่ังเศส2 [6] ผลงานวรรณกรรมของอูโก ไดรั้บการแปลออกเป็นภาษาต่างๆ 

เผยแพร่ทัว่โลก  บางเร่ืองได้รับการยกย่องเล่าขานกนัให้เป็นวรรณกรรมชั้นยอดเยี่ยมของโลก 

อย่างเช่นเร่ือง  The Hunchback of Notre Dame (ชายหลังค่อมแห่งวิหารนอตเตรอะดาม)   และ

เร่ือง Les Misrables (เหยือ่อธรรม)  [7]  อูโก  ถือเป็นบุคคลส าคญัท่ีสุดในช่วงยคุสมยัแนวคิดโรแมน

ติก และผลงานของเขาจึงเป็นตวัอยา่งชั้นดีของยคุน้ีเลยก็ว่าได ้ กล่าวกนัว่า  งานเขียนของอูโกนั้นดู

ธรรมดาแต่ลึกซ้ึงยิง่  งานเขียนบางช้ินของเขา ถ่ายทอดแนวความคิดแบบโรแมนติก เป็นการปฏิวติั

การเขียนดว้ยความรู้สึก เช่นว่า เม่ือมีการปฏิวติัท่ีใด ยอ่มมี ปฏิกิริยา เกิดข้ึนท่ีนัน่   บรรดานกัเขียน

ของแนวคิดโรแมนติก  เช่ือกนัว่า ความงามของผลงานศิลปะตอ้งเกิดจากเสรีภาพในการสร้างสรรค์

ศิลปะ  การเขียนวรรณกรรมจึงไม่ควรถูกจ ากดัรูปแบบ หรือมีกฎเกณฑท่ี์วางไวอ้ยา่งตายตวั  แต่ไม่

ควรสะทอ้นความรุนแรงมากนักเพราะจะท าให้สุนทรียะในการอ่านหายไป  ควรใช้ความงาม

ทางดา้นภาษามาช่วยผสาน และแฝงนยัยะท่ีตอ้งการส่ือไวใ้นช้ินงาน  จากอิทธิพลของความเช่ือท่ีวา่ 

“ความงามของผลงานศิลปะตอ้งเกิดจากเสรีภาพในการสร้างสรรคศิ์ลปะ” ท าใหข้า้พเจา้หนัมาสนใจ

                                                            
2 (วกิตอร์ อูโก.[ออนไลน์].สืบคน้ 23 พฤษภาคม 2563  เขา้ถึงไดจ้าก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%AD

%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%81 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%81
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ความเป็นอิสระทางดา้นรูปแบบท่ีไม่จ ากดัการเขียนบทกวีผ่านแค่ตวัอกัษร แต่เป็นการสร้างภาษา

ของบทกวีผ่านทศันศิลป์ ผ่านการแทนค่าความหมายดว้ยสี ดว้ยกรรมวิธีทางศิลปะ ถือเป็นการ

ปลดปล่อยความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงรอบขา้งอีกรูปแบบหน่ึงเช่นกนั3  [3] 

 อูโกกบัศิลปะ 

 ไม่เพียงแต่ความสามารถทางดา้นวรรณกรรม  แต่อูโก ยงัเป็นผูท่ี้ให้ความส าคญักบัผลงาน

ศิลปะอีกเช่นกัน  เน่ืองจากงานเขียนหนังสือของเขามีเน้ือหาเก่ียวกับการปฏิวติัการเมืองการ

ปกครอง ท าให้เขาตอ้งกลายเป็นผูล้ี้ภยั   จากท่ีเคยวาดภาพเป็นงานอดิเรก เขาจึงหยดุเขียนหนงัสือ

เก่ียวกับการเมือง  หันมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแทน  ในระหว่างปี ค.ศ. 1848-1851  ตลอด

ระยะเวลาท่ีเขาวาดรูปนั้นมีมากกวา่ 4,000 ช้ิน  โดยเขาใชเ้ทคนิค pen-and-ink เป็นการวาดเฉพาะแค่

บนกระดาษ  ไม่ว่าจะเป็น กระดาษซบัหมึก  กระดาษไข  บางคร้ังยงัใชถ่้าน    หรือสีจากไมขี้ดไฟ

แทนปากกา  พูก่นั หรือน้ิวมือของเขา  ใชสี้จากกาแฟสาดลงไปบนกระดาษหรือคิดคน้วิธีการเพื่อให้

เกิดเอฟเฟคต่างๆ  บางคร้ังเขาก็สร้างสรรคแ์บบไม่มองกระดาษ หรือการใชมื้อขา้งท่ีไม่ถนดัในการ

สร้างสรรค ์เพื่อท่ีจะเขา้ถึงภาวะจิตใตส้ านึกของตวัเอง   โทนสีส่วนใหญ่จะเป็นสีด าหรือ น ้ าตาลเขม้  

อาจจะมีการใชห้รือขาวบา้ง  แต่ไม่นิยมใชสี้อ่ืนๆ  ผลงานของเขาในยคุนั้นถือว่าทนัสมยั  ไม่ว่าจะ

เป็นกระบวนการสร้างสรรค ์ดว้นเทคนิคต่างๆ  แสงเงา  ทั้งแบบเหนือจริง (surrealism) และแบบ

ส าแดงพลงัอารมณ์แนวนามธรรม (abstract expressionism)4  [6] 

 

 

                                                            
3 (“เหยือ่อธรรม” วรรณกรรมเอกของวคิเตอร์ อูโก และวรรณกรรมแนวโรแมนติก.[ออนไลน์]. สืบคน้ 23 
พฤษภาคม 2563 เขา้ถึงไดจ้าก http://oknation.nationtv.tv/blog/nn1234/2013/03/13/entry-1) 
 

4 (วกิตอร์ อูโกจากวกิพิเีดยี สารานุกรมเสรี.[ออนไลน์]. สืบคน้ 23 พฤษภาคม 2563 เขา้ถึงไดจ้าก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%AD

%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%81 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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ภาพวาดของอูโก 

 

 

ภาพที ่1   ภาพ  Le phare ("ประภาคาร") 
ท่ีมา : วิกตอร์ อูโก จากวิกิพีเดีย,เข้าถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2563 ,เข้าถึงได้จาก  
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%
AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%82
%E0%B8%81 

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%81
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อทิธิพลและแรงบันดาลใจจากทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ 

 จากการท่ีขา้พเจา้ไดศึ้กษาการท างานของ วิกตอร์  อูโก  ขา้พเจา้สนใจการแสดงออกบน

ผลงานของเขา้ ท่ีบางคร้ัง  เขาแสดงออกผ่านความคิด ผ่านกระบวนการโดยไม่ค านึงถึงผลท่ีจะ

เกิดข้ึน เพื่อท่ีจะเขา้ถึงภาวะจิตใตส้ านึกของตวัเอง  ในเวลาต่อมาหลกัการน้ีจึงเป็นท่ีรู้จกักนั คือ 

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์  ของ ซิกมนัด ์ฟรอยด ์

              ซิกมนัด ์ฟรอยด ์แบ่งจิตออกเป็น 3 ระดบัดงัน้ี 

1. จิตส านึกหรือจิตรู้ส านึก (Conscious mind) หมายถึงภาวะจิตท่ีรู้ตวัอยู ่ไดแ้ก่ การแสดพฤติกรรม

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัแห่งความเป็นจริง            

2.  จิตก่ึงส านึก (Subconscious mind) หมายถึงภาวะจิตท่ีระลึกถึงได ้ส่วนของจิตใจ ท่ีมิไดแ้สดง

ออกเป็นพฤติกรรม ในขณะนั้น แต่เป็นส่วนท่ีรู้ตวั  

3. จิตไร้ส านึกหรือจิตใตส้ านึก (Unconscious mind) หมายถึงภาวะจิตท่ีไม่อยูใ่นภาวะท่ีรู้ตวัระลึกถึง

ไม่ได ้จิตไร้ส านึกเป็นส่ิงท่ีฝังลึกอยูภ่ายในจิตใจ อาจเป็นแรงเกบ็กด ไม่สามารถแสดงอาการโตต้อบ

ไดใ้นขณะนั้น   แต่ในท่ีสุดกจ็ะแสดงออกมาในลกัษณะการพลั้งเผลอ ส่ิงท่ีมีอิทธิพลจูงใจพฤติกรรม

และการด าเนินชีวิตของคนเรามากท่ีสุดก็คือ ส่วนท่ีเป็นจิตใตส้ านึกและส่ิงท่ีคนเรามกัจะเก็บกดลง

ไปท่ีจิตใตส้ านึก  

ฟรอยด ์ยงัไดศึ้กษาถึงโครงสร้างทางจิตพบวา่โครงสร้างทางจิตประกอบดว้ย 

1. อิด (Id) หมายถึงความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยซ่ึ์งเป็นส่ิงท่ียงัไม่ไดข้ดัเกลา และท าให้

มนุษยท์  าทุกอย่างเพื่อความพึงพอใจของตนเอง ซ่ึงแบ่งออกเป็นสัญชาติญาณแห่งการมีชีวิต (Life 

instinct) เช่น ความอยาก ความตอ้งการในปัจจยั 4  การเอาตวัรอด เป็นตน้ กบัสัญชาติญาณแห่ง

ความตาย (Death instinct) เช่น ความกา้วร้าว หรือการท าอนัตรายต่อตนเองและผูอ่ื้น เป็นตน้  บุคคล

จะแสดงพฤติกรรมตามความพอใจของเขาเป็นใหญ่ ไม่ค านึงถึงค่านิยม  บรรทดัฐาน ทางสงัคม  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C_%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C
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 2. อีโก ้(Ego) หมายถึง ส่วนท่ีควบคุมพฤติกรรมท่ีเกิดจากความตอ้งการของ Id โดยอาศยั

กฎเกณฑ์ทางสังคมและหลักแห่งความจริง (Reality principle) มาช่วยในการตัดสินใจในการ

แสดงออก อย่างสมเหตุสมผล นั่นคือบุคคลจะแสดงพฤติกรรมโดยมีเหตุและผลท่ีเหมาะสมกบั

กาลเทศะในสงัคม   

   3. ซุปเปอร์อีโก้ (Superego) หมายถึง จิตส่วนท่ีได้รับการพฒันาจากประสบการณ์ การ

อบรมสั่งสอน โดยอาศยัหลกัของศีลธรรมจรรยา ขนบธรรมเนียมประเพณี และค่านิยมต่าง ๆ ใน

สังคมนั้นSuperego จะเป็นตวับงัคบั และควบคุมความคิดใหแ้สดงออกในลกัษณะท่ีเป็นสมาชิกท่ีดี

ของสงัคม โดยยดึหลกัค่านิยมของสงัคม (Value principle) ท่ีตดัสินวา่ส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีดี5 [8] 

 

อทิธิพลและแรงบันดาลใจทีไ่ด้รับจากผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะและศิลปิน 

อทิธิพลและแรงบันดาลใจ จ่าง แซ่ตั้ง 

จ่าง แซ่ตั้ง  เป็นศิลปิน นกัเขียนบทกวี และจิตรกร เขามีเช้ือสายจีน โดยบิดาอพยพมาจาก

ประเทศจีน ส่วนมารดาเป็นคนจีนเกิดในประเทศไทย  จ่าง แซ่ตั้ง เป็นศิลปินและกวีท่ีใชชี้วิตแบบ

สมถะเรียบง่าย แต่ผลงานสร้างสรรคท์างดา้นศิลปะกลบัเป็นพลงัส าคญัสู่ศิลปะสมยัใหม่ของไทย 

จ่างไดเ้คยกล่าวว่า การเขียนรูปหรือการท างานศิลปะนั้น ส่ือส าคญัอยู่ท่ีการริเร่ิม สร้างสรรคด์ว้ย

ปัญญาและสมองของเรา ค  ากล่าวน้ีท าให้นึกถึงหลักธรรมท่ีสามารถน ามาใช้ประยุกต์กับการ

ปฏิบติังานศิลปะไดเ้ช่นกนั นัน่คือการสร้างดว้ยสติสัมปชญัญะและการสร้างดว้ยปัญญา ซ่ึงถือไดว้่า

การท างานศิลปะของจ่างเป็นการเจริญธรรมอยา่งหน่ึง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงทศวรรษ 2490 และ 

2500 ผลงานท่ีผลิตข้ึนส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นนามธรรม[9] 

งานศิลปะแนวนามธรรมของจ่างในช่วงระยะเวลาดงักล่าวมีการแสดงออกซ่ึงพลงัแห่ง

ความรู้สึกและจิตวิญญาณท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด และอาจกล่าวไดว้่าในช่วงเวลาน้ีจ่างเป็นศิลปินไทยคน

เดียวท่ีเขียนภาพแนวนามธรรมโดยมีรากฐานท่ีมาจากรากเหงา้ทางดา้นวฒันธรรมของจีน ซ่ึงเป็น

                                                            
5 (ประวตัิ นักจิตวทิยา ซิกมันด์ ฟรอยด์ . [ออนไลน]์.สืบคน้  23 พฤษภาคม 2563 เขา้ถึงไดจ้าก 
https://www.gotoknow.org/posts/286996 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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วฒันธรรมเก่าแก่ดั้งเดิมของบรรพบุรุษและครอบครัวของเขา จ่างมีความสนใจในธรรมชาติปรัชญา

จีนและบทกวี นอกจากน้ีการท างานของเขายงัมีความสัมพนัธ์กบัพุทธศาสนาลทัธิเซ็นและลทัธิเต๋า 

พลงัในการท างานของจ่างจะเห็นไดจ้ากการใชฝี้แปรงลากเป็นเสน้ท่ีสามารถเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งเสรี 

การตวดัเส้นหรือการลากเส้นนั้นเป็นไปอย่างฉับพลนัคล่องแคล่ว เป็นการรวมใจและมือให้เป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนั[10] ศิลปะการเขียนอกัษรจีนก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีให้ความบนัดาลใจแก่การ

ท างานของจ่าง ภาพเขียนในแนวนามธรรมท่ีปรากฏ ไม่เพียงแต่จะเผยใหเ้ห็นถึงความรู้สึกอนัล ้าลึก

เท่านั้น แต่ยงัเป็นเสมือนภาษาสากลท่ีสามารถส่ือใหเ้ขา้ใจไดจ้ากการใช ้เส้น รูปทรง และสีท่ีมีพลงั

อนัแรงกลา้ ผสมผสานกบัความรู้สึกท่ีละเอียดอ่อน รูปแบบของศิลปะแนวนามธรรมของจ่างได้

ความบนัดาลใจและมีท่ีมาจากรากฐานทางวฒันธรรมของจีน ซ่ึงมีความผกูพนัอยา่งใกลชิ้ดกบัชีวิต

และการท างานของศิลปิน ภาพเขียนนามธรรมของจ่างมกัมีขนาดใหญ่ สีท่ีใชก้็จะเป็นเพียงสีขาวด า 

และมีความหนายากต่อการเก็บรักษา บางคร้ังท่านเขียนภาพโดยใชสี้ขาวบนพื้นสีขาว และสีด าบน

พื้นสีด า ฝีแปรงท่ีบดขยี้หรือป้ายตวดับนผืนผา้ใบมีการใชจ้งัหวะอารมณ์ความรู้สึก และแมก้ระทัง่

พื้นท่ีอนัว่างเปล่าท่ีปรากฏในงานสะทอ้นให้เห็นถึงจิตวิญญาณของความเป็นตะวนัออกอย่าง

ชดัเจน6 [9] 

 

  

                                                            
6 ประทีป เหมือนนิล. 100 นักประพนัธ์ไทย. (กรุงเทพ : สุวีริยาสาส์น, 2542). หนา้ 479. ISBN 974-8267-78-4 

   สมพร รอดบุญ. "ระลกึถึง จ่าง แซ่ตั้ง." สูจิบัตรประกอบนิทรรศการ "จ่าง แซ่ตั้ง กค็อืจ่าง แซ่
ตั้ง." 

 ( 21 มีนาคม - 9 เมษายน    2543) เดอะเมอร์คิวร่ี อารต ์แกลเลอร่ี , กรุงเทพฯ. 
      ประทีป เหมือนนิล. 100 นักประพนัธ์ไทย. (กรุงเทพ : สุวีริยาสาส์น, 2542.) หนา้ 479. ISBN 974-
8267-78-4 
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บทกวีรูปธรรมของ จ่าง แซ่ตั้ง 

 

 

ภาพที ่2  ภาพ บทกวีรูปธรรมการเมือง 
ท่ีมา : ศิลปะในการเมือง, เข้าถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2563 เข้าถึงได้จาก     

          http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/507942 

 

ภาพศิลปะแนวนามธรรมของ จ่าง แซ่ตั้ง 

         

 

ภาพที ่3  ภาพในพิพิธภณัฑ์จ่าง แซ่ตั้ง 

ท่ีมา : ศิลปะในการเมือง, เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2563 เขา้ถึงไดจ้าก    

      https://www.museumsiam.org/mdn-detail.php?MDNID=228 
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อทิธิพลและแรงบันดาลใจ Anselm kiefer   

Anselm kiefer  จิตรกร ประติมากร ชาวเยอรมนั  ผลงานของเขาโดดเด่นในเร่ืองของการ

เอาพวกวสัดุมาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิลปะ เช่น ฟาง , เถา้ ,ดิน , ตะกัว่ คร่ัง และกระทัง่ดอกไมแ้หง้ 

ในทางกายภาพ เขาเลือกแสดงผ่านภาพทิวทศัน์ แต่ความพิเศษในผลงานของเขานั้นมีมากกว่าการ

ให้บรรยากาศทิวทศัน์ทัว่ไป ไม่ว่าจะเป็นการหยิบยกฟางขา้ว หรือการเผาพืชไร่ มาแสดงออกใน

ผลงาน รวมไปถึง พื้นผิว ความหนาของชั้นสีอันน่าท่ึง ชุดสี ท่ีให้บรรยากาศและแรงดึงดูดท่ี

น่าสนใจ ทั้งยงัใชห้ลกัจิตวิทยา หลกัปรัชญา ผสานกบัจิตวิญญาณ อย่างทรงพลงัในการแสดงออก

ส่ิงท่ีน่าสนใจในผลงานของ Anselm kiefer  ส าหรับขา้พเจา้นั้น ก็คือการท่ีเขาไดเ้อาบทกวีของ Poul 

Celan มาเขียนลงในผลงาน และการสร้างพื้นผิวท่ีมีการผสมผสาน การเวน้พื้นท่ีว่างไดอ้ย่างลงตวั 

และบางพื้นท่ีก็ไม่ไดแ้สดงตวัว่าเป็นอะไรอย่างชดัเจน แต่กลบัสร้างอารมณ์ความรู้สึกผ่านผลงาน

ออกมาอยา่งน่าท่ึง และเป็นตวัส่งเสริมใหผู้ช้มเกิดจินตนาการ ผลงานอนัโดดเด่นของเขาคือภาพวาด 

"Margarethe" ท่ีใช้น ้ ามันและฟางบนผ้าใบ) ซ่ึงได้รับแรงบันดาลใจส าคัญ มาจากบทกวี  

"Todesfuge " ( ความตายความทรงจ า)7  [11] 

 

ภาพที ่4  ภาพ Margarethe 1981  
Oil and bundles of straw on canvas 280 x 380 cm.     
ท่ีมา : Anselm kiefer  , เข้าถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2563 เข้าถึงได้จาก 
http://www.saatchigallery.com/aipe/anselm_kiefer.htm 

                                                            
7 ( Anselm Kieferจากวกิพิเีดยี.[ออนไลน์].สืบคน้ 23 พฤษภาคม 2563 เขา้ถึงไดจ้าก 

https://translate.google.co.th/translate?hl=th&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Anselm_Kiefer&prev=sea
rch ) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Straw&usg=ALkJrhgTV_ByU3cx0M0s2PNa9YCRYReQAw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=https://en.wiktionary.org/wiki/ash&usg=ALkJrhgR3TjaFMrlIikJPH7ew3tuFt5HPw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Clay&usg=ALkJrhghwiCKeU1M10GkaS8V0kliy_L7UA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Shellac&usg=ALkJrhj_c-M0m8B7si1YShiAVeYjSmOccQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Todesfuge&usg=ALkJrhh1YJFUmBQ6jLeL6YHnqjt0LE2MVQ
http://www.saatchigallery.com/aipe/anselm_kiefer.htm
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บทที ่3 

วธีิการด าเนินงาน 

วธีิการสร้างสรรค์ผลงาน 

ขา้พเจา้ ไดท้  าการคิด วิเคราะห์ และก าหนดแนวทางการท างานศิลปะของตวัเอง   ทั้งจาก

ได้รับอิทธิพลจากแหล่งความรู้อ่ืน  แต่ส่วนท่ีส าคญั คือ แรงบนัดาลใจจากประสบการณ์ชีวิตท่ี

ขา้พเจา้ไดพ้บเจอกบัตวัเอง  โดยเร่ิมจบัใจความเน้ือหาต่างๆ จากการคิด ทบทวน  เร่ิมจดบนัทึก 

วางแผน กระบวนการท่ีจะกระท าลงบนผลงาน  แต่เม่ือมองยอ้นไปยงัตวัผลงาน  ท าให้ขา้พเจา้ได้

เห็นชีวิตตวัเอง  แบ่งออกอยา่งชดัเจน เป็น 2 ส่วน   คือ 

 1.ช่วงชีวิตก่อนประสบอุบติัเหตุรถชน    การท างานศิลปะในช่วงนั้น เป็นกระบวนการ

คิดคน้ และสนุกไปกบัเทคนิค วิธีการ  โดยไม่มีขอ้จ ากดัใด ๆ และไม่ค านึงถึงผลท่ีตามมา  มนัอาจ

สะทอ้นไดอี้กนัยหน่ึงว่า เม่ือชีวิตท่ีเป็นอยู่   อยู่ในความปกติ  วิถีท่ีหากเปรียบเป็นเส้นกราฟ อาจ

ยงัคงเคล่ือนไหวแบบคงท่ี  ไม่สูงเกินหรือต ่าไป   ยงัเป็นการด้ินรนเพื่อหาอิสระและความสุขใหแ้ก่

ชีวิต ซ่ึงกถื็อวา่คนทุกคนยอ่มตอ้งการส่ิงเหล่านั้นมาเสริมสร้างส่ิงท่ีเป็นอยู ่

2. ช่วงชีวิตหลงัประสบอุบติัเหตุรถชน  ส่งผลให้ขาขา้งขวาหัก และส่วนอ่ืนของร่างกาย

ไดรั้บผลกระทบเจ็บปวดสาหสั  ถือเป็นเร่ืองท่ียากส าหรับการท าความเขา้ใจในช่วงแรก งานศิลปะ

ในช่วงน้ี จึงดูมีขอ้จ ากดั  เกิดเป็นความบิดเบ้ียวของชีวิต ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบผลงาน  กระบวนการ

สร้างสรรค ์หรือแมแ้ต่ความคิดท่ีจะแสดงออกไปนั้น  เพราะเราไม่เคยรู้วา่อนาคตเพียงไม่ก่ีวินาที เรา

จะยงัมีลมหายใจอยูอี่กหรือไม่  การเกิดอุบติัเหตุคร้ังน้ีเป็นจุดหกัเห ระหว่างโลกเก่าท่ีเคยเป็น กบัอยู่

ในโลกปัจจุบนัท่ีตอ้งท าความเขา้ใจกบัความเจ็บปวด และรอให้ทุกอย่างบรรเทาดว้ยเง่ือนไขของ

เวลาจนกว่าจะทุเลาดีข้ึน   จากแรงสะเทือนดงักล่าว มีผลใหข้า้พเจา้ ไดท้บทวนชีวิตมากข้ึนกว่าเดิม  

กลบัไปมองตวัเองในอดีต กบัการใชชี้วิตหลายคร้ังท่ีอยูบ่นความเส่ียง  กลวัในหลายเร่ืองท่ีไม่เคยคิด  

รอบคอบกว่าท่ีเคยเป็นจนไม่กลา้จะแสดงความคิด ความรู้สึกใดออกไป  การย  ้าคิดย  ้าท า เสมือนว่า

เวลาก่อนหนา้ท่ีผา่นไปช่างรวดเร็ว หรือเพราะเราเดินไดช้า้ลง เวลาท่ีผา่นแต่ละวนัจึงชา้ตาม   ชีวิตท่ี

ความคิดไม่เคยอยูก่บัปัจจุบนั  กลบัไปโอดครวญ โหยหาส่ิงท่ีเคยเป็นในอดีต  และตอ้งการกา้วขา้ม

ไปยงัอนาคตท่ีคิดว่าทุกอยา่งจะดีข้ึนกว่าเดิม  แต่เม่ือผา่นช่วงท่ีเจบ็ปวดมาไดร้ะยะหน่ึง   ขา้พเจา้จึง



  19 

สามารถท าความเขา้ใจทุกอยา่งไดดี้ข้ึน  และตระหนกัว่าการท่ีเรายงัไดต่้อสู้  ด้ินรน เพื่อมีลมหายใจ

อยูต่่อ บนรากฐานของการมีชีวิตนั้น  คือส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุดแลว้  

การก าหนดรูปแบบและวธีิการสร้างสรรค์ 

 กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมของขา้พเจา้คือการหยบิยกเร่ืองราวของความรู้สึก

ออกมาน าเสนอภายใตเ้ง่ือนไขของเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในชีวิต พดูถึง เน้ือหาของชีวิต วิถีคิด ท่ีมีผลจาก

ปัจจยัภายนอกเช่ือมโยงกบัสภาวะความรู้สึกภายใน  การแสดงออกเพื่อปลดปล่อย เรียนรู้ และท า

ความเขา้ใจ  เร่ิมตน้จากการคิดทบทวน  สังเกตการณ์   และเร่ิมคิดหากระบวนการสร้างสรรค ์เพื่อ

ถ่ายทอดความรู้สึกนั้นๆ จดบนัทึกเป็นแบบร่าง  วางแผนความคิด  แทนค่าสีต่างๆจากความรู้สึก 

แทนค่าวสัดุท่ีน ามาใช ้  สร้างรูปแบบต่างๆจากลกัษณะของเฟรมผา้ใบ  ทั้งท่ีเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้

ธรรมดา  หรือเฟรมท่ีถูกขึงดว้ยแรงดึงจนบิดเบ้ียว ในรูปทรงท่ีต่างออกไปจากเดิมบา้งในบางช้ิน  ซ่ึง

ทั้งหมดในขั้นตอนการลงมือท า ลว้นเกิดจากแรงบนัดาลใจคือส่ิงท่ีมากระทบ การเลือกหยบิทุกอยา่ง

มาใชใ้นผลงาน  ไปจนถึงเทคนิคการสร้างสรรค ์ท่ีคิด วิเคราะห์  วางแผน และกระท าลงไปดว้ย

วิธีการต่างๆ ลงไป  โดยใชว้ิธีการสร้างสรรค ์เป็นเน้ือหาของผลงาน และไม่มีขอ้ก าหนดของผลลพัธ์

ท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งตายตวั  

 

ทศันธาตุทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์     

 ขา้พเจา้ไดแ้ทนค่าความงามในภาษากวีนามธรรมผ่านทศันธาตุทางศิลปะ  คือ จุด ,เส้น,สี,

หนา้หนกั,แสงเงา, พื้นผวิ,รูปทรง ฯลฯ รวมไปถึง หลกัองคป์ระกอบต่างๆ ไม่วา่จะเป็นความ ขดัแยง้ 

หรือ  กลมกลืน ความสมดุล หรือ บิดเบ้ียว เหล่าน้ี เพื่อตอ้งการส่ือสารภาษาของความรู้สึกท่ีเป็น

นามธรรม   
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 รูปทรง   

 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

1. รูปทรงของเฟรม  ทั้งเป็นทรงส่ีเหล่ียม ธรรมดา และรูปทรงท่ี บิดเบ้ียว จากการดึงผา้ใบ

จนตึงมากกว่าเฟรมปกติ จนบางคร้ังไมโ้ครงเฟรมหัก    ซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งการจะส่ือ  ถึงชีวิตท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจากสภาวะภายนอก ลว้นเกิดข้ึน ทั้งบนความสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์แบบ   ซ่ึงบางคร้ัง 

เราก็ไม่อาจคาดเดาได้ว่าแรงเหวี่ยงของเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนนั้น  ผลกระทบของมนัจะเป็นเช่นไร 

เช่นเดียวกบัการท่ีขา้พเจา้ใชแ้รงดึงผา้ใบบนเฟรม หากโครงสร้างแข็งแรงพอ โครงไมก้็จะแค่บิด

เบ้ียวตามแรงดึง   หรือหากเพิ่มแรงดึงมากข้ึนเร่ือยๆโครงไมก้็หักออกมาง่ายๆซ่ึงเป็นธรรมดาของ

ชีวิตและวสัดุ 

 

ภาพที ่5  ภาพ รูปทรงของโครงเฟรม 
 

2. รูปทรงของเน้ือหาบนเฟรม  เน่ืองจากเป็นผลงานรูปแบบนามธรรม และผลงานชุดแรกๆ

ไดพ้ฒันามาจากโครงสร้างของบทกวี  เป็นการหยิบยืมโครงสร้างทางภาษา  วรรคกลอน ถ่ายทอด

ออกมาเป็นภาษาทางจิตรกรรมโดยใชท้ศันธาตุทางศิลปะแทนตวัอกัษร  จึงมีทั้งการก าหนดรูปทรง

ไวค้ร่าวๆแบบไม่ตายตวัในบางช้ิน  รวมไปถึงการแสดงตามอารมณ์ความสึกแบบฉับพลนัโดยไม่

ค านึงถึงผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึน   รูปทรงต่างๆท่ีออกมาจึงแตกต่างกนัไปในแต่ละช้ิน  โดยส่วนมากจะ
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แทนค่าเป็นจุดเล็กๆสู่กลุ่มกอ้นของสีท่ีใหญ่ข้ึน จากการสาด เท   จุด  ขูด ขีด  การท าซ ้ าๆลงไป

เร่ือยๆ จนรูปทรงท่ีก าหนดไวค้ลายออกจากกนั  หรือสีท่ีอยู่คนละส่วนไหลเขา้มารวมกนัจนเป็น

หน่ึงเดียว เป็นการสร้างทั้งความกลมกลืน และความขดัแยง้ ใหเ้กิดในเวลาเดียวกนับนงานแต่ละช้ิน 

เสมือนคนเรานั้ น ท่ีมีทั้ งความสัมพนัธ์และแบ่งแยกกับเร่ืองราวท่ีเข้ามามีปฏิสัมพนัธ์ในชีวิต  

บางคร้ังกเ็กิดข้ึนไดโ้ดยรู้ตวัหรือไม่รู้ตวั  

  

 

ภาพที ่6  ภาพรูปทรงเนือ้หาบนงานจิตรกรรมท่ีได้แรงบันดาลจากโคลงส่ีสุภาพ 
 

 เส้น, จุด  

ในการเลือกใชเ้สน้และจุดต่างๆในผลงาน มีทั้ง ตั้งใจสร้างอยา่งสมเหตุสมผล และสร้างจาก

แรงปะทะขณะท่ีก าลงัสร้างสรรคโ์ดยไม่ไดต้ั้งใจ ตามอารมณ์ความรู้สึกฉบัพลนั  เส้นและจุด แทน

ค่ามาจากภาษาของบทกวีนามธรรม บางคร้ังเกิดจากรอยพู่กนั  น้ิวมือ  การ ขูด ขีด ดว้ยของมีคม  

หรือการ  หยด  การสาด เท สีลงไป และเสน้ จุด ท่ีเกิดข้ึนใหม่จากการไหลของสีนัน่กคื็อผลของการ

กระท าหรือ เอฟเฟค(Effect) แต่ละจุดละเส้นต่างมีขนาดท่ีแตกต่างกนั  เกิดจากความเป็นเหตุของ

เร่ืองราวท่ีเป็นส่ิงเร้า และกลายเป็นผลของความรู้สึกท่ีเป็นนามธรรม  
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ภาพที ่7  ภาพตัวอย่างเส้นและจุด ในผลงาน 
 

 พืน้ผวิ  

พื้นผิวในผลงานของขา้พเจา้ท่ีเกิดจากความหยาบ ละเอียด ขรุขระ ลึกต้ืน หนาบาง พื้นผิว

สามารถสร้างปฏิกิริยาทางความรู้สึก สัมผสั รับรู้ ในเร่ืองความงาม ค่าน ้ าหนัก การสร้างจุดเด่น 

ความกลมกลืน ความแตกต่าง  ขา้พเจา้เลือกสร้างพื้นผิวของผลงาน โดยวสัดุท่ีน ามาใชจ้ะให้ค่าต่อ

พื้นผวิท่ีเกิดข้ึน  สังเกตไดอ้ยา่งชดัเจนคือ พื้นผวิท่ีเกิดจากวสัดุธรรมชาติ  นัน่คือพื้นผวิของดิน และ 

พื้นผิวท่ีเกิดจากวสัดุทางเคมี  ไม่ว่าจะเป็นสีทางเคมีและกาว  ขา้พเจา้รองพื้นผลงานดว้ยสีจากดิน 

แทนความหมายในตวัวสัดุ คือความเป็นธรรมชาติ  วิถีทอ้งถ่ิน  หรือมองอีกแบบว่า เป็นจิตเดิมของ

คน  โดยใชดิ้นเป็นวสัดุหลกัในการท างาน  มีทั้งผิวเรียบและรอยแตกของดิน  ทั้งผสมสีและกาวลง

ไปในดิน  หากผสมกาวนอ้ย ผลท่ีออกมาคือจะมีร่องรอยการแตกของดินมาก แต่เม่ือใชก้าวผสมลง

ไปมาก จากสีดา้นของดินนั้น  ผวิของกาวจะเคลือบจนเกิดความมนัวาวบนพื้นผวิ และไม่มีร่อยรอย

การแตกของดิน  ในขั้นแรก เพื่อตอ้งการจะส่ือว่าความเป็นธรรมชาติกบัวตัถุนิยมตอ้งอยู่ดว้ยกนั
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แบบหลีกหนีไม่พน้   ซ่ึงอาจจะอยูบ่นพื้นฐานของความพอดีหรือไม่นั้น  แต่ยงัไงส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็น

ส่ิงท่ีแยกออกจากกนัไม่ได ้   เม่ือสร้างพื้นผิวชั้นแรกลงไป  บางคร้ังก็มีการท าซ ้ าเร่ือยๆจนหนาข้ึน 

และบางคร้ังก็ลา้งออกจนเหลือร่องรอยเพียงเล็กนอ้ย  ตามสภาวะอารมณ์  ปล่อยให้สีชั้นแรกแห้ง

บา้งไม่แห้งบา้ง สร้างพื้นผิวขั้นต่อไปตามรูปแบบบทกวีนามธรรม ท่ีตอ้งการจะส่ือ  ท าซ ้ าๆไป

เร่ือยๆจนรู้สึกว่าขา้พเจา้ไดแ้สดงออกอยา่งเตม็ท่ี ก็ปล่อยให้จุด เส้น  สี  รูปทรงต่างๆ  ไหลไปตาม

ธรรมชาติ  และมกัจะเกิดเป็นพื้นผิวใหม่ ข้ึนมาหลงัจากการกระท าเสมอ  และจากผลของการทบั

ซอ้นกนัของพื้นผิว นัน่ก็เปรียบเสมือนประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนซ ้ าๆในชีวิต ทบัถมกนั และทา้ยท่ีสุด

แลว้ยอ่มจะเกิดสุนทรียะศาสตร์ของมนัเอง 

 

ภาพที ่8  ภาพตัวอย่างพืน้ผิวบนผลงาน 
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 สีและค่าน า้หนัก  

ผลงานบทกวีนามธรรมท่ีขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรคอ์อกมา ส่วนมากจะเป็นการเลือกหยบิโทน

สีท่ีรุนแรงตดักนัมาใช ้ แม่สีท่ีเลือกหยบิจะออกมาในโทนเขม้ และบทกวีนามธรรมท่ีขา้พเจา้ส่ือสาร

นั้ น  ไม่เพียงแต่ใช้สีท่ีตัดกันเท่านั้ น แต่บางคร้ังก็ใช้สีเดียวกัน เช่น สีขาวบนขาว  สีด าบนด า  

ลกัษณะน ้ าหนักของสีมีทั้งเขม้และอ่อน หนาและโปร่ง แตกต่างกนัออกไปเพื่อถ่ายทอดสภาวะ

อารมณ์ ทั้งพล้ิวไหว รุนแรง หรือโปร่งเบา  ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญักบัแม่สีท่ีเลือกหยบิมาใช ้เช่น สี

ด า แทน สภาวะจิตท่ีลุ่มลึก น่ิง น่าคน้หา   หรือจิตท่ีก าลงัตกอยูใ่นภวงัคค์วามคิดใดความคิดหน่ึง  สี

แดง คือความรุนแรงของอารมณ์  ท่ีพร้อมจะปะทะ หรือเรียกไดว้่าเป็นจิตใตส้ านึก ท่ีแสดงออกมา

ทั้งรู้ตวัและไม่รู้ตวั ฯลฯ เหล่าน้ีเพื่อตอ้งการปลดปล่อยความรู้สึกท่ีมีต่อบทกวีช้ินนั้นๆ 

 

ภาพที ่9  ภาพตัวอย่าง ค่าน า้หนักและสี ในผลงาน 
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 องค์ประกอบในผลงาน 

จากท่ีขา้พเจา้เคยศึกษาเร่ืองโครงสร้าง กาพยก์ลอน และน ามาเป็นแรงบนัดาลใจในการ

สร้างสรรค ์โดยใชท้ศันธาตุ แทนค่า บทกวีท่ีตอ้งการจะส่ือ การหยิบยืมโครงสร้างของกลอนมา

สร้างเป็นองคป์ระกอบของผลงาน โดยเลือกสร้างองคป์ระกอบหลกัของงานนัน่คือกลุ่มกอ้นของสี

ท่ีเป็นจุดเด่นโดยไม่เนน้รูปทรง และสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี  

1.ความขดัแยง้ ในผลงานของขา้พเจา้ท่ีสงัเกตไดช้ดัคือ ความขดัแยง้ของสีและพื้นผวิ  ความ

ขดัแยง้ของสี โดยสร้างจุดเด่นข้ึนมาดว้ยสีท่ีมีค่าต่างกนั เช่น  เทสีแดงสดลงไปบนพื้นสีด า เพื่อให้

เกิดจุดเด่นข้ึนมาตามเน้ือหาท่ีตอ้งการจะส่ือ  หรือการสร้างขนาดกลุ่มกอ้นของสีท่ีมีค่าต่างกนัใหเ้กิด

ความแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั   และความขดัแยง้ของพื้นผิว คือการสร้างพื้นผิวท่ีแตกต่างกนัคือ 

พื้นผวิดา้นและมนัวาว  ท่ีทบัซอ้นกนั อยูบ่นช้ินงานเดียวกนั    

2.ความกลมกลืน ในผลงานของขา้พเจา้ โดยเทคนิคท่ีเลือกใช ้ท าให้ความต่างของสีและ

พื้นผิวเม่ือไหลมารวมกนัแลว้เกิดการผสมผสานกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เกิดเป็นสีใหม่และ

พื้นผิวใหม่ท่ีดูกลมกลืนกนั รวมไปถึงการใชสี้ท่ีใกลเ้คียงกนัสร้าง จุด เส้นต่างๆ  ลงไปบนงาน  ให้

กลายเป็นบรรยากาศเดียวกนั 

 กระบวนการทางเทคนิค 

ขา้พเจา้ไดท้ดลองวิธีการหลากหลายทางจิตรกรรม โดยสัมพนัธ์กบัโครงสร้างของกาพย์

กลอน ไม่ว่าจะเป็นการเร่ิมเขียนบทกวีจากตวัอกัษร  จนกระทัง่คน้พบวิธีคิดการสร้างภาษากวีข้ึนมา

ใหม่ดว้ยกระบวนการทางทศันศิลป์ โดยไม่มีวิธีการท่ีตายตวัในแต่ละช้ิน แต่โดยภาพรวมผลงานท่ี

สร้างสรรคน์ั้นจะมีความเช่ือมโยงกบัส่ิงท่ีขา้พเจา้พยายามส่ือสารและสนใจในผลงานช้ินก่อนหนา้  

เร่ิมตั้งแต่การจดัระบบคิด วิเคราะห์ เลือกใชว้สัดุข้ึนมาเพื่อนแทนค่าความรู้สึก สัดส่วนของเฟรม

ผา้ใบ ก าหนดวิธีการท่ีจะถ่ายทอดออกไปคร่าวๆ โดยใหว้ิธีการเป็นเน้ือหา เช่น การขดู ขีด ลงไปจน

เกิดเป็นร่องรอย แสดงถึงสภาวะความเจ็บปวด  การเพิ่มมวลสีให้หนาข้ึนเร่ือยๆ แทนค่าดว้ยเร่ือง

ของเวลาท่ีเกิดข้ึนซ ้ าๆ การสาดสีลงไปบนพื้นผิวท่ีเปียกและแห้ง โดยผลท่ีจะออกมานั้ นย่อม

แตกต่างกนั ฯลฯ  เหล่าน้ี คือผลของการจดัระบบความคิด วางแผน กระบวนการทั้งควบคุมและ

ควบคุมไม่ได ้โดยไม่ไดต้ั้งเป้าหมายผลลพัธ์ไวอ้ยา่งตายตวั แต่ปล่อยใหค้วามเป็นธรรมชาติของส่ิง
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ท่ีกระท าลงไปนั้นเกิดเป็นผลลพัธ์ข้ึนมาเองดว้ยความเป็นเหตุเป็นผล เป็นการสร้างบทกวีนามธรรม

ดว้ยภาษาทางจิตรกรรมท่ีสอดคลอ้งกนักบัสภาวะภายนอกท่ีกระทบสภาวะภายในจิตใจ  

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 

1. โครงไม ้(เฟรม) , แผน่ไมก้ระดาน 

2. ผา้ใบ 

3. กระดาษทราย 

4. ดินสอพอง 

5. หมึก (ด า, แดง, น ้ าเงิน) 

6. น ้าเปล่า 

7. มีด ของมีคม ส าหรับขดู ขีด 

8. สีฝุ่ น  

9. สีน ้ าอะคริลิค 

10. สีน ้ ามนั 

11. กาว 
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ขั้นตอนวธีิการสร้างสรรค์  

1. การเตรียมเฟรม (โครงไม)้  เพื่อท่ีจะขึงผา้ใบในล าดบัต่อไป รองรับการสร้างสรรคผ์ลงาน

จิตรกรรม ในระนาบ 2 มิติ  

 

 

ภาพที ่10  ภาพการเตรียมโครงเฟรม 
 

2. ขั้นตอนการขึงผา้ใบ ขา้พเจา้เลือกขึงผา้ใบตามเน้ือหาของผลงานสร้างสรรคแ์ต่ละช้ินไม่

เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการขึงเฟรมปกติ หรือการขึงเฟรมโดยใช้แรงดึงมากกว่าปกติ 

จนกระทัง่โครงเฟรมไมท่ี้เตรียมไวโ้คง้งอดว้ยแรงดึงตามท่ีขา้พเจา้ตอ้งการ 

 

ภาพที ่11 ภาพการขึงเฟรม 
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3. ขั้นตอนการเตรียมพื้นเฟรม หรือ รองพื้นเฟรม  ขา้พเจา้เลือกใชสี้จากดินและดินสอพอง 

ผสมกบักาว เพื่อใหเ้กิดความเหนียวหนืดและยดึเกาะกบัผา้ใบท่ีขึงเตรียมไว ้ โดยจะรองพื้น

เฟรม 4 ชั้น เพื่อใหเ้กิดความหนาและคงทนพอท่ีจะสร้างสรรคผ์ลงานในขั้นต่อไป 

 

 

ภาพที ่10  ภาพการเตรียมดินสอพอง 
 

 
 

ภาพที ่11  ภาพการน าดินสองพองผสมกับน า้เปล่า 
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ภาพที ่12  ภาพการน ากาวมาผสมกับน า้ดินสอพอง 
 

 

ภาพที ่15 ภาพการทาสีรองพืน้เฟรมผ้าใบด้วยดินสองพองผสมกับกาว 
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4. เตรียมสี วสัดุ  ท่ีจะน ามาสร้างสรรค ์ไม่วา่จะเป็นวสัดุทางธรรมชาติ และทางเคมี ผสมผสาน

กนั  

 

ภาพที ่13 ภาพสีจากดินและสีทางเคมีท่ีน ามาใช้ 
 

5. และแสดงออกบนผลงานจิตรกรรม ให้สอดคลอ้งกันกับเน้ือหาของบทกวีนามธรรมท่ี

ขา้พเจา้ตอ้งการจะส่ือ  

 

 

ภาพที ่14 ภาพการทาสีช้ันแรกของการสร้างสรรค์ 
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ภาพที ่15 ภาพเทคนิควิธีการ ผสมผสานระหว่างสีจากธรรมชาติและสีเคมี 
 

 

ภาพที ่16 ภาพปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างสี 
 

 

ภาพที ่17  ภาพกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน  
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บทที ่4 

การด าเนินสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ 

  

จากความสนใจเร่ืองความงามของบทกวี ทั้งแบบฉนัทลกัษณ์และไร้ฉนัทลกัษณ์ งานศิลปะ

ของขา้พเจา้ท่ีพฒันาจากบทกวีนั้น ไดส้ร้างสรรคอ์อกมาในรูปแบบนามธรรม โดยสร้างบทกวีข้ึนมา

เป็นภาษาใหม่ผา่นศิลปะ การพฒันาผลงานเกิดจากการศึกษาคน้ควา้ทดลองเรียนรู้ในเทคนิค ทั้งใน

ดา้นความคิดและจินตนาการเพื่อคน้หารูปแบบมุ่งสู่การพฒันาอย่างเป็นล าดบัขั้นตอน ขา้พเจา้พอ

สงัเขปขั้นตอนของการพฒันาผลงาน ดงัต่อไปน้ี 

ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 

 ผลงานชุดน้ีคือ การพฒันางานต่อจากการคน้ควา้ของขา้พเจา้สมยัเรียนปริญญาตรี ซ่ึงงาน

ตอนเรียนปริญญาตรีนั้นเป็นงานก่ึงนามธรรมระหว่างภาษาภาพกบับทกวี ในช่วงนั้นผลงานจึงมี

รูปแบบท่ียงัไม่ถูกลดทอนรูปทรงมากนกั นัน่คือการส่ือออกมาในภาพรวมของทิวทศัน์(Landscape) 

เร่ืองราวท่ีหยิบยกมาคือ บทกวีของความเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติท่ีเปรียบเสมือนชีวิต  และได้

พฒันาจากผลงานการเรียนจากปริญญาตรี มาเป็นงานอีกชุด โดยยงัคงอยูใ่นความเช่ือเดิมคือ ความ

งามของภาษา เปล่ียนแปลงรูปแบบการน าเสนอ โดยการหันมาให้ความส าคญักบัตวัอกัษรมากข้ึน 

ใชต้วัอกัษรเป็นหลกัในการส่ือสาร สร้างตวัอกัษรข้ึนมาเป็นค่าน ้ าหนกัต่างๆ ทดลองวิธีการในการ

เขียน ไม่ว่าจะเขียนดว้ยมือท่ีไม่ถนดั เขียนตวัอกัษรกลบัหวั   เปล่ียนจากการเขียนดว้ยสีเป็นการ ขดู  

ขีดให้เกิดร่องลึก ฯลฯ การคน้ควา้ต่างๆนั้น คือการพยายามส่ือภาวะต่างๆผ่านวิธีการใหม่ เพื่อ

กระตุน้การสะทอ้นสภาวะอารมณ์ให้ออกมาและเพื่อคน้ควา้ความเป็นตวัตนท่ีไม่ยึดติดกับรูป

แบบเดิมๆ 
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การสร้างผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 

 ผลงานสร้างสรรคใ์นระยะแรกน้ีจะอยู่ในรูปแบบนามธรรม โดยใชก้ารตวัอกัษรเป็นการ

สร้างรูปทรงต่างๆเป็นส่วนมาก และตวัอกัษรเหล่านั้นยงัสร้างเป็นบรรยากาศโดยรวมในงานดว้ย  

เพราะขา้พเจา้อยากพฒันางานให้หลุดกรอบจากงานสมยัเรียนปริญญาตรี จึงตอ้งการแยกระหว่าง

ตวัอกัษรกบักระบวนการทางเทคนิคออกจากกนั   โดยตวัเน้ือหายงัคงใชห้ลกัความคิดเดิม คือ ความ

เป็นบทกวี จงัหวะกาพยก์ลอน ท่ีส่ือถึงเร่ืองราวสภาวะความรู้สึกภายใน ท่ีมีส่ิงรอบขา้งมากระทบ 

สร้างสรรคอ์อกมาเป็นบทกวีนามธรรม  

 ถ้อยค าต่างๆท่ีขา้พเจ้าได้เขียนลงไปนั้น ทั้ งอ่านออกและอ่านไม่ออกบ้าง แต่เม่ือมอง

ภาพรวมทั้งหมด  ตวัอกัษรต่างๆท่ีรวมตวั ซ้อนทบักนั เกิดเป็นรูปทรง พล้ิวไหว หนา บาง สร้าง

บรรยากาศ อารมณ์ภาพออกมาตามเร่ืองราวท่ีส่ือ คือ จิตใจของมนุษยน์ั้นทั้งหนักแน่น โปร่งเบา 

และตอ้งการอิสระ เทคนิคท่ีใชใ้นงานคือ การเขียนตวัอกัษรดว้ยหมึกและดินสอ ซ ้ าๆลงไปเร่ือยๆ 

ทั้งสีขาวบนด า  ด าบนขาว จนเกิดเป็นภาพนามธรรม 
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ภาพที ่18  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 1 ชิน้ท่ี 1 : บทกวีแห่งสายลม หมายเลข 1 
  เทคนิค    เขียนหมึกด าบนผ้าใบ 

ขนาด     50 x 70  cm. 
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ภาพที ่19  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 1 ชิน้ท่ี 2 : บทกวีแห่งสายลม หมายเลข 2 
  เทคนิค   เขียนหมึกด าบนกระดาษ 
  ขนาด     42 x 30  cm. 

 

 

ภาพที ่20  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 1 ชิน้ท่ี 3  : บทกวีแห่งสายลม หมายเลข 3 
  เทคนิค    เขียนหมึกด าบนผ้าใบ 
  ขนาด     30 x 60  cm. ต่อช้ิน 
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ภาพที ่21  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 1 ชิน้ท่ี 4 : บทกวีแห่งสายลม หมายเลข 4 
  เทคนิค    เขียนหมึกด าบนผ้าใบ 
  ขนาด     80 x 150  cm. 
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ภาพที ่22    ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 1 ชิน้ท่ี 5 : แรงสะเทือนในดวงตา หมายเลข 1 
      เทคนิค   เขียนหมึกด าบนผ้าใบ 
      ขนาด   80 x 120  cm. 
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ภาพที ่23     ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 1 ชิน้ท่ี 6 : แรงสะเทือนในดวงตา  หมายเลข 2 
       เทคนิค   เขียนสีขาวบนผ้าใบสีด า 
       ขนาด    80 x 120  cm. 
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ภาพที ่24    ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 1 ชิน้ท่ี 7 : แรงสะเทือนในดวงตา  หมายเลข 3 
       เทคนิค   เขียนสีขาวบนผ้าใบสีด า 
       ขนาด    120 x 120  cm. 
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ภาพที ่25    ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 1 ชิน้ท่ี 8 : แรงสะเทือนในดวงตา  หมายเลข 4 
      เทคนิค   เขียนหมึกด าบนผ้าใบ 
      ขนาด   80 x 120  cm. 
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การสร้างผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 

 ผลงานในระยะน้ีต่อยอดจากระยะท่ี 1 ยงัเป็นการส่ือสารผ่านตวัอกัษร แต่เร่ิมมีการใช้

เทคนิคทางศิลปะเขา้มา  แสดงความรู้สึกออกมาผ่านเทคนิคต่างๆมากข้ึน ตามจงัหวะและแนวคิด 

ต่อผลงานแต่ละช้ิน ว่าดว้ยเร่ืองส่ิงท่ีปฏิสัมพนัธ์กบัเรา กระทบความรู้สึก และสร้างวิธีการเขียน

ตวัอกัษรข้ึนมา  ไม่ว่าจะเป็นการเขียนสลบัดา้น กลบัหัวตวัอกัษร การขดู,ขีด ดว้ยของมีคมจนเกิด

เป็นตวัอกัษร เขียนขา้งหลงัเฟรมใหห้มึกซึมออกมาอีกดา้นของผา้ใบ  ทดลองวิธีการเขียนต่างๆเพื่อ

ตอบสนองความรู้สึกในเน้ือหา และหยิบยืมสัญลกัษณ์ต่างๆมาใช ้เพื่อต่อยอดและพฒันางานจาก

การสร้างสรรคผ์ลงานในระยะแรก 

 

ภาพที ่26    ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 2 ชิน้ท่ี 1 : อักษรนามธรรมในภาษาทัศนศิลป์ 1 
      เทคนิค   เขียนหมึกด าบนดินสอพอง 
      ขนาด    30 x 30  cm. 
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ภาพที ่27     ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 2 ชิน้ท่ี 2 : อักษรนามธรรมในภาษาทัศนศิลป์ 2 
       เทคนิค   เขียนหมึกด าบนดินสอพอง 
       ขนาด    60 x 120  cm. 
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ภาพที ่28     ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 2 ชิน้ท่ี 3 : อักษรนามธรรมในภาษาทัศนศิลป์ 3 
        เทคนิค   กรดสนิมบนแผ่นอะลมิูเนียม 
        ขนาด    60 x 80  cm. 
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ภาพที ่29  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 2 ชิน้ท่ี 4 : บทกวี ความจริง 1 
  เทคนิค    ส่ือผสมบนดินสอพอง 
  ขนาด     80 x 120  cm. 
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ภาพที ่30 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 2 ชิน้ท่ี 5 : บทกวี ความจริง 2 
  เทคนิค    ส่ือผสมบนดินสอพอง 
  ขนาด     20 x 30  cm. 
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ภาพที ่31  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 2 ชิน้ท่ี 6 : บทกวี ความจริง 3 
  เทคนิค    หมึกซึมบนผ้าใบ 
  ขนาด     40 x 60  cm. 
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ภาพที ่32  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 2 ชิน้ท่ี 7 : บทกวี ความจริง 4 
  เทคนิค    ส่ือผสมบนดินสอพอง 

ขนาด     40 x 80  cm. 
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ภาพที ่33 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 2 ชิน้ท่ี 8 : บทกวี ความจริง 5 
  เทคนิค    หมึกด าบนดินสอพอง 

ขนาด     60 x 80  cm. 
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ภาพที ่34  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 2 ชิน้ท่ี 9 : บทกวี ความจริง 6 
  เทคนิค    หมึกด าบนดินสอพอง 

ขนาด     60 x 80  cm. 
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ภาพที ่35  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 2 ชิน้ท่ี 10 : บทกวี ความจริง 7 
  เทคนิค    ส่ือผสมบนดินสอพอง 

ขนาด     100 x 180  cm. 
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ภาพที ่36  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะ ท่ี 2 ชิน้ท่ี 11 : บทกวี ความจริง 7 
  เทคนิค    ส่ือผสมบนดินสอพอง 

ขนาด     50 x 80  cm. 

 

ในผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ชุดน้ี ขา้พเจา้ไดถ่้ายทอดความรู้สึก และแสดงออก ถึง

เร่ืองราวทางสังคม เหตุการณ์ท่ีขา้พเจา้ไดพ้บเจอในชีวิต ไดต่้อยอดกระบวนการสร้างสรรค ์บทกวี

นามธรรมท่ีถูกแทนค่าผ่าน ความเป็นทศันธาตุทางจิตรกรรมในบางส่วน แต่ส่วนส าคญัท่ีขา้พเจา้

ตอ้งการขบัเนน้ออกมาในงานชุดน้ี คือ  เน้ือหาเร่ืองราวของผลงานแต่ละช้ิน  กระบวนการเทคนิค ท่ี

แตกต่างกนั การขดูขีด ถอ้ยค า เขียนแลว้ ขีดฆ่า และลบท้ิงบางส่วน ในความทรงจ าส่วนท่ีไม่ดี ไม่วา่

เน้ือหาเร่ืองราวของงานชุดน้ีจะออกมาในแง่ลบ แต่ท่ีขา้พเจา้ไดแ้สดงออกไปนั้น เกิดจากส านึกส่วน

ดี เพียงแค่ตอ้งการเอาบางเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนมาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคเ์พียงเท่านั้น  
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ผลงานวทิยานิพนธ์ 

 ผลงานวทิยานิพนธ์ ระยะที่ 1  

ผลงานในช่วงน้ี  เป็นงานท่ีอยูใ่นช่วงคน้ควา้แนวทางของตวัเองน าเสนอหวัขอ้วิทยานิพนธ์  

ผลงานในระยะน้ี อยู่ในรูปแบบนามธรรม โดยยงัคงความคิดเช่ือเดิมเป็นแรงบนัดาลใจในการ

สร้างสรรค ์คือ  ความงามของบทกวี แต่ผลงานในชุดน้ีจะไม่ใชต้วัอกัษรเป็นส่ือหลกัเหมือนงาน

ระยะก่อนหนา้  แต่เป็นการสร้างภาษาใหม่ข้ึนมาจากทศันธาตุไม่วา่จะเป็น  จุด เสน้ สี ร่องรอยต่างๆ 

หยิบยืมเค้าโครงของกาพย์กลอนมาสร้างเป็นรูปทรง เพื่อแสดงถึงทักษะการแสดงออกทาง

จิตรกรรมและใชอ้ารมณ์  จงัหวะของบทกวี ในการสร้างสรรค ์ว่าดว้ยความงามท่ีเกิดข้ึนจากบทกวี

นั้น ไม่ได้เกิดจากการเรียงร้อยถอ้ยค าท่ีสละสลวยแต่อย่างใด แต่เกิดจากเน้ือหาและเจตนาของ

ผูส้ร้างวา่สะทอ้นส่ิงใด 

 

 

ภาพที ่37  ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 1ชิน้ท่ี 1 : จังหวะกวีในภาษาภาพ 1 
  เทคนิค  วัสดผุสมบนดินสอพอง 
  ขนาด  60 x 80 cm. 
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ภาพที ่38 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ชิน้ท่ี 2 : จังหวะกวีในภาษาภาพ 2 
  เทคนิค  วัสดผุสมบนดินสอพอง 
  ขนาด  150 x 280 cm. 
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ภาพที ่39  ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 1ชิน้ท่ี 3 : จังหวะกวีในภาษาภาพ 3 
  เทคนิค  วัสดผุสมบนดินสอพอง 
  ขนาด  150 x 150 cm. 
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ภาพที ่40  รายละเอียดผลงาน 
 

 

ภาพที ่41  รายละเอียดผลงาน 
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ภาพที ่42  ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ชิน้ท่ี 4 : จังหวะกวีในภาษาภาพ 4 
  เทคนิค  วัสดผุสมบนดินสอพอง 
  ขนาด  40 x 60 cm. 

 

ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ชุด จงัหวะกวีในภาษาภาพ  ทั้ง 4 ช้ิน  ขา้พเจา้ได ้ถ่ายทอด

ออกมาโดยใชโ้ครงสร้างของบทกวีเป็นหลกั  นั่นคือ โคลงส่ีสุภาพ  ซ่ึงขา้พเจา้ไดห้ลงใหลเสน่ห์

ของการสัมผสัค าของโคลง เลยน ามาเป็นตน้แบบในการสร้างสรรค ์ ส่ือถึงเ ร่ืองราว ความอึดอดั ใน

ชีวิต  จึงมีการดึงเฟรมจนตึงและโครงไมข้องเฟรมในแต่ละดา้นจึงโคง้เวา้เขา้มาดา้นใน  ในงานชุดน้ี 

ขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัตวัอกัษรมากนกั เพียงแต่ตอ้งการสร้างสรรคอ์อกมาโดยเนน้ ใหเ้ห็น

โครงหลกัท่ีมาจากโครงส่ีสุภาพ  และการเลือกใช้บรรยากาศสีท่ีขบัเน้นให้เห็นความแตกต่าง

ระหวา่ง พื้นหลงักบัความเป็นบทกวีนามธรรมท่ีตอ้งการส่ือสาร ในผลงานจิตรกรรม ของขา้พเจา้ 
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ภาพที ่43 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ชิน้ท่ี 5 : ทะเลสีด ากับถ้อยค าสีชมพู 
  เทคนิค  วัสดผุสมบนดินสอพอง 
  ขนาด  80 x 240 cm. ต่อช้ิน 
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ภาพที ่44 รายละเอียดผลงาน 
 

 

ภาพที ่45  รายละเอียดผลงาน 
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ผลงานวทิยานิพนธ์ระยะที่ 2 

ผลงานในช่วงน้ี เกิดข้ึนหลงัจากท่ีขา้พเจา้ประสบอุบติัเหตุรถชน ท าให้ขาขา้งขวาหกั มีผล

แก่ร่างกายและจิตใจสาหัส ขา้พเจา้จึงน าประสบการณ์น้ีมาต่อยอดเป็นผลงานบทกวีนามธรรม ว่า

ดว้ยเร่ืองความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจ งานจึงออกมาดูรุนแรง มีทั้งเฟรมท่ีหัก งอ เหมือน

ร่างกายของขา้พเจา้ท่ีไม่สมบูรณ์ตามแบบท่ีเคยเป็น อีกทั้งการใชชี้วิตท่ีมีแต่ขอ้จ ากดั ความสุนทรียะ

ทางกวีจึงหายไปบางส่วน   แมแ้ต่งานท่ีสร้างสรรคก์็มีขนาดท่ีเล็กลงตามความสามารถ  ผลงานท่ี

ออกมาจึงสะทอ้นผ่านความเจ็บปวด ณ ขณะเวลานั้น และเป็นการท าความเขา้ใจ เพื่อท่ีจะอยู่กบั

ความเจบ็ปวดน้ี โดยวิธีการทางเทคนิคเฉพาะตวั สีท่ีเลือกน ามาใชใ้นแต่ละช้ินเตม็ไปดว้ยบรรยากาศ

ความเจ็บปวดท่ีข้าพเจ้าต้องการส่ือ งานชุดน้ีจะไม่มีตัวอักษรเลย เป็นภาษากวีท่ีเกิดจากการ

แสดงออกทางศิลปะ และเน้ือหาทั้งหมดสะทอ้นถึงชีวิตของขา้พเจา้ท่ีไดรั้บผลกระทบนั้นโดยตรง 

 

 

 

ภาพที ่46  ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ชิน้ท่ี 1 : บทกวีนามธรรมในภาษาภาพ 1 
  เทคนิค  วัสดผุสมบนดินสอพอง 
  ขนาด  แปรผนัตามพื้นท่ี 
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ภาพที ่47  รายละเอียดผลงาน 
   

 
 

ภาพที ่48 รายละเอียดผลงาน 
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ภาพที ่49 รายละเอียดผลงาน 
 

 

ภาพที ่50  รายละเอียดผลงาน 
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ภาพที ่51  ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ชิน้ท่ี 2 : บทกวีแด่ขาข้างขวา 1 
  เทคนิค  วัสดผุสมบนดินสอพอง 
  ขนาด  200 x 80 cm. 
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ภาพที ่52  รายละเอียดผลงาน 
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ภาพที ่53  ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ชิน้ท่ี 3 : บทกวีแด่ขาข้างขวา 2 
  เทคนิค  วัสดผุสมบนดินสอพอง 
  ขนาด  200 x 80 cm. 
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ภาพที ่54  รายละเอียดผลงาน 
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ภาพที ่55  ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ชิน้ท่ี 4 : บทกวีแด่ขาข้างขวา 3 
  เทคนิค  วัสดผุสมบนดินสอพอง 
  ขนาด  200 x 80 cm. 
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ภาพที ่56  รายละเอียดผลงาน 
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ภาพที ่57  ภาพรวมของผลงาน “บทกวีแด่ขาข้างขวา” 
 

                 ผลงาน ชุด “บทกวีแด่ขาขา้งขวา” เป็นผลงานท่ีขา้พเจา้เร่ิมท าความเขา้ใจถึงเร่ืองราวใน

ชีวิตท่ีเกิดข้ึนบางส่วนไดดี้ข้ึน รวมถึงความเจ็บปวดจากเหตุการณ์ท่ีขา้พเจา้ประสบอุบติัเหตุรถชน 

ขา้พเจา้ เช่ือว่า แมว้่าเราจะพบกบัประสบการณ์ท่ีแยม่ากแค่ไหน แต่เวลาเท่านั้น ท่ีจะเป็นส่ิงเดียวท่ี

จะเยียวยาเราไดดี้ท่ีสุด นัน่ก็แลว้แต่เร่ืองราว เหตุการณ์ ความคิดและการท าความเขา้ใจ ของแต่ละ

คนว่าจะเร็วหรือชา้เพียงไร ขา้พเจา้เลือกท่ีจะไม่ดึงเฟรมใหตึ้งมาก ให้ผา้ใบยึดกบัเฟรมไมต้ามปกติ 

ไม่ตึงเกินไปและ ไม่หย่อนเกินไป เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะความรู้สึกท่ีขา้พเจ้าเป็นอยู่ ณ 

ขณะนั้น  การย  ้าคิดย  ้าท า ในการใชชี้วิต เน้ือหาของงานบนเฟรม เป็นการสร้างตารางแทนการเอา

แบบแผนของโคลงกลอนมาเป็นแรงบนัดาลใจอย่างท่ีเคยท า  เพราะชีวิตของขา้พเจา้หลงัจากท่ี

ประสบอุบติัเหตุนั้น ไดมี้การปรับเปล่ียนจากวิถีท่ีเคยเป็นอย่างก่อนหนา้ จึงตอ้งใชชี้วิตตามกรอบ 

ประยกุตว์ิถีต่างๆใหมี้ระเบียบแบบแผนมากข้ึน จึงเลือกแสดงออกผา่นรูปแบบของตารางเพื่อใหบ้ท

กวีนามธรรมในจิตรกรรมนั้นสอดคลอ้งกบัเร่ืองราวท่ีเป็นอยูอ่ยา่งแทจ้ริง  
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ภาพที ่58  ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ชิน้ท่ี 5 : จังหวะกวีในจิตรกรรม 1 
  เทคนิค  วัสดผุสมบนดินสอพอง 
  ขนาด  90 x 15 cm. 
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ภาพที ่59  รายละเอียดผลงาน 
 

 

ภาพที ่60  รายละเอียดผลงาน 
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ภาพที ่61  ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ชิน้ท่ี 6 : จังหวะกวีในจิตรกรรม 2 
  เทคนิค  วัสดผุสมบนดินสอพอง 
  ขนาด  112 x 20 cm. 
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ภาพที ่62  รายละเอียดผลงาน 
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ภาพที ่63  ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ชิน้ท่ี 7 : จังหวะกวีในจิตรกรรม 3 
  เทคนิค  วัสดผุสมบนดินสอพอง 
  ขนาด  122 x 40 cm. 
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ภาพที ่64  รายละเอียดผลงาน 
 
 



  75 

 

ภาพที ่65  ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ชิน้ท่ี 8 : จังหวะกวีในจิตรกรรม 4 
  เทคนิค  วัสดผุสมบนดินสอพอง 
  ขนาด  122 x 36 cm. 
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ภาพที ่66  รายละเอียดผลงาน 
 

 

ภาพที ่67  รายละเอียดผลงาน 
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ภาพที ่68   ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ชิน้ท่ี 9 : จังหวะกวีในจิตรกรรม 5 
   เทคนิค  วัสดผุสมบนดินสอพอง 
   ขนาด  170 x 60 cm. 
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ภาพที ่69  รายละเอียดผลงาน 
 

 

ภาพที ่70  รายละเอียดผลงาน 
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ภาพที ่71 ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ชิน้ท่ี 10 : จังหวะกวีในวัสดุ 1  
  เทคนิค  ผกูฟางข้าวกับโครงไม้ไผ่ 
  ขนาด   170 x 85 cm. 
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ภาพที ่72 ภาพรายละเอียดผลงาน 
 

 

ภาพที ่73 ภาพรายละเอียดผลงาน 
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ภาพที ่74 ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ชิน้ท่ี 11 : จังหวะกวีในวัสดุ 2 
  เทคนิค  ผกูฟางข้าวกับโครงไม้ไผ่ 
  ขนาด   170 x 85 cm. 
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ภาพที ่78 รายละเอียดผลงาน 
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ภาพที ่79 ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ชิน้ท่ี 12 : จังหวะกวีในวัสดุ 2 
  เทคนิค  ผกูฟางข้าวกับโครงไม้ไผ่ 
  ขนาด   220 x 120 cm. 
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ภาพที ่80 รายละเอียดผลงาน 
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ภาพที ่81  รายละเอียดผลงาน 

 

 

ภาพที ่82 รายละเอียดผลงาน 
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ภาพที ่83  ภาพรวมของ ผลงาน ชุด “วรรคตอนของเวลา ชัว่ขณะ” 
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ภาพที ่84 ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 13 : วรรคตอนของเวลา ชัว่ขณะ 1 

  เทคนิค  จิตรกรรมวสัดุผสม 

  ขนาด   170 x  80 cm. 
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ภาพที ่85 ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 14 : วรรคตอนของเวลา ชัว่ขณะ 2 

  เทคนิค  จิตรกรรมวสัดุผสม 

  ขนาด   170 x  20 cm. 
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ภาพที ่86 ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 15 : วรรคตอนของเวลา ชัว่ขณะ 3 

  เทคนิค  จิตรกรรมวสัดุผสม 

  ขนาด   170 x  20 cm. 
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ภาพที ่87 ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 16 : วรรคตอนของเวลา ชัว่ขณะ 4 

เทคนิค  จิตรกรรมวสัดุผสม 

ขนาด   170 x  30 cm. 
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ภาพที ่88 ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 17 : วรรคตอนของเวลา ชัว่ขณะ 5 

  เทคนิค  จิตรกรรมวสัดุผสม 

  ขนาด   170 x  30 cm. 
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ภาพที ่89 ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 17 : วรรคตอนของเวลา ชัว่ขณะ 6 

  เทคนิค  จิตรกรรมวสัดุผสม 

  ขนาด   170 x  80 cm. 
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ภาพที ่90 ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 18 : บทบนัทึกจากบา้น 1 

  เทคนิค  จิตรกรรมวสัดุผสมบนแผน่กระเบ้ือง 

  ขนาด   แปรผนัตามพื้นท่ี  
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ภาพที ่91 ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 19 : บทบนัทึกจากบา้น 2 

  เทคนิค  จิตรกรรมวสัดุผสมบนแผน่กระเบ้ือง 

  ขนาด   แปรผนัตามพื้นท่ี  
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ภาพที ่92 ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 20 : บทบนัทึกจากบา้น 3 

  เทคนิค  จิตรกรรมวสัดุผสมบนแผน่กระเบ้ือง 

  ขนาด   แปรผนัตามพื้นท่ี  
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ภาพที ่93 ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 21 : บทบนัทึกจากบา้น 4 

  เทคนิค  จิตรกรรมวสัดุผสมบนแผน่กระเบ้ือง 

  ขนาด   แปรผนัตามพื้นท่ี  
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ภาพที ่93 รายละเอียดผลงาน 
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บทที ่5 

บทสรุป 
 

 จากการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ “บทกวีนามธรรมในภาษาภาพ” หยิบยกเร่ืองราว

ของประสบการณ์ชีวิตมาเป็นเง่ือนไขในการก าหนดแนวทางการสร้างสรรค ์แสดงออกถึงทศันคติท่ี

ขา้พเจา้มีต่อสภาวะภายนอกซ่ึงเขา้มากระทบสภาวะจิตใจ สะทอ้นผา่นการแสดงออกทางจิตรกรรม

เพื่อถ่ายถอนความรู้สึก ว่าดว้ยเร่ืองราวเน้ือหาของชีวิต  น าเสนอผ่านมุมมองความเช่ือท่ีมีต่อความ

งามในบทกวี การสร้างภาษากวีข้ึนมาใหม่ผา่นกระบวนการทางจิตรกรรม  

 ขา้พเจา้เช่ือว่าศิลปะทุกอยา่งนั้นมีความเป็นนามธรรม ศิลปะนั้นเกิดจากการประกอบสร้าง 

การประสานรูปแบบและเน้ือหา ไม่ว่าจะเกิดจากเร่ืองราวแง่ลบแต่การสร้างนั้นย่อมเกิดจากส านึก

ส่วนดี   และเช่ือว่าเราทุกคนต่างด ารงและต่อสู้กบัชีวิตเพื่อมีชีวิตท่ีคิดว่าจะดีกว่าเดิมอย่างไม่วนั

ส้ินสุด 

 ขา้พเจา้หวงัว่าผลงานจิตรกรรมของขา้พเจา้ จะสามารถแสดงมุมมองต่างๆท่ีมีต่อสังคม 

วิทยานิพนธ์ “บทกวีนามธรรมในภาษาภาพ” รวมทั้งท าให้เกิดความเป็นศิลปะร่วมสมยั การผสม

ขา้มศาสตร์ระหว่างจิตรกรรมและบทกวี โลกอนาคตก็น่าจะเดินไปในเส้นน้ี และจะสามารถสร้าง

จินตนาการร่วมกบัผูช้ม  แสดงจิตส านึกส่วนดีของผูส้ร้างสรรคไ์ดบ้า้ง และหวงัวา่จะสามารถเผยให้

เห็นถึงความตั้งใจส่ือสารอยา่งจริงใจท่ีขา้พเจา้มีต่องานศิลปะได ้

 

 



 

รายการอ้างอิง 
 

รายการอ้างองิ 
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ประวัตผิ ู้เขยีน 
 

ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ-สกลุ ขวญัฤทยั  ขวญัทอง 
วนั เดือน ปี เกดิ 4 พฤษภาคม 2536 
สถานที่เกดิ พทัลุง 
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 7 หมู่ 6 ต าล ท่าแค อ าเภอ เมือง จงัหวดั พทัลุง 93000   
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