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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1. การสื่อสารอัตลักษณ์บุคคล 2. การสื่อสารอัตลักษณ์ผลงาน และ          
3. การสื่อสารอัตลักษณ์ทางสังคมของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม ใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
คุณภาพ แหล่งข้อมูลประกอบด้วย 1) ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ คือ ศิลปินแห่งชาติด้านจิตรกรรม จํานวน 10 คน         
2) ผลงานจิตรกรรมของศิลปินแห่งชาติ จํานวน 20 ผลงาน เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ และ 
แบบวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์  ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารอัต
ลักษณ์เข้าสู่การเป็นศิลปินแห่งชาติ คือ 1) การสื่อสารอัตลักษณ์บุคคล คือ ศิลปินต้องศึกษาข้อมูลอย่างลึกซ้ึง
ก่อนวาดภาพ รัก ชอบวาดภาพ พูดหรือเขียนตามผลงานที่ทํา อารมณ์ดีละเอียดอ่อน แต่งกายมีเอกลักษณ์ สร้าง
ผลงานต่อเนื่องสมํ่าเสมอ 2) การสื่อสารอัตลักษณ์ผลงาน คือ ไม่จํากัดขนาด วัสดุ และสี ผลงานเป็นนามธรรม 
คือ แสดงความรู้สึกออกมาเป็นภาพสัญลักษณ์  ท่ีมาของความคิดเนื้อหา เป็นความเชื่อเรื่อง ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และพุทธศาสนา หลักการจัดภาพออกนอกกรอบของทฤษฎี รูปทรงในภาพมีการดัดแปลงจาก
ธรรมชาติ ระบายสีเรียบและทิ้งร่องรอย 3) การสื่อสารอัตลักษณ์ทางสังคม คือ สื่อด้วยหนังสือ สิ่งพิมพ์ สูจิบัตร 
พูดให้สัมภาษณ์ สื่อออนไลน์ การแสดงผลงาน คือ มีสถานท่ี ผลงาน สูจิบัตร แสดงผลงานทุกปี เป้าหมายผู้ชมทุก
คน ไม่ประเมินผลอย่างเป็นทางการ  การเป็นศิลปินแห่งชาติ มีการเสนอผลงานตามเกณฑ์การตัดสินโดยผู้อ่ืน 
ผลงานมีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง มีการแสดงผลงานสู่สังคมต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to study the identity of national artists in the field of visual 
arts. 1. Communication of identity, 2. Communication, identity, contribution,  
3. Communication, social identity. Qualitative Research The research tools were interviews and 
analysis of 20 paintings. The data were analyzed by descriptive analysis. The research found 
that: 1) Identity communication is an artist who needs to study deeply before painting, love to 
draw, speak or write according to the work done. Good mood Unique costume Make 
continuous contributions. 2) Communication Identity The work is not limited to material size 
and color. The abstract work is to express a symbolic image. Source of content ideas It is a 
belief in nature, the environment, and Buddhism. The shape of the image is adapted from 
nature. Paint smooth and leave traces. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  
 การสื่อสารกับอัตลักษณ์ของมนุษย์ เป็นการสื่อบอกคนอื่นว่า “เราเป็นใคร” ต่างกับคนอื่นอย่างไร 
ท้ายท่ีสุดก็เพ่ือบ่งชี้ให้ชัดว่า ในคุณลักษณะทั้งหมดของบุคคลน้ันรวมความแล้วคือใคร เดอ ฟีนา (De Fina, A. 
2011)  ในขณะที่ อิริคสัน (E. Erikson) นิยามว่า “อัตลักษณ์ คือ ความเป็นตัวของตัวเองท่ีคงตัวเหมือนเดิมและ
มีลักษณะรวมบางอย่างท่ีสําคัญร่วมกับคนอื่น” (E. Erikson., et al., quoted in Kanchana Kaewthep, 
2011)  และ แฮช์ท (M. Hecht) เห็นว่าอัตลักษณ์นั้นมีความเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา (M. Hecht, 
et al., quoted in Littlejohn, 2009) จึงมีแนวคิดว่าอะไรท่ีคงตัวและอะไรท่ีเป็นพลวัต สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Naphaphorn Hongthong (2004) เร่ือง“อัตบุคคลในทัศนะของฌากส์ลากอง” พบว่ามนุษย์เป็นผู้สร้าง
ตัวตนของตัวเอง จึงกล่าวได้ว่า มนุษย์มีอํานาจท่ีจะสร้างอัตลักษณ์ตัวเองได้  แล้วบุคคลท่ีมีความโดเด่น มีชื่อเสียง 
และได้รับการยอมรับในสังคม เขามีอัตลักษณ์อย่างไร ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาศิลปนิแห่งชาติว่า เขาเป็นใคร 
มีอัตลักษณ์รวมอย่างไร สื่อออกสู่สังคมด้วยวิธีไหน 
 กล่าวคือ ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า และแสดงศักด์ิศรีของชาติ โดย
ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553, 2553) 
ทูลเกล้าเพื่อแต่งตั้งเป็นศิลปินแห่งชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2528 ถึงปัจจุบัน (2558) มีจํานวน 26 ท่าน เสียชีวิต
แล้ว 11 ท่าน ยังมีชีวิตอยู่ 15 ท่าน ศิลปินดังกล่าวได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในการประกวดผลงานระดับชาติ
และระดับสากลท้ังสิ้น นั่นหมายความว่า เฉพาะตัวบุคคลจะต้องมีกรอบคุณสมบัติท่ีดี ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ความ
เป็นตัวตนท่ีอยู่ในทํานองครองธรรม คือส่วนสําคัญท่ีประกอบสร้างเป็นศิลปินแห่งชาติ (Department of 
Cultural Promotion, 2013) อัตลักษณ์ตัวตนดังกล่าว เช่น ทัศนคติ ประสบการณ์ อายุ เพศ การศึกษา ภาษา
พูด-เขียน น้ําเสียง ท่าทาง อารมณ์ การดําเนินชีวิติ การแต่งกาย เป็นต้น 
 สิ่งท่ีผู้วิจัยต้องการศึกษา คือ ศิลปินแห่งชาติด้านจติรกรรม ซ่ึงเป็นผู้สร้างศิลปะด้านการวาดภาพระบายสี  
เป็นศิลปะที่สัมผัสความงามด้วยตา สร้างเรื่องราวลงในพ้ืนท่ีราบกว้างกับยาว เนื้อหาผลงานสื่อให้เห็นถึงภูมิ
ปัญญาของผู้สร้างสรรค์ และมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นเฉพาะตัว สอดคล้องกับทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ ระบุถึง
ความงามที่มนุษย์สร้าง  ศิลปินสร้างสื่อสัญลักษณท่ี์เป็นชิ้นงานไว้ให้กับแผ่นดินอันทรงคุณประโยชน์มากมาย 
เพราะเม่ือผลงานถูกสร้างสรรค์ขึ้น แล้วสื่อสารออกสู่สังคม สามารถบ่งบอกได้ว่า ผลงานชิ้นนั้นแสดงให้เห็น
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1. การสื่อสารอัตลักษณ์บุคคล 2. การสื่อสารอัตลักษณ์ผลงาน และ          
3. การสื่อสารอัตลักษณ์ทางสังคมของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม ใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
คุณภาพ แหล่งข้อมูลประกอบด้วย 1) ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ คือ ศิลปินแห่งชาติด้านจิตรกรรม จํานวน 10 คน         
2) ผลงานจิตรกรรมของศิลปินแห่งชาติ จํานวน 20 ผลงาน เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ และ 
แบบวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์  ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารอัต
ลักษณ์เข้าสู่การเป็นศิลปินแห่งชาติ คือ 1) การสื่อสารอัตลักษณ์บุคคล คือ ศิลปินต้องศึกษาข้อมูลอย่างลึกซ้ึง
ก่อนวาดภาพ รัก ชอบวาดภาพ พูดหรือเขียนตามผลงานที่ทํา อารมณ์ดีละเอียดอ่อน แต่งกายมีเอกลักษณ์ สร้าง
ผลงานต่อเนื่องสมํ่าเสมอ 2) การสื่อสารอัตลักษณ์ผลงาน คือ ไม่จํากัดขนาด วัสดุ และสี ผลงานเป็นนามธรรม 
คือ แสดงความรู้สึกออกมาเป็นภาพสัญลักษณ์  ท่ีมาของความคิดเนื้อหา เป็นความเชื่อเรื่อง ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และพุทธศาสนา หลักการจัดภาพออกนอกกรอบของทฤษฎี รูปทรงในภาพมีการดัดแปลงจาก
ธรรมชาติ ระบายสีเรียบและทิ้งร่องรอย 3) การสื่อสารอัตลักษณ์ทางสังคม คือ สื่อด้วยหนังสือ สิ่งพิมพ์ สูจิบัตร 
พูดให้สัมภาษณ์ สื่อออนไลน์ การแสดงผลงาน คือ มีสถานท่ี ผลงาน สูจิบัตร แสดงผลงานทุกปี เป้าหมายผู้ชมทุก
คน ไม่ประเมินผลอย่างเป็นทางการ  การเป็นศิลปินแห่งชาติ มีการเสนอผลงานตามเกณฑ์การตัดสินโดยผู้อ่ืน 
ผลงานมีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง มีการแสดงผลงานสู่สังคมต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ 
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The purpose of this research is to study the identity of national artists in the field of visual 
arts. 1. Communication of identity, 2. Communication, identity, contribution,  
3. Communication, social identity. Qualitative Research The research tools were interviews and 
analysis of 20 paintings. The data were analyzed by descriptive analysis. The research found 
that: 1) Identity communication is an artist who needs to study deeply before painting, love to 
draw, speak or write according to the work done. Good mood Unique costume Make 
continuous contributions. 2) Communication Identity The work is not limited to material size 
and color. The abstract work is to express a symbolic image. Source of content ideas It is a 
belief in nature, the environment, and Buddhism. The shape of the image is adapted from 
nature. Paint smooth and leave traces. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  
 การสื่อสารกับอัตลักษณ์ของมนุษย์ เป็นการสื่อบอกคนอื่นว่า “เราเป็นใคร” ต่างกับคนอื่นอย่างไร 
ท้ายท่ีสุดก็เพ่ือบ่งชี้ให้ชัดว่า ในคุณลักษณะทั้งหมดของบุคคลน้ันรวมความแล้วคือใคร เดอ ฟีนา (De Fina, A. 
2011)  ในขณะที่ อิริคสัน (E. Erikson) นิยามว่า “อัตลักษณ์ คือ ความเป็นตัวของตัวเองท่ีคงตัวเหมือนเดิมและ
มีลักษณะรวมบางอย่างท่ีสําคัญร่วมกับคนอื่น” (E. Erikson., et al., quoted in Kanchana Kaewthep, 
2011)  และ แฮช์ท (M. Hecht) เห็นว่าอัตลักษณ์นั้นมีความเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา (M. Hecht, 
et al., quoted in Littlejohn, 2009) จึงมีแนวคิดว่าอะไรท่ีคงตัวและอะไรท่ีเป็นพลวัต สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Naphaphorn Hongthong (2004) เรื่อง“อัตบุคคลในทัศนะของฌากส์ลากอง” พบว่ามนุษย์เป็นผู้สร้าง
ตัวตนของตัวเอง จึงกล่าวได้ว่า มนุษย์มีอํานาจท่ีจะสร้างอัตลักษณ์ตัวเองได้  แล้วบุคคลท่ีมีความโดเด่น มีชื่อเสียง 
และได้รับการยอมรับในสังคม เขามีอัตลักษณ์อย่างไร ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาศิลปนิแห่งชาติว่า เขาเป็นใคร 
มีอัตลักษณ์รวมอย่างไร สื่อออกสู่สังคมด้วยวิธีไหน 
 กล่าวคือ ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า และแสดงศักด์ิศรีของชาติ โดย
ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553, 2553) 
ทูลเกล้าเพื่อแต่งต้ังเป็นศิลปินแห่งชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2528 ถึงปัจจุบัน (2558) มีจํานวน 26 ท่าน เสียชีวิต
แล้ว 11 ท่าน ยังมีชีวิตอยู่ 15 ท่าน ศิลปินดังกล่าวได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในการประกวดผลงานระดับชาติ
และระดับสากลท้ังสิ้น นั่นหมายความว่า เฉพาะตัวบุคคลจะต้องมีกรอบคุณสมบัติท่ีดี ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ความ
เป็นตัวตนท่ีอยู่ในทํานองครองธรรม คือส่วนสําคัญท่ีประกอบสร้างเป็นศิลปินแห่งชาติ (Department of 
Cultural Promotion, 2013) อัตลักษณ์ตัวตนดังกล่าว เช่น ทัศนคติ ประสบการณ์ อายุ เพศ การศึกษา ภาษา
พูด-เขียน น้ําเสียง ท่าทาง อารมณ์ การดําเนินชีวิติ การแต่งกาย เป็นต้น 
 สิ่งท่ีผู้วิจัยต้องการศึกษา คือ ศิลปินแห่งชาติด้านจติรกรรม ซ่ึงเป็นผู้สร้างศิลปะด้านการวาดภาพระบายสี  
เป็นศิลปะที่สัมผัสความงามด้วยตา สร้างเรื่องราวลงในพ้ืนท่ีราบกว้างกับยาว เน้ือหาผลงานสื่อให้เห็นถึงภูมิ
ปัญญาของผู้สร้างสรรค์ และมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นเฉพาะตัว สอดคล้องกับทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ ระบุถึง
ความงามที่มนุษย์สร้าง  ศิลปินสร้างสื่อสัญลักษณท่ี์เป็นชิ้นงานไว้ให้กับแผ่นดินอันทรงคุณประโยชน์มากมาย 
เพราะเม่ือผลงานถูกสร้างสรรค์ขึ้น แล้วส่ือสารออกสู่สังคม สามารถบ่งบอกได้ว่า ผลงานชิ้นนั้นแสดงให้เห็น
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สัญลักษณ์ และเอกลักษณ์ท่ีเป็นตัวตนของศิลปินเหล่าน้ัน นั่นหมายความว่าศิลปินได้สื่อสารคุณลักษณะหรือ
คุณสมบัติต่างๆ ซ่ึงเป็นอัตลักษณ์ผ่านตัวผลงานภาพวาด สะท้อนความเป็นตัวตนของศิลปินเอง การสื่อสารผ่าน
ผลงานที่เรียกว่าจิตรกรรม ศิลปินนําเสนอรูปแบบ เนื้อหาของผลงาน ใช้เทคนิคการจัดองค์ประกอบศิลป ์การใช้สี 
รูปทรง หรือจัดแบบอิสระตามประสบการณ์ของศลิปิน  ศิลปินเลือกในการสร้างผลงานให้งดงามอย่างไร ทําไมจึง
เรียกได้ว่าเป็นการสื่อสารอัตลักษณ์ของศิลปินคนนั้น ซ่ึงเป็นภาษาชนิดหน่ึงด้วย 
 สิ่งท่ีตามมาคือ แนวคิดการสื่อสารเชิงอวัจนภาษาตามแนวทางของ วินเดน Wilden, A. (1980) ได้ให้
นิยามของ อวัจนภาษาว่า การสื่อสาร ซ่ึงเนื้อหาสารท่ีมนุษย์สื่อสารโดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปของการสื่อสารท่ีต้อง
อาศัยสัญลักษณ์ต่างๆ และ Aruneeprapha Hometsee (2003) ให้แนวคิดขั้นตอนการเกิด การสื่อสารอวัจน
ภาษาว่า เป็นการสื่อสารด้วยท่าทาง เสียง และภาษารูปสัญลักษณ์ แทนความหมาย การวิจัยเรื่องการสื่อสารอัต
ลักษณ์ของศิลปนิแห่งชาติด้านจติรกรรม ศิลปินย่อมมีการสื่อสารความเป็นตัวตน และผลงานจิตรกรรมผ่าน
ช่องทางไปตามลกัษณะดังกล่าว 
 จากประเด็นข้างต้น ศิลปินสื่อสารอัตลักษณ์ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม (painting) อย่างไร ผลงาน
จิตรกรรมของศิลปินแห่งชาติเกี่ยวข้องกับ ทฤษฎสีัญศาสตร์ หรือ สัญวิทยา (semiotics) ตามแนวคิดของ
นักวิชาการ โซซูร์ (Saussure) และเพียร์ซ (Peirce) สอดคล้องกันว่า สัญญะ (sign) คือการศึกษาความหมายท่ี
มากกว่าตัวมันเอง ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการสื่อสารโดยตรง และสัญญะจะเกิดขึ้นได้นั้นผู้สื่อจะต้องต้ังใจประกอบสร้าง
ขึ้นมา ด้วยบริบทของสังคม วัฒนธรรม กาลเทศะ (Kaewthep, K., 2005) ทฤษฎีสัญวิทยาจะเป็นแนวทางไปสู่
คําตอบได้ในประเด็น การสื่อสารอัตลักษณ์บุคคลและผลงานของศลิปินแห่งชาติด้านจิตรกรรม สิ่งสาํคัญท่ีสุด 
ศิลปินแห่งชาติสือ่สารอัตลักษณ์ตัวตน ผลงานที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์นั้น ออกสู่สังคมด้วยวิธีการพูด การ
พิมพ์ ทางสื่อเทคโนโลยี หรือการแสดงผลงานจิตรกรรมหรือไม่ จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ทางด้าน
การสื่อสารอัตลักษณ์ของบุคคล ผลงาน และสื่อสารอัตลักษณ์ออกสู่สังคมของศิลปนิแห่งชาติ เป็นไปได้ว่า ศิลปนิ
นั้นมีความเป็นตัวตน ท้ังท่ีคงตัวเหมือนเดิม และมีอัตลักษณ์ท่ีสร้างข้ึนใหม่ ย่อมสื่อผ่านช่องทางต่างๆ ออกสู่สังคม
เพ่ือให้สังคมได้รับรู้ 
 ผู้วิจัยจําเป็นต้องศึกษา การสื่อสารอัตลักษณ์ดังกล่าว ว่าศิลปินประกอบสร้างตัวตนข้ึนมาหรือไม่อย่างไร  
และความสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ศิลปินใช้วิธีการสื่อสารอัตลักษณ์ดังกล่าวแบบใด จึงได้รับการพิจารณา
แต่งตั้งเป็นศิลปนิแห่งชาติ ซ่ึงในรอบปีจะได้รับการคัดเลือกหนึ่งหรือสองคนเท่าน้ัน และบางปีก็ไม่มีเลย 
จากที่ได้กล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าการค้นหาคําตอบ เรื่อง การสื่อสารอัตลักษณ์ของศิลปนิแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้าน
จิตรกรรม ประเด็นการสื่อสารอัตลักษณ์บุคคล ผลงาน และอัตลักษณ์ทางสังคมของศิลปินแห่งชาติ มีความ
จําเป็นอย่างมากสําหรับคําตอบที่ว่า ศิลปินสื่อสารอัตลักษณ์บุคคลซ่ึงเป็นตัวศิลปินเองอย่างไร สื่อสารอัตลักษณ์
ผลงานแบบไหน และสื่อให้สังคมทราบด้วยกลวิธีใด ซ่ึงผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัยจะได้นําองค์ความรู้ท่ีได้ไปเป็น
แนวทางในการนําข้อค้นพบให้กับศิลปินรุ่นใหม่เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพด้านจติรกรรม ในการสื่อสารอัต
ลักษณ์เข้าสู่การเป็นศิลปินแห่งชาติสาขา 
 ทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม และเป็นแนวทางในการนําเทคนิควิธีการสื่อสารอัตลักษณ์ทางสังคมของศิลปนิ
เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ให้กับคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวง
วัฒนธรรม นําเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อีกท้ังยังสามารถนําองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อค้นพบ
การสื่อสารอัตลักษณ์บุคคล ผลงาน สังคม สู่สถาบันการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ต่อไป 
 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการสื่อสารอัตลักษณ์บุคคลของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม 
 2. เพ่ือศึกษาการสื่อสารอัตลักษณ์ผลงานของศิลปนิแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม 
 3. เพ่ือศึกษาการสื่อสารอัตลักษณ์ทางสังคมของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้านจติรกรรม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
วิเคราะห์ผลงานจิตรกรรม ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ตามวิธีการดังต่อไปน้ี 
 1. แหล่งข้อมูล 
  1.1 ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (purposive sampling) มีภูมิลําเนา ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ 
จํานวน 10 คน และมีเกณฑ์คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสําคัญ คือ 1) มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน 2) สุขภาพร่างกายแข็งแรงมี
ความพร้อมในการให้ข้อมูล 
 1.2 ผลงานของศลิปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม จํานวน 20 ผลงาน จากศิลปิน
แห่งชาติ 10 คนๆ ละ 2 ผลงาน แบ่งเป็น 2 ยุค คือยุคก่อนและหลังเป็นศิลปินแห่งชาติ ยุคละ1ชิ้น 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Interview)  เป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-Structured 
Interview) เป็นคําถามปลายเปิด (open-ended questions) นําไปใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุม่ตัวอย่าง
เก่ียวกับ 1) ข้อมูลปัจจุบันของผู้ให้สัมภาษณ์ 2) การสื่อสารอัตลักษณ์บุคคลของศลิปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์
ประเภทจิตรกรรม 3) การสื่อสารอัตลักษณ์ผลงานของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม 4) การ
สื่อสารอัตลักษณ์ด้านสังคมของศลิปินแห่งชาติประเภทจิตรกรรม แบบวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรม  นําไปใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานจิตรกรรมของศิลปินแต่ละคนๆ ละ 2 ผลงาน รวม 20 ผลงาน เพ่ือศึกษาการ
สื่อสารอัตลักษณ์ด้านผลงานของศลิปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
1) คุณลักษณะทั่วไปของผลงาน 2) เนื้อหาของผลงาน 3) กระบวนการสร้างผลงาน 4) สรุป การสื่อสารอัตลักษณ์
ตัวตน และอัตลักษณ์ผลงาน ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนโดยขอคําปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ (content validity) 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การสัมภาษณ์ เก็บข้อมูล จากแบบสัมภาษณ์เชิงลกึและการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบ
วิเคราะห์ผลงานจิตรกรรม  เก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยการถ่าย และเก็บภาพผลงานของศิลปินอย่างละเอียด  
ท้ัง 20 ผลงาน ของศิลปินแห่งชาติ ท้ัง 10 คน พร้อมเอกสารท่ีศิลปินใช้อธิบายผลงาน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. การสื่อสารอัตลักษณ์บุคคลของศิลปินแห่งชาติด้านจิตรกรรม 
  1.1) ประสบการณ์ เพศ การศึกษา พบว่า ประสบการณ์ของการเป็นศิลปินแห่งชาติ ต้องทํางาน
จากแรงบันดาลใจไปสู่ความงามไม่มีท่ีสิ้นสุด ช่วยชาติช่วยสังคมทางด้านศิลปะ เพศไม่มีอุปสรรคต่อการทํางาน
จิตรกรรม ต้องศึกษาสิ่งต่างๆ อย่างลึกซ้ึง ชนิดเข้าถึงแก่น เพ่ือสร้างงานศิลปะ 1.2) ทัศนคติด้านศิลปะ พบว่า  
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สัญลักษณ์ และเอกลักษณ์ท่ีเป็นตัวตนของศิลปินเหล่าน้ัน นั่นหมายความว่าศิลปินได้สื่อสารคุณลักษณะหรือ
คุณสมบัติต่างๆ ซ่ึงเป็นอัตลักษณ์ผ่านตัวผลงานภาพวาด สะท้อนความเป็นตัวตนของศิลปินเอง การสื่อสารผ่าน
ผลงานที่เรียกว่าจิตรกรรม ศิลปินนําเสนอรูปแบบ เน้ือหาของผลงาน ใช้เทคนิคการจัดองค์ประกอบศิลป ์การใช้สี 
รูปทรง หรือจัดแบบอิสระตามประสบการณ์ของศลิปิน  ศิลปินเลือกในการสร้างผลงานให้งดงามอย่างไร ทําไมจึง
เรียกได้ว่าเป็นการสื่อสารอัตลักษณ์ของศิลปินคนนั้น ซ่ึงเป็นภาษาชนิดหนึ่งด้วย 
 สิ่งท่ีตามมาคือ แนวคิดการสื่อสารเชิงอวัจนภาษาตามแนวทางของ วินเดน Wilden, A. (1980) ได้ให้
นิยามของ อวัจนภาษาว่า การสื่อสาร ซ่ึงเนื้อหาสารท่ีมนุษย์สื่อสารโดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปของการสื่อสารท่ีต้อง
อาศัยสัญลักษณ์ต่างๆ และ Aruneeprapha Hometsee (2003) ให้แนวคิดขั้นตอนการเกิด การสื่อสารอวัจน
ภาษาว่า เป็นการสื่อสารด้วยท่าทาง เสียง และภาษารูปสัญลักษณ์ แทนความหมาย การวิจัยเรื่องการสื่อสารอัต
ลักษณ์ของศิลปนิแห่งชาติด้านจติรกรรม ศิลปินย่อมมีการสื่อสารความเป็นตัวตน และผลงานจิตรกรรมผ่าน
ช่องทางไปตามลกัษณะดังกล่าว 
 จากประเด็นข้างต้น ศิลปินสื่อสารอัตลักษณ์ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม (painting) อย่างไร ผลงาน
จิตรกรรมของศิลปินแห่งชาติเกี่ยวข้องกับ ทฤษฎสีัญศาสตร์ หรือ สัญวิทยา (semiotics) ตามแนวคิดของ
นักวิชาการ โซซูร์ (Saussure) และเพียร์ซ (Peirce) สอดคล้องกันว่า สัญญะ (sign) คือการศึกษาความหมายท่ี
มากกว่าตัวมันเอง ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการสื่อสารโดยตรง และสัญญะจะเกิดขึ้นได้นั้นผู้สื่อจะต้องต้ังใจประกอบสร้าง
ขึ้นมา ด้วยบริบทของสังคม วัฒนธรรม กาลเทศะ (Kaewthep, K., 2005) ทฤษฎีสัญวิทยาจะเป็นแนวทางไปสู่
คําตอบได้ในประเด็น การสื่อสารอัตลักษณ์บุคคลและผลงานของศลิปินแห่งชาติด้านจิตรกรรม สิ่งสาํคัญท่ีสุด 
ศิลปินแห่งชาติสือ่สารอัตลักษณ์ตัวตน ผลงานที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์นั้น ออกสู่สังคมด้วยวิธีการพูด การ
พิมพ์ ทางสื่อเทคโนโลยี หรือการแสดงผลงานจิตรกรรมหรือไม่ จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ทางด้าน
การสื่อสารอัตลักษณ์ของบุคคล ผลงาน และสื่อสารอัตลักษณ์ออกสู่สังคมของศิลปนิแห่งชาติ เป็นไปได้ว่า ศิลปนิ
นั้นมีความเป็นตัวตน ท้ังท่ีคงตัวเหมือนเดิม และมีอัตลักษณ์ท่ีสร้างข้ึนใหม่ ย่อมสื่อผ่านช่องทางต่างๆ ออกสู่สังคม
เพ่ือให้สังคมได้รับรู้ 
 ผู้วิจัยจําเป็นต้องศึกษา การสื่อสารอัตลักษณ์ดังกล่าว ว่าศิลปินประกอบสร้างตัวตนข้ึนมาหรือไม่อย่างไร  
และความสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ศิลปินใช้วิธีการสื่อสารอัตลักษณ์ดังกล่าวแบบใด จึงได้รับการพิจารณา
แต่งต้ังเป็นศิลปนิแห่งชาติ ซ่ึงในรอบปีจะได้รับการคัดเลือกหนึ่งหรือสองคนเท่านั้น และบางปีก็ไม่มีเลย 
จากท่ีได้กล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าการค้นหาคําตอบ เรื่อง การสื่อสารอัตลักษณ์ของศิลปนิแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้าน
จิตรกรรม ประเด็นการสื่อสารอัตลักษณ์บุคคล ผลงาน และอัตลักษณ์ทางสังคมของศิลปินแห่งชาติ มีความ
จําเป็นอย่างมากสําหรับคําตอบที่ว่า ศิลปินสื่อสารอัตลักษณ์บุคคลซ่ึงเป็นตัวศิลปินเองอย่างไร สื่อสารอัตลักษณ์
ผลงานแบบไหน และสื่อให้สังคมทราบด้วยกลวิธีใด ซ่ึงผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัยจะได้นําองค์ความรู้ท่ีได้ไปเป็น
แนวทางในการนําข้อค้นพบให้กับศิลปินรุ่นใหม่เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพด้านจติรกรรม ในการสื่อสารอัต
ลักษณ์เข้าสู่การเป็นศิลปินแห่งชาติสาขา 
 ทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม และเป็นแนวทางในการนําเทคนิควิธีการสื่อสารอัตลักษณ์ทางสังคมของศิลปนิ
เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ให้กับคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวง
วัฒนธรรม นําเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อีกท้ังยังสามารถนําองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อค้นพบ
การสื่อสารอัตลักษณ์บุคคล ผลงาน สังคม สู่สถาบันการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ต่อไป 
 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการสื่อสารอัตลักษณ์บุคคลของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม 
 2. เพ่ือศึกษาการสื่อสารอัตลักษณ์ผลงานของศิลปนิแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม 
 3. เพ่ือศึกษาการสื่อสารอัตลักษณ์ทางสังคมของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้านจติรกรรม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
วิเคราะห์ผลงานจิตรกรรม ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ตามวิธีการดังต่อไปน้ี 
 1. แหล่งข้อมูล 
  1.1 ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (purposive sampling) มีภูมิลําเนา ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ 
จํานวน 10 คน และมีเกณฑ์คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสําคัญ คือ 1) มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน 2) สุขภาพร่างกายแข็งแรงมี
ความพร้อมในการให้ข้อมูล 
 1.2 ผลงานของศลิปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม จํานวน 20 ผลงาน จากศิลปิน
แห่งชาติ 10 คนๆ ละ 2 ผลงาน แบ่งเป็น 2 ยุค คือยุคก่อนและหลังเป็นศิลปินแห่งชาติ ยุคละ1ชิ้น 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Interview)  เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured 
Interview) เป็นคําถามปลายเปิด (open-ended questions) นําไปใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุม่ตัวอย่าง
เกี่ยวกับ 1) ข้อมูลปัจจุบันของผู้ให้สัมภาษณ์ 2) การสื่อสารอัตลักษณ์บุคคลของศลิปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์
ประเภทจิตรกรรม 3) การสื่อสารอัตลักษณ์ผลงานของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม 4) การ
สื่อสารอัตลักษณ์ด้านสังคมของศลิปินแห่งชาติประเภทจิตรกรรม แบบวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรม  นําไปใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานจิตรกรรมของศิลปินแต่ละคนๆ ละ 2 ผลงาน รวม 20 ผลงาน เพ่ือศึกษาการ
สื่อสารอัตลักษณ์ด้านผลงานของศลิปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
1) คุณลักษณะทั่วไปของผลงาน 2) เนื้อหาของผลงาน 3) กระบวนการสร้างผลงาน 4) สรุป การสื่อสารอัตลักษณ์
ตัวตน และอัตลักษณ์ผลงาน ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนโดยขอคําปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ (content validity) 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การสัมภาษณ์ เก็บข้อมูล จากแบบสัมภาษณ์เชิงลกึและการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบ
วิเคราะห์ผลงานจิตรกรรม  เก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยการถ่าย และเก็บภาพผลงานของศิลปินอย่างละเอียด  
ท้ัง 20 ผลงาน ของศิลปินแห่งชาติ ท้ัง 10 คน พร้อมเอกสารท่ีศิลปินใช้อธิบายผลงาน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. การสื่อสารอัตลักษณ์บุคคลของศิลปินแห่งชาติด้านจิตรกรรม 
  1.1) ประสบการณ์ เพศ การศึกษา พบว่า ประสบการณ์ของการเป็นศิลปินแห่งชาติ ต้องทํางาน
จากแรงบันดาลใจไปสู่ความงามไม่มีท่ีสิ้นสุด ช่วยชาติช่วยสังคมทางด้านศิลปะ เพศไม่มีอุปสรรคต่อการทํางาน
จิตรกรรม ต้องศึกษาส่ิงต่างๆ อย่างลึกซ้ึง ชนิดเข้าถึงแก่น เพ่ือสร้างงานศิลปะ 1.2) ทัศนคติด้านศิลปะ พบว่า  
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รักศิลปะ และชอบเขียนรูป 1.3) ใช้ภาษาพูดเขียนตามเนื้องานท่ีทํา 1.4) การใช้อารมณ์  พบว่า ศิลปินมีอารมณ์
ท่ีดีลึกซ้ึง ละเอียดอ่อนด้านสุนทรียะ 1.5) การแต่งกายท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 1.6) การดําเนินชีวิต พบว่า ต้อง
ทํางานต่อเนื่องสมํ่าเสมอ 
 2. การสื่อสารอัตลักษณ์ผลงานของศิลปินแห่งชาติด้านจิตรกรรม 
 2.1) ผลงานจิตรกรรม ไม่จํากัดขนาด วัสดุ สี 2.2) รูปแบบนามธรรม 2.3) ท่ีมาของความคิดและ
เนื้อหา เป็นความเชื่อ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพุทธศาสนา หลากหลาย 2.4) หลักการจัดวางภาพ ใช้หลักความ
เหมาะสมออกนอกทฤษฎี 2.5) รูปทรง ดัดแปลงจากธรรมชาติ 2.6) วิธีการระบายสีแบบเรียบและทิ้งร่องรอย 
โทนสีไม่กําหนด มาจากเร่ืองราวเนื้อหาอารมณ์ 
 3. การสื่อสารอัตลักษณ์ทางสังคมของศิลปินแห่งชาติด้านจิตรกรรม 
 3.1) การสื่อสารอัตลักษณ์ทางสังคม เป็นสื่อ หนังสือ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สูจิบัตร การพูดให้สัมภาษณ์ 
การพูดบรรยาย วิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ 3.2) การแสดงงานผลงาน มีสถานท่ี รูปท่ีแสดง สูจิบัตร แสดง
ผลงานทุกปี กลุ่มเป้าหมาย ทุกคน การประเมินใช้สมุดแสดงความคิดเห็น 3.3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ผลงานต้องสร้างสรรค์ มีสไตล์ของตนเอง ศิลปินมีบุคลิกเฉพาะ ทํางานส่งผลสูส่ังคม เป็นศิลปินแห่งชาติได้จาก
ผลงานที่ทําไว้และการนําเสนอจากองค์กรภาครัฐและเอกชน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การสื่อสารอัตลักษณ์บุคคลของศิลปินแห่งชาติด้านสาขาทัศนศลิป์ด้านจิตรกรรม 
  1.1 พบว่า ประสบการณ์ของการเป็นศิลปินแห่งชาติ ต้องทํางานหนักจากแรงบันดาลใจไปสู่ความ
งามไม่มีท่ีสิ้นสุด ช่วยชาติช่วยสังคมทางด้านศิลปะ แต่ศิลปินแห่งชาติเป็นตอนอายุมากเกินไป แต่สิ่งสําคัญคือ 
ศิลปินต้องศึกษาสิ่งต่างๆ อย่างลึกซ้ึง ชนิดเข้าถึงแก่น ก่อนท่ีจะสร้างงานศิลปะ สอดคล้องกับทัศนะของ  
Kaewthep, K. (2005) ท่ีพบว่า อัตลักษณ์ไม่ได้ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดท้ังหมด แต่ถูกประกอบสร้างมันข้ึนมา 
(Socially constructed) กล่าวคอื เพศ อายุ เป็นอัตลักษณ์ท่ีติดตัว ส่วนประสบการณ์ การศึกษา ถูกประกอบ
สร้างความภายหลัง และสอดคล้องกับงานของ บรสัเซอร์ Brassieur, C.R. (1999) ศึกษา อัตลักษณ์ความเป็น
ฝรั่งเศสของกลุ่มคนในกลางหุบเขาแม่น้ํามิสซิสซิปปี พบว่า ประสบการณ์ การศึกษา เป็นอัตลักของตนเอง
และอัตลักษณ์ของกลุ่มท่ีปฏิบัติมาเหมือนๆ กัน 
  1.2 การสื่ออัตลักษณ์ ด้านทัศนคติต่อศิลปะและต่อมนุษย์ พบว่า ศิลปินมีความรักศิลปะและชอบ
เขียนรูป จากข้อพิสูจน์เห็นได้ว่า ศิลปะมีความจริง ความดี และความงาม เป็นทัศนคติในทางบวก ซ่ึงผู้ทํางาน
ศิลปะรู้สึกเช่นนั้น สอดคล้องกับแนวคิดของ โรเจอร์ (Roger) ได้กล่าวว่า ทัศนคติเป็นดัชนีชี้ว่า บุคคลนั้นคิดและ
รู้สึกอย่างไรต่อคน วัตถุ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ มีรากฐานมาจากความเชื่อท่ีอาจส่งผลถึง
พฤติกรรมในอนาคตได้ ทัศนคติจึงเป็นความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า และเป็นมิติของการประเมิน เพ่ือ
แสดงว่าชอบหรือไม่ชอบ ต่อประเด็นหนึ่งๆ (Roger, 1978, quoted in Suraphong Sothanasathien, 1990)  
และสอดคล้องกับ แบบจําลองการสื่อสาร ของ เดวิด เบอร์โล  ท่ีกล่าวว่า ทัศนคติของผู้ส่งสารและผูร้ับสาร เป็น
วิธกีารที่บุคคลประเมินสิ่งต่างๆ โดยความโน้มเอียงของตนเอง เพ่ือให้เข้าถึงหรือหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นๆ (David Berlo, 
1960)  ในทิศทางเดียวกันงานของ Hongthong, N. (2004) ท่ีศึกษาอัตบุคคลในทัศนะของฌากส์ลากอง พบว่า 
มนุษย์เป็นผู้สร้างตัวตนของตัวเอง เป็นผู้กําหนดคุณค่าและความหมายแก่ตัวเองในสิ่งต่างๆ มนุษย์จึงเป็นนายของ
ตัวเอง 
  1.3 การสื่ออัตลักษณ์ด้าน ภาษาในการพูดการเขียน พบว่า ภาษาพูดหรือภาษาเขียนท่ีของศิลปิน
นั้น คือพูดและเขียนตามเนื้องานท่ีทํา ศิลปินส่วนใหญ่ มีการสื่อสารอัตลักษณ์จากภาพวาด การเข้าใจศิลปิน 

อาจจะต้องแปลจากภาพเขียน สอดคล้องกับแนวคิดการสื่อสารเชิงอวัจนภาษา ของ กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย 
ท่ีกล่าวว่า การสื่อสารเชิงอวัจนภาษา เช่น ภาษารูปภาพ เป็นการใช้สัญลักษณ์ภาษาท่ีต้องแปล และมี
ประสบการณ์ในการตีความ (Chokrainsukchai, K., 2007) 
 1.4 การสื่อสารอัตลักษณ์ด้าน การใช้อารมณ์ พบว่า ศิลปินมีอารมณ์ท่ีดีลึกซ้ึงซ่อนอยู่ภายในจิตใจ 
จะละเอียดอ่อนด้านสุนทรียะ กล่าวคือ ศิลปินแห่งชาติ สร้างงานศิลปะสมํ่าเสมอ ย่อมมีอารมณ์สุนทรียะ เป็น
อารมณ์ดีท่ีเก่ียวกับบริบทของงานท่ีทํา สอดคล้องกับ (Kaewthep, K., 2005) ท่ีกล่าวไว้ว่า อัตลักษณ์ก็ยัง
เก่ียวข้องกับ มิติ "ภายใน" ของความเป็นตัวเราท้ังในด้านของอารมณ์ ความรู้สึก เพราะมนุษย์ให้ความหมายหรือ
เปลี่ยนแปลงความหมายที่เก่ียวกับตนเอง กับโลกและปริมณฑลของอัตลักษณ์มันซ้อนทับกันอยู่ ซ่ึงเป็นระดับอัต
ลักษณ์ส่วนบุคคล 
  1.5 การสื่อสารอัตลักษณ์ด้าน การแต่งกาย ของศิลปิน พบว่า การแต่งกาย เป็นเอกลักษณ์ของ
ตัวเองตามความเชื่อ เลือกท่ีเหมาะสมเฉพาะบุคคล สอดคล้องกับ Satawatin, P. (2003) ท่ีกล่าวว่า การแต่งกาย 
(dress) เป็นจุดเริ่มแรกของการเกิดทัศนคติในรูปแบบต่างๆ ของผู้พบเห็น การแต่งกายจะทําให้เรารู้จักคนท่ีใส่
มากขึ้น สอดคล้องกับ (Witthawet, W. & Wannapok, S., 2009) ซ่ึงกล่าวว่า การแต่งกายไม่ได้มีกฎเกณฑ์
ตายตัว ให้มีความเหมาะสม สะอาด เรียบร้อย สังคมมีเกณฑ์ต่างกัน ตามกาลเทศะ สมัยนิยม  
  1.6 การสื่อสารอัตลักษณ์ด้าน การดําเนินชีวิต ของศิลปิน พบว่า ศิลปินแห่งชาติมีการดําเนินชีวิต
โดยการทํางานต่อเนื่องสมํ่าเสมอ ช่วยเหลือสังคม เพราะเป็นงานที่รักและชอบ สอดคล้องกับ Serirat, S., et al. 
(2009) กล่าวถึง รูปแบบการดํารงชีวิตในโลกมนุษย์ แสดงออกในรูปของกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น  
สอดคล้องกับทัศนะของ Jaturongkun, A. (2007) ท่ีกล่าวว่า การดําเนินชีวิตของมนุษณ์มีหลักเกณฑ์ เร่ิมท่ี
สังคมและวัฒนธรรม เราเรียกว่า  แบบของการใช้ชีวิต 
 2.  การสื่อสารอัตลักษณ์ผลงานของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลปด์้านจิตรกรรม 
  2.1 คุณลักษณะทั่วไปของผลงานจิตรกรรม พบว่า ผลงานจิตรกรรม ไม่จํากัดขนาด วัสดุ สี  เช่น 
กระดาษ ผ้า ไม้ ผนัง พลาสติก ฯลฯ สอดคล้องกับ N. Na Paknam (1997) ท่ีกล่าวว่า จติรกรรมเป็นการวาดรูป 
การระบายสี  ด้วยดินสอ  สีชอล์ก สีฝุ่น สีน้ํา สีน้ํามัน ฯลฯ วัสดุใดก็ได้ถือว่าเป็นจิตรกรรมท้ังสิ้น สอดคล้องกับ  
(Tangcharoen, W., 2009)  ท่ีกล่าวว่า สุนทรียศาสตร์หลังสมัยใหม่ ศตวรรษท่ี 20 ถึง ปัจจุบัน  มุ่งเน้นความคิด 
การรับรู้และการตีความภาพความคิดในสมอง นําเสนอสื่อแสดงออกทางศิลปะที่หลากหลาย มิได้ติดยึดอยู่กับสื่อ
แสดงออกจากอดีตเท่านั้น 
  2.2 รูปแบบของผลงานจิตรกรรม พบว่า ศิลปินสร้าง เป็นรูปแบบนามธรรม คือ ผ่านกระบวนการ
สกัดมาจากของจริง รูปแบบสีสันแปลกเปล่ียนไป ซ่ึงไม่เหมือนจริงท่ีเห็นตรงหน้า  สอดคล้องกับแนวคิดของ    
(Ketpetch, C., 2013) ท่ีว่า รูปแบบนามธรรม เป็นการสร้างสรรคง์านศิลปะที่ไม่มีรูปแบบและเรื่องราวเหมือน
จริง ศิลปินท่ีถ่ายทอดลงในผลงานการสร้างสรรค์รปูแบบตามความรู้สึก และสอดคล้องกับ (Taothong, S., 
1993) ท่ีกล่าวว่า ศิลปะไร้รูปลักษณ์ หรือศิลปะนามธรรม เป็นศิลปะที่แสดงสุนทรียภาพท่ีแยกความรู้สึกหรือ
อารมณ์ออกจากรูปทรงท่ีเป็นจริง ซ่ึงผู้ดูจะรับรู้และซาบซ้ึงได้ตามเอกัตภาพโดยไม่จําเป็นต้องเข้าใจตรงกับผู้
สร้างสรรค ์ 
  2.3 ท่ีมาของความคิด พบวา่ ท่ีมาของความคิดและเนื้อหา เป็นความเชื่อ ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและพุทธศาสนา หลากหลาย ศิลปินแห่งชาติมีแรงบันดาลใจ จึงจะมีผลงานขึ้นมาได้ สอดรับกับ
แนวคิดของ (Tinanon, S., 1998; Taothong, S., 1993; Phuamdee, S., 2003) ท่ีสรุปได้ว่า ท่ีมาของความคิด
หรือแรงบันดาลใจของศิลปินมาจาก ความจริง ความดี ความงาม ของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความเชื่อ ถือว่าเป็น
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รักศิลปะ และชอบเขียนรูป 1.3) ใช้ภาษาพูดเขียนตามเนื้องานท่ีทํา 1.4) การใช้อารมณ์  พบว่า ศิลปินมีอารมณ์
ท่ีดีลึกซ้ึง ละเอียดอ่อนด้านสุนทรียะ 1.5) การแต่งกายท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 1.6) การดําเนินชีวิต พบว่า ต้อง
ทํางานต่อเนื่องสมํ่าเสมอ 
 2. การสื่อสารอัตลักษณ์ผลงานของศิลปินแห่งชาติด้านจิตรกรรม 
 2.1) ผลงานจิตรกรรม ไม่จํากัดขนาด วัสดุ สี 2.2) รูปแบบนามธรรม 2.3) ท่ีมาของความคิดและ
เน้ือหา เป็นความเชื่อ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพุทธศาสนา หลากหลาย 2.4) หลักการจัดวางภาพ ใช้หลักความ
เหมาะสมออกนอกทฤษฎี 2.5) รูปทรง ดัดแปลงจากธรรมชาติ 2.6) วิธีการระบายสีแบบเรียบและทิ้งร่องรอย 
โทนสีไม่กําหนด มาจากเร่ืองราวเนื้อหาอารมณ์ 
 3. การสื่อสารอัตลักษณ์ทางสังคมของศิลปินแห่งชาติด้านจิตรกรรม 
 3.1) การสื่อสารอัตลักษณ์ทางสังคม เป็นสื่อ หนังสือ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สูจิบัตร การพูดให้สัมภาษณ์ 
การพูดบรรยาย วิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ 3.2) การแสดงงานผลงาน มีสถานท่ี รูปท่ีแสดง สูจิบัตร แสดง
ผลงานทุกปี กลุ่มเป้าหมาย ทุกคน การประเมินใช้สมุดแสดงความคิดเห็น 3.3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ผลงานต้องสร้างสรรค์ มีสไตล์ของตนเอง ศิลปินมีบุคลิกเฉพาะ ทํางานส่งผลสูส่ังคม เป็นศิลปินแห่งชาติได้จาก
ผลงานที่ทําไว้และการนําเสนอจากองค์กรภาครัฐและเอกชน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การสื่อสารอัตลักษณ์บุคคลของศิลปินแห่งชาติด้านสาขาทัศนศลิป์ด้านจิตรกรรม 
  1.1 พบว่า ประสบการณ์ของการเป็นศิลปินแห่งชาติ ต้องทํางานหนักจากแรงบันดาลใจไปสู่ความ
งามไม่มีท่ีสิ้นสุด ช่วยชาติช่วยสังคมทางด้านศิลปะ แต่ศิลปินแห่งชาติเป็นตอนอายุมากเกินไป แต่สิ่งสําคัญคือ 
ศิลปินต้องศึกษาสิ่งต่างๆ อย่างลึกซ้ึง ชนิดเข้าถึงแก่น ก่อนท่ีจะสร้างงานศิลปะ สอดคล้องกับทัศนะของ  
Kaewthep, K. (2005) ท่ีพบว่า อัตลักษณ์ไม่ได้ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดท้ังหมด แต่ถูกประกอบสร้างมันข้ึนมา 
(Socially constructed) กล่าวคอื เพศ อายุ เป็นอัตลักษณ์ท่ีติดตัว ส่วนประสบการณ์ การศึกษา ถูกประกอบ
สร้างความภายหลัง และสอดคล้องกับงานของ บรสัเซอร์ Brassieur, C.R. (1999) ศึกษา อัตลักษณ์ความเป็น
ฝรั่งเศสของกลุ่มคนในกลางหุบเขาแม่น้ํามิสซิสซิปปี พบว่า ประสบการณ์ การศึกษา เป็นอัตลักของตนเอง
และอัตลักษณ์ของกลุ่มท่ีปฏิบัติมาเหมือนๆ กัน 
  1.2 การสื่ออัตลักษณ์ ด้านทัศนคติต่อศิลปะและต่อมนุษย์ พบว่า ศิลปินมีความรักศิลปะและชอบ
เขียนรูป จากข้อพิสูจน์เห็นได้ว่า ศิลปะมีความจริง ความดี และความงาม เป็นทัศนคติในทางบวก ซ่ึงผู้ทํางาน
ศิลปะรู้สึกเช่นนั้น สอดคล้องกับแนวคิดของ โรเจอร์ (Roger) ได้กล่าวว่า ทัศนคติเป็นดัชนีชี้ว่า บุคคลนั้นคิดและ
รู้สึกอย่างไรต่อคน วัตถุ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ มีรากฐานมาจากความเชื่อท่ีอาจส่งผลถึง
พฤติกรรมในอนาคตได้ ทัศนคติจึงเป็นความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า และเป็นมิติของการประเมิน เพ่ือ
แสดงว่าชอบหรือไม่ชอบ ต่อประเด็นหนึ่งๆ (Roger, 1978, quoted in Suraphong Sothanasathien, 1990)  
และสอดคล้องกับ แบบจําลองการสื่อสาร ของ เดวิด เบอร์โล  ท่ีกล่าวว่า ทัศนคติของผู้ส่งสารและผูร้ับสาร เป็น
วิธีการที่บุคคลประเมินสิ่งต่างๆ โดยความโน้มเอียงของตนเอง เพ่ือให้เข้าถึงหรือหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นๆ (David Berlo, 
1960)  ในทิศทางเดียวกันงานของ Hongthong, N. (2004) ท่ีศึกษาอัตบุคคลในทัศนะของฌากส์ลากอง พบว่า 
มนุษย์เป็นผู้สร้างตัวตนของตัวเอง เป็นผู้กําหนดคุณค่าและความหมายแก่ตัวเองในสิ่งต่างๆ มนุษย์จึงเป็นนายของ
ตัวเอง 
  1.3 การสื่ออัตลักษณ์ด้าน ภาษาในการพูดการเขียน พบว่า ภาษาพูดหรือภาษาเขียนท่ีของศิลปิน
นั้น คือพูดและเขียนตามเนื้องานท่ีทํา ศิลปินส่วนใหญ่ มีการสื่อสารอัตลักษณ์จากภาพวาด การเข้าใจศิลปิน 

อาจจะต้องแปลจากภาพเขียน สอดคล้องกับแนวคิดการสื่อสารเชิงอวัจนภาษา ของ กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย 
ท่ีกล่าวว่า การสื่อสารเชิงอวัจนภาษา เช่น ภาษารูปภาพ เป็นการใช้สัญลักษณ์ภาษาท่ีต้องแปล และมี
ประสบการณ์ในการตีความ (Chokrainsukchai, K., 2007) 
 1.4 การสื่อสารอัตลักษณ์ด้าน การใช้อารมณ์ พบว่า ศิลปินมีอารมณ์ท่ีดีลึกซ้ึงซ่อนอยู่ภายในจิตใจ 
จะละเอียดอ่อนด้านสุนทรียะ กล่าวคือ ศิลปินแห่งชาติ สร้างงานศิลปะสมํ่าเสมอ ย่อมมีอารมณ์สุนทรียะ เป็น
อารมณ์ดีท่ีเกี่ยวกับบริบทของงานท่ีทํา สอดคล้องกับ (Kaewthep, K., 2005) ท่ีกล่าวไว้ว่า อัตลักษณ์ก็ยัง
เกี่ยวข้องกับ มิติ "ภายใน" ของความเป็นตัวเราท้ังในด้านของอารมณ์ ความรู้สึก เพราะมนุษย์ให้ความหมายหรือ
เปลี่ยนแปลงความหมายที่เกี่ยวกับตนเอง กับโลกและปริมณฑลของอัตลักษณ์มันซ้อนทับกันอยู่ ซ่ึงเป็นระดับอัต
ลักษณ์ส่วนบุคคล 
  1.5 การสื่อสารอัตลักษณ์ด้าน การแต่งกาย ของศิลปิน พบว่า การแต่งกาย เป็นเอกลักษณ์ของ
ตัวเองตามความเชื่อ เลือกท่ีเหมาะสมเฉพาะบุคคล สอดคล้องกับ Satawatin, P. (2003) ท่ีกล่าวว่า การแต่งกาย 
(dress) เป็นจุดเริ่มแรกของการเกิดทัศนคติในรูปแบบต่างๆ ของผู้พบเห็น การแต่งกายจะทําให้เรารู้จักคนท่ีใส่
มากขึ้น สอดคล้องกับ (Witthawet, W. & Wannapok, S., 2009) ซ่ึงกล่าวว่า การแต่งกายไม่ได้มีกฎเกณฑ์
ตายตัว ให้มีความเหมาะสม สะอาด เรียบร้อย สังคมมีเกณฑ์ต่างกัน ตามกาลเทศะ สมัยนิยม  
  1.6 การสื่อสารอัตลักษณ์ด้าน การดําเนินชีวิต ของศิลปิน พบว่า ศิลปินแห่งชาติมีการดําเนินชีวิต
โดยการทํางานต่อเนื่องสมํ่าเสมอ ช่วยเหลือสังคม เพราะเป็นงานท่ีรักและชอบ สอดคล้องกับ Serirat, S., et al. 
(2009) กล่าวถึง รูปแบบการดํารงชีวิตในโลกมนุษย์ แสดงออกในรูปของกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น  
สอดคล้องกับทัศนะของ Jaturongkun, A. (2007) ท่ีกล่าวว่า การดําเนินชีวิตของมนุษณ์มีหลักเกณฑ์ เริ่มท่ี
สังคมและวัฒนธรรม เราเรียกว่า  แบบของการใช้ชีวิต 
 2.  การสื่อสารอัตลักษณ์ผลงานของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลปด์้านจิตรกรรม 
  2.1 คุณลักษณะทั่วไปของผลงานจิตรกรรม พบว่า ผลงานจิตรกรรม ไม่จํากัดขนาด วัสดุ สี  เช่น 
กระดาษ ผ้า ไม้ ผนัง พลาสติก ฯลฯ สอดคล้องกับ N. Na Paknam (1997) ท่ีกล่าวว่า จติรกรรมเป็นการวาดรูป 
การระบายสี  ด้วยดินสอ  สีชอล์ก สีฝุ่น สีน้ํา สีน้ํามัน ฯลฯ วัสดุใดก็ได้ถือว่าเป็นจิตรกรรมท้ังสิ้น สอดคล้องกับ  
(Tangcharoen, W., 2009)  ท่ีกล่าวว่า สุนทรียศาสตร์หลังสมัยใหม่ ศตวรรษท่ี 20 ถึง ปัจจุบัน  มุ่งเน้นความคิด 
การรับรู้และการตีความภาพความคิดในสมอง นําเสนอสื่อแสดงออกทางศิลปะที่หลากหลาย มิได้ติดยึดอยู่กับสื่อ
แสดงออกจากอดีตเท่านั้น 
  2.2 รูปแบบของผลงานจิตรกรรม พบว่า ศิลปินสร้าง เป็นรูปแบบนามธรรม คือ ผ่านกระบวนการ
สกัดมาจากของจริง รูปแบบสีสันแปลกเปล่ียนไป ซ่ึงไม่เหมือนจริงท่ีเห็นตรงหน้า  สอดคล้องกับแนวคิดของ    
(Ketpetch, C., 2013) ท่ีว่า รูปแบบนามธรรม เป็นการสร้างสรรคง์านศิลปะที่ไม่มีรูปแบบและเรื่องราวเหมือน
จริง ศิลปินท่ีถ่ายทอดลงในผลงานการสร้างสรรค์รปูแบบตามความรู้สึก และสอดคล้องกับ (Taothong, S., 
1993) ท่ีกล่าวว่า ศิลปะไร้รูปลักษณ์ หรือศิลปะนามธรรม เป็นศิลปะที่แสดงสุนทรียภาพท่ีแยกความรู้สึกหรือ
อารมณ์ออกจากรูปทรงท่ีเป็นจริง ซ่ึงผู้ดูจะรับรู้และซาบซ้ึงได้ตามเอกัตภาพโดยไม่จําเป็นต้องเข้าใจตรงกับผู้
สร้างสรรค ์ 
  2.3 ท่ีมาของความคิด พบว่า ท่ีมาของความคิดและเนื้อหา เป็นความเชื่อ ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและพุทธศาสนา หลากหลาย ศิลปินแห่งชาติมีแรงบันดาลใจ จึงจะมีผลงานขึ้นมาได้ สอดรับกับ
แนวคิดของ (Tinanon, S., 1998; Taothong, S., 1993; Phuamdee, S., 2003) ท่ีสรุปได้ว่า ท่ีมาของความคิด
หรือแรงบันดาลใจของศิลปินมาจาก ความจริง ความดี ความงาม ของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความเชื่อ ถือว่าเป็น
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ครู เป็นแรงบันดาลใจท่ีจะถ่ายทอดความประทับใจจากความรู้สึกภายในผ่านผลงานศิลปะส่วนใหญ่เป็นภาพที่
แสดงพลังความคิด  
  2.5 หลักในการจัดวางภาพ พบว่า ศิลปินจัดตามความเหมาะสม คิดนอกทฤษฎี สอดคล้องกับ 
(Kulpisan, P., 1988) ท่ีกล่าวว่า การทํางานของศลิปิน ดูเผินๆ ก็เหมือนกับว่าไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆ เพราะมุ่ง
แสดงอารมณ์ และความรู้สึกส่วนตัวมาก แท้ท่ีจริงแล้วในความรู้สึกท่ีปราศจากหลักเกณฑ์นั้นแฝงไว้ด้วยความ
ถูกต้องตามหลักการออกแบบอยู่แล้ว ความมีทักษะและประสบการณ์อันยาวนาน ทําให้ดูเหมือนว่าหลักเกณฑ์
นั้นเป็นเรื่องธรรมดา ในทางทัศนศิลป์ไม่ได้แบ่งหลักเกณฑ์เรื่องนี้ไว้ตายตัว และสอดคล้องกับ (Taothong, S., 
1993) ท่ีว่า หลักในการจัดวางภาพ พิจารณางานศิลปะว่ามีความงาม และความเหมาะสมเพียงใด โครงสร้างทาง
ศิลปะประกอบด้วย ดุลยภาพ (Balance) และหลักการอื่นๆ แต่หลักการเหล่าน้ีมิได้เป็นกฎเกณฑ์ตายตัว   
  2.6 การสื่อสารอัตลักษณ์ รูปทรงภายในภาพ  พบว่า  เป็นรูปทรงดัดแปลงจากธรรมชาติ รูปทรง
เรขาคณิต รูปทรงอิสระ ซ่ึงสอดคล้องกับ (Taothong, S., 1993) ท่ีว่า การประกอบกันของรูปทรง ทําได้โดยใช้
การนํารูปเรขาคณิต รูปทรงธรรมชาติ และรูปทรงอิสระ (Ketpetch, C., 2013) และสอดคล้องกับแนวคิดการใช้
รูปทรงของ (Phichayapiboon, W., 1981) และ (Nimsamer, C., 1991) ท่ีมีแนวคิดว่า รูปร่างเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของรูปทรง (Form)  ศิลปินจะเขียนรูปร่างและจัดภาพใหม่โดยถ่ายทอดจากธรรมชาติ จาก
จินตนาการมาเป็นภาพจิตรกรรม ศิลปินจะมองลึกเข้าไปถึงคุณค่าของความงามของรูปร่าง ท่ีสร้างข้ึนให้งดงาม
ตามหลักสุนทรียภาพ และรูปทรงให้ความพอใจต่อความรู้สึกสัมผัส เป็นความสุขทางตา พร้อมกันนั้นก็สร้าง
เนื้อหาให้กับรูปทรงเอง ซ่ึงรูปทรง มี 3 ประเภท คือ รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอินทรีย์ และรูปทรงอิสระ  
  2.7 กระบวนการสร้างผลงาน เรื่อง การใช้สี พบว่า ศิลปินมีวิธีการระบายสีท้ังเกลี่ยเรียบและแสดง
ร่องรอยตามเนื้อหา ไม่กําหนดโทนสี มาจากเร่ืองราวเนื้อหาอารมณ์ สอดคล้องกับ (Tangcharoen, W., 1997) 
ท่ีว่า วิธีการระบายสี เป็นเทคนิควิธีการสร้างความรู้สึกของศิลปิน ซ่ึงจะทําให้ผลงานการระบายสีออกมาใน
ลักษณะต่าง เช่น เกลี่ยเรียบ และแสดงให้เห็นร่องรอย  
  3. การสื่อสารอัตลักษณ์ทางสังคมของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม 
 3.1 การสื่อสารอัตลักษณ์ทางสังคมด้านการพูด การพิมพ์ ป้ายโฆษณา สื่อเทคโนโลยีและสื่อใหม่    
พบวา่ ศิลปินแห่งชาติสื่อสารอัตลักษณ์ทางสังคม เป็นสื่อ หนังสือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ สูจิบัตร สอดคล้องกับ        
Numnon, S. (1996) กล่าวว่า สื่อสิ่งพิมพ์  มีความหมายรวมไปถึงสิ่งพิมพ์ทุกประเภท และ สอดคล้องกับ 
Saowapak, N. (1999) ท่ีว่า สื่อสิ่งพิมพ์ ใช้วัสดุกระดาษพิมพ์ เพ่ือแจกจ่ายให้กับผู้อ่านได้คราวละมากๆ เช่น 
หนังสือ นิตยสาร จุลสาร หนังสือพิมพ์ ใบปลิว แผ่นพับ คู่มือ ฯลฯ การสื่อด้วยการพูด เป็นการพูดให้สัมภาษณ์ 
การพูดบรรยาย พูดทุกช่องทาง สอดคล้องกับแนวคิดของ อรุณีประภา หอมเศรษฐี ท่ีว่า เป็นการสื่อความหมาย
ของบุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป เช่น การพูดคุย อภิปราย การประชุมสัมมนา การเรียนการสอน ตลอดจนการ
ติดต่อสื่อสารอ่ืนๆ ผู้สื่อสารสามารถแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อกันได้ (Hom Setthi, A., 1987) 
พบว่า ศิลปิน สื่อผ่านสื่อเทคโนโลยีและสื่อใหม่ ช่องทางอินเตอร์เน็ต วิทยุโทรทัศน์ ซ่ึงสอดคล้องกับ Wittayarat, 
S. (1999) ท่ีกล่าวว่า สื่อใหม่ เป็นระบบการส่ือสารหรือเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายระดับโลก ได้แก่ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริการระดับ เวิลด์ไวด์เว็บ บริการข้อมูลออนไลน์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น ขณะที่ 
(Kaewthep, K. & Chaikhunphon, N., 2012) มีแนวคิดว่า สื่อใหม่ (New Media) เป็นสื่อดิจิทัลท่ีมีความ
หลากหลายของสื่อในตัวเองและมีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ เพ่ือใช้ส่งข้อมูลข่าวสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมายท้ังเฉพาะบุคคลและ เครือข่ายอ่ืนๆ   

  3.2 การสื่อสารอัตลักษณ์ทางสังคมด้านการจัดแสดงผลงานจิตรกรรม พบว่า ศิลปินต้องแสดงผล
งานทุกปี มีสถานท่ี  รูปท่ีแสดง จํานวนผลงานท่ีแสดง เด่ียว 60-90 ผลงาน-เนื้อหา ศาสนา ความเชื่อ วิถีไทย 
ธรรมชาติ แบบสากล-ประชาสัมพันธ์ทุกสื่อ-กลุ่มเป้าหมายทุกคน-มีสมุดแสดงความคิดเห็นการชมงาน สอดคล้อง
กับ แนวคิดของ พยุงศักดิ์ ประจุศิลป์ ท่ีให้ความหมายของนิทรรศการ คือการแสดงการให้การศึกษาอย่างหนึ่ง
ด้วยการแสดงงานให้ชม ซ่ึงประกอบด้วยของจริง สิ่งของ ภาพถ่าย และแผนภูมิ สิ่งของต่างๆ ท่ีจะนําออกมา
แสดง ในการจัดเตรียมจะต้องจัดอย่างมีระเบียบเรียบร้อยดูง่ายและคํานึงถึงความแจ่มชัดรวมท้ังก่อให้เกิดความรู้ 
ช่วยให้ผู้ชมเข้าใจข้อมูล โดยใช้ข้อความสั้นๆ อธิบายประกอบ ซ่ึงควรจะมีความน่าดูน่าชมด้วย (Prajusailp, P., 
1992) แต่ไม่สอดคล้องในบางประการ กับแนวคิดทางด้านขั้นตอนในการแสดงงานหรือจัดนิทรรศการของ       
ธีรศักดิ์ อัครบวร และวัฒนะ จูฑะวิภาต ท่ีสรุปว่า ขั้นตอนในการจัดนิทรรศการ จะต้องมีการประเมินผลด้วย 
(Akaraboworn, T. & Jutawipat, W., 1999) จากการศึกษาหาคําตอบ ศิลปินแห่งชาติ ไม่ประเมินผลการแสดง
งาน เพราะไม่ได้สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดของใคร 
  3.3 การสื่อสารอัตลักษณ์ทางสังคมด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พบว่า ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ผลงานต้องสร้างสรรค์มีสไตล์ของตนเอง ศิลปินมีบุคลิกเฉพาะ ทํางานส่งผลสู่สังคม ผลงานเผยแพร่
ทางสังคมสมํ่าเสมอ เป็นศิลปินแห่งชาติได้จากผลงานที่ทําไว้และการนําเสนอจากองค์กรภาครัฐและเอกชน 
สามารถนําเสนอได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ แนวคิดของ เดอ ฟีนา (De Fina, A.) กล่าวถึง การสื่อสารกับอัต
ลักษณ์ว่า มนุษย์เราน้ันสื่อสารโดยมีเป้าหมายที่จะบอกว่า “เราคือใคร” ในขณะที่เราใช้การสื่อสารบอกคนอ่ืนว่า 
“เราเป็นใคร” ท้ายท่ีสุดก็สื่อสารเพ่ือจะบอกว่า “เราเหมือนหรือต่างกับเขาอย่างไร” เดอ ฟีนา (De Fina, A. 
2011) ในขณะท่ีแนวคิดของ แฮชท์ (M. Hecht) ให้ทัศนะเกี่ยวกับ อัตลักษณ์ว่ามีความหลากหลายและ
เคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา นั่นคือการประกอบสร้างข้ึนมาภายหลังได้ (M. Hecht, et al., 
1980, quoted in Littlejohn, 2009) 
 จากงานวิจัยชิ้นนี้เพ่ือให้เห็นภาพองค์ความรู้ใหม่ คือได้การสื่อสารอัตลักษณ์ร่วมทางด้านบุคคล  
ผลงาน และอัตลักษณ์ทางสังคมของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลปด้์านจิตรกรรม ซ่ึงเป็นข้อค้นพบท่ีได้ศึกษาจาก
ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ  สังเคราะห์แล้วได้องค์ความรู้ ท่ีเป็นวิธีการสื่อสารอัตลักษณ์การเข้าสู่การเป็นศิลปนิแห่งชาติ
สาขาทัศนศิลป์ดา้นจิตรกรรม ดังภาพต่อไปน้ี 
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ครู เป็นแรงบันดาลใจท่ีจะถ่ายทอดความประทับใจจากความรู้สึกภายในผ่านผลงานศิลปะส่วนใหญ่เป็นภาพที่
แสดงพลังความคิด  
  2.5 หลักในการจัดวางภาพ พบว่า ศิลปินจัดตามความเหมาะสม คิดนอกทฤษฎี สอดคล้องกับ 
(Kulpisan, P., 1988) ท่ีกล่าวว่า การทํางานของศลิปิน ดูเผินๆ ก็เหมือนกับว่าไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆ เพราะมุ่ง
แสดงอารมณ์ และความรู้สึกส่วนตัวมาก แท้ท่ีจริงแล้วในความรู้สึกท่ีปราศจากหลักเกณฑ์นั้นแฝงไว้ด้วยความ
ถูกต้องตามหลักการออกแบบอยู่แล้ว ความมีทักษะและประสบการณ์อันยาวนาน ทําให้ดูเหมือนว่าหลักเกณฑ์
นั้นเป็นเรื่องธรรมดา ในทางทัศนศิลป์ไม่ได้แบ่งหลักเกณฑ์เร่ืองนี้ไว้ตายตัว และสอดคล้องกับ (Taothong, S., 
1993) ท่ีว่า หลักในการจัดวางภาพ พิจารณางานศิลปะว่ามีความงาม และความเหมาะสมเพียงใด โครงสร้างทาง
ศิลปะประกอบด้วย ดุลยภาพ (Balance) และหลักการอื่นๆ แต่หลักการเหล่านี้มิได้เป็นกฎเกณฑ์ตายตัว   
  2.6 การสื่อสารอัตลักษณ์ รูปทรงภายในภาพ  พบว่า  เป็นรูปทรงดัดแปลงจากธรรมชาติ รูปทรง
เรขาคณิต รูปทรงอิสระ ซ่ึงสอดคล้องกับ (Taothong, S., 1993) ท่ีว่า การประกอบกันของรูปทรง ทําได้โดยใช้
การนํารูปเรขาคณิต รูปทรงธรรมชาติ และรูปทรงอิสระ (Ketpetch, C., 2013) และสอดคล้องกับแนวคิดการใช้
รูปทรงของ (Phichayapiboon, W., 1981) และ (Nimsamer, C., 1991) ท่ีมีแนวคิดว่า รูปร่างเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของรูปทรง (Form)  ศิลปินจะเขียนรูปร่างและจัดภาพใหม่โดยถ่ายทอดจากธรรมชาติ จาก
จินตนาการมาเป็นภาพจิตรกรรม ศิลปินจะมองลึกเข้าไปถึงคุณค่าของความงามของรูปร่าง ท่ีสร้างข้ึนให้งดงาม
ตามหลักสุนทรียภาพ และรูปทรงให้ความพอใจต่อความรู้สึกสัมผัส เป็นความสุขทางตา พร้อมกันนั้นก็สร้าง
เน้ือหาให้กับรูปทรงเอง ซ่ึงรูปทรง มี 3 ประเภท คือ รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอินทรีย์ และรูปทรงอิสระ  
  2.7 กระบวนการสร้างผลงาน เรื่อง การใช้สี พบว่า ศิลปินมีวิธีการระบายสีท้ังเกลี่ยเรียบและแสดง
ร่องรอยตามเนื้อหา ไม่กําหนดโทนสี มาจากเร่ืองราวเนื้อหาอารมณ์ สอดคล้องกับ (Tangcharoen, W., 1997) 
ท่ีว่า วิธีการระบายสี เป็นเทคนิควิธีการสร้างความรู้สึกของศิลปิน ซ่ึงจะทําให้ผลงานการระบายสีออกมาใน
ลักษณะต่าง เช่น เกลี่ยเรียบ และแสดงให้เห็นร่องรอย  
  3. การสื่อสารอัตลักษณ์ทางสังคมของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม 
 3.1 การสื่อสารอัตลักษณ์ทางสังคมด้านการพูด การพิมพ์ ป้ายโฆษณา สื่อเทคโนโลยีและสื่อใหม่    
พบวา่ ศิลปินแห่งชาติสื่อสารอัตลักษณ์ทางสังคม เป็นสื่อ หนังสือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ สูจิบัตร สอดคล้องกับ        
Numnon, S. (1996) กล่าวว่า สื่อสิ่งพิมพ์  มีความหมายรวมไปถึงสิ่งพิมพ์ทุกประเภท และ สอดคล้องกับ 
Saowapak, N. (1999) ท่ีว่า สื่อสิ่งพิมพ์ ใช้วัสดุกระดาษพิมพ์ เพ่ือแจกจ่ายให้กับผู้อ่านได้คราวละมากๆ เช่น 
หนังสือ นิตยสาร จุลสาร หนังสือพิมพ์ ใบปลิว แผ่นพับ คู่มือ ฯลฯ การสื่อด้วยการพูด เป็นการพูดให้สัมภาษณ์ 
การพูดบรรยาย พูดทุกช่องทาง สอดคล้องกับแนวคิดของ อรุณีประภา หอมเศรษฐี ท่ีว่า เป็นการสื่อความหมาย
ของบุคคลต้ังแต่ 2 คนข้ึนไป เช่น การพูดคุย อภิปราย การประชุมสัมมนา การเรียนการสอน ตลอดจนการ
ติดต่อสื่อสารอ่ืนๆ ผู้สื่อสารสามารถแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อกันได้ (Hom Setthi, A., 1987) 
พบว่า ศิลปิน สื่อผ่านสื่อเทคโนโลยีและสื่อใหม่ ช่องทางอินเตอร์เน็ต วิทยุโทรทัศน์ ซ่ึงสอดคล้องกับ Wittayarat, 
S. (1999) ท่ีกล่าวว่า สื่อใหม่ เป็นระบบการส่ือสารหรือเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายระดับโลก ได้แก่ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริการระดับ เวิลด์ไวด์เว็บ บริการข้อมูลออนไลน์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น ขณะที่ 
(Kaewthep, K. & Chaikhunphon, N., 2012) มีแนวคิดว่า สื่อใหม่ (New Media) เป็นสื่อดิจิทัลท่ีมีความ
หลากหลายของสื่อในตัวเองและมีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ เพ่ือใช้ส่งข้อมูลข่าวสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมายท้ังเฉพาะบุคคลและ เครือข่ายอ่ืนๆ   

  3.2 การสื่อสารอัตลักษณ์ทางสังคมด้านการจัดแสดงผลงานจิตรกรรม พบว่า ศิลปินต้องแสดงผล
งานทุกปี มีสถานท่ี  รูปท่ีแสดง จํานวนผลงานท่ีแสดง เด่ียว 60-90 ผลงาน-เน้ือหา ศาสนา ความเชื่อ วิถีไทย 
ธรรมชาติ แบบสากล-ประชาสัมพันธ์ทุกสื่อ-กลุ่มเป้าหมายทุกคน-มีสมุดแสดงความคิดเห็นการชมงาน สอดคล้อง
กับ แนวคิดของ พยุงศักดิ์ ประจุศิลป์ ท่ีให้ความหมายของนิทรรศการ คือการแสดงการให้การศึกษาอย่างหนึ่ง
ด้วยการแสดงงานให้ชม ซ่ึงประกอบด้วยของจริง สิ่งของ ภาพถ่าย และแผนภูมิ สิ่งของต่างๆ ท่ีจะนําออกมา
แสดง ในการจัดเตรียมจะต้องจัดอย่างมีระเบียบเรียบร้อยดูง่ายและคํานึงถึงความแจ่มชัดรวมท้ังก่อให้เกิดความรู้ 
ช่วยให้ผู้ชมเข้าใจข้อมูล โดยใช้ข้อความสั้นๆ อธิบายประกอบ ซ่ึงควรจะมีความน่าดูน่าชมด้วย (Prajusailp, P., 
1992) แต่ไม่สอดคล้องในบางประการ กับแนวคิดทางด้านข้ันตอนในการแสดงงานหรือจัดนิทรรศการของ       
ธีรศักดิ์ อัครบวร และวัฒนะ จูฑะวิภาต ท่ีสรุปว่า ขั้นตอนในการจัดนิทรรศการ จะต้องมีการประเมินผลด้วย 
(Akaraboworn, T. & Jutawipat, W., 1999) จากการศึกษาหาคําตอบ ศิลปินแห่งชาติ ไม่ประเมินผลการแสดง
งาน เพราะไม่ได้สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดของใคร 
  3.3 การสื่อสารอัตลักษณ์ทางสังคมด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พบว่า ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ผลงานต้องสร้างสรรค์มีสไตล์ของตนเอง ศิลปินมีบุคลิกเฉพาะ ทํางานส่งผลสู่สังคม ผลงานเผยแพร่
ทางสังคมสมํ่าเสมอ เป็นศิลปินแห่งชาติได้จากผลงานที่ทําไว้และการนําเสนอจากองค์กรภาครัฐและเอกชน 
สามารถนําเสนอได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ แนวคิดของ เดอ ฟีนา (De Fina, A.) กล่าวถึง การสื่อสารกับอัต
ลักษณ์ว่า มนุษย์เราน้ันสื่อสารโดยมีเป้าหมายที่จะบอกว่า “เราคือใคร” ในขณะที่เราใช้การสื่อสารบอกคนอ่ืนว่า 
“เราเป็นใคร” ท้ายท่ีสุดก็สื่อสารเพ่ือจะบอกว่า “เราเหมือนหรือต่างกับเขาอย่างไร” เดอ ฟีนา (De Fina, A. 
2011) ในขณะท่ีแนวคิดของ แฮชท์ (M. Hecht) ให้ทัศนะเกี่ยวกับ อัตลักษณ์ว่ามีความหลากหลายและ
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 จากงานวิจัยชิ้นนี้เพ่ือให้เห็นภาพองค์ความรู้ใหม่ คือได้การสื่อสารอัตลักษณ์ร่วมทางด้านบุคคล  
ผลงาน และอัตลักษณ์ทางสังคมของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลปด้์านจิตรกรรม ซ่ึงเป็นข้อค้นพบท่ีได้ศึกษาจาก
ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ  สังเคราะห์แล้วได้องค์ความรู้ ท่ีเป็นวิธีการสื่อสารอัตลักษณ์การเข้าสู่การเป็นศิลปนิแห่งชาติ
สาขาทัศนศิลป์ดา้นจิตรกรรม ดังภาพต่อไปน้ี 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลงานวจิัยไปใช้ 

    1. ศิลปินท่ีทํางานด้านจิตรกรรมในประเทศไทย ควรนําองค์ความรู้หลักจากผลวิจัยการสื่อสารอัต
ลักษณ์บุคคลของศิลปินแห่งชาติ ด้านทัศนคติ คือ รักชอบวาดรูป ช่วยสังคมช่วยชาติด้านศิลปะ  ศึกษาข้อมูล
ก่อนวาดภาพ ดําเนินชีวิตด้วยการทํางานต่อเนื่องสมํ่าเสมอ การสื่อสารอัตลักษณ์ผลงาน ไม่จํากัด อุปกรณ์ ขนาด 
วัสดุ สี สร้างแรงบันดาลใจและเนื้อหา จากความเชื่อ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพุทธศาสนา ความเป็นตัวเอง เป็น
แบบไทย และสากล  วิธีการสร้างสรรค์อาศัยหลักเหมาะสม ออกนอกทฤษฎีเพ่ือแสวงหาตัวตน และการ
สื่อสารอัตลักษณ์ทางสังคมทางด้านการเผยแพร่ ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ ทุกชนิดท้ังสื่อเก่าสื่อใหม่ แสดงผลงานทุกปี 
กลุ่มเป้าหมายทุกคน โดยนําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ในการเข้าสู่การเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์
ด้านจิตรกรรมต่อไป 
    2. คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ควรนําแนวคิดและองคค์วามรู้หลักจากผล
วิจัย การสื่อสารอัตลักษณ์บุคคลของศิลปินแห่งชาติ โดยอาศัยกรอบพิจารณา ดังนี้ ศิลปินต้องศึกษาข้อมูลอย่าง
ลึกถึงแก่นก่อนการวาดภาพ รักศลิปะและชอบวาดภาพ พูดหรือเขียนตามผลงานท่ีทํา อารมณ์ละเอียดอ่อนลึกซ้ึง 
ทํางานจิตรกรรมอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ การสื่อสารอัตลักษณ์ผลงาน ไม่จํากัด ขนาด อุปกรณ์ วัสดุ และสี  
พัฒนางานมาจากของจริงท่ีมีอยู่ เนื้อหาประกอบด้วยความเช่ือ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พุทธศาสนา เป็นแบบไทย 
และสากล ออกนอกทฤษฎีเพ่ือแสวงหาตัวตน และการสื่อสารอัตลักษณ์ทางสังคม ด้วยการเผยแพร่ ด้านสื่อ
สิ่งพิมพ์ หนังสือ สูจิบัตร การบรรยายให้ความรู้ ใช้เทคโนโลยีสื่อสารงานศิลปะทั้งสือ่ด้ังเดิมและสื่อใหม่ แสดง
ผลงานจิตรกรรมเดี่ยว และร่วมแสดงงานทุกองค์กร ทุกปี ต้องประชาสัมพันธ์ทุกสื่อ เพ่ือผู้ชมทุกคน มีสมุดแสดง
ความคิดเห็น ผลงานต้องสร้างสรรค์มีสไตล์ของตนเอง ไปใช้ประกอบเกณฑ์การคัดสรรเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปิน
แห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม ของศิลปินไทยต่อไป 
    3. สถาบันทางการศึกษา สามารถนําความรู้การสื่อสารอัตลักษณ์บุคคล ผลงานและการสื่อสารอัต
ลักษณ์ทางสังคมของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม ในงานวิจัยนี้ ไปเป็นแนวทางการสร้างหลักสูตร
เรียนการสอน  ทางด้านทัศนคติและพฤติกรรม ดังนี้  ให้ผู้เรียนรักและชอบศิลปะ ศึกษาข้อมูลก่อนวาดภาพ  
ทํางานต่อเนื่องเป็นนิสัย สร้างสรรค์ผลงานไม่จํากดัวัสดุอุปกรณ์ สร้างแรงบันดาลใจจากการศึกษาธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม พุทธศาสนา มีความเป็นตัวเอง ยึดหลักหลักเหมาะสม แสวงหาตัวตน  และการเผยแพร่ผลงานด้วย
สื่อสิ่งพิมพ์ที่หลากหลาย ใช้สื่อเทคโนโลยี ท้ังสื่อเก่า สื่อใหม่ แสดงผลงานทุกปี ให้กับผู้เรียนในสถาบันทาง
การศึกษาได้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
   ควรศึกษาต่อยอดการสื่อสารอัตลักษณ์ผลงานจิตรกรรมของศิลปินแห่งชาติ ด้านการใช้สัญญะ 

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ไปสู่ สัญลักษณ์ (Symbol) แบรนด์ (Brand) ภาพลักษณ์ (Image) ต่อจากผลการวิจัยนี้ ซ่ึง
เป็นความรู้ ความหมายและคุณค่า กับประโยชน์ท่ีเกิดต่อสังคมประเทศชาติในการสื่อสารอัตลักษณ์ของศิลปิน
แห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม 
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