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 The Alteration of Thai architecture in this series is a story about state difference in 

term of the view which  derived from the imagination, the beauty of Thai architecture influence 

and   the environment in social action nowadays. 

 The Traditional culture, Thai Lifestyle have been forgotten. So I would like to take 

the crucial content of the waste value of beautiful Thai architecture such as the cracked mortar, 

cracked wood and related structures ,the unfamiliar with the atmosphere and the changed view, to 

stimulate cognitive process of thinking to interest , search like the way of psychology motivation 

“Strategy”. All above, I expect that people in our society aware of the change which passes,   

day by day, they should participate in this change and recall of the important cultural values 

clearly. 
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บทที ่1 

บทนํา 

งานดา้นการศึกษา ศิลปะ และ วฒันธรรมนั้น คือการสร้างสรรคค์วามเจริญทางปัญญาและ

จิตใจซ่ึงเป็นทั้งตน้เหตุ ทั้งองคป์ระกอบท่ีขาดไม่ไดข้องความเจริญดา้นอ่ืนๆ และเป็นปัจจยัท่ีจะช่วย

ใหเ้รารักษาและดาํรงความเป็นไทยไดสื้บไป 

การลม้ลา้งของเก่าเพ่ือสร้างของใหม่นั้น อาจทาํใหส่ิ้งดีท่ีมีอยูแ่ลว้ตอ้งทาํลายไปดว้ย และ

ทาํใหค้วามเจริญต่างๆ ตอ้งหยดุชะงกัลง การสร้างสรรคค์วรจะกระทาํไดโ้ดยวธีิการท่ีแยบคายกวา่

นั้น โดยรวมกนัคิดแกไ้ขปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ใหดี้ข้ึน และสร้างส่ิงท่ียงัขาดอยูใ่หส้มบูรณ์ข้ึนมา 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของมหาวทิยาลยัศิลปากร 12 ตุลาคม 2513 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 18 ตุลาคม 2517
1
 

 

สถาปัตยกรรมของแต่ละประเทศนบัเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นดีถึงสถานการณ์ของประเทศและ

ประชาชาติในช่วง ต่างๆ เน่ืองจากในตวัสถาปัตยกรรมนั้น ประกอบไปดว้ย อารยธรรม วฒันธรรม 

และวรีธรรมท่ีเกิดข้ึนจริงในแต่ละช่วงยคุสมยัท่ีผา่นมา อนัเปรียบเสมือน รูปภาพท่ีถ่ายทอดใหเ้ห็น

เร่ืองราวผา่นการถอดความหมายดว้ยลกัษณะวธีิการต่างๆ  ดงันั้นสถาปัตยกรรมของชาติจึงเป็นส่ิงท่ี

ควรไดรั้บความสนใจและเอาใจใส่อยา่งมากเป็นพิเศษ  

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 สถาปัตยกรรมของไทยมีปรากฏอยูห่ลากหลายประเภท ไดแ้ก่ สถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

พระพุทธศาสนา เช่น อาคารและส่ิงก่อสร้างท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพระพุทธศาสนา อาทิ โบสถ ์วหิาร สถูป 

เจดีย ์ปรางค ์กุฏิ และหอไตร เป็นตน้ สถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักษตัริย ์เช่น อาคารท่ีประทบัของ

                                                           
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร. สถาปัตยปาฐะ44 (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2545), 
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พระมหากษตัริย์  และพระราชวงศ์  เป็นตน้ และสถาปัตยกรรมพื้นบา้น เช่น บา้นเรือนท่ีพกัอาศยั  

ของประชาชนในทอ้งถ่ินต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนานั้น นบัเป็น

ส่ิงท่ีอยูใ่กลชิ้ดคู่กบัคนไทยมาโดยตลอด ดว้ยประเทศไทยเป็นสังคมชาวพุทธท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่

สมยัทวารวดี หรือกล่าวไดว้า่ตั้งแต่เร่ิมมีการตั้งถ่ินอาศยัอยูบ่ริเวณท่ีตั้งประเท ศไทยปัจจุบนั          

เป็นตน้มา ดงันั้นจึงปรากฏสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ซ่ึงลว้น

แลว้แต่มีววิฒันาการสืบต่อกนัมาอยา่งน่าสนใจ  ความสาํคญัของสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

พระพุทธศาสนาท่ีนอกเหนือจากคุณค่าดา้นการถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีเป็นเหตุการณ์ ความคิด ความเช่ือ 

ความศรัทธา จากอดีตใหเ้ป็นท่ีประจกัษแ์จง้แก่คนรุ่นหลงัแลว้ ดา้นความงามอนัเป็นเอกลกัษณ์ ยงั

ช่วยบ่งบอกความเป็นชาติไทยไดอ้ยา่งดี   ซ่ึงสาํหรับผูส้ร้างสรรคผ์ลงานนั้นเห็นวา่สถาปัตย กรรม

ของไทย มีความงามท่ีน่าสนใจ อีกทั้งใหคุ้ณค่าต่อสั งคมในดา้นการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย     

ซ่ึงปัจจุบนักาํลงัถูกแทนท่ีดว้ยศิลปะตะวนัตก จึงอยากนาํเสนอมุมมองในการช่ืนชมสถาปัตยกรรม

ไทยท่ีแตกต่างจากเดิม เพื่อสร้างคุณค่าท่ีกาํลงัถูกลดทอนลงเร่ือยๆใหก้ลบัคืนมา 

 การสร้างสรรคผ์ลงานชุด การเปล่ียนแปลงของสถาปัตยกรรมไทย  ใช้แนวคิดเร่ือง       

ความเหนือจริงนาํเสนอผลงานสถาปัตยกรรมไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา ผา่นเทคนิค     

ความเปล่ียนแปลงสภาพของวตัถุใหมี้ลกัษณะ ผดิแปลกไปจากธรรมดา  เช่น การหลุดลอยของ    

แผน่กระเบ้ือง และช้ินส่วนของหนา้บนั ในอากาศ การหลุดยืน่ของ เคร่ืองลาํยอง และส่วน ต่างๆของ

โครงสร้างหลงัคาท่ีสาํคญั เช่น แป ข่ือ และจนัทนั เป็นตน้  การผพุงัหกักร่อนของเน้ือไม้ และผวิปูน 

รวมทั้งการใชบ้รรยากาศใหมี้ลกัษณะฟุ้งฝัน เสมือนอยูใ่นจินตนาการ เพื่อสร้างแรงดึงดูดใน        

การช่ืนชมผลงานศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งกบั สถาปัตยกรรมไทย ซ่ึงพบเห็นกนัจนชิ นตาในลกัษณะใหม่ท่ี

แตกต่างไปจากเดิม 

 คุณประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจาก การสร้างสรรคผ์ลงานชุด การเปล่ียนแปลงของ

สถาปัตยกรรมไทย ไดแ้ก่ คุณประโยชน์ทางโลก และคุณประโยชน์ทางธรรม กล่าวคือการนาํเสนอ

แง่มุมความงามของสถาปัตยกรรมไทยในมุมมองต่างๆ ท่ีมีความแปลกใหม่จากเดิม ช่วยสร้างเสริม

คุณค่าของสถาปัตยกรรมไทยใหเ้พิ่มมากข้ึน อนัจะช่วยอนุรักษค์วามเป็นเอกลกัษณ์ของชาติไทยให้

ดาํรงอยูสื่บไป อีกทั้งการนาํเสนอผลงานผา่นเร่ืองราวความเปล่ียนแปลงของสถาปัตยกรรมไทยใน

ลกัษณะต่างๆ นบัวา่เป็นการสร้างเคร่ืองเตือนใจใหนึ้กถึงเร่ืองความเปล่ียนแปลง หรือ               
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ความเป็นอนิจจงัของชีวติ  วา่เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีจะวนเวยีนเกิดข้ึนในชีวติอยูเ่สม อทุกขณะ ทุก

ช่วงเวลา ดงันั้นจึง      มีความมุ่งหวงัอยา่งยิง่ท่ีจะสร้างสรรคผ์ลงานทั้ง 8 ช้ินน้ีข้ึนเพื่อเป็นส่วนหน่ึง 

ในการจรรโลงสถาปัตยศิลป์ และสังคมไทย 

   

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

การนาํเสนอภาพสถาปัตยกรรมไทยผา่นมุมมองท่ีแตกต่างไปจากเดิม ดว้ยเทคนิค            

การนาํเสนอภาพแบบเหนือจริง ในการช่ืนชมสถาปัตยกรรมไทยเกิดข้ึนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์  

สถาปัตยศิลป์ของไทย ซ่ึงถูกลดระดบัลงในสังคมไทย อีกทั้งการนาํเสนอสภาพของสถาปัตยกรรม

ในลกัษณะต่างๆ ยงัช่วยบ่งบอกถึงความเป็นธรรมดาของโลก หรือความเป็นอนิจจงัใหผู้ช้มผลงาน

ไดต้ระหนกั ปรับตวั ปรับใจ เตรียมพร้อมรับสภาพความเปล่ียนแปลงในลกัษณะต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน

ในอนาคต 

 

สมมติฐานของการสร้างสรรค์ 

 การสร้างสรรค์ ผลงานชุดการเปล่ียนแปลงของสถาปัตยกรรมไทยเป็นการนาํเสนอภาพ

สถาปัตยกรรมไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา โดยนาํเสนอภาพวดัซ่ึงไดรั้บอิทธิพล จาก

ศิลปกรรม 2สมยัรัตนโกสินทร์ท่ีหลากหลายลกัษณะ  และสภาวะ เช่น ลกัษณะการผพุงั ของ

ส่ิงก่อสร้างอนัไดแ้ก่ ไม ้และ ปูน ซ่ึงเกิดจากความเส่ือมโทรมตามกาลเวลาท่ีผา่นล่วงไป              

เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นร่องรอยความเสีย หายจากการหนุนเปล่ียนของ กาลเวลา , ลกัษณะการหลุดลอย

ของช้ินส่วนสถาปัตยกรรม แสดงออกถึง มุมมองและการถ่ายทอดเร่ืองราวสถาปัตยกรรมไทย        

ในรูปลกัษณ์ท่ีแปลกใหม่  และสะทอ้นนยัยะเร่ืองคุณค่าของ สถาปัตยกรรม ท่ีถูกเปล่ียนแปลงไป   

โดยใช้ ลกัษณะการลอยสูงเป็น นํ้าหนกัของวตัถุ ท่ีเบา เพื่อ ส่ือถึงคุณค่า ท่ีลดลง อั นเน่ือง มาจาก

กาลเวลาท่ีล่วงผา่นไป  และ การบูรณ ปฏิสังขรณ์ ท่ีไม่ถูกตอ้ง  และสภาวะการเช่ือมต่อช่วงเวลา

ระหวา่งช่วง กลางคืน และช่วงเชา้ และช่วงเวลาระหวา่งช่วงเยน็ และช่วงกลางคืนเพื่อเนน้ย ํ้า         

ภาพสะทอ้นเร่ืองความเปล่ียนแปลงให้ ปรากฏชดัเจนวา่ การเปล่ียนแปลงนั้นเป็นส่ิงธรรมดา        

ของโลก เกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา  และไม่อาจหยดุย ั้งได้  ทั้งน้ีการนาํเสนอลกัษณะและสภาวะ                

                                                           
2 ศิลปกรรม : Cultural Heritage มรดกทางวฒันธรรม   Unesco ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ศิลปกรรม คือส่ิงท่ีมนุษยไ์ด้

สร้างหรือกาํหนดข้ึนทั้งในอดีตและปัจจุบนัดว้ยความสามารถสติปัญญากาํลงักาย กาํลงัใจและไดรั้บการยกยอ่งวา่มีคุณค่าทาง

ศิลปวฒันธรรม ประวติัศาสตร์และเทคโนโลย ี
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ท่ีหลากหลายของสถาปัตยกรรมดงักล่าว มุ่งหวงัเพื่อกระตุน้ความสนใจ ต่อสถาปัตยกรรมไทย  และ

ความตระหนกัถึงหลกัธรรมเร่ืองอนิจจงัอยูเ่สมอ 

 

ขอบเขตในการสร้างสรรค์ 

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

การสร้างสรรคผ์ลงาน ชุด การเปล่ียนแปลงของสถาปัตยกรรมไทย  นาํเสนอภาพ

สถาปัตยกรรมไทยในวดัท่ีเป็นศิลปกรรมสมยัรัตนโกสินทร์ ส่วนประกอบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ในสมยั

รัตนโกสินทร์ อาทิเช่น ส่วนบนของอาคารพระอุโบสถ พระวหิาร  เคร่ืองยอดของสถาปัตยกรรม

ไทยท่ีประกอบดว้ยส่วนต่างๆเช่น หนา้บนั ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ เป็นตน้  อีกทั้งยงั สะทอ้นนยัยะ

เร่ืองคุณค่าของสถาปัตยกรรมไทยผา่นการจดัวางองคป์ระกอบจากมุมมองหยดุน่ิงชัว่ขณะหน่ึงแห่ง

การสูญเสียอนัเกิดข้ึนจากจินตนาการหรือสภาวะของความกงัวลในภายภาคหนา้ จนนาํไปสู่เน้ือหา 

คาํสอนของพระศาสดาดา้นความเป็นอนิจจงัในทางพระพุทธศาสนา 

 2. ขอบเขตดา้นรูปแบบ 

รูปแบบ การสร้างสรรคผ์ลงาน ชุด การเปล่ียนแปลงของสถาปัตยกรรมไทย            

ใชล้กัษณะความเหนือจริงสร้างองคป์ระกอบแบบสองมิติ ท่ีเต็มไปดว้ยอิสระในการเปล่ียนแปลง

รูปร่าง และอิสระในการเคล่ือนไหว  รวมทั้งสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยการใชมุ้มมองระยะใกลแ้ละ

ระยะไกลนาํเสนอจุดเด่นของวดัสมยัรัตนโกสินทร์อยา่งชดัเจน  และบรรยากาศท่ีอยูใ่นช่วงเวลาท่ี

พิเศษ รอยต่อของเวลาเพื่อเพิ่มมุมมองท่ีไม่คุน้ชิน ถือเป็นปรากฏ การณ์ท่ีเกิดเพียงชัว่ขณะเท่านั้น  

ดงัเช่นบทความเร่ือง สถาปัตยกรรมแห่งปรากฏการณ์แสงและเงา จากศูนยศิ์ลปะการแสดงหนงั

ตะลุงไดก้ล่าวไวว้า่ 

ปรากฏการณ์ทางสถาปัตยกรรมคืออะไร ส่ิงใกลเ้คียงจะอธิบายถึงคุณสมบติัของมนัไดจ้ะ

เห็นเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ขอ้แตกต่างทั้งสองอยา่งน้ีอยูท่ี่วา่ปรากฏการณ์ทาง

สถาปัตยกรรมนั้น เกิดมาจากความตั้งใจของเราเอง (Intentionality) ส่วนปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติจะเป็นผลมาจาก (Natural Sciences)
3
 คุณสมบติัท่ีเหมือนกนัของปรากฏการณ์ทั้งสอง

อธิบายดว้ยร้อยแกว้ขา้งล่างน้ี 

 

                                                           
3 Steven Holl, “Question of Perception : Phenomenology of Architecture, ” in A+U Architecture and Urbanism 

(July 1994): 45. 
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“แสงตะวนันวลนุ่มลูบไลทิ้วเขาราวฝ่ามือของความรัก 

ไออุ่นแห่งรุ่งอรุณแผซ่บันํ้ าตาแห่งราตรี 

ขณะสายลมหมอกกรุ่นไม่ยอมคลายแมกไมอ้อกจากออ้มกอด”
4
 

จากร้อยแกว้ขา้งตน้ นอกจากจะทาํใหเ้ราซาบซ้ึงกบัปรากฏการณ์ธรรมชาติของเวลายามเชา้แลว้ เรา

จะรู้ไดด้ว้ยวา่ปรากฏการณ์น้ีดาํรงอยูไ่ดเ้พียงชัว่ขณะ หมอกจะคงอยูอี่กไดไ้ม่นานนกั เม่ือยามท่ี

แสงแดดสาดส่องลงมามากข้ึน 

 ปรากฏการณ์งดงามชัว่ครู่ชัว่ยามทางธรรมชาติ เช่น ฝนตก ฟ้าร้อง กอ้นเมฆท่ีกาํลงัล่องลอย ฟ้า

แลบแปลบปลาบท่ามกลางทอ้งฟ้ามืดมิด แสงระยบิระยบัจบัทอ้งทะเลเวลาโพลเ้พล ้แสงแรกและ

แสงสุดทา้ยในแต่ละวนั หรือรุ้งกินนํ้ า ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆเหล่าน้ี ปรากฏตวัตนให้

เห็น ไดย้นิ ไดส้มัผสั เพียงชัว่ขณะ บางทีนานเป็นวนั บา้งเป็นชัว่โมงสองชัว่โมงก็หายไป และบา้ ง

ท่ีปรากฏไม่ถึงคร่ึงนาที คุณสมบติัเช่นน้ีเองท่ีทาํใหต้วัมนัมีความน่าสนใจ 

 เราเรียกคุณสมบติัพิเศษของปรากฏการณ์เหล่านั้นวา่ Emergent Properties
5
 ซ่ึงคือ การเกิดข้ึน

อยา่งฉบัพลนัแบบชัว่คร้ังชัว่คราว โดยเป็นผลมาจากความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบของ

สภาวะต่างท่ีมาพอดีกนั จนเราสามารถรับรู้การปรากฏตวัของมนัได ้แต่อยา่งไรก็ตาม ส่ิงท่ีปรากฏ

ข้ึนนั้น ก็ไม่ใช่วตัถุท่ีจบัตอ้งได ้(non-object) หากเป็นเพียงสภาวะหน่ึงเท่านั้น 

 ปรากฏการณ์ทางสถาปัตยกรรมซ่ึงเป็นความสมัพนัธ์ของมนุษย ์ท่ีวา่ง และกิจกรรมนั้น ก็มี

คุณสมบติัเช่นเดียวกนัน้ี  เพราะแทจ้ริงแลว้ งานสถาปัตยกรรมก็ยอ่มตั้งอยูท่่ามกลางปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติทั้งปวง
6
 งานสถาปัตยกรรมจึงเป็นองคป์ระกอบยอ่ยอนัหน่ึงท่ีอยูท่่ามกลาง

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ความแตกต่างจะอยูเ่พียงวา่ปรากฏการณ์ทางสถาปัตยกรรมนั้นเกิดข้ึน

จากความตั้งใจของสถาปนิก ท่ีซ่ึงสามารถควบคุมปรากฏการณ์นั้นๆไดใ้นระดบัหน่ึง ในขณะท่ีเรา

ควบคุมธรรมชาติไม่ไดเ้ลย 

 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติก็ดี ปรากฏการณ์ทางสถาปัตยกรรมก็ดี เหล่าน้ีเห็นส่ิงสากลท่ีทุกชาติ 

ทุกวฒันธรรมเขา้ใจถึงมนัไดเ้หมือนๆกนั0

7
 

                                                           
4 เสกสรร ประเสริฐกลุ, คนกบัเสือ (กรุงเทพฯ: สาํนกัพมิพส์ามญัชน, 2539), 65. 
5 ทิพยสุ์ดา ปทุมมานนท,์ สถาปัตยกรรมกงัสดาลแห่งความคดิ (กรุงเทพฯ: ภาควขิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2543), 3-50.  
6 Christian Norberg Schuz, Genius Loci : Toward a Phenomenology of Architecture (Academy Editions, 1980), 

10. 
7 พนิยั สิริเกียรติกลุ. “ศูนยศิ์ลปะการแสดงหนงัตุลุง: สถาปัตยกรรมแห่งปรากฏการณ์แสงเงา .”วารสารหน้าจั่ว ฉบับ

ประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย 1, 1 (มกราคม  2547), 108-109.  
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3. ขอบเขตดา้นเทคนิค 

การสร้างสรรคผ์ลงาน ชุดการเปล่ียนแปลงของสถาปัตยกรรมไทยใชเ้ทคนิค          

สีนํ้ามนับนผา้ใบ , เทคนิคการสร้างพื้นผวิรอยแตกของไมแ้ละปูน และเทคนิคการสร้างทศันธาตุ  

ดว้ยสีอะคริลิค 

 

ข้ันตอนการสร้างสรรค์ 

 1. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาปัตยกรรมไทย ประกอบดว้ย 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1.1 การศึกษาคน้ควา้ภาคสนาม ไดแ้ก่ การถ่ายภาพจาก สถานท่ีจริง    ภายในวดัท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัสถาปัตยกรรมท่ีไดรั้บอิทธิพลจากศิลปกรรมสมยัรัตนโกสินทร์ อีกทั้ง    คดัสรร

มุมมองท่ีตรงกบักรอบความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงาน  และบรรยากาศของทอ้งฟ้า   ช่วงเปล่ียน

ของเวลาต่างๆ พยายามหาบรรยากาศและแสงใหส้อดคลอ้งกบัมุมมองของสถาปัตยกรรมท่ีเลือกไว้

สาํหรับการสร้างสรรคผ์ลงาน 

1.2 การศึกษาคน้ควา้จากเอกสารทางวชิาการ ไดแ้ก่ หนงัสือท่ีเก่ียวขอ้ง   กบั

สถาปัตยกรรมของไทย ท่ีมีอิทธิพลทางศิลปกรรมทิศทางเดียวกบัสมยัรัตนโกสินทร์ และขอ้มูลภาพ

บางส่วนท่ีเก่ียวเน่ื องกบัเคร่ืองลาํยอง เน่ืองจากโครงสร้างมีความซบัซอ้นจึงตอ้งศึกษาขอ้มูลอยา่ง

ลึกซ้ึง 

1.3 การศึกษาคน้ควา้จากส่ืออิเล็กทรอนิกซ์ ไดแ้ก่ อินเตอร์เน็ต เน่ืองจากอุปกรณ์ท่ีมีอยู่

ไม่อาจอาํนวยใหส้ามารถเก็บภาพขอ้มูลท่ีตอ้งการได ้จึงคน้หาและนาํภาพขอ้มูล จากอินเตอร์เน็ตมา

ปรับเปล่ียนใหไ้ดบ้รรยากาศตามท่ี ดอ้งการ  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตดัต่อภาพเป็น ภาพร่าง

ผลงานท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

 2. สร้างภาพร่างหรือผลงานตน้แบบ ซ่ึงสร้างข้ึน โดยการคดั เลือ กภาพสถาปัตยกรรม           

จากการ ศึกษา คน้ควา้ ภาคสนาม มาตดัต่อ จดัวาง  และเช่ือมโยงกบับรรยากาศ ซ่ึงเนน้เร่ืองร อยต่อ   

ของช่วงเวลา จากนั้นนาํมาเสริมแต่งลกัษณะทางองคป์ระกอบท่ีกาํหนดไว ้

 3. สร้างสรรคผ์ลงาน โดยเร่ิมจากการ ร่างภาพผลงานตน้แบบดว้ย เคร่ืองฉายแสงเพื่อ สร้าง

รายละเอียด ช้ินงาน  จากนั้น ใช้ เทคนิค การสร้าง พื้นผวิ รอยแตก ของผวิไม ้ผวิปูน และ เทคนิค         

การสร้าง ทศันธาตุ ท่ีเกิดจากสีอ ะคริลิ คสาํหรับ พื้นหลงั แลว้จึงเร่ิม เก็บรายละเอียด ช้ินงานใหไ้ด้

รูปทรงตามท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงมีทั้งหมด จาํนวน 8 ช้ิน 
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 4. นาํเสนอช้ินงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และคณาจารยผ์ูส้อน แลว้ปรับปรุง

แกไ้ข  แนวคิด เทคนิค และลกัษณะการจดัวางองคป์ระกอบ ในช้ินงานใหเ้หมาะสมสอดคลอ้ง        

กบัจุดมุ่งหมายมากยิง่ข้ึน  

  

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 

1. กลอ้งถ่ายภาพ สาํหรับใชใ้นการบนัทึกภาพต่างๆท่ีจาํเป็นต่อการสร้างสรรคผ์ลงาน    

2. คอมพิวเตอร์สาํหรับเป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด  รวมทั้งใช ้

ตดัต่อผลงานตน้แบบดว้ย 

3. เฟรมและผา้ใบขนาดต่างๆ 

4. สีนํ้ามนั 

5. สีอะคริลิค 

6. ดินสอไข สาํหรับร่างผลงานตน้แบบบนผา้ใบ 

7. พูก่นัขนาดและลกัษณะต่างๆ สาํหรับสร้างเทคนิค และช้ินงาน 

8. นํ้ายาสาํหรับสร้างเทคนิค 
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บทที ่2 

ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ผลงาน 

 การเติบโตของวฒันธรรมหน่ึงยอ่มหมายถึงการเส่ือมสลายของอีกวฒันธรรมหน่ึง

เช่นเดียวกบัความงามของสถาปัตยกรรมไทยท่ีกาํลงัร่วงโรยไปพร้อมกบักาลเวลา และความประณีต

บรรจงท่ีกาํลงัถูกลดทอนดว้ยความหยาบ ฉาบฉวยจากการบูรณปฏิสงขรณ์ข้ึนมาใหม่ โดยไม่

คาํนึงถึงคุณค่าความงามและความหมายขององคป์ระกอบเดิมเลย ความไม่รู้ และการละเลย

รายละเอียดต่างๆ นาํมาซ่ึงความเปล่ียนแปลงท่ีไม่อาจคงสภาพเดิมไดอี้กต่อไป 

 หากกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงนั้น ก็มีใหเ้ห็นตั้งแต่ประวติัศาสตร์ ช่วงเป ล่ียนผา่นของสมยั

ต่างๆ ในประวติัศาสตร์ของสถาปัตยกรรมไทยนั้น มีเอกสารประกอบวชิาไดแ้สดงใหเ้ห็นและ

จาํแนกเป็นช่วงสมยัของศิลปะแต่ละช่วงไดเ้ป็น ช่วงสถาปัตยกรรมก่อนประวติัศาสตร์ไทย และ 

ช่วงสถาปัตยกรรมไทย มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ช่วงสถาปัตยกรรมก่อนประวตัิศาสตร์ไทย 

1. สมยัทวาราวดี   สถาปัตยกรรมของชาวอาณาจกัรทวาราวดี ซ่ึงตั้งราชธานีอยูท่ี่ 

นครปฐม ระหวา่ง พ.ศ. 1000 – 1200 พระพุทธศาสนา ลทัธิหินยาน 

2. สมยัศรีวชิยั      สถาปัตยกรรมของชาวอาณาจกัรศรีวชิยั ซ่ึงราชธานีตั้งอยูใ่น

เกาะสุมาตรา ใกลเ้มืองท่ีเรียกวา่ปาเล็มบงับดัน้ี และแผอ่าณาจกัรมายงัแหลมมลายขูองไทย ระหวา่ง 

พ.ศ. 1200 – 1700 พระพุทธศาสนา ลทัธิมหายาน 

3. สมยัลพบุรี       สถาปัตยกรรมของสมยัลพบุรีคร้ังราชธานีอุปราชของขอม 

ตั้งอยูท่ี่เมืองลพบุรี ระหวา่ง พ .ศ. 1500 – 1800 พระพุทธศาสนา ลทัธิหินยาน สืบเน่ืองมาแต่สมยั

ทวาราวดี และ ลทัธิมหายานมาแต่เมืองเขมร และบางทีจะมาแต่ทางศรีวชิยัดว้ย 

ช่วงสถาปัตยกรรมไทย 

1. สมยัเชียงแสน   สถาปัตยกรรมของชาวเชียงแสน คร้ังชนชาติไทยไดม้าเป็น 

ใหญ่ในประเทศน้ี ตั้งราชธานีท่ีเมืองเชียงแสน เชียงราย และเชียงใหม่ โดยลาํดบั ระหวา่ง  

   ส
ำนกัหอ
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พ.ศ. 1600 – 2089 

2. สมยัสุโขทยั      สถาปัตยกรรมของอาณาจกัรสุโขทยั คร้ังชนชาติไทยไดต้ั้งเมือง

สุโขทยัข้ึนเป็นราชธานี ระหวา่ง พ.ศ. 1800 – 1893 พระพุทธศาสนา ลทัธิหินยาน อยา่งเช่นท่ีถือกนั

ในเมืองลพบุรีและลทัธิลงักาวงศ ์เช่นในสมยัพระเจา้ปรักกรมพาหุมหาราชฟ้ืนพระพุทธศาสนาใน

ลงักาทวปี 

3. สมยัอยธุยา        สถาปัตยกรรมของยคุกรุงศรีอยธุยา คร้ังไทยตั้ง

พระนครศรีอยธุยาข้ึนเป็นราชธานี ระหวา่ง พ .ศ. 1893 – 2325 พระพุทธศาสนา ลทัธิหินยาน สืบมา

แต่สมยัทวาราวดีและลทัธิมหายาน สืบเน่ืองมาแต่เม่ือขอมเป็นใหญ่ในลพบุรี และลทัธิหินยานแบบ

ลงักาวงศ ์ตั้งแต่เม่ือไทยไดเ้ป็นใหญ่ในประเทศน้ี 

4. สมยัรัตนโกสินทร์ สถาปัตยกรรมของสมยัรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สร้างกรุงเทพ

พระมหานครอมรรัตนโกสินทร์ มาจนถึงยคุปัจจุบนั พ .ศ. 2325 – 2475 พระพุทธศาสนาลทัธิ

หินยานเกิดแยกเป็น 2 นิกาย (ธรรมยติุนิกาย และมหานิกาย ) ในรัชกาลท่ี 3 และทะนุบาํรุงลทัธิ

มหายานข้ึนในรัชกาลท่ี 4 

5. ยคุไทยปัจจุบนั       สถาปัตยกรรมยคุน้ี นบัตั้งแต่คณะราษฎร์ไดเ้ปล่ียนแปลง

การปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย 

ขอ้มูลดงักล่าวเป็นการสรุปและแบ่งช่วงของสถาปัตยกรรมในแต่ละยคุโ ดยนกัวชิาการ แต่จาก การ

สร้าง สรรคใ์นวทิยานิพนธ์เล่มน้ีไดแ้รงบนัดาลใจส่วนใหญ่มาจากสถาปัตยกรรมช่วงสมยั

รัตนโกสินทร์เป็นหลกัเน่ืองจากใกลชิ้ดและมีประสบการณ์ร่วมมากท่ีสุด จึงขออนุญาตกล่าวถึง

รายละเอียดในช่วงสมยัน้ีเท่านั้น 

สมัยรัตนโกสินทร์ 

 สมยัรัตนโกสินทร์ เร่ิมตั้งแต่กรุงศรีอยธุยาเสียแก่พม่าขา้ศึก และพระพุทธศาสนาก็ถึงแก่

ความพินาศ พวกพม่าเผาบา้นเมืองแลว้เก็บเอาทรัพยส์มบติั กวาดผูค้นไปเป็นเชลย สถาปัตยวตัถุ

ของชาติ เช่น พระสถูป โบสถ ์วหิาร ท่ีมีอยูใ่นวดัวาอาราม พระธรรมไตรปิฎกอนัเป็นหลกัศาสนา 

และปราสาทมณเฑียรฯ เ ป็นอนัตรายเสียหายไปคร้ังนั้นเป็นอนัมาก แมไ้ทยตีไดบ้า้นเมืองคืนจาก

ขา้ศึกในไม่ชา้ พระนครศรีอยธุยาก็ยบัเยนิเกิดกาํลงัไทยท่ีมีอยูใ่นเวลานั้น จะกลบัตั้งเป็นราชธานีอีก

ไดใ้นรัชกาลพระเจา้กรุงธนบุรีตอ้งทาํศึกสงครามต่อสู้พม่าอยูมิ่ขาด จึงไม่มีโอกาสท่ีจะไดท้ะนุบาํรุง

   ส
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บา้นเมืองใหรุ่้งเรืองไดถึ้งขนาด ก็พอดีพระเจา้กรุงธนบุรีเกิดสัญญาวปิลาส บา้นเมืองเลยเป็นจลาจล

เกิดรบพุง่กนัเองในราชธานี เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเสด็จเถลิงถวลัยร์าชสมบติั

แลว้ จึงไดย้า้ยราชธานีมาตั้งท่ีกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์  สถาปัตยวตัถุท่ีสร้ างในรัชกาล

หลงัๆบางอยา่งยงัไม่นบัเขา้ในเกณฑเ์ป็นของโบราณ ถึงเช่นนั้น ถา้เป็นของดีมีฝีมือก็นบัเขา้ใน

ศิลปวตัถุและเป็นสถาปัตยศิลป์ โบราณสถานและโบราณวตัถุสมยัน้ีเป็นของยงัอยูบ่ริบูรณ์ดี

โดยมาก และมีเจา้หนา้ท่ีรักษาอยูแ่ลว้ทั้งนั้น ไม่เหมือนสมยัอ่ืนๆซ่ึงราชการตอ้ งเป็นธุระในเร่ือง

รักษา ของสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีเป็นของสาํคญั ยอ่มมีประวติัศาสตร์และจดหมายเหตุท่ีคน้ควา้หา

เร่ืองราวไดท้ั้งนั้น 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้นั้นเป็นขอ้มูลท่ีพบในเอกสารประกอบการคน้ควา้ของสถาปัตยกรรมในประเทศไทย 

ซ่ึงถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีดีมาก และจากการเรียนรู้ก็แสดงใหพ้บวา่ทุกช่วงทุกสมยัมีการ

เปล่ียนแปลง อาจเกิดไดจ้ากหลายปัจจยั สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ความไม่แน่นอนมีอยูใ่นทุกช่วงเวลา อ ยู่

ท่ีวา่ช่วงเวลาใดเหมาะสม ช่วงเวลาใดงดงามควรแก่การจดจาํ  

 การสร้างสรรคผ์ลงานชุดการเปล่ียนแปลงของสถาปัตยกรรมไทยนาํเสนอผลงานเก่ียวกบั

ภาพสถาปัตยกรรมไทยในมุมมองใหม่ ผสมผสานกบับรรยากาศแห่งการเปล่ียนแปลง ท่ีแฝงไวด้ว้ย

อารมณ์ความรู้สึกตามสีและบรรยากาศ  อีกทั้งองคป์ระกอบของความเส่ือมสลาย เป็นส่วนเช่ือมโยง

ระหวา่งจินตนาการกบัขอ้เทจ็จริง  ซ่ึงจากการคน้ควา้จากบทความในผลงานวชิาการภายใตเ้น้ือหา

เร่ือง สาเหตุของความเส่ือมโทรม : การวเิคราะห์ การซ่อมแซมอาคารทางประวติัศาสตร์ ก็แสดงให้

เห็นดงัน้ี  

ความเส่ือมโทรมของศิลปกรรม มสีาเหตุใหญ่ 2 ประการ 

1. ธรรมชาต ิ(Natural forces) 

1.1 ดินฟ้าอากาศ เช่น ความช้ืน (Humidity), อุณหภูมิ (Temperature), นํ้าท่วม (flood), ไฟป่า 

เป็นตน้ 

1.2 การเปล่ียนแปลงทางธรณีวทิยา (Seismic forces) เช่น แผน่ดินไหว , การทรุดตวัของดินท่ีไม่

เท่ากนั (Differential Settlements) เป็นตน้ 

1.3 พืช สตัว ์แมลง เช้ือรา 

2. มนุษย์ 

2.1 สงคราม ( Accidental causes , Intention ) 

   ส
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2.2 ไฟ 

2.3 โครงสร้างอาคาร เช่น คาํนวณผิดพลาด, ก่อสร้างผิดพลาด, ฐานรากทรุดตวั, แรงดนันํ้ าใตดิ้น 

แรงดนัดินต่อกาํแพง 

2.4 โลภ ละโมบ ละท้ิง ทาํลาย (ทางตรง เช่น เจาะ ทาํลาย, ทางออ้ม เช่น ผลจากส่ิงแวดลอ้ม) 

2.5 มนุษยก์บัสตัวเ์ล้ียง2

8
 

 

และการคน้ควา้เพิ่มเติมในเร่ืองของโครงสร้างของส่วนประกอบท่ีถือวา่เป็นเอกลกัษณ์ของ

ศิลปกรรมสมยัรัตนโกสินทร์ ซ่ึงก็คือเคร่ืองลาํยอง จากการคน้ควา้นั้นไดพ้บวา่ เคร่ืองลาํยองนั้น 

เป็นส่วนท่ีเสียหายมากท่ีสุด เน่ืองจากในสมยัก่อนนั้น การประกอบของตวัสถาปัตยกรรมนั้นจะ

เช่ือมต่อกนัในแต่ละจุด และทาํจากไม ้จึงมีอายท่ีุไม่นานนกั อีกทั้งการปรับเปล่ียนวสัดุในการสร้าง 

ท่ีมีการเช่ือมต่อระหวา่งไมก้บัปูน ก็ยงัมีส่วนท่ีทาํใหบุ้บสลายเส่ือมโทรมเร็วอีกดว้ย อาทิเช่น การยดึ

ช่อฟ้ากบัอกไก่ ในสมยัก่อนนั้น ช่อฟ้า จะนาํท่อนไมใ้หญ่ๆมาฟันใหเ้ป็นรูปช่อฟ้า เม่ือช่อฟ้ามีขนาด

ใหญ่ ถึง 2 เมตร นํ้าหนกัก็มากตามไปดว้ย  จากการไดรั้บรู้ขอ้มูลเหล่าน้ีก็นาํมาซ่ึงการสร้างสรรค ์

ผลงานทั้งหมดในวทิยานิพนธ์ชุดน้ี 

องคป์ระกอบของเคร่ืองลาํยองนั้นประกอบดว้ย ช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุง้ และหางหงส์ 

โดยจะใชป้ระกอบอยูใ่นอาคารสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณีประเภทโบสถห์รือวหิาร ช่อฟ้า

นิยมใชก้นัในสถาปัตยกรรมไทยภาคกลาง 

 ช่อฟ้า นั้นมีลกัษณะการยดึกบัโครงสร้างในส่วนของเคร่ืองลาํยองท่ีละเอียดอ่ อนมากแฝง

ดว้ยวชิาช่างการประกอบไมแ้ละการกาํหนดโครงสร้างการยดึของเดือย นบัวา่เป็นส่วนประกอบท่ี

น่าศึกษาอยา่งมากดา้นภูมิปัญญาของบรรพชนไทย ในปัจจุบนัการสร้างในลกัษณะน้ีอาจลดนอ้ยลง 

เน่ืองดว้ยวสัดุสมยัใหม่และการพฒันาของเทคโนโลย ีการสร้างจึงเป็นไปดว้ยความเรียบง่ายแล ะ

รวดเร็ว ดว้ยนวตกรรมของอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั  

                                                           
8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร. สถาปัตยปาฐะ44 (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2545), 

167.  
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ภาพท่ี 1   รายละเอียดเคร่ืองลาํยอง 

 

 

ภาพท่ี 2   รายละเอียดการต่อเดือยช่อฟ้า 
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ภาพประกอบภาพท่ี 2 และ 3 เป็นการต่อเดือยของช่อฟ้า ท่ีใชโ้ครงสร้างจากไม ้นาํเอาวธีิการเขา้

เดือยไมม้าใชใ้นการสร้างสถาปัตยกรรม  

 

ภาพท่ี 3   รายละเอียดการต่อเดือยช่อฟ้า 

 จากการศึกษารายละเอียดขา้งตน้นาํมาซ่ึงการผสมผสานในส่วนของจินตนาการกบั

ขอ้เทจ็จริงของส่วนประกอบ พบเห็นไดจ้ากการสร้างสรรคใ์นส่วนการหลุด แตก ของ

ส่วนประกอบช่อฟ้า  

รวมไปถึงในงานสถาปัตยกรรมไทยโบราณนั้นมีการพฒันาโครงสร้างและวสัดุ ตั้งแต่  หิน 

ไม ้ปูน จนกระทัง่โลหะ เหล็กต่างๆ ซ่ึงโครงสร้างของสถาปัตยกรรมของไทยในสมยัรัตนโกสินทร์
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นั้น มีลกัษณะเป็นไมผ้สมกบัปูน คร่ึงไมค้ร่ึงปูน แต่ขอ้จาํกดัในลกัษณะน้ีคือส่วนของไม ้ท่ีมีขนาด

ความยาวไม่มากนกั จึงมีการพฒันาเทคนิคการปฏิบติัในงานไม ้คือ การเขา้บากไม ้ซ่ึ งแต่ละภาคนั้น

ก็จะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไปตามภูมิภาค ซ่ึงจาํแนกไดเ้ป็น 5 ลกัษณะดงัน้ี  

1. การเขา้บากไมแ้บบเดือยกา้มปู  เป็นเทคนิคการต่อไมท่ี้มีมาแต่โบราณของไทยพบการ

กระจายตวัทัว่ไปทางภาคกลางและตะวนัตก เช่น อยธุยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 

 

ภาพท่ี 4   ภาพการเขา้บากไมแ้บบเดือยกา้มปู 

2. การเขา้บากไมแ้บบเดือยคุด เป็นเทคนิคการต่อไมท่ี้พบการกระจายตวัแถบภาคกลาง เช่น 

พระนครศรีอยธุยา สุพรรณบุรี เพชรบุรี 

 

ภาพท่ี 5   ภาพการเขา้บากไมแ้บบเดือยคุด 
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3. การเขา้บากไมแ้บบเดือยกีบหมู เป็นเทคนิคการต่อไมแ้บบโบราณ ท่ีพบในแถบ

ภาคเหนือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้เช่น เชียงใหม่ อุบลราชธานี สงขลา 

 

ภาพท่ี 6   ภาพการเขา้บากไมแ้บบเดือยกีบหมู 

 

4. การเขา้บากไมแ้บบปากเข ้(ปากจระเข)้ เป็นเทคนิคการต่อไมแ้บบโบราณ พบไดท้างภาค

กลางและภาคใต ้เช่น เพชรบุรี นราธิวาส 

 

ภาพท่ี 7   ภาพการเขา้บากไมแ้บบเดือยปากจระเข ้
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5. การเขา้บากไมแ้บบผสม เป็นการต่อไมแ้บบโบราณ ท่ีนาํเทคนิควธีิการเขา้ไมอ้ยา่งนอ้ย

สองวธีิมาผสมกนั เป็นตน้วา่ นาํวธีิการต่อแบบเดือยกา้มปูมาผสมกบัการต่อแบบเดือยกีบหมู เป็น

ตน้ พบการกระจายในแถบภาคกลางและภาคใต ้เช่น ลพบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี สงขลา นราธิวาส 

 

ภาพท่ี 8   ภาพการเขา้บากไมแ้บบผสม 

 เทคนิควธีิการสร้างสถาปัตยกรรมในสมยัโบราณถือวา่มีความละเอียดอ่อน เตม็ไปดว้ย

ฝีไมล้ายมือเป็นอยา่งมาก ถึงแมว้สัดุท่ีใชจ้ะมีขอ้จาํกดัในเร่ืองความคงทนอยูบ่า้ง แต่ทุกส่ิงลว้นมีการ

เปล่ียนแปลง วนัน้ีอยู ่วนัหนา้อาจจะสลายไป เฉกเช่นคาํสอนของทางพระพุทธศาสนาท่ีวา่ ทุกส่ิง

ลว้นอนิจจงั ทุกส่ิงรอบตวัเป็นคาํสอนใหเ้ราดาํรงชีวติไปอยา่งมีคุณค่าทั้งส้ิน แต่กระนั้นความงดงาม

ก็ยงัคงปรากฏอยูใ่หเ้ห็นในทุกมุมทุกเวลาเช่นกนั คุณค่าท่ีปรากฏบนสถาปัตยกรรมไทยนั้นไม่วา่จะ

เป็น โครงสร้าง ส่วนประกอบ หรือเทคนิคกระบวนการสร้างสรรคก์็ตาม ลว้นมีเอกลกัษณ์  บ่งบอก

ถึงความเป็นไทยทั้งส้ิน มรดกเหล่าน้ีถือไดว้า่เป็นส่ิงท่ีควรอนุรักษ ์สืบทอด และพฒันาใหส้มกบั

ความเป็นไทยสืบไป  

  จากการศึกษาและไดรั้บรู้ขอ้มูลเหล่าน้ีก็นาํมาซ่ึงฐานขอ้มูลและความเขา้ใจในการ

สร้างสรรคท่ี์ผนวกเขา้กบัจินตนาการและความปรารถนาในเชิงอนุรักษ ์จึงเกิดเป็นผลงานทั้งหมด

ในวทิยานิพนธ์ชุดน้ี 
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ทีม่าของแนวคิดและแรงบันดาลใจ 

 สถาปัตยกรรมไทยท่ียงัคงหลงเหลือและสมบูรณ์ตามแบบฉบบัดั้งเดิมของไทยนั้นพบวา่มี

เพียงสถาปัตยกรรมไทยสมยัรัตนโกสินทร์เท่านั้นซ่ึงสามารถช่ืนชมไดภ้ายในวดัต่างๆ เช่น วดัพระ

ศรีรัตนศาสดาราม, วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม, วดัอรุณราชวราราม, วดัเทพธิดาราม และวดัพระ

ปฐมเจดีย ์เป็นตน้ แต่หากไม่ช่วยกนัทะนุบาํรุงอนาคตลูกหลานไทยคงหมดโอกาสไดช่ื้นชม ซ่ึงการ

ทะนุบาํรุงนั้นกระทาํได ้ 2 ทาง คือ ทางวตัถุ และทางจิตใจ กล่าวคือการทะนุบาํรุงทางวตัถุหมายถึง

การบาํรุงรักษา และอนุรักษศิ์ลปะการก่อสร้างแบบดั้งเดิมไว ้ส่วนการทะนุบาํรุงทางจิตใจนั้น

หมายถึงการเพิ่มคุณค่าใหก้บัสถาปัตยกรรมไทยดว้ยการนาํเสนอภาพในแง่มุมความงดงามท่ีตรึงใจ 

เพื่อเนน้ย ํ้าความสาํคญัของสถาปัตยกรรมไทยไว ้

 ขา้พเจา้ เป็นบุคคลหน่ึงท่ีช่ืนชอบความงามของสถาปัตยกรรมไทยอยา่งมากไดเ้ฝ้าดูความ

งามของสถาปัตยกรรมไทยในแง่มุมต่างๆมาเป็นเวลานาน ไดเ้ห็นความเปล่ียนแปลงต่างๆเกิดข้ึนกบั

สถาปัตยกรรมไทยมากมาย จึงตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงในการดาํรงรักษาสถาปัตยกรรมไทยไวด้ว้ย

วถีิทางแห่งศิลปะ 

 

ทศันคติในการสร้างสรรค์ 

 ขา้พเจา้ นาํเสนอภาพความเปล่ียนแปลง ลกัษณะต่ างๆร่วมกบัภาพความงา มของ

สถาปัตยกรรมไทยในมุมมอง ท่ีแปลก ใหม่ เพื่อ สะทอ้นใหเ้ห็นเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมไทยได้

ชดัเจนข้ึนพร้อมกบัสอดแทรก จิตสาํนึกเร่ืองการอนุรักษง์านสถาปัตยกรรมไทยผา่นแนวคิดเร่ือง

ความผพุงัหกักร่อน การร้ือถอน และการซ่อมแซมงาน สถาปัตยกรรมเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจ

ต่องานสถาปัตยกรรมไทยเพิ่มมากข้ึน 
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อทิธิพลจากลทัธิและผลงานศิลปะ 

 แนวทางการสร้างสรรคข์องผูส้ร้างสรรคไ์ดรั้บอิทธิพลมาจากลทัธิเหนือจริง (Surrealism) 

และลทัธิเสมือนจริง (Realism) โดยแฝงดว้ยสัญลกัษณ์ (Symbolic) เป็นส่วนประกอบ ของเน้ือหา

บางส่วนซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 ลทัธิเหนือจริง (Surrealism) ตามความหมายในทางศิลปะนั้นอาจารย์ สดช่ืน ชยัประสาธน์ 

ไดอ้ธิบายความหมายและความเป็นมาไวว้า่  

ลทัธิเหนือจริงคือความตอ้งการแสดงส่ิงท่ีไม่ใช่เป็นของท่ีโลกปรากฏเห็นไดด้ว้ยตา แต่ตอ้งการ

แสดงส่ิงท่ีมองไม่เห็นอนัเป็นสาระของโลกท่ีปรากฏเห็น หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงตอ้งการจะแสดงส่ิง

ซ่ึงอยูเ่หนือโลกน้ี เพราะส่ิงท่ีปรากฏเห็นลว้นเป็นมายา คือเป็นจริงโดยสมมติเท่านั้น ส่ิงท่ีเป็นสาระ

อยูเ่หนือจริงนั้นมี ซ่ึงศิลปินตอ้งการแสดงออกใหป้รากฏเห็น เซอร์เรียลิสั้ม เท่ากบัเป็นวรรณคดี

ชนิดหน่ึงท่ีประพนัธ์ข้ึนดว้ยใชพู้ก่นัวาดแทนท่ีจะเขียนดว้ยปาก กา แต่จิตรกรผูป้ระพนัธ์มกัมีคติ

หรืออุบายทางความคิดอนัไม่มีท่ีส้ินสุด เพ่ือจะชกันาํใหผู้อ้่านดาํเนินไปตามวถีิทางความคิดอนัไม่

มีท่ีส้ินสุด เพ่ือชกันาํใหผู้อ้่านดาํเนินไปตามวถีิทางแห่งมโนภาพของตน แมก้ระนั้นเม่ือวา่กนัตาม

ส่วนท่ีติดขดัมากอยู ่เพราะมีแดนหรือขอบเขตท่ี แสดงออกไดอ้ยูใ่นวงจาํกดัจะนาํเอาความคิดเห็น

ทางปรัชญา และมโนภาพท่ี         มีลกัษณะสลบัซบัซอ้นออกมาตีแผใ่หเ้ห็นดว้ยเสน้และสีซ่ึงไม่มี

อาการเคล่ือนไหว ยอ่มเป็นของยากยิง่เหตุน้ีงานของศิลปะเซอร์เรียลิสั้มจึงเป็นส่ือชกันาํผูดู้ให้

ดาํเนินมโนวถีิไป    ตามแนวความคิดเห็นเป็นมโนภาพของศิลปินเท่านั้น2

9
  

 อิทธิพลคือส่ิงท่ีช่วยเติมเตม็แรงจูงใจใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน แต่ถา้หากการสร้างสรรคไ์ดรั้บแต่

เพียงแรงจูงใจ ขาดความเป็นตวัตน ขาดความรู้สึกของผูส้ร้างสรรคเ์องนั้นก็ไม่ต่างจากการเดินตาม

หรือลอกเลียนแบบ ผลท่ีตามมาคือไม่มีการพฒันาทั้งในตวัผูส้ร้า งตลอดจนวงการศิลปะ ผลงานชุด

น้ีถึงแมจ้ะไดรั้บอิทธิพลจากลทัธิเหนือจริงท่ีส่งผลถึงรูปแบบของ ผลงานทั้ง 8 ช้ินก็ตาม  แต่ถือวา่

เป็นการผสมผสานระหวา่ง “ปัญญาญาณ ” ท่ีมาจากจิตใจ ทาํงานร่วมกบั “ปรีชาญาณ ” ท่ีมาจาก

สมอง ถ่ายทอดสู่ “สัญชาติญาณ ” คือทางร่างกาย ลว้นแลว้แต่ผา่นการ พิจารณาถึงความรู้สึก ความ

ตอ้งการท่ีจะถ่ายทอดแลว้ทั้งส้ิน 

                                                           
9 สดช่ืน ชยัประสาธน.์ จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอร์เรียลสิต์ในประเทศไทย พ.ศ. 2507 - 2527. (กรุงเทพฯ: 

ด่านสุทธาการพมิพ,์ 2539), 6. 
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ตวัอยา่งอิทธิพลจากผลงานของศิลปินท่ีอยูใ่นลทัธิน้ีมีดงัต่อไปน้ี 

ซัลวาดอร์ ดาล ี(Salvador Dali)  

 ผลงานของดาลีเป็นท่ีประจกัษใ์นแง่ของจินตนาการส่วนตวั ท่ีปลดปล่อยลงบนจิตรกรรม 2 

มิติ ไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์นาํมาซ่ึงรูปแบบท่ีไม่คุน้ชิน กระทัง่ส่ิงของหรือหุ่นน่ิงปกติ เพียงหยบิยืน่

จินตนาการ มโนภาพส่วนตวัลงไปก็เพิ่มอรรถรสไดอ้ยา่งมหาศาล ซ่ึงส่วนน้ีเองทาํใหผู้ส้ร้างสรรค์

วทิยานิพนธ์มีความช่ืนชอบในผลงานของดาลีเป็นอยา่งมาก ท่ีใชจิ้นตนาการมาผสมผสานใน       

การสร้างสรรคผ์ลงานส่วนตวั จนนาํมาซ่ึงแนวความคิดท่ีแฝงอยูภ่ายในผลงาน  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  9    ช่ือภาพ : หุ่นน่ิงท่ีมีชีวติ (The Living Still Life) วาดเม่ือปี 1956  
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เบ็น กราสโซ่(Ben Grasso) 

 เบน็ เป็นศิลปินร่วมสมยัในยคุปัจจุบนั ท่ีผูส้ร้างสรรคไ์ดพ้บผลงานการสร้างสรรคข์องเขา 

ซ่ึงมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัผลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ีมาก เพราะจุดเด่นในผลงานของเบน็คือ 

จินตนาการ มโนภาพท่ีถ่ายทอดมาในมุมมองท่ีหยดุน่ิง ใหค้วามรู้สึกท่ีเกินจริง อีกทั้งมุมมองท่ี  

แปลกตาจากสถาปัตยกรรมท่ีถูกแยกช้ินส่วน ซ่ึงเบน็ มีแนวความคิดในเร่ืองของการไล่ท่ี ร้ือถอน

บา้นเรือน เพื่อทาํโรงงาน ทาํใหผู้ค้นไม่มีท่ีอยูอ่าศยั กลายเป็นปัญหาสังคมจรจดั 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10     ช่ือภาพ : “House of Cards”   Oil on canvas, 100x70cm. , 2008 

ท่ีมา : Sasha M. Lee. "Ben Grasso". 

http://www.kinkeadcontemporary.com/img/content/artwork/ben-grasso/grasso-

overview.jpg[Online]. 2008 
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ลทัธิเหมือนจริง (Realism) เป็นศิลปะท่ีแสดงความเหมือนจริง แสดงสัจจะตามลกัษณะแสง

และเงาทุกประการ ถ่ายทอดส่ิงท่ีเห็น เห็นอยา่งใด แสด งอยา่งนั้น ขอ้ดีคือเป็นผลงานท่ีเขา้ถึงไดง่้าย

เน่ืองจากสะทอ้นและแสดงแง่มุมความเป็นจริงไดช้ดัเจน ขอ้เสียอาจจะมีผลมาจากความจาํเจ ไ ม่มี

ความแปลกใหม่ ทาํใหเ้กิดกระแสท่ีจะพฒันาไปสู่แนวการสร้างสรรคอ่ื์นๆ 

ไพรวลัย์ ดาเกลีย้ง 

 เป็นศิ ลปินท่ีสร้างสรรคผ์ลงานไดอ้ยา่ง ละเอียดอ่อน มีความแม่นยาํทางทกัษะฝีมือเป็น  

อยา่งดี  อีกทั้งการแสดงออกของเน้ือหาก็มีคุณค่าในทางศิลปวฒันธรรมอีกดว้ย ถือเป็นบุคคลท่ี     

น่าเอาเป็นแบบอยา่งอยา่งมาก ผลงานสะทอ้นความเป็นจริง อาจมีการสร้างมุมมองข้ึนบางส่วน     

แต่ดูแลว้สมจริง เป็นสภาพแวดลอ้มจริงท่ีอยูถู่กท่ีถูกตาํแหน่ง ไม่ผดิเพี้ยน หรือเกิดความรู้สึกขดัเขิน  

แต่อยา่งใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11     ช่ือภาพ : ความประทบัใจศิลปกรรมในอดีต ๑ ปี 2529  สีอะคริลิคบนผา้ใบ 
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อทิธิพลจากปรัชญาทางธรรม 

 ปรัชญาทางธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคผ์ลงานชุดการเปล่ียนแปลงของ

สถาปัตยกรรมไทยคือ ปรัชญาเร่ืองอนิจจงัในหลกัไตรลกัษณ์ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสามารถพานพบได ้    

ทุกวนั และทุกคน นบัวา่เป็นเร่ืองใกลต้วัท่ีน่าสนใจ เพราะแมเ้ราจะไดพ้บเจอเร่ืองการเปล่ียนแปลง

อยูต่ลอด แต่ไม่สามารถหกัใจมองการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งธรรมดาไดเ้ลย และยงัความเสียใจ

อยูเ่สมอ  

 อนิจจงั  หรืออนิจจใ์นภาษาบาลี หมายถึง  ความเปล่ียนแปลง ความไม่จีรังย ัง่ยนืของ           

ส่ิงทั้งปวงเป็นกฎเกณฑข์องธรรมชาติท่ีทั้งมนุษย ์สัตว ์พืช และวตัถุทั้ง หลาย ไม่ สามารถ     

หลีกเล่ียงได ้เพราะเม่ือกาลเวลาผา่นไป ทุกอยา่งก็เปล่ียนแปลงไปตามเวลา 

 ดงันั้นผลงานการสร้างสรรคชุ์ดการเปล่ียนแปลงของสถาปัตยกรรมไทยจึงปรากฏภาพ  

การเปล่ียนแปลงในลกัษณะต่างๆ มากมายเพื่อสร้างความตระหนกัเร่ืองอนิจจงัใหจ้รรโลงสังคม

ต่อไป 

 

อทิธิพลจากส่ิงแวดล้อม 

 ปัจจยัจาก ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคผ์ลงานชุดการเปล่ียนแปลงของ

สถาปัตยกรรมไทยประกอบดว้ย วถีิชีวติ และความช่ืนชอบเร่ืองจินตนาการ (Fantasy) 

 - ประสบการณ์ในอดีต 

 วถีิชีวติ ท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคผ์ลงานสืบเน่ืองมาจากการเป็นพุทธ ศาสนิกชน          

จึงทาํใหมี้เหตุตอ้งขอ้งเก่ียวกบัวดัอยูเ่สมอ การไปวดัทาํให้ ขา้พเจา้มีโอกาสเสพ ความรังสรรคข์อง

ศิลปะท่ีวจิิตรตระการตาของซุม้ประตู โบสถ ์และวหิาร ในระยะแรก ต่อมาจึงไดส้ังเกตเห็นความ

ประณีตบรรจงในรายละเอียดส่วนต่างๆท่ีสาํคญัของวดั เช่น กระจกประดบั  หนา้บนั ป้ันลม ช่อฟ้า 

หางหงส์ ใบระกา และฐานปัทม ์ดงันั้นจึงเกิดเป็นแรงบนัดาลใจท่ีตอ้งการนาํเสนอแง่มุมความงามท่ี

ตนเองคน้พบใหแ้ก่ผูอ่ื้นต่อไป 

 - แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ 

 ความช่ืนชอบเร่ืองจินตนาการ (Fantasy) ท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคผ์ ลงาน                  

สืบเน่ืองมาจากความชอบภาพยนตร์ แนวเหนือจริง  (Science Fiction) เช่น  เร่ืองล่าขมุทรัพย์         
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ขา้มขอบฟ้า (Indiana’s Jones) ท่ีนาํเสนอเร่ืองราว ความล้ีลบั ท่ีซ่อนของขมุทรัพย ์และการคน้พบ

สถานท่ีแห่งใหม่ท่ีเตม็ไปดว้ยกลไกของส่ิงปลูกสร้าง , เร่ืองผจญภยัทะลุมิติ (Journey) ซ่ึงนาํเสนอ

เร่ืองราวเก่ียวกบัการคน้พบสถานท่ีแห่งใหม่ท่ีอุดมไปดว้ยสถาปัตยท่ี์สวยงาม และการล่มสลายของ

สถานท่ีนั้น  และเร่ืองจอห์น คาร์เตอร์ (John Carter) นาํเสนอจินตนาการเก่ียวกบั การปลูกสร้าง

สถาปัตยกรรมแบบใหม่ และการลอยตวัในสภาวะต่างๆ เป็นตน้ ดงันั้น เพื่อตอบสนองจินตนาการ

ดงักล่าวจึงสร้างสรรคผ์ลงานออกมาเป็นความคิดฝันในลกัษณะต่างๆ ท่ีประกอบดว้ย ความล้ีลบั

และกลไกในส่วนประกอบของอาคาร โคร งสร้างท่ีล่มสลาย และการลอยตวัในสภาวะไร้นํ้าหนกั  

เป็นตน้ ตามจินตนาการท่ีไดรั้บอิทธิพลจากภาพยนตร์  
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บทที ่3 

ข้ันตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรคน์ั้นถือเป็นหวัใจสาํคญัในการสร้างผลงานศิลปะ ท่ีมาจากความคิด

ประสบการณ์ของผูส้ร้างสรรคอ์ยา่งแทจ้ริง ดงัท่ี ศาสตราจารยสุ์ชาติ เถาทองไดเ้คยกล่าวไวว้า่ 

 

การสร้างสรรคเ์ป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อโลกภายนอก ส่ิงแวดลอ้ม และ

ธรรมชาติใหป้รากฏเป็นภาพได ้โดยมีส่วนประกอบท่ีสาํคญัของการสร้างสรรค ์3 ประการคือ 

1.การรับรู้ (perception) การรับรู้เป็นส่วนประกอบประการแรกของมนุษย ์เราจะพบวา่ผู ้

มีความคิดสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆได ้มกัจะเป็นผูท่ี้พบเห็นส่ิงต่างๆมามาก มีการรับรู้มาก และพยายาม

สงัเกตจากการรับรู้นั้น 

2.จินตนาการ (imagination) จินตนาการเป็นผลมาจากการรับรู้ดว้ยประสาทสมัผสัต่างๆ

ของมนุษย ์เม่ือรู้มากเห็นมากก็ทาํใหเ้กิดความคิดมาก จึงมี จินตนาการต่อส่ิงต่างๆมากมาย กล่าว

ไดว้า่ จินตนาการเกิดจากการสัง่สมของการรับรู้ทั้งมวล  ดา วนิชิ ผูคิ้ดสร้างเคร่ืองบินคนแรกของ

โลกนั้นจะตอ้งเคยเห็นนกบินหรือแมลงต่างๆบินมาก่อน จึงเกิดจินตนาการสร้างเคร่ืองบินข้ึน 

และทาํการทดลองคน้ควา้ต่อมาจนเกิดเป็นเคร่ืองบินดงัท่ีทราบกนัทุกวนัน้ี 

จินตนาการเป็นผลท่ีเกิดจากการรับรู้ของมนุษยต์่อส่ิงต่างๆรอบตวับวกกบัความคิด การ

ใชจิ้นตนาการแบบอุดมคติคือ การสร้างสรรคข้ึ์นใหม่ดว้ยรูปลกัษณ์ท่ีแตกต่างจากท่ีเคยเห็น ดงั

ตวัอยา่งภาพจิตรกรรมของไทยเช่นกินรี คชสีห์หรือสตัวใ์นโบราณนิยายต่างๆ      เป็นตน้ 

3.ประสบการณ์ (experience) ประสบการณ์เป็นผลจากการรับรู้ในการเรียนรู้หรือทาํส่ิง

ใดส่ิงหน่ึงมาก่อนและเก็บสัง่สมไวใ้นสมอง และพร้อมท่ีจะแสดงออกมาเม่ือถึงเวลาอนัสมควร 

ประสบการณ์มีความสาํคญัต่อชีวติคือทาํใหเ้กิดการเรียนรู้และการแกปั้ญหาไปพร้อมๆกนั เช่น 

การต้มไข่ เราพบวา่ไข่แดงและไข่ขาวแขง็ ซ่ึงเราเคยทราบมาก่อนวา่ของเหลวเม่ือถูกความร้อน

แลว้ไม่แขง็ แต่กลายเป็นไอ เช่น นํ้ า เป็นตน้ แต่เรารู้วา่ไข่ไม่อยูใ่นข่ายน้ี ความรู้ดงักล่าวเป็น

ความรู้ท่ีเกิดจากการทดลอง ท่ีเรียกวา่แบบลองผิดลองถูก ซ่ึงเป็นประสบการณ์อีกอยา่งหน่ึง 



25 
 

ประสบการณ์เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีผลกัดนัใหเ้กิดการสร้างสรรคท์ศันศิลป์ใหม่ๆทาํให้

มนุษยไ์ดมี้การศึกษาเรียนรู้ในกิจกรรมทางปัญญาอนัไม่มีท่ีส้ินสุด และทาํใหโ้ลกมีส่ิงแวดลอ้ม

ทางความงาม เป็นอาหารตาอาหารใจช่วยสร้างความสุขแก่มนุษย์1
10

 

 

จากอิทธิพลในส่วนต่างๆ นาํมาซ่ึงแนวค วามคิดในการนาํเสนอผลงานอนัเก่ียวเน่ืองกบั

สถาปัตยกรรมไทย ผสมผสานกบัความรู้สึกต่อส่ิงเหล่าน้ี ผา่นกระบวนการคิดและวเิคราะห์มุมมอง

ต่างๆ จนมาสู่การสร้างสรรคอ์ยา่งเป็นรูปธรรมผา่นผลงานจิตรกรรม ถือไดว้า่เป็นภาษาหน่ึงท่ี

ขา้พเจา้ ตอ้งการถ่ายทอด บอกกล่าวถึงจินตนาการภาย ในอนัฟุ้งฝัน และมีความหมาย ตลอดจน

นาํไปสู่ความคาดหวงัท่ีจะเห็นแววตาท่ีผูช้มผลงานไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของสาร ะท่ี               

ขา้พเจา้ไดห้ยบิยกมา และกลบัคืนสู่สายสัมพนัธ์เช่นเคยเป็นมาในอดีต   แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม ผลงาน

ศิลปะ จะดีไดก้็ตอ้งมีการสร้างสรรคท่ี์ผา่นก ารคิด ผา่นความลงตวัทางทฤษฎีศิลป์ จึงจะถือวา่เป็น

การถ่ายทอดท่ีสมบูรณ์แบบ  

 

วธีิการและเทคนิคในการสร้างสรรค์ 

ใชส่้วนของร่องรอย ใหค้วามรู้สึกท่ีเก่า ผพุงั บ่งบอกสภาวะการสูญเสีย เนน้สาระของ

โครงสร้างท่ีผดิแผกแปลกไปจากมุมมองปกติทัว่ไป แต่ไม่เปล่ียนแปลงตาํแหน่งส่วนประกอบของ

สถาปัตยกรรมไทยแต่อยา่งใด อีกทั้งนาํเอาโครงสร้างท่ีมีลกัษณะท่ีบ่งบอกถึงการก่อสร้างบูรณะ 1

11

ซ่อมแซม เพื่ อเช่ือมโยงถึงหลกัอนิจจงั วา่ ความเปล่ียนแปลงนั้นมีปรากฏอยูใ่นทุกสรรพส่ิง ไม่มี    

ส่ิงใดถูกยกเวน้ ทาํไดเ้พียงแค่การยื้อเวลา ออกไปเท่านั้น นอกจากโครงสร้างและมุมมองแลว้นั้น 

การสอดแทรกจินตนาการก็ยงัปรากฏในส่วนของการหลุดลอย ของโครงสร้างตวัสถาปัตยกรรม 

เช่น ส่วนของเคร่ืองลาํยอง หลงัคา ไมท่ี้เป็นโครงสร้างของอาคาร เป็นตน้ เพื่อตอบสนองความคิด

ของผูส้ร้างสรรคท่ี์ตอ้งการสอดแทรกสัญลกัษณ์ นยั ยะ ท่ีวา่ คุณค่า เม่ือ ลดลง ยอ่ม เปรียบดัง่ของท่ี

ไร้ซ่ึงนํ้าหนกั ไร้ซ่ึงจุดยดึ ไร้ซ่ึงทิศทาง ราวกบัสุญญากาศท่ีปกคลุม วตัถุแน่น่ิง ไร้ซ่ึง                   

การเคล่ือนไหวใดๆ ซ่ึงสัญลกัษณ์เหล่าน้ีก็เป็นแนวความคิดท่ี ขา้พเจา้ ไดรั้บอิทธิพลจากผลงาน   

                                                           
10 สุชาติ เถาทอง. หลกัการทศันศิลป์. (กรุงเทพฯ: อกัษรกราฟฟิค, 2536), 61. 

11
 การบูรณะอาคารหรือส่ิงก่อสร้างทางโบราณสถาน แบ่งออกเป็นลกัษณะใหญ่ๆอยู ่3 ประเภท ไดแ้ก่ 1.Encapsule : 

การห่อหุม้ของเดิม  2.Conservetive : อนุรักษนิ์ยม คือ ควรจะเป็นอยา่งเดิม  3.Transformation : ปรับสมยั 
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ก่อนวทิยานิพนธ์ อีกทั้ง ความช่ืนชอบในศิลปะอนัเก่ียวเน่ืองกบัความเหนือจริง เพอ้ฝัน  แต่ภาพรวม

ทั้งหมดนั้นก็ยงัคงไม่เกินขอบเขตของการส่ือความหมายของการละเลย ละทิ้ง และไม่ใส่ใจใน

เอกลกัษณ์ของความเป็นไทย ท่ีปรากฏอยูบ่นสถาปัตยกรรมของไทย   

การเกบ็รวบรวมข้อมูลเร่ืองราว ส่ิงของ สถานที ่และประสบการณ์ส่วนตัว 

การเลือกสรรขอ้มูลนั้นเป็นส่วนสาํคญัในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ี 

เปรียบเสมือนตวักาํหนดขอบเขตและทิศทางของผลงานก็วา่ได ้โดยเร่ืองราวเน้ือหาก็ลว้นมาจาก

ความชอบ  ความผกูพนั และรู้สึกสนใจในสถาปัตยกรรมไทยท่ีไดรั้บอิทธิพลทางศิลปกรรมจาก  

สมยัรัตนโกสินทร์ ท่ีใหเ้ห็นลกัษณะเด่นในเร่ืองของ ความหรูหรา ใหญ่โต โอ่อ่า อลงัการ ลกัษณะ

ดงักล่าวน้ีถือไดว้า่เป็นเอกลกัษณ์ประจาํ ของวดัในสมยัรัตนโกสินทร์เลยก็วา่ได ้ยก ตวัอยา่งเช่น    

วดัสมยัรัชกาลท่ี 1 ไดแ้ก่ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม และวดัสระเกศฯ เป็นตน้  สมยัรัชกาลท่ี  2 ไดแ้ก่ 

วดัสุทศัน์  และ วดัอรุณราชวราราม  เป็นตน้  สมยัรัชกาลท่ี  3 ไดแ้ก่ วดัราชนดัดา และ วดัเฉลิม        

พระเกียรติ เมืองนนทบุรี  เป็นตน้ สมยัรัชกาลท่ี  4  ไดแ้ก่ วดัพระปฐมเจดีย ์นคร ปฐม ,                      

วดัราชประดิษฐ ์และวดัโสมนสั สมยัรัชกาลท่ี 5 ไดแ้ก่ วดัราชบพิธฯ และวดัเบญจมบพิตรฯ เป็นตน้  

รายช่ือวดัขา้งตน้เป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ีปรากฏอยูใ่หพ้บเห็นความงามไดใ้นปัจจุบนั และเป็นวดั

สาํคญัๆท่ีชาวพุทธใหก้ารเคารพสักการะกนัตลอดมาจนถึงปัจจุบนั  

 

ภาพท่ี 12    ภาพขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลภาคสนาม 
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ภาพท่ี 13     ภาพขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลภาคสนาม 

 

ภาพท่ี 14      ภาพขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลภาคสนาม 
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ภาพท่ี 15      ภาพขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลภาคสนาม 

การเกบ็ข้อมูลภาคสนาม 

ในการสร้างสรรคภ์าพขอ้มูลถือเป็นส่ิงสาํคญัมาก และ กา รเก็บขอ้มูลภาคสนามนั้นยงัเป็น

ส่วนท่ีนาํไปสู้การสัมผสัถึงบรรยากาศท่ีแทจ้ริงของสถาปัตยกรรม จริงๆอีกดว้ย โดยการถ่ายภาพ

ขอ้มูลแต่ละคร้ังก็จะผสมผสานการสังเกต เพื่อนาํมาซ่ึงการวเิคราะห์และสอดแทรกแง่มุมอนัเป็น

ปัญหาจริงๆ อาทิเช่น ร่องรอยของความเก่าท่ีปรากฏข้ึน อนัเกิดจากอาย ุวนัเวลาท่ีผา่นเลยไป หรือ

แมก้ระทัง่จากความเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติท่ีส่งผลต่อวตัถุเหล่านั้น ทั้งจากแสงแดด หรือ ลมฝน

พายตุ่างๆก็มีส่วนร่วมดว้ย เป็นตน้ โดยขอ้มูลเหล่าน้ีก็ถือเป็นส่วนท่ีทาํใหก้ารสร้างสรรค์ ชดัเจน

ยิง่ข้ึน ท่ีจะนาํเสนอวา่ ผลงานนั้นมีคุณค่าในแง่มุมใด และแสดงสัจจะในแง่มุมใด  

ส่วนของการเลือกสรรมุมมองนั้นก็จะอยูใ่นขอ้จาํกดัระหวา่ง ตวัสถาปัตยกรรม กบั 

บรรยากาศ เน่ืองจากมุมมองมีส่วนสาํคญัต่อสถาปัตยกรรมเป็นอยา่งมาก เช่น ของท่ีดูยิง่ใหญ่ 

มุมมองควรเป็นในลกัษณะการมองจากล่างข้ึนบน หรือท่ีเรียกกนัวา่ มุมมองมด (Worm eye’s view) 

จึงทาํใหอ้งคป์ระกอบภาพ แสดงมุมมองท่ีมีส่วนประกอบของบรรยากาศทอ้งฟ้าเขา้ไปร่วมอยูด่ว้ย

ในทุกๆภาพ และอีกขอ้จาํกดัหน่ึงคือ ความชอบของตวั ขา้พเจา้ท่ีมีต่อเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรม

ไทย คือ เคร่ืองลาํยอง ท่ีมีความหมายลึกซ้ึงอยา่งเช่น การหลุดพน้ อนัเกิดจาก        การออกแบบของ
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องคป์ระกอบทางรูปทรง และทิศทางท่ีพุง่ข้ึน แ สดงถึงการหลุดพน้ไปยงัพื้นท่ีสมม ติ อนัเปรียบได้

กบัสรวงสวรรค ์ 

 

ภาพท่ี 16      ตวัอยา่งมุมมองตํ่า หรือ มุมมองมด (Worm eye’s view)  

การเกบ็ข้อมูลจากแหล่งความรู้ และส่ือต่างๆ 

การเก็บขอ้มูลต่างๆน้ีแบ่งไดเ้ป็น เอกสารทางวชิาการ (หนงัสือประกอบการเรียนรู้ต่างๆ       

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาปัตยกรรม ) ส่ือและเทคโนโลยสีมยัใหม่ อนัไดแ้ก่ อินเตอร์เน็ต ในการคน้ควา้     

หาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการสร้างสรรค ์ ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น ส่วนของ สถาปัตยกรรมไทย โดยสืบคน้เพื่อ     

การเลือกมุมมองท่ีหลากหลายข้ึน และอีกส่วยคือ บรรยากาศท่ีพิเศษ เช่น ช่วงต่อของเวลาท่ี

ก่อใหเ้กิดสีและบรรยากาศแปลกตา ใหค้วามรู้สึกท่ีพิเศษมากกวา่ เวลาปกติทัว่ไป ก่อใหเ้กิด

ความหมายและความแตกต่าง ท่ีสอดคลอ้งกบัศิลปะลทัธิเหนือจริงไดม้าก 
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ภาพท่ี 17      ภาพตวัอยา่งท่ีคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต ช่วยในส่วนขององคป์ระกอบของภาพ 

 

ภาพท่ี 18      ภาพของบรรยากาศท่ีไดจ้ากการสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต ช่วยในเร่ืองของสีและ

บรรยากาศ 
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การสร้างภาพร่าง 

การทาํภพร่างนั้นมีกระบวนการตั้งแต่การคดัเลือกมุมมอง เลือกบรรยากาศของเวลา สีและ

แสง ทิศทางของกลุ่มกอ้นเมฆท่ีสัมพนัธ์กบัโครงสร้างของสถาปัตยกรรม และนาํมาสร้างสรรคด์ว้ย

วธีิการตดัต่อในโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ โดยจดัมุมมองท่ีตอ้งการระหวา่ง สถาปัตยกรรม และ 

บรรยากาศทอ้ง ฟ้า  และเม่ือไดภ้าพรวมท่ีลงตวัแลว้จึงนาํมาสร้างบรรยากาศของโครงสร้างท่ีหลุด

ลอย ส่วนประกอบท่ีขาดหาย และอีกทั้ง นาํโครงสร้างของการบูรณะก่อสร้าง มาประกอบเพื่อให้

เกิดอารมณ์ความรู้สึกท่ีขดัแยง้ เกิดคาํถามตามแนวความคิดในการสร้างสรรค ์และถือเป็นมุมมองท่ี

แตกต่างจากมุม มองปกติ จนนาํไปสู่สภาวะบรรยากาศแห่งการผนัเปล่ียน ท่ีต่างไปจาก

ประสบการณ์ตรงของผูช้มผลงาน กระทัง่เกิดเป็นความตอ้งการอยากรู้อยากเห็นถึงสภาวะดงักล่าว 

ส่งผลใหส้อดคลอ้งตามกุศโลบาย 1

12ท่ีวา่ ความอยากรู้อยากเห็นเป็นพื้นฐานของมนุษย ์ท่ีผสมผสาน

กบัการเรียนรู้ส่ิงต่างๆท่ีอยูร่อบตวั  

 

ภาพท่ี 19      ภาพการสร้างภาพร่างทางโครงสร้างท่ีมาจากจินตนาการ 

 

 

 

                                                           
12

 กศุโลบาย : [กสุะ-, กดุสะ-] เป็นการผสมระหวา่งคําวา่ กศุล กบั อปุาย ซึง่มีความหมายวา่ อบุายอนัฉลาด, 

อบุายอนัแยบคาย, อบุายท่ีดี 
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เนือ้หาของผลงาน 

ผลงานท่ีสร้างสรรคน์าํเสนอเร่ืองราวเน้ือหาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคุณค่าความงาม ท่ีปรากฏ บน

สถาปัตยกรรมไทยในสภาวะท่ีหลงเหลืออยูข่ณะท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลง ปรับเปล่ียนในลกัษณะ ต่างๆ 

เช่น สัจจะแห่งว ั ตถุท่ีเส่ือมถอยเก่าแก่ หมดอายตุามกาลเวลา เป็นตน้  อีกทั้งมุมมองท่ีอยูใ่น

บรรยากาศ ท่ีพิเศษ มุมมอง ของสถาปัต ยกรรม ท่ีไม่คุน้ช้ิน  ส่วนประกอบท่ีร่วงหล่น หลุดยืน่            

ทั้งขดัแยง้ ขดัหูขดัตา  ถ่ายทอดเพื่อใหรู้้สึกหดหู่ เสียใจต่อ การสูญเสีย ศิลปะอนัทรงคุณค่าเหล่านั้น

ไป จนนาํมาซ่ึงความสงสัย ในการผนัเปล่ียนของสถาปัตยกรรมแง่ต่างๆ กระทัง่เขา้สู่กระบวนการ

เรียนรู้ อยากรู้อยากเห็นของมนุษย ์ท่ีเรียกวธีิการเหล่าน้ีวา่ กุศโลบาย  

เทคนิควธีิการ 

การสร้างสรรคเ์ป็นผลงานจิตรกรรมแบบ 2 มิติ1

13  โดยคาํวา่จิตรกรรมนั้นถูกใหค้าํอธิบายไว้

ในเอกสารทางทศันศิลป์เป็นจาํนวนมาก แต่ขอยกตวัอยา่งของ ศาสตราจารยอิ์ทธิพล ตั้งโฉลก ท่ีได้

กล่าวไวใ้นหนงัสือท่ีมีช่ือวา่ แนวทางการสอนและสร้างสรรคจิ์ตรกรรมขั้นสูง วา่จิตรกรรมตาม

ความหมายดั้งเดิมมาแต่บรรพกาล คือ  

ผลงานทศันศิลป์ 2 มิติ ท่ีมีเพียงดา้นกวา้งกบัดา้นยาว ส่วนมิติท่ี 3 คือปริมาตรและความ

ลึกนั้นเกิดจากการใชเ้สน้ สี นํ้ าหนกั และพ้ืนผิว สร้างความลวงตา ใหดู้ลึกเขา้ไปเช่นเดียวกบัภาพุ

ถ่าย ทั้งจิตรกรรมและภาพถ่ายรวมไปถึงภาพพิมพแ์ละวาดเสน้ ซ่ึงเป็นผลงาน 2มิติดว้ยกนั และมี

มิติท่ี 3 เป็นความลึก ดูลวงตาเหมือนกนันั้น มีลกัษณะร่วมกนั คือ เป็นภาพท่ีอยูใ่นรูปแบบตาม

ธรรมเนียมปฏิบติัของกรอบส่ีเหล่ียม1

14
  

และผลงานสร้างสรรคน์ั้นประกอบดว้ย มิติท่ี 3 ซ่ึงมาจากการสร้างโดยใชว้ธีิการระบายสีดว้ยเทคนิค

สีนํ้ามนับนผา้ใบ ซ่ึงในช่วงตน้ของการสร้างสรรคช้ิ์นงา นจะเป็นการทาํพื้นหลงัสีดาํ เพื่อสอดคลอ้ง

กบั   การสร้างเทคนิครอยแตกของไม ้แลว้จึงใชสี้นํ้ามนัลงค่านํ้าหนกัในส่วน ระยะหลงัของภาพ มา

                                                           
13

 2 มิติ(dimension) พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน ฉบบัพทุธศกัราช 2525 ไดใ้หค้วามหมายวา่ มิติ คือลกัษณะท่ี

ปรากฏเป็นความยาว ความกวา้ง และความหนาหรือการวดั ซ่ึงมิติในทางทศันศิลป์ จะแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ  มิติจริง(physical 

space)และ มิติลวง(pictorial space)  

 14
 อิทธิพล ตั้งโฉลก. แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมข้ันสูง. (กรุงเทพฯ: อมัรินทร์พร้ินติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง

, 2550), 63. 
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ตามลาํดบั ตั้งแต่บรรยากาศทอ้งฟ้า เป็นตน้มา จนกระทัง่เก็บรายละเอียดของสถาปัตยกรรม ในระยะ

หนา้ใหช้ดัเจน  

 

ภาพท่ี 20      ภาพเทคนิควธีิการ ในการข้ึนผลงานก่อนการระบายเก็บรายละเอียดทั้งภาพ 

การวเิคราะห์องค์ประกอบและทศันธาตุ (VISUAL ELEMENTS) ทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 

การสร้างองคป์ระกอบในงานนั้น จะจดัวางระหวา่งโค รงสร้างท่ีมาจากสถาปัตยกรรมไทย

และส่วนประกอบของวตัถุท่ีอยูร่ายลอ้มตวัสถาปั ตยกรรมไทย อาทิเช่น นัง่ร้าน (ใชใ้นการก่อสร้าง

หรือบูรณะซ่อมแซม ) เชือก หรือส่ิงระโยงระยาง เศษซากของท่ีไม่สมบูรณ์ เป็นตน้ ผนวกกบั

บรรยากาศของทอ้งฟ้าในลกัษณะต่างๆ ในผลงานแต่ละช้ินจะมีส่วนท่ีเป็นโครงสร้างของการบูรณะ 

เป็นเส้น   นาํสายตา  สะทอ้นมุมมอง การเส่ือมสลาย หล่นลอย หลุดยืน่ของสถาปัตยกรรม ซ่ึงถือวา่

เป็นสัญลกัษณ์ส่วนสาํคญัของการสะทอ้นอารมณ์ความรู้สึกแห่งการสูญเสีย  สี อารมณ์ดา้น

บรรยากาศในผลงานเป็นเพียงส่วนเติมเตม็เร่ืองของช่วงเวลาท่ีสมมุติข้ึน ในทางนั้นการรับรู้ทาง

ความรู้สึกคงตอ้งอาศยัประสบการณ์ร่วมของผูช้ม วา่มีม ากนอ้ยเพียงใด หากเก่ียวขอ้งหรือมี

ประสบการณ์ตรง อาจคน้พบจุดมุ่งหมาย แนวความคิดของผลงานไดอ้ยา่งชดัเจน จนนาํไปสู่

กระบวนการคิดจินตนาการท่ีนาํมาซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ีดีในภายภาคหนา้ก็เป็นได ้ 

ภาพประกอบดา้นล่างถือเป็นการแบ่งสัดส่วน พื้นท่ีใหเ้ห็นชดัเจนถึง ลาํดบัความสาํ คญัท่ี

ในทางศิลปะเรียกวา่ “จุดเด่น” ในผลงานท่ีมาจาก “การจดัวางองคป์ระกอบ ” ในแต่ละภาพอาจมี

ความแตกต่างกนัไป เน่ืองจากการจดัวางองคป์ระกอบนั้นมีหลากหลาย อยูใ่นจะนาํมาประยกุตใ์ช้

กบัมุมมองท่ีจะแสดงออกอยา่งไรถึงจะเหมาะสม หรือน่าสนใจ  
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ภาพท่ี 21      ภาพตวัอยา่งวเิคราะห์ตาํแหน่งและการจดัวางขององคป์ระกอบ 

1. รูปทรง  

ในผลงานท่ีสร้างสรรคเ์ป็นรูปทรงเรขาคณิต (geometric form)และรูปทรงอินทรีรูป 

(organic form)ท่ีประกอบอยูใ่นสถาปัตยกรรมไทย  เป็นรูปทรงแบบเหมือนจริง ผสมผสานพื้นผวิ 

ร่องรอย เพื่อใหส้ะทอ้นและเกิดความรู้สึกมากท่ีสุด อีกทั้งรูปทรงเรขาคณิตท่ีมีจากส่ิงก่อสร้าง การ

บูรณะต่างๆ ภายในวดัท่ีส่ือความไปถึงความไม่เท่ียงของสรรพส่ิงท่ีจาํตอ้งมีการเปล่ียนแปลงอยู่

เสมอ 
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2. พืน้ผวิ 

โดยตวัผลงานเป็นลกัษณะ2 มิติ บนผนืผา้ใบ มิไดน้าํเอาพื้นผวิใดมาแต่งหรือสร้างเพิ่มอยา่ง

ชดัเจน  แต่มีเพียง พื้นผวิ เล็กๆท่ีเกิดจากการสร้างเทคนิครอยแตกท่ีคลา้ยกบัของเน้ือไม ้ โดย ใน

ผลงานนั้นมีใหเ้ห็นในส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมท่ีเป็นไม ้ดว้ยเทคนิค    การสร้างลายแตกผวิ

ไม ้จึงอาจไม่ไดเ้ด่นชดัเป็นรอยนูน แต่ปรากฏใหเ้ห็นเป็น ลวดลายการแยกของสี เท่านั้น ซ่ึงร่องรอย

เหล่าน้ี ขา้พเจา้ เช่ือวา่จะช่วยสร้างใหเ้กิดอารมณ์ความรู้สึกสะเทือนใจกบัการสูญเสียไดเ้ป็นอยา่ง

มาก เน่ืองจากเรามกัพบวา่ของท่ีเก่าแก่โบราณ ยอ่มมีร่องรอยท่ีแสดงถึงการขา้มผา่นกาลเวลามา  

นบัปี เป็นนยัยะบอกถึงเร่ืองราว และประวั ติผา่นร่องรอยได้ อีกดว้ย ลวดลายของการแตกของสีท่ี

เกิดข้ึนนั้นยงัช่วยในเร่ืองของค่านํ้าหนกั ทาํใหพ้ื้นท่ีส่วนนั้นมีจงัหวะอ่อนเขม้ในตวัของเทคนิคเอง

อีกดว้ย 

       

ภาพท่ี 22     ภาพตวัอยา่งการใชพ้ื้นผวิ 

3. สี1

15
 

โครงสร้างของสถาปัตยกรรมไทย ส่วนมากจะมีสีอยูใ่นวรรณะร้อน คือ สีแสด นํ้าตาลแดง 

เหลืองทอง เน่ืองจากเป็นสีท่ีหาไดใ้นสมยันั้นจึงมีสีท่ีใชไ้ม่มากเท่าไรนกั และบรรยากาศท่ีอยูใ่นช่วง

เปล่ียน ของเวลา เช่น  ช่วงกลางคืนเป็นช่วงเชา้ หรือ ช่วงเยน็เป็นช่วงคํ่า  มีลกัษณะโครงสีท่ีสด 

ชดัเจน ไดแ้ก่ สีเหลือง  ม่วง ส้ม แดง ชมพ ูเทา เป็นตน้  ภาพรวมของผลงานในภาพจึงมีลกัษณะ

ค่อนขา้งเป็นสีวรรณะร้อน  

 

                                                           
15

 สี มีผลตอ่การออกแบบดงันี ้ 1.ตอ่ความรู้สกึ  2.สร้างความน่าสนใจ  3.สีบอกสญัลกัษณ์ของวตัถ ุ 4.สีช่วยใน

การรับรู้และจดจํา 
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ภาพท่ี 23     ภาพสีท่ีปรากฏบนบรรยากาศทอ้งฟ้า 

ในทางทฤษฎีสีนั้น มีการตีความหมายของสี ไวต้่างๆ ดงัเช่น 

สีฟ้า  มีความหมายเก่ียวกบั ทอ้งฟ้า สวรรค ์นํ้า 

สีเขียว มีความหมายเก่ียวกบั นํ้า ความหวงั ฤดูใบไมผ้ลิ การเร่ิมตน้  ในโบราณ อาจหมายถึง 

สารพิษ ความอิจฉาริษยา ความกลวั ความตายไดด้ว้ย 

สีแดง  มีความหมายเก่ียวกบั เลือด ความกลา้หาญ การบูชา 

สีดาํ มีความหมายเก่ียวกบั ความตาย ความโศกเศร้า อา้งวา้งเปล่าเปล่ียว 

สีขาว มีความหมายเก่ียวกบั ความบริสุทธ์ิ ความดีงาม 

สีทอง(สีเหลือง)   มีความหมายเก่ียวกบั   ดวงอาทิตย ์ความมัง่คัง่ ความอุดมสมบูรณ์  

สีม่วงแดง  มีความหมายเก่ียวกบั ตาํแหน่งอาํนาจหนา้ท่ี  

สีแสด  มีความหมายเก่ียวกบั เกียรติยศอนัสูงส่ง สูงศกัด์ิ  

สีเทา มีความหมายเก่ียวกบั ไม่มีสี  ทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรม  

 ความหมายขา้งตน้อาจเป็นการมองเพียงผวิเผนิแต่อยา่งไรก็ตามการ ความหมายของสีนั้น

ยอ่มมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามวาระและเหตุการณ์ แทจ้ริงแลว้ส่วนประกอบการเปล่ียนแปลงของ

ความหมายท่ีสาํคญัลว้นมาจากความเช่ือ หากผูใ้ดเช่ือในส่ิงหน่ึงส่ิงใดแลว้นิยามความหมายยอ่มเกิด

ไดด้ว้นศรัทธาทั้งส้ิน นอกจากน้ีแต่ความหมายแต่ละสี แต่เม่ือมองถึงภาพรวมของการใชสี้คือ 

บรรยากาศ โทนสีในผลงานยอ่มมีความหมายท่ีเพิ่ม หรือ เฉพาะเจาะจงต่อผลงานช้ินนั้นไดอี้กดว้ย 
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4. เส้น 

เส้นในผลงานสร้างสรรคน์ั้นเกิดจากโครงสร้างของสถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้างท่ีขดักนั

ไปมาอยูใ่นผลงาน ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งความลงตวัของสถาปัตยกรรมกบัความไม่ลงตวั

ของส่ิงแปลกปลอมท่ีปรากฏอยูอ่ยา่งผดิท่ีผดิทาง แต่ก็ถือวา่เส้นเหล่าน้ีก็มีส่วนช่วยเป็นเส้น           

นาํสายตาท่ีดีอีกดว้ย  

 

ภาพท่ี 24      ภาพการแสดงอารมณ์ความรู้สึกของเส้น 

1. ความเศร้า เหน่ือยหน่าย 7. ความแขง็แรง หนกัแน่น 13. การลอยตวัชา้ๆคิดฝัน 

2. ความทะเยอทะยาน รุ่งเรือง 8. ความเร็ว พร้อมปฏิบติั  14. การขดัแยง้ 

3. ความเกียจคร้าน  9. ความมัน่คง เป็นสง่า แน่นหนา แขง็แรง 

4. การเติบโต มีอุดมคติ เปิดเผย 10. ความศรัทธา ความหวงั 15. ต่ืนเตน้ 

5. ความสงบ น่ิงเฉย ผอ่นคลาย 11. ความนุ่มนวล  16. กระจายออก 

6. ความมัน่คง จริงจงั  12. ดั้งเดิม ตน้พลงั 
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5. พืน้ทีว่่าง 

พื้นท่ีวา่ง (space) ส่วนมากในผลงานจะแบ่งระหวา่ง สถาปัตยกรรม กบั บรรยากาศทอ้งฟ้า

ท่ีอยู่   รายลอ้มตวัสถาปัตยกรรมไว ้ซ่ึงพื้นท่ีวา่งเหล่าน้ีจะมากนอ้ยก็คงข้ึนอยู่ กบัการเลือกมุมมอง

ของสถาปัตยกรรมนัน่เอง แต่อยา่งไรก็ตามจะมีโครงสร้างของการบูรณะก่อสร้างคอยกาํหนดพื้นท่ี

วา่งอีกชั้นหน่ึง เพื่อใหส้อดคลอ้งและรู้สึกไดถึ้งความอึดอดั บีบแน่น จนเกิดเป็นคาํถามต่างๆวา่ เหตุ

ใด จึงเป็นเช่นน้ี และทาํใหก้ารส่ือสารแนวความคิดสัมฤทธ์ิผลมากยิง่ข้ึนดว้ย 

6. นํา้หนัก 

นํ้าหนกัในผลงานลว้นมาจากแสงและเงา  อาจมีอยู่  2  แบบคือ ระยะหนา้จะมีนํ้าหนกัเขม้

อนัเกิดจากความมืดข องเงา และระยะหลงัจะเป็นแสงตกกระทบ กบัระยะหนา้สวา่ง เช่นเดียวกบั

บรรยากาศในระยะหลงัแต่ก็จะมีส่วนของแสงเงาตามปริมาตร แต่จะมีค่านํ้าหนกัเขม้นอ้ยกวา่      

การเนน้จุดสนใจในระยะหลงั ทั้งน้ีทั้งนั้นข้ึนอยูก่บัการจดัวางองคป์ระกอบ 

      

ภาพท่ี 25      ภาพตวัอยา่งของค่านํ้าหนกัท่ีมีความมืดของเงาอยูใ่นระยะหนา้ และแสงสวา่งอยูใ่น

ระยะหลงั(ซา้ย) และ ค่านํ้าหนกัท่ีสวา่งระยะหนา้แต่และมีส่วนมืดของเงาตามมิติของวตัถุ(ขวา) 
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7. จุดเด่น 

จุดเด่นใน ผลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ี มุ่งเนน้ท่ีสถาปัตยกรรม ไทยท่ีมีความ งดงามของรูป

แบบเดิมปรากฏอยู ่ถึงแมว้า่จะเป็นในช่วง ขณะท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงไปจากมุมมองเดิมท่ีคุน้ชิน หาก

วา่มองโดยผวิเผนิจะเป็นมุมมองปกติธรรมดา  แต่สภาพแวดลอ้มท่ีปรากฏมิไดม้าจากความคุน้ชินท่ี

เคยเห็น1

16 ลว้นมาจากการสร้างสรรคผ์สมผสานผา่นจินตนาการทั้งส้ิน โดยมีการเลือกเน้ื อหาท่ีอยูใ่น

ขอบเขตของศิลปะสมยัรัตนโกสินทร์ อาทิเช่นในผลงานช้ินท่ี 3 มีการจดัวางองคป์ระกอบของหนา้

บนัท่ีหลุดร่วง โดยส่วนนั้นคือรูปป้ันเทพพนม และมีลายกา้นขดลอ้มรอบ ฝีมือช่างสมยัรัชกาลท่ี  1 

การเลือกเน้ือหาการจดัวางองคป์ระกอบท่ีก่อใหเ้กิดจุดเด่นอยา่งในผลงานช้ิ นน้ีคือ แสดงใหเ้ห็นถึง

ความประณีต บรรจงของช่างฝีมือไทย ท่ีประกอบอยูบ่นสถาปัตยกรรมไทย ในส่วนของหนา้บนั ซ่ึง

ถือเป็นส่วนประกอบสาํคญัส่วนหน่ึง ของสถาปัตยกรรมไทยทุกหลงั เน่ืองจากในช่วงแรกของ

สถาปัตยกรรมไทยนั้นมีการววิฒันาการมาจากบา้นเรือน ทรงไทยทัว่ๆไป และปรับรูปแบบใหอ้ยูใ่น

สถาบนัต่างๆ ทั้งคือ สถาบนัสังคม ( เรือนไทย ) สถาบนัศาสนา (วหิาร โบสถ์ ) สถาบนั

พระมหากษตัริย(์พระบรมมหาราชวงั) หนา้บนันั้นก็รับอิทธิพลเช่นกนั จากการพฒันาในศิลปะสมยั

ทวารวดี ท่ีใชหิ้นแกะสลกัต่อกนัจนเป็นหนา้บนั แต่เม่ือเขา้สู่สถาปัตยกรรมแบบไทยในช่วงกรุง ศรี

อยธุยาก็เร่ิมใชไ้มเ้ขา้มาเป็นส่วนประกอบ จึงนาํเอารูปแบบการแกะไมม้าประกอบบนพื้นท่ี

สามเหล่ียม จนเกิดเป็นหนา้บนัท่ีเป็นดัง่ ความงามท่ีประดบัเคร่ืองยอดใหย้ิง่สมศกัด์ิศรี สมกบัความ

อลงัการของช่วงสมยันั้น จนกระทัง่มาสู่สมยัรัตนโกสินทร์ ท่ีมีการใชว้สัดุแขง็แรง คง ทนมากยิง่ข้ึน 

มีการผสมผสานของปูนกบัไมม้ากยิง่ข้ึน จึงมีการประดบัประดาในส่วนของหนา้บนัไดม้ากยิง่ข้ึน

ดว้ย ขอ้มูลขา้งตน้น้ีเป็นการช้ีใหเ้ห็นถึงวา่ ช่วงสมยัแต่ละช่วงสมยัมีความงาม มีเอกลกัษณ์ใดท่ีลือ

เล่ือง สมศกัด์ิความเป็นสยามประเทศ  การเลือกเอาจุดเด่นในสถาปัตยก รรมไทยจึงมีแตกต่างกนัไป

ในแต่ละช้ิน ข้ึนอยูก่บัมุมมองและความรู้สึกของขา้พเจา้ในขณะเก็บและคน้ควา้ขอ้มูล 

 

 

 

                                                           
16

 จดุเดน่ (dominance) เกิดจากการเน้นหรือสง่เสริมสว่นมลูฐานของศิลปะให้แลเห็นเดน่เป็นท่ีสะดดุตากวา่

สว่นประกอบมลูฐานอื่นๆ สามารถสร้างได้หลายวิธีคือ 1. การเน้นโดยใช้สีให้เดน่เป็นพิเศษ 2.การเน้นโดยใช้เส้น รูปร่างและ

ขนาดให้ตดักนั 3.การเน้นโดยการตกแตง่ 4.การเน้นโดยการจดัช่องวา่งให้เหมาะสม  
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8. การเคลือ่นไหว 

ในท่ีน้ีหมายถึงทิศทางของเส้นในภาพท่ีก่อใหเ้กิดทิศทางการนาํของสายตา ซ่ึงจะปรากฏ

จากโครงสร้างท่ีทบัซอ้น ไปมา ก่อใหเ้กิดจงัหวะ ของเส้น สลบักนัไปมา  ซ่ึงในทางศิลปะนั้น การ

เร่ิมตน้ของเส้นคือ จุด จุดท่ีเรียงต่อกนัจนเกิดเป็นเส้น และ เส้นถือเป็นพื้นฐานของทุกส่ิง เพราะเม่ือ

เส้นเรียงชิดกนัเป็นจาํนวนมากๆก็เกิดเป็นค่านํ้าหนกับนพื้นท่ี เม่ือมีความอ่อนแก่ของค่านํ้าหนกัก็

เกิดเป็นมิติ ในผลงานวทิยานิพนธ์ชุ ดน้ี นาํเส้นมาใชใ้นในเร่ืองของโครงสร้าง ดว้ยความท่ี

สถาปัตยกรรมเป็นรูปทรงเรขาคณิตฯเป็นโครงใหญ่ แต่ก็มีส่วนประกอบเป็นส่วนเวา้โคง้ใน

บางส่วนดว้ย เส้นโคง้เหล่าน้ีไม่ไดเ้กิดจากตวัขา้พเจา้ ลว้นเกิดจากผูส้ร้าง ออกแบบสถาปัตยกรรม

ไทยแต่โบราณ ท่ีมองเห็นถึงคุณค่าของเส้น ท่ีมีผลต่อการมองทางสายตา อีกทั้งคุณค่าทางความงาม

ของรูปทรงอีกดว้ย ในบางส่วนมีการสร้างข้ึนเพื่อก่อใหเ้กิดจงัหวะของการมอง หรือทิศทางการวิง่

ของเส้นในผลงาน เน่ืองจากภาพทั้งหมดเป็นภาพเสมือนท่ีหยดุน่ิง ถ่ายทอดราวกบักาลเวลาหยดุน่ิง

ใหเ้ห็นถึงสภาวะสูญเสียอยา่งมิอาจ ยบัย ั้งได ้ดว้ยเหตุน้ี จึงดูไม่มีความเคล่ือนไหวของวตัถุในภาพ

เม่ือมองเร่ืองของขอ้เทจ็จริงทางวตัถุท่ีร่วงหรือแตกหกั แต่ขา้พเจา้มองในเร่ืองของเส้นและ

องคป์ระกอบท่ีก่อใหเ้กิด การเคล่ือนขยบัของเส้นท่ีหมุนวนอยูภ่ายในผลงานแต่ละช้ิน      ทาํใหเ้กิด

การต่อเน่ืองของเส้นจ นเกิดเป็นการเคล่ือนไหวของเส้นและรูปทรงนั้นเอง  อาทิเช่นผลงานช้ินท่ี 8 

ซ่ึงการหลุดลอยของกระเบ้ืองนั้นอาจดูแลว้หยดุน่ิง แต่การจดัวางเรียงก็เป็นการนาํสายตาใหเ้กิด

ความเคล่ือนไหวภายในผลงานไดเ้ช่นกนั 

   

ภาพท่ี 26      ภาพการแสดงทิศทางการเคล่ือนไหวของเส้นในผลงาน 
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9. สัญลกัษณ์และการแทนค่า 

นอกจาก “การออกแบบท่ีปนคติความเช่ือ ”1

17 ในตวัรูปแบบแลว้ ยงัมี สัญลกัษณ์ในผลงาน

แสดงออกผา่นอาการของวตัถุ ท่ีไม่เป็นไปตามปกติ อาทิเช่น ของท่ีมีนํ้าหนกัเปรียบกบัของมีคุณค่า

กลบัค่าเป็นของท่ีลอยเบา ไร้นํ้าหนกั เปรียบกบัของท่ีหมดคุณค่า      ลงไป  และ ท่อนเหล็กต่างๆ 

เปรียบดัง่การบูรณะก่อสร้างท่ี บ่งบอกถึงความเปล่ียนแปลงตามสัจจะของวตัถุ สรรพส่ิงทุกอยา่ง

ยอ่มเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา เป็นตน้  สัญลกัษณ์ดงักล่าวเป็น   การสานต่อจากการสร้างสรรค์

ผลงานในระยะก่อนวทิยานิพนธ์ เพื่อใหช้ดัเจนในรูปแบบ   การสร้างสรรค์ ยิง่ข้ึนจึงยงัคงเนน้ย ํ้า

เพื่อใหเ้ป็นผลงานท่ีอยูใ่นทิศทางเดียวกนั 

        

ภาพท่ี 27       ภาพตวัอยา่งสัญลกัษณ์ และการแทนค่าทางความหมาย 

                                                           
17

 งานศาสนา มกัมีลกัษณะทรงสงู พุง่ขึน้ไปในอากาศ (inter penetration of and space) เช่น พระเจดีย์, 

มณฑป, บษุบก ปรางค์ เป็นต้น ทัง้นีสื้บเน่ืองมาจากคติความเช่ือสืบตอ่ๆกนัมาวา่ความดี, สวรรค์ นัน้อยู่ข้างบน สว่นความชัว่ 

นรก นัน้อยู่ข้างลา่ง 
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บทที ่4 

การพฒันาผลงานและการสร้างสรรค์ 

การพฒันาและการสร้างสรรคผ์ลงานแบ่งไดเ้ป็น 2 ระยะคือ 

- ระยะการสร้างสรรคผ์ลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 

- ระนะการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ 

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 

ในการสร้างสรรคผ์ลงานก่อนวทิยานิพนธ์นั้น มีแนวความคิดท่ีตอ้งการนาํเสนอมุมมอง

ของสถาปัตยกรรมไทยท่ีปรากฏใหเ้ห็นความเปล่ียนแปลงในแง่มุมต่างๆ ตั้งแต่มุมมองปกติมาจนถึง

มุมมองท่ีใกลเ้คียงกบัผลงานวทิยานิพนธ์มากท่ีสุด แต่ก็ยงัไม่ชดัเจนมากนกั แต่ก็ยงัเนน้คุณค่า   

ความงามทางสถาปัตยกรรมไว ้สอดแทรกเทคนิค และเร่ืองราวต่างๆมาประกอบ จนกระทัง่เร่ิมเห็น

เน้ือหาระหวา่ง มุมมองจริงท่ีเกิดกบัสถาปัตยกรรม อาทิเช่น ธรรมชาติท่ีแปรเปล่ียนส่งผลต่อ

สถาปัตยกรรม หรือ ความเก่าแก่ปกติท่ีพบเห็นโดยทัว่ไป กบั มุมมองท่ี สร้างข้ึน สมมุติข้ึน จาก

จินตนาการส่วนตวัของขา้พเจา้ ทาํใหเ้กิดเป็นทางเลือกในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ต่อมา 

วเิคราะห์และประเมินผลงานการสร้างสรรค์ก่อนวทิยานิพนธ์  

ในชุดงานการสร้างสรรคก่์อนวทิยานิพนธ์นั้น ยงัขาดความชดัเจน ในดา้นการแสดงออก ท่ี

เป็นเอกลกัษณ์ หรือความต่อเน่ืองในงานแต่ละช้ิน อาจเป็นผลมาจากตอ้งการความหลากหลาย เพื่ อ

จะไดเ้ป็นทางเลือกในการตดัสินใจ กา้วเขา้สู่เส้นทางการสร้างสรรคผ์ลงานก็เป็นได ้องคป์ระกอบ

ในผลงานแต่ละช้ินก็มีความแตกต่างกนัออกไป เช่น มุมมองท่ีบงัเอิญ แต่เป็นเร่ืองของความล้ีลบั

มากเกินไป  มุมมองธรรมดาท่ีเนน้เพียงสถาปัตยกรรม แต่ไม่มีชั้นเชิงทางองคป์ระกอบอยา่งเพียงพอ 

เป็นตน้ ในส่วนของเทคนิค ก็ถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหผ้ลงา นมีความชดัเจนยิง่ข้ึน เน่ืองจาก บาง

เทคนิคยงัไม่ลงตวัและสอดคลอ้งกบัแนวความคิดหรือการนาํเสนอเท่าท่ีควร แต่เม่ือนาํเทคนิคท่ี
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สอดคลอ้งกนั ดูแลว้ไม่ขดัเขิน จึงช่วยใหผ้ลงานดูจริงจงัมากยิง่ข้ึน จนนาํไปสู่การพฒันาได ้กระทัง่

ผลงานสองช้ินสุดทา้ยไดเ้สร็จส้ินก็พบวา่ การสร้างสรรค ์โดยการคน้หามุมมองพิเศษ การจดัการท่ี

มากกวา่เดิม การจดัวางองคป์ระกอบอยา่งมีชั้นเชิง  และ การเลือกใชเ้ทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา  

จึงเป็นทางออกของการแกปั้ญหา จนกระทัง่นาํมาซ่ึงผลงาน ในชุดวทิยานิพนธ์ต่อไป ไดอ้ยา่ง       

น่าพอใจ  
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ภาพผลงานในระยะก่อนวทิยานิพนธ์ 

 

ภาพท่ี 28 ช่ือผลงาน : มุมมองท่ีขดัแยง้ (The Contrast view) 

เทคนิค : สีนํ้ามนับนผา้ใบ (Technique : Oil on canvas) 

ขนาด : 190 x 220 ซม. (Size : 190 x 220cm.) 

ปีท่ีผลิต : 2554 (Year : 2011) 
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ภาพท่ี 29 ช่ือผลงาน : ดูแล (Take Care of each other) 

เทคนิค : สีนํ้ามนับนผา้ใบ (Technique : Oil on canvas) 

ขนาด : 150 x 170 ซม. (Size : 150 x 170cm.) 

ปีท่ีผลิต : 2554 (Year : 2011) 
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ภาพท่ี 30 ช่ือผลงาน : โดดเด่ียว (Alone) 

เทคนิค : สีนํ้ามนับนผา้ใบ (Technique : Oil on canvas) 

ขนาด : 140 x 190 ซม. (Size : 140 x 190cm.) 

ปีท่ีผลิต : 2554 (Year : 2011) 
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ภาพท่ี 31 ช่ือผลงาน : พกัพิง (Stay) 

เทคนิค : สีนํ้ามนับนผา้ใบ (Technique : Oil on canvas) 

ขนาด : 100 x 180 ซม. (Size : 100 x 180cm.) 

ปีท่ีผลิต : 2554 (Year : 2011) 
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ภาพท่ี 32 ช่ือผลงาน : รอคอย (Waiting) 

เทคนิค : สีนํ้ามนับนผา้ใบ (Technique : Oil on canvas) 

ขนาด : 190 x 190 ซม. (Size : 190 x 190cm.) 

ปีท่ีผลิต : 2554 (Year : 2011) 
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ภาพท่ี 33 ช่ือผลงาน : รุกลํ้า (Invasion) 

เทคนิค : สีนํ้ามนับนผา้ใบ (Technique : Oil on canvas) 

ขนาด : 140 x 190 ซม. (Size : 140 x 190cm.) 

ปีท่ีผลิต : 2554 (Year : 2011) 
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ภาพท่ี 34 ช่ือผลงาน : บูรณาการณ์ไร้ขอบเขต 1 (The Endless Constructing 1) 

เทคนิค : สีนํ้ามนับนผา้ใบ (Technique : Oil on canvas) 

ขนาด : 170 x 200 ซม. (Size : 170 x 200cm.) 

ปีท่ีผลิต : 2554 (Year : 2011) 
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ภาพท่ี 35 ช่ือผลงาน : บูรณาการณ์ไร้ขอบเขต 2 (The Endless Constructing 2) 

เทคนิค : สีนํ้ามนับนผา้ใบ (Technique : Oil on canvas) 

ขนาด : 170 x 200 ซม. (Size : 170 x 200cm.) 

ปีท่ีผลิต : 2554 (Year : 2011) 
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การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

ในผลงานชุดน้ี นาํเอาความต่อเน่ืองในผลงานช่วงสุดทา้ยของผลงานระยะก่อน               

การสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์มาพฒันาต่อ โดยปรับเปล่ียนบรรยากาศ และมุมมองใหมี้ความชดัเจน   

มีความหมายมากยิง่ข้ึน ซ่ึงยงัคงเนน้ย ํ้าใหเ้ห็นถึงคุณค่าของสถาปัตยกรรมท่ีมีความงามปรากฏอยู่  

แต่ก็มีการผนัเปล่ียนตามวถีิแห่งธรรมชาติ ท่ีสรรพส่ิงลว้นไม่เท่ียง  และกาํหนดขอบเขตของ

สถาปัตยกรรมใหช้ดัเจนยิง่ข้ึนวา่เป็นวดั ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะสมยัรัตนโกสินทร์  อีกทั้ง

บรรยากาศท่ีมีความ หมายสอดคลอ้งกบัความพิเศษในตวัภูมิสถาปัตย ์ท่ีเป็นช่วงต่อของเวลา          

ทาํใหผ้ลงานส่ือถึงคุณค่าและการสูญเสียไดอ้ยา่งชดัเจนและตรงไปตรงมา สะทอ้นอารมณ์ผา่นสี

และบรรยากาศท่ีใหค้วามรู้สึกอา้งวา้ง ไร้ซ่ึงความหวงั สมดงัเจตนารมณ์อีกดว้ย 

วเิคราะห์และประเมินผลงานวทิยานิพนธ์ 

ผลงานในชุดน้ีมุ่งเนน้ใหเ้ห็นความงามและความเปล่ียนแปลงท่ีปรากฏบนสถาปัตยกรรม

ไทยเป็นหลกั มีองคป์ระกอบชดัเจน ระหวา่ง สถาปัตยกรรมในสภาวะต่างๆ กบั บรรยากาศท่ีส่ือถึง

ความพิเศษอนัเป็นปรากฏการณ์เพียงชัว่คราว ไม่คุน้ชินในมุมมองเก่าๆ แต่การเลือกหามุมมองของ

สถาปัตยกรรมนั้นค่อนขา้งยาก เน่ืองจากสถาปัตยกรรมไทยนั้น มีหลายแขนงศิลปะ การหยบิยก

ส่วนใดส่วนหน่ึงมา อาจไม่ตรงกบัใจหลายๆคนท่ีมองเห็น อาจเป็นมุมมองของแต่ละคนท่ีเคยพบ

เจอมา อาจทาํใหเ้กิดความคุน้เคยกบัมุมมองดงักล่าวอยูแ่ลว้ ทาํใหก้าํลงัของผลงานลดลง แทนท่ีจะ

ส่ือ และ แส ดงความรู้สึกใหผู้ช้มผลงานเขา้ใจตรงตามวตัถุประสงค ์ และบางส่วนของเทคนิคยงั

ควบคุมไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควรเน่ืองจาก สีนํ้ามนั เม่ือการผสมอตัราส่วนของนํ้ามนัลินซีด ท่ีใชผ้สมในการ

ระบายภาพไม่เท่ากนัแต่ละคร้ังทาํใหมี้จงัหวะ เงา ดา้น ไม่เท่ากนั ก่อใหเ้กิดการรบกวนของแสงท่ี

สะทอ้น อีกทั้งความดา้น ความเงา ท่ีไม่เท่ากนัทั้งภาพ  และความสมจริงในภาพยงัไม่เพียงพอ 

เน่ืองมาจากภาพขอ้มูลในการสร้างสรรคไ์ม่เพียงพอ บางมุมมองไม่สามารถหาขอ้มูลจากของจริงได ้

จึงมีบางส่วนท่ีรู้สึกขดัแยง้ในเร่ืองของแสงเงาบา้ง อยา่งไรก็ตาม ผลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ีก็ เป็นการ

แสดงถึงจินตนาการของ ขา้พเจา้ ท่ีไดร้วบรวม การรับรู้ จินตนาการ และประสบการณ์เขา้ดว้ยกนั 

ถ่ายทอดมาเป็นผลงานทั้ง 8 ช้ิน ใหไ้ดรั้บรู้ถึงความคิดอีกแง่มุมหน่ึงท่ีมีต่อสถาปัตยกรรมไทยดว้ย
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ความรักและหวงแหนถึงสภาวะความเปล่ียนแปลง และความน่าจะเป็นในภายภาคหนา้ ท่ีมีทั้งผลดี

และผลร้ายปะปนกนัไป เฉกเช่น ความอนิจจงั ท่ีผนัเปล่ียนทุกวนัทุกเวลา   

ภาพร่างผลงานวทิยานิพนธ์ 

 

 

 

ภาพท่ี 36     ภาพร่างผลงาน ช้ินท่ี 1   
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ภาพท่ี 37      ภาพร่างผลงาน ช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 38       ภาพร่างผลงาน ช้ินท่ี 3  



56 
 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 39      ภาพร่างผลงาน ช้ินท่ี 4  
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ภาพท่ี 40       ภาพร่างผลงาน ช้ินท่ี 5  
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ภาพท่ี 41      ภาพร่างผลงาน ช้ินท่ี 6   
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ภาพท่ี 42       ภาพร่างผลงาน ช้ินท่ี 7 
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ภาพท่ี 43       ภาพร่างผลงาน ช้ินท่ี 8   
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ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ 

 

ภาพท่ี 44 ช่ือผลงาน : การเปล่ียนแปลงของสถาปัตยกรรมไทย หมายเลข 1  

(The Alteration of Thai Architecture No.1) 

เทคนิค : สีนํ้ามนับนผา้ใบ (Technique : Oil on canvas) 

ขนาด : 170 x 200 ซม. (Size : 170 x 200cm.) 

ปีท่ีผลิต : 2555 (Year : 2012) 

 

 

 

 



62 
 

 
 

 

ภาพท่ี 45 ช่ือผลงาน : การเปล่ียนแปลงของสถาปัตยกรรมไทย หมายเลข 2  

(The Alteration of Thai Architecture No.2) 

เทคนิค : สีนํ้ามนับนผา้ใบ (Technique : Oil on canvas) 

ขนาด : 170 x 200 ซม. (Size : 170 x 200cm.) 

ปีท่ีผลิต : 2555 (Year : 2012) 
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ภาพท่ี 46 ช่ือผลงาน : การเปล่ียนแปลงของสถาปัตยกรรมไทย หมายเลข 3  

(The Alteration of Thai Architecture No.3) 

เทคนิค : สีนํ้ามนับนผา้ใบ (Technique : Oil on canvas) 

ขนาด : 170 x 200 ซม. (Size : 170 x 200cm.) 

ปีท่ีผลิต : 2555 (Year : 2012) 
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ภาพท่ี 47 ช่ือผลงาน : การเปล่ียนแปลงของสถาปัตยกรรมไทย หมายเลข 4  

(The Alteration of Thai Architecture No.4) 

เทคนิค : สีนํ้ามนับนผา้ใบ (Technique : Oil on canvas) 

ขนาด : 190 x 200 ซม. (Size : 190 x 200cm.) 

ปีท่ีผลิต : 2555 (Year : 2012) 
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ภาพท่ี 48 ช่ือผลงาน : การเปล่ียนแปลงของสถาปัตยกรรมไทย หมายเลข 5  

(The Alteration of Thai Architecture No.5) 

เทคนิค : สีนํ้ามนับนผา้ใบ (Technique : Oil on canvas) 

ขนาด : 170 x 200 ซม. (Size : 170 x 200cm.) 

ปีท่ีผลิต : 2555 (Year : 2012) 
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ภาพท่ี 49 ช่ือผลงาน : การเปล่ียนแปลงของสถาปัตยกรรมไทย หมายเลข 6  

(The Alteration of Thai Architecture No.6) 

เทคนิค : สีนํ้ามนับนผา้ใบ (Technique : Oil on canvas) 

ขนาด : 170 x 240 ซม. (Size : 170 x 240cm.) 

ปีท่ีผลิต : 2555 (Year : 2012) 
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ภาพท่ี 50 ช่ือผลงาน : การเปล่ียนแปลงของสถาปัตยกรรมไทย หมายเลข 7  

(The Alteration of Thai Architecture No.7) 

เทคนิค : สีนํ้ามนับนผา้ใบ (Technique : Oil on canvas) 

ขนาด : 170 x 240 ซม. (Size : 170 x 240cm.) 

ปีท่ีผลิต : 2555 (Year : 2012) 
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ภาพท่ี 51 ช่ือผลงาน : การเปล่ียนแปลงของสถาปัตยกรรมไทย หมายเลข 8  

(The Alteration of Thai Architecture No.8) 

เทคนิค : สีนํ้ามนับนผา้ใบ (Technique : Oil on canvas) 

ขนาด : 160 x 190 ซม. (Size : 160 x 190cm.) 

ปีท่ีผลิต : 2555 (Year : 2012) 
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บทที ่5 

สรุปผลการสร้างสรรค์ 

มนุษยเ์รามีวฒันธรรมเป็นตวับ่งบอกถึงความเจริญ ความมีอารยธรรมซ่ึงแต่ละเช้ือชาติ แต่

ละทอ้งถ่ินก็มีความแตกต่างตามเอกลกัษณ์ของแต่ละท่ีแต่ละถ่ิน แต่ดว้ยความเป็นวฒันธรรมนั้นไม่

สามารถอยูก่บัท่ีได ้เน่ืองจากวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากกลุ่มคนจาํนวนมากยอมรับ และ ถือเป็น

ส่ิงปฏิบติัมา และนบัถือสืบทอดกนัมา เม่ือวนัเวลาผนัเปล่ียน วฒันธรรมใหม่อาจเกิดข้ึนใหม่ หรือ 

วฒันธรรมเดิมๆ อาจมีการเปล่ียนแปลงไปไม่มากก็นอ้ย  แต่อยา่งไรก็ตามส่ิงท่ีดีงามท่ีถูกจารึกและ

จดจาํยอ่มมีมากมาย ตวัอยา่งเช่น เน้ือหาท่ีขา้พเจา้ยกมาถ่ายทอดเพียงส่วนหน่ึง เพื่อใหเ้ห็นและเขา้ใจ

วา่ ส่ิงใดท่ีดีเป่ียมไปดว้ยความลงตวัอนังดงาม ก็ควรดาํรงไว ้หรือพฒันาใหเ้จริญกา้วหนา้ในทิศทาง

นั้น มิควรปล่อยใหเ้ลือนหาย หรือสูญส้ินไปอยา่งน่าเสียดาย แมว้า่ทุกวนัน้ียงั มีใหส้ัมผสั แต่หาก

นานวนัไป ต่างคนต่างรับเอาแต่วฒันธรรมใหม่ๆ รูปแบบวถีิชีวติใหม่ มีแต่ความฉาบฉวย 

สะดวกสบาย ก็มิต่างอะไรกบัการทิ้ง ละเลย คุณค่าท่ีบรรพบุรุษเคย สร้างสมไวใ้หคู้่บา้นคู่เมือง 

อยา่งไรก็ตามส่ิงท่ีผูส้ร้างสรรคน์าํเสนอนั้นเป็นเพียงจินตนาการอนัเกิดจาก ความวติก กงัวล 

ต่อแนวทาง ทิศทางของส่ิงเหล่าน้ีท่ีเกิดข้ึนใน มโนจิตวา่สักวนัอาจสูญเสีย  จากอายุ ท่ีมากข้ึน  และ        

ความเอาใจใส่ท่ีนบัวนัเร่ิมถดถอยลงตามกาลเวลาท่ีผนัเปล่ียน จึงถ่ายทอดมาในมุมมองท่ีแฝงดว้ย  

นยัยะต่างๆ เพื่อส่ือความหมายตามประสบการณ์ จินตนาการ และแนวคิด กุศโลบายเพื่อชกัจูงให้

เกิดการเรียนรู้ ใคร่รู้ใคร่เห็น และใกลชิ้ดกบัสัจธรรมของสรรพส่ิงอยา่งถ่องแทข้ึ้น 

หากความเป็นจริงจะขดัแยง้กบัผลงานศิลปะอยา่งมากแต่ศิลปะนั้นเป็นส่ิงท่ีมากกวา่ถอ้ยคาํ 

บางเร่ืองราวอาจสอดคลอ้ง บางเร่ืองราวอาจตรงขา้ม นิยามของศิลปะนั้ นไม่มีถูกผดิ ไม่มีความพอดี 

มีแต่ คุณรู้สึกอยา่งไร คิดเห็นอยา่งไร เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย อยา่งไร เป็นเสมือนคาํถามท่ีตอบโต ้

ภายในจิตใจของผูช้ม ราวกบัวา่ ภาษาภาพมีความงามท่ีแทรกดว้ยคาํถามมากมายท่ีพร้อมจะส่ือความ

กบัผูช้ม จนนาํไปสู่แรงดลใจตามแนวคิด แก่บรรดา ผูช้มทั้งหลาย ซ่ึงอาจเกิดเป็นพลงัท่ีกระตุน้ให้

สังคมไดรั้บรู้เร่ืองราวนั้นๆ และตกผลึกเป็นการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมในสังคมต่อไป  
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