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วิทยานิพนธที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะตัว เปนผลงานจิตรกรรม 2 มิติ เทคนิคสีนํ้ามันบนผาใบ ซึ่งมีแรง
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แนวความคิดสวนตัว โดยแสดงออกมาเปนผลงานจิตรกรรม เทคนิคสีนํ้ามันบนผาใบ ซึ่งมีจํานวน
ทั้งหมด 4 ชิ้น มีขนาดดังน้ี 190X280, 180X280, 160X280, และ 191X249 เซนติเมตร เพ่ือใหผูที่ไดรับ
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The research entitled “ The Obligatory Urban City ” aimed to create unique works of 
art which were two-dimensional paintings using oil on canvas as a medium. The inspiration of the 
works was from nowadays lifestyle of people living in a rush and dynamically changing society. 
In the research, I would like to express my imagintion and my point of view about the 
environment of urban city. The shape of humen, animals, things, and crowded places were used 
as the expression signs to present the idea about the social commitment, and to show the lifestyle 
behavior in limited time. 

The scope of the study was separated into 3 points; first was the fact content about  
urban city surrounding in the capital and the big cities in rush time. Second was the works of art 
created in the semi-abstract painting style which expressed the uniqueness of  dynamic changes of 
colors and brush strokes. Third was the technique through painting method; oil on canvas 
comprising 3 steps: sketch process, creating process, and presentation process. In the presentation 
process, the works were juxtaposed with each other in order to see the development of each work 
and to emphasize the ideas and conceptualization on the urban lifestyle nowadays. 

The result of the study revealed that the works of art achieved the objectives of the 
study by conveying my personal points of view through 4 piesces of oil on canvas paintings;  
190X280, 180X280, 160X280, and 191X249 centimeters presentirg perspective of urban lifstyle 
living in an unthoughtful and hasty society. 
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อาจารย ดร. เตยงาม  คุปตะบุตร ที่คอยใหกําลังใจ และใหคําแนะนํา ขอกราบขอบพระคุณ 

ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ผูใหกําเนิด ใหความรัก ใหกําลังกาย กําลังทรัพย และ
กําลังสติปญญา ในการสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาเลาเรียนตลอดมา 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยบริรักษ  ศุภตรัยวรพงศ อาจารยศิริกุล  วิชยานนท อาจารย
ประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผูถายทอด
วิชาความรู และทักษะทางจิตรกรรม เทคนิคสีนํ้ามันบนผาใบ ที่ใชในการสรางสรรคผลงาน 

ขอกราบขอบพระคุณคุณตา คุณยาย พ่ีสาว ครอบครัวแกวกิตติ และครอบครัวสายคํากอง 
ซึ่งเปนครอบครัวอันเปนที่รัก ที่คอยสนับสนุนในการศึกษาเลาเรียน คอยชวยเหลือ และเปนกําลังใจให
เสมอมา 

ขอกราบขอบพระคุณเจาหนาที่ฝายวิชาการ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
และคณะศึกษาศาสตร เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานที่คอยติดตอประสานงาน
และชวยเหลือในทุก ๆ ดาน 

ขอขอบคุณนายพลาดล  มีแสง พ่ีชายที่แสนดี ที่คอยชวยเหลือในการติดตั้งผลงานกอนวัน
สอบจบ 

และสุดทายน้ีขอขอบคุณเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ นอง ๆ สาขาทัศนศิลปศึกษา รุน 4 และเพ่ือน ๆ ใน
วัยเด็ก และเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ นอง ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่คอยใหกําลังใจ และใหความ
ชวยเหลือมาโดยตลอด 

ขาพเจามีความซาบซ้ึงในพระคุณ และความกรุณาจากทุกทาน ขอใหผูที่เกี่ยวของ และ
กอใหเกิดวิทยานิพนธน้ี ประสบแตสิ่งดีงาม และขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
พันธะหนาท่ีของแตละคนมีความแตกตางกันไป หนาท่ีเปนกรอบของชีวิตมนุษย แม

คนเราสวนใหญจะไมยินดีสักเทาใด แตก็ตองทําใจยอมรับหนาท่ีนั้น จะพบไดวาเม่ือดําเนินพันธะ
หนาท่ี แมดวยความจําใจไปสักพักหนึ่ง ก็จะไดรับคาจางทางใจใหมีความสุข และเกิดปติในการ
ทํางาน ความสุขแบบนี้คือความภาคภูมิใจในคุณคาความเปนมนุษย 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 

ในสังคมเมืองหลวงอยางกรุงเทพ ฯ และเมืองใหญ ๆ มีอัตราการหนาแนนประชากร
เพิ่มข้ึนเปนอยางมาก สาเหตุเกิดจากการอพยพยายถ่ินฐานของคนชนบทเขาสูสังคมเมืองอยาง
ตอเนื่อง ดวยเปาหมายท่ีแตกตางกัน จากสถิติการยายถ่ินเขากรุงเทพ ฯ กอใหเกิดภาวะลนเมือง 
ปญหาความแออัดของประชากร ปญหาการจราจรติดขัด ปญหารถยนตลนกรุง ปญหาส่ิงแวดลอม 
ปญหาสุขภาพจิตท่ีตองเรงดูแล และปญหาตาง ๆ อีกมากมาย พฤติกรรมในการดํารงชีวิตเปล่ียนไป 
ผูคนตองเรงรีบในการใชชีวิตมากข้ึน ความเรงรีบในการเดินทางในแตละสวนเกิดเปนปญหาในการ
เดินทางใหทันเวลา ตอหนาท่ีภาระความรับผิดชอบของแตละคน เกิดชองวางระหวางความเปนกับ
ความตาย ซ่ึงเกิดจากอุบัติเหตุในการเดินทางคมนาคมทางดานตาง ๆ ท่ีมีใหเห็นอยางชินตา 

การคมนาคมเปนส่ิงท่ีสําคัญประการหนึ่งของผูคนในปจจุบัน ดวยอัตราประชากรใน
เมืองหลวงท่ีมีมาก การเดินทางจึงเปนไปอยางเรงดวนท้ังการเดินทางภายในกรุงเทพ ฯ และเขต
ปริมณฑลโดยรอบ รวมถึงการเดินทางเขาออกกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ของผูคนจากตางจังหวัดใน
แตละวันท่ีมีจํานวนมาก เพื่อใหทันกับความตองการในขอบเขตของชวงเวลาท่ีมีอยูอยางจํากัด เปน
ปญหาสังคมท่ีบีบใหคนตองเรงรีบในการใชชีวิตมากข้ึน 

สภาพเปนจริงท่ีปรากฏเปนภาพลักษณของความเคล่ือนไหวในแงมุมและทิศทางท่ีเปน
รูปธรรม ส่ิงเหลานี้เปนประสบการณท่ีทําใหขาพเจารูสึกสะเทือนใจ และหวาดกลัวในการเดินทาง
ในแตละคร้ัง จากขอมูลดังกลาว กอใหเกิดแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานของขาพเจา เพ่ือ
เปนส่ือระบายความรูสึกภายในจิตใจ ท่ีมองเห็นเปนรูปธรรมจากความเส่ียงท่ีแฝงตัวอยูกับความเรง
รีบ ในการเดินทางในแตละวันของผูคนในปจจุบัน 
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ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
1. สะทอนอารมณความรูสึกท่ีมีตอสภาพแวดลอมชีวิตคนในสังคมเมือง (โดยเฉพาะ

อนุสาวรียชัยสมรภูมิ) ผานทางผลงานจิตรกรรม 
2. สรางสรรคผลงานจิตรกรรมเพ่ือกระตุนใหสังคมไดตระหนักถึงสภาพปจจุบันของ

สังคมเมือง อันเปนจุดท่ีจะกําหนดทิศทางตอพฤติกรรมในอนาคต 
3. สรางสรรคผลงานจิตรกรรม โดยแฝงไวดวยแงคิดการดํารงชีวิตในสังคมเมือง

ปจจุบัน ท่ีมีแตความเรงรีบ และไรความเอ้ืออาทรตอกันและกัน 
4. เพื่อคนหาการแสดงออกทางศิลปะท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว 
 

สมมติฐานของการศึกษา 
1. ผลงานจิตรกรรมสามารถบันทึกและนําเสนอเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีตาง ๆ ท่ีมี

ผูคนกําลังเดินทางในทิศทางท่ีหลากหลายเปนจํานวนมาก เชน อนุสาวรียชัยสมรภูมิ หมอชิตชวง
วันหยุดยาวเทศกาล และหัวลําโพง 

2. สามารถท่ีจะนําองคประกอบศิลป มาจัดองคประกอบดานศิลปะใหรูสึกถึงการ
ดํารงชีวิตท่ีเบียดเสียดแออัดของผูคน ตามสภาพสังคมเมืองในปจจุบัน โดยผานรูปแบบจิตรกรรม 2 
มิต ิเทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ 

3. ผลงานจิตรกรรมสามารถสะทอนชวงเวลาเรงดวนในการเดินทางของผูคน ท่ีเห็น
แลวรูสึกสะเทือนใจ รวมถึงมุมมองใหม ๆ ผานทางจินตนาการใหมีความสมบูรณตามความตองการ
ทางความคิดท่ีจะนําเสนอ 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

ผลงานวิทยานิพนธนี้ มุงเนนแสดงอารมณความรูสึกตอบโตกับสภาพความเปนจริงท่ี
เกิดข้ึนในสังคม 

1. เร่ืองราวเนื้อหา เปนเร่ืองราวขอเท็จจริงท่ีมาจากสภาพสังคมในเมืองหลวง และเมือง
ใหญ ๆ ในชวงเวลาเรงรีบ แสดงออกลักษณะเฉพาะตัวโดยฉับพลัน ดวยการใชเสนท่ีมีความ
เคล่ือนไหว 

2. รูปแบบ เปนรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi-Abstract) ท่ีมีอารมณ ความรูสึกตอบโต
ฉับพลัน สอดคลองกับเร่ืองราวเนื้อหา ท่ีเปนเร่ืองความเรงรีบท่ีพบเห็นไดในสังคมเมือง 
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3. เทคนิค ใชเทคนิคสีน้ํามันท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว ซ่ึงเกิดจากความชํานาญในการใช
เสนและฝแปรง สอดคลองกับเร่ืองราวเนื้อหา และตองการที่จะถายทอดอารมณความรูสึกสวนตัว
เปนจุดในการสรางงาน 

 
วิธีการศึกษาและสรางสรรค 

1. จากประสบการณท่ีพบเห็นมาในชีวิตประจําวัน และศึกษาวิถีชีวิตสภาพแวดลอมใน
เมือง ซ่ึงประกอบดวย คน ตึก สะพานลอย รถตามทองถนนในสถานท่ีตาง ๆ ท่ีมีผูคนจํานวนมาก 

2. ศึกษาพฤติกรรมของผูคนในปจจุบันท่ีมีการดํารงชีวิตตามสภาพดังกลาว สัมผัสรับรู
ถึงบรรยากาศท่ีเกิดข้ึน (เพื่อใหการทํางานไดรับความรูสึกจริงท่ีไดพบเห็นและสามารถถายทอด
ความรูสึกนั้นได นอกเหนือจากภาพถายท่ีไดไปเก็บขอมูลมา) 

3. วิเคราะหมุมมองตาง ๆ และสรางมุมมองใหมทางความคิด ศึกษาขอมูลจากเอกสาร
ขอมูลขาวสารในปจจุบัน ศึกษาผลงานศิลปนท่ีมีเนื้อหาเร่ืองราวใกลเคียงเกี่ยวของกับวิถีชีวิตใน
สังคมเมือง 
 
ขั้นตอนการศึกษา 

วิธีการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุด “พันธะสังคมเมือง” มีข้ันตอนโดยสังเขปดังนี้ 
1. ศึกษาคนควา และรวบรวมขอมูลเอกสาร ตํารา และแหลงขอมูล รวมท้ังภาพถายและ

ผลงานศิลปะท่ีเกี่ยวของกับการสรางสรรคผลงานของขาพเจา 
2. กําหนดกรอบแนวความคิด ขอบเขตของการสรางสรรค การใชเทคนิคและวัสดุ

อุปกรณ และรูปแบบการนําเสนอผลงาน 
3. สรางภาพราง เพื่อนําไปสูการขยายเปนภาพผลงานจริง 
4. ศึกษาและเรียนรูเทคนิคและวิธีการสรางสรรคท่ีจะชวยสงเสริมใหผลงานมีความ

สมบูรณยิ่งข้ึน 
5. สรางสรรคผลงานจริง โดยใชเทคนิคและวิธีการท่ีไดจากการคนควา (จิตรกรรม

เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ) 
 
แหลงขอมูล 

1. ขอมูลที่ไดจากการรวบรวมเอกสาร ตํารา และแหลงขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
1.1 เอกสาร ตํารา และขอมูลท่ีเกี่ยวกับสถานการณบานเมืองในปจจุบัน 
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1.2 เอกสาร ตํารา ขอมูลเชิงวิชาการท่ีเกี่ยวของกับศิลปะ 
1.3 หอสมุด  ศูนยหนังสือ ส่ือขาวสารศิลปะ  นิตยสารศิลปะ  และขอมูลทาง

อินเตอรเน็ต 
1.4 สูจิบัตร การแสดงผลงานศิลปกรรมตาง ๆ 

2. ขอมูลที่ไดจากภาคสนาม 
เก็บขอมูลโดยการบันทึกภาพสถานท่ีจริงท่ีมีผูคนหนาแนน และการจราจรหนาแนน 

 
วัสดุและอุปกรณท่ีใชในการสรางสรรค 

อุปกรณ 
1. กลองถายภาพ 
2. โครงไมเฟรมผาใบ จํานวน 4 ช้ิน ขนาด 190X280, 180X280, 160X280, 191X249 

เซนติเมตร  
3. พูกัน พูกันกลมเบอร 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 พูกันแบนเบอร 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 

16, 18, 20, 22, 24 และแปรงทาสี 
4. จานสี หรือกลองสําหรับผสมสี 
5. เกรียงขนาดเล็ก 
วัสดุ 
1. ดินสอ, ยางลบ, กระดาษ สําหรับใชสรางภาพราง, เกรยอง, ภาพถาย 
2. สีน้ํามันยี่หอ WINTON ไดแก 

2.1 สีน้ําตาลเบอร 2 BURNT SIENNA 
2.2 สีขาวเบอร 40 TITANIUM WHITE  
2.3 สีเหลืองเบอร 9 CADMIUM YELLOW HUE 
2.4 สีเหลืองเบอร 26 LEMON YELLOW HUE 
2.5 สีสมเบอร 38 SCARIET LAKE 
2.6 สีดําเบอร 25 LAMP BLACK 
2.7 สีน้ําเงินเบอร 21 FRENCH ULTRAMARINE 
2.8 สีน้ําเงินฟาเบอร 15 COBALT BLUE HUE 
2.9 สีเขียวเบอร 37 SAP GREEN 
2.10 สีเขียวเบอร 15 PERMANENT GREEN LIGHT 
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2.11 สีแดงเบอร 49 PERAMANENT ROSE 
2.12 สีมวงเบอร 26 COBALT VIOLET HUE 

3. น้ํามันลินสีด  ยี่หอ Renaissance ยี่หอ Winsor & Newton ยี่หอ Daler Rowney  
ยี่หอ Refined Linseed Oil 

4. น้ํามันสน 
5. ผาสําหรับเช็ดสี 
สําหรับใชในการบันทึกขอมูล 
วัสดุ 
1. ดินสอ 
2. ปากกา 
อุปกรณ 
1. กลองถายภาพ 
2. คอมพิวเตอร 
3. สมุดบันทึก สมุดวาดภาพ 
4. แผน CD 
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กรอบแนวความคิด 
  

 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 

ผลงานสรางสรรค 
ชุด 

“พันธะสังคมเมือง” 

 
เทคนิคการ
สรางสรรค 

- สีนํ้ามันบนผาใบ 
 (Oil on canvas) 

พันธะหนาที่ 
- ขอผูกมัด ขอผูกพัน ความ
รับผิดชอบ 
- หนาที่ งานท่ีตองทําอยูเปน
ประจําที่มีความหมาย
สอดคลองกับแนวความคิดที่
ใชในการสรางสรรคผลงาน 
(พันธะ หมายถึง หนาที่ ที่เปน
กรอบของชีวิตคน) 

 

วิถีชีวิตสังคมเมืองในปจจุบัน 
และการเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมที่กําลังเกิดขึ้น 
- วัฒนธรรมเดิมของ
สังคมไทย เหตุการณที่เกิดขึ้น
ในปจจุบัน อิทธิพลที่สงผลให
เกิดการเปล่ียนแปลง 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ไดเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมไทย ซ่ึงจะนําไปสู

การเขาใจชีวิตมากข้ึน 
2. ไดพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดวางองคประกอบทางศิลปะ และสรางสรรค

ผลงาน เพื่อถายทอดบรรยากาศท่ีแสดงถึงความแออัด เบียดเสียดกันของผูคน 
3. ไดพัฒนาแนวความคิด ทักษะและกระบวนการสรางสรรคผลงานจิตกรรมท่ีมี

รูปแบบเฉพาะตัว 
4. ไดผลงานท่ีเปนผลงานในลักษณะการสรางสรรคศิลปะ สามารถทําใหผูชมเกิด

อารมณสะเทือนใจ และเขาใจการใชชีวิตของคนในสังคมเมืองปจจุบัน 
5. ไดคนหาการแสดงออกทางศิลปะท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว 
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บทท่ี 2 

 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 
การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุด “พันธะสังคมเมือง” ในคร้ังนี้ขาพเจาได

ทําการศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับการใชชีวิตของผูคนในสังคมเมืองปจจุบันและการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนในสังคม รวมถึงสภาพแวดลอมสังคมเมืองรอบตัว โดยการเฝาสังเกตในตัวตนของขาพเจา
อันมีความรูสึกนึกคิด ภายใตส่ิงแวดลอมทางสังคมท่ีเปนตัวกําหนดทิศทางในการดํารงชีวิต เพื่อ
สะทอนใหเห็นการดําเนินชีวิตท่ีแตกตางกันของผูคนในแตละชนช้ัน แตละอาชีพ รวมถึงการ
เคล่ือนไหวในทิศทางท่ีหลากหลายของผูคนท่ีสงบน่ิงบาง รีบรอนบางความวุนวายดังกลาวเกิดข้ึน
จากสภาพท่ีผูคน มีความตองการเขามาหางานทํา มาเรียนมาศึกษา ในเมืองหลวงและเมืองใหญๆ
เพิ่มมากข้ึน ตามยุคสมัยบริโภคนิยม 

ขาพเจาไดศึกษาคนควา เอกสาร ตําราตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับขอมูล ศึกษารูปแบบและ
วัฒนธรรมเดิมของสังคมไทย สาเหตุการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมของสังคมไทยศึกษาเร่ืองราวทาง
สังคมไทย เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน อิทธิพลท่ีสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง มาใชในการ
ถายทอดแนวความคิด ศึกษาศิลปกรรมท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรคและศิลปนท่ีมีอิทธิพลตอการ
สรางสรรค ท้ังหมดนี้เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการสรางสรรคผลงานของขาพเจา ซ่ึงนําเสนอหัวขอ
ตางๆ ดังนี้ 

1. ความหมายของพันธะ หรือพันธ 
2. ศึกษารูปแบบและวัฒนธรรมเดิมของสังคมไทย 
3.สาเหตุการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมของสังคมไทย 
4. ศึกษาเร่ืองราวทางสังคมไทย 
5.เหตุการณท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน 
6. อิทธิพลท่ีสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
7.ศิลปกรรมท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรค 
8. ศิลปนท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรค 
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1. ความหมายของพันธะ หรือพันธ 
พจนานุกรมไทย1พ.ศ. 2543 ไดใหความหมายของพันธะ คือ “พันธะ ก. ผูก, มัด, ตรึง, 

น. ขอผูกมัด” 
นอกจากนี้พันธะหมายถึง พันธะ แปลวา ผูก, มัด, ตรึง, (คํากริยา) และแปลวา ขอ

ผูกมัด, ขอผูกพัน (คํานาม) ใหความหมายในทางไมคอยดีนัก2 
พันธะ หนาท่ี หมายถึง กรอบความรับผิดชอบของมนุษย 
 

2. ศึกษารูปแบบและวัฒนธรรมเดิมของสังคมไทย 
ฉัตรทิพย  นาถสุภา3 ไดกลาวไววา สังคมไทยสืบทอดวัฒนธรรมกันมาอยางชานานมี

เอกลักษณเปนของตัวเองและรักษาเอกลักษณไวไดโดยมีพื้นฐานขนบธรรมเนียมดั้งเดิมเปนแกน
ทางวัฒนธรรม คือวัฒนธรรมชาวบาน ประกอบอาชีพเกษตรกร ทํานาเปนหลัก มีหมูบานเปน
ศูนยกลางของสังคมชนบท มีลักษณะเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง พออยูพอกิน คุณลักษณะท่ีสําคัญ
นี้มี 2 ประการคือ 1. การรักความอิสระ2. ความมีน้ําใจ คนไทยชอบทําอะไรตามใจ ไมชอบการ
บังคับกดข่ี ไมชอบการใชอํานาจ ไมชอบรัฐ ขณะเดียวกันก็มีน้ําใจชอบชวยเหลือเพื่อนมนุษย ถือวา
ทุกคนเปนพี่เปนนองกัน แบงกันอยูแบงกันกินและอยูรวมกันเปนชุมชนขนาดเล็ก เรียกวาบาน 

วิโชค  มุกดามณี4 ไดกลาวไววา ในชวงรัชกาลท่ี 1 – 3 นั้น เปนชวงระยะเวลาแหงการ
สรางบานแปงเมือง ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทยจึงมีรูปแบบมาจากอารยธรรม
สมัยกรุงศรีอยุธยา และตอมาไดปรับเปล่ียนไปตามอิทธิพลท่ีเกิดข้ึนในแตละรัชสมัยมีพัฒนาการข้ึน
ตามลําดับ มีการติดตอคาขายกับชาติตางๆ ท้ังในเอเชียและยุโรป นํามาซ่ึงความเจริญกาวหนาใน
ดานตาง ๆ และหล่ังไหลเขาสูประเทศไทยอยางตอเนื่อง  

                                                           
1พจนานุกรมไทย, พจนานุกรมไทย ฉบับทันสมัย(กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน,2543), 380. 
2รูไมทัน, มีคําตอบ – กูรู, เขาถึงเม่ือ10 พฤศจิกายน 2556, เขาถึงไดจาก 

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=4a848b8e29f0a7c9 

3ฉัตรทิพย  นาถสุภา, วัฒนธรรมไทยกับขบวนการเปล่ียนแปลงสังคม, พิมพคร้ังท่ี 5 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณวิทยาลัย, 2547), ไมปรากฏหนา. 

4วิโชค  มุกดามณี,6 ทศวรรษศิลปกรรมรวมสมัยในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: 
อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, 2548.  พิมพในโครงการวิจัย ผลิตหนังสือ ส่ิงพิมพ และซีดีรอม 
ทางศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือฉลองวาระ 60 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร 2546), 9. 
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ในสมัยรัชกาลท่ี 3 ก็เร่ิมมีการคาขายกับชาวจีนในชวงรัชกาลท่ี 4, 5และ 6 มีการ
เช่ือมโยงกับชาติตะวันตกมากข้ึน อันเปนยุคท่ีประเทศมหาอํานาจตะวันตกเร่ิมออกลาอาณานิคม 
กระแสอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกไดกอใหเกิดแนวคิดใหมๆในสังคมมีการพัฒนาบานเมือง
ในสาขาตาง ๆ มีการเปล่ียนแปลงในดานศิลปวัฒนธรรมปรับเปล่ียนขนบธรรมเนียมบางอยางใหม 
และพัฒนาเศรษฐกิจของชาติใหดีข้ึนโดยการปรับแนวความคิดและความเปล่ียนแปลงใหสอดคลอง
สัมพันธกับของวัฒนธรรมไทย กอใหเกิดส่ิงใหมท่ีมีรากเหงาของความเปนไทยปรากฏอยู5 

สุธี  คุณาวิชยานนท6ไดกลาวไววา นับต้ังแตหลังสมัยรัชกาลท่ี 3 เปนตนมา สยามก็เปด
ประเทศรับเอาความสมัยใหมแบบอารยธรรมตะวันตกเขามาเปล่ียนแปลงบานเมือง เหมือนดั่งเชน
ประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชียกลาวไดวาในชวงราว 150 ปท่ีผานมา สยามประเทศหรือประเทศไทย
ก็ตองเผชิญหนากับความเปล่ียนแปลงบานเมืองจากประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมเขาสูความสมัยใหม
ในแทบทุกดาน ไมวาจะเปนระบอบการปกครอง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม 

อารยธรรมตะวันตกสูสยามใหม ชวงรัชสมัยรัชกาลท่ี 4 ในขณะน้ันทวีปเอเชียกําลังถูก
คุกคามลาอาณานิคมจากชาติตะวันตก ประเทศตาง ๆ ในยุโรปตางหมายปองดินแดนทวีปเอเชียอัน
อุดมสมบูรณ โดยเฉพาะประเทศมหาอํานาจอยางอังกฤษและฝร่ังเศสตางกําลังแยงชิงดินแดนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต จนทําใหประเทศขางเคียงสยามท้ัง พมา มลายู ลาว เขมร เวียดนาม ตองตกเปน
อาณานิคมของชาติตะวันตก ขณะนั้นอังกฤษก็ไดสงผูแทนเขามาสยามเพื่อมาทําสัญญาระหวาง
ประเทศ  และเพ่ือแลกกับการไมตองตกเปนอาณานิคมของชาติตะวันตก  สัญญาที่ได คือ 
“สนธิสัญญาบาวร่ิง” ซ่ึงทําใหสยามเสียเปรียบอังกฤษหลายประการ และในยุคนี้เองท่ีสยามไดสง
ราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับชาติยุโรปเปนคร้ังแรกในสมัยรัตนโกสินทรในป พ.ศ. 2400 ไป
ลอนดอนประเทศอังกฤษและในป พ.ศ. 2403 ไปปารีส ประเทศฝร่ังเศส7 

หลายประเทศในเอเชียตองปฏิรูปตัวเองใหทันสมัยใหมตามแบบตะวันตกมากข้ึน
สยามเองก็ เปนเชน เดียวกัน  เพื่ อให เปน ท่ียอมรับของชาติมหาอํานาจตะวันตก  ดังนั้น 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ก็ทรงเร่ิมรับเอาอารยธรรมตะวันตกเขามาเปน
แมแบบในการพัฒนาบานเมืองแทบทุกดาน ไมวาจะเปนศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี

                                                           
5เร่ืองเดียวกัน. 
6สุธี  คุณาวิชยานนท, จากสยามเกา สูไทยใหม วาดวยความพลิกผันของศิลปะ จาก

ประเพณี สูสมัยใหมและรวมสมัย, พิมพคร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ บานหัวแหลม, 2546), 9. 
7เร่ืองเดียวกัน, 13. 
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สมัยใหมและการศึกษา ซ่ึงถือไดวาเปนการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ และเปนจุดเร่ิมตนความทันสมัย
หรือความเปนสมัยใหมของสยามประเทศเรา8 

แสงอรุณ  กนกพงศชัย9 ไดกลาวไววา คําวา วัฒนธรรมในสังคมไทยต้ังแตเดิมมาเทาท่ี
มีการบัญญัติความหมายเปนลายลักษณหรือเปนทางการ เกิดข้ึนในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูล
สงคราม ท่ีตราพระราชบัญญัติวัฒนธรรมเมื่อป พ.ศ. 2485 วาวัฒนธรรมหมายถึง ลักษณะท่ีแสดงถึง
ความเจริญความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติ และศีลธรรมอันดีงามของ
ประชาชน สวนวัฒนธรรมในความหมายทางวิทยาการหรือทางวิชาการมีความหมายถึงพฤติกรรม 
และส่ิงท่ีคนในหมูคณะผลิตหรือสรางสรรคข้ึนดวยการเรียนรูจากกันและกัน และใชอยูในหมูพวก
ของตน 

แสงอรุณ  กนกพงศชัย10 ไดกลาวตอไปอีกวา เม่ือพิจารณาความหมายวัฒนธรรม ตาม
นัยแรกท่ีมีความหมายเฉพาะแตส่ิงท่ีดีงามทําใหหมูคณะเจริญกาวหนา หรือทําใหประชาชนมี
ศีลธรรมอันดีลวนแตมีเร่ืองของคุณคากําหนดข้ึนเปนมาตรฐาน ทําใหมีความหมายคอนขางจํากัด
เชน มารยาทผูดี มีความประณีต หรือหมายถึงขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเปนมรดกหรือเปน
เอกลักษณท่ีสืบทอดกันมาของสังคมเทานั้นแตความหมายตามนัยท่ี 2 หรือวิชาการไมเจาะจงวา
วัฒนธรรมจะตองเปนความเจริญกาวหนา ความเปนระเบียบเรียบรอยหรือแสดงศีลธรรมอันดีเสมอ
ไป แตมุงแสดงใหเห็นวามนุษยตางมีศักยภาพในการเรียนรูและมีความรูสึกนึกคิดเทาเทียมกันหมด 
ทุกคนตองอยูในสังคมเพ่ือความอยูรอดรวมกัน จึงสรางวัฒนธรรมข้ึนคูกันกับสังคม 

สวนวัฒนธรรมใดจะดีหรือไมดีนั้นข้ึนอยูกับความรูสึกนึกคิดของคนในสังคมนั้นๆ ซ่ึง
ก็จะเห็นไดวาวัฒนธรรมของสังคมหนึ่งเปล่ียนแปลงไปน้ันมีจุดเร่ิมตนแรกท่ีไมซับซอน ได
พัฒนาการเปล่ียนแปลงเขาสูการเติบโตเปนสังคมใหญท่ีมีความซับซอนมากข้ึนและอาจกลาวไดวา
วัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนเพื่อการดํารงอยูของตนและหมูคณะ มีการปรับปรุงแกไขเพ่ือ
พัฒนาเปนรัฐ เปนประเทศ11 

ในสังคมไทยปจจุบันวัฒนธรรมท่ีปรากฏอยูไดผานการหลอหลอม ผสมผสานกันมา
เปนระยะเวลาหลายพันป  กวาจะมีรูปแบบตามท่ีปรากฏในปจจุบัน  และยังจะตองพัฒนา
เปล่ียนแปลงตอไปอีกอยางแนนอนในอนาคตอยางไรก็ตามในอดีตกาล ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอ
                                                           

8เร่ืองเดียวกัน, 14. 
9แสงอรุณ  กนกพงศชัย,วัฒนธรรมเดิมของสังคมไทย(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 2. 
10เร่ืองเดียวกัน, 2-4. 
11เร่ืองเดียวกัน, 4. 
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รูปแบบอันหลากหลายน้ันมีอยูหลายประการ เชนการเปนดินแดนท่ีมีชนพื้นเมืองหลายกลุมหลาย
เผาพันธุอยูอาศัยมาแตดั้งเดิม การมีศาสนาและความเช่ือรวมถึงการมีภูมิศาสตรท่ีอุดมสมบูรณ12 

สําหรับวัฒนธรรมเดิมของสังคมไทย กลาวโดยสรุป ดินแดนประเทศไทยมีการ
พัฒนาการจากอดีตกาลสูสังคมปจจุบันเปนระยะเวลานับพันป การเปล่ียนแปลงบางชวงมีสาระท่ี
แตกตางกันออกไป แตทุกสวนมีผลกระทบเช่ือมโยงถึงกันโดยตลอดไมวาจะทางศาสนา การเมือง 
การปกครองและเศรษฐกิจ แตส่ิงท่ียังมีความม่ันคงในสังคมไทยก็คือ ชาติ ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริยซ่ึงมีรากฐานมาจากการเปนสังคมเกษตรกรรมอันมีปจจัยทางธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณ บวกกับคติความเช่ือตามหลักคําสอนทางพุทธศาสนา ท่ีมีอิทธิพลทางความคิด ความเช่ือ
จากพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ ตลอดจนความเช่ือเร่ืองผีสางนางไม สงผลมาถึงวัฒนธรรม
ทางวัตถุและจิตใจท่ีสะทอนในรูปของศิลปกรรมดวย และทําใหเราไดเรียนรูวาสังคมไทยมี
พัฒนาการท่ียาวนานซ่ึงมีผลตอวัฒนธรรมในสังคมไทยท่ีสะทอนถึงวิถีชีวิตขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และศิลปกรรม ทําใหรูปแบบของสังคมไทยในปจจุบันจึงมีความหลากหลาย13 
 
3. สาเหตุการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมของสังคมไทย 

ศรีศักรวัลลิโภดม14 ไดกลาวไววา นักวิชาการท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ มักลง
ความเห็นในทํานองเดียวกันเปนสวนใหญวา การทําสนธิสัญญาบาวร่ิง เม่ือป พ.ศ. 2405 ในชวง
สมัยรัชกาลท่ี 4 นั้นคือจุดเร่ิมตนของการคาเสรีและเปนท่ีมาของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในประเทศ
ไทย แตนิธิ เอียวศรีวงศ กลับมีความเห็นวาการคาแบบเสรีนั้นมีมากอนหนานี้แลว ซ่ึงก็อาจกลาวได
วาเกิดข้ึนมาพรอมๆกับสังคมต้ังแตสมัยรัตนโกสินทรตอนตน เพราะเห็นวารัฐบาลไมไดผูกขาดการ
ซ้ือขายสินคาทุกอยาง ท่ีผูกขาดก็ยกเลิกไปเม่ือคร้ังทําสนธิสัญญาบาวร่ิง แตสินคาอื่นๆโดยเฉพาะ
สินคาเกษตรท่ีเกิดจากการผลิตภายในนั้น ไดเปดโอกาสใหคาขายอยางเสรีมานานการคาขายเสรี
แบบนี้ ทําใหพวกเจาขุนมูลนายกับบรรดาพอคาชาวจีนและตางชาติอ่ืนตางมีรายไดมีฐานะรํ่ารวย
เติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว 

                                                           
12เร่ืองเดียวกัน, 5. 
13เร่ืองเดียวกัน, 75-76. 
14ศรีศักรวัลลิโภดม, พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย(กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ิน

ติ้งแอนดพับลิชช่ิง. 2544), 137-138. 
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สุธี  คุณาวิชยานนท15ไดกลาวไววา ในชวงรัชกาลท่ี 4 สยามไดเร่ิมเปล่ียนแปลงทาง
สังคมจากสยามเกาเขาสูยุคสยามใหมและเดนชัดยิ่งข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 5ท่ีพยายามปฏิรูปการคลัง
และการศึกษา โดยมีจุดมุงหมายของความเปล่ียนแปลงอยูท่ีการปฏิรูปการปกครองในป พ.ศ. 2435 
มีผลทําใหอํานาจสูงสุดมารวมอยูท่ีสถาบันกษัตริย จึงทําใหอํานาจทับซอนระหวางเจากับขุนนาง
และกับผูนําทองถ่ินหมดไป การทําสนธิสัญญาบาวร่ิงมีผลทําใหระบบการคาท่ีเคยผูกขาดระหวาง
ตางประเทศกับเจาขุนมูลนายก็กลายเปนการคาเสรี ระบบเศรษฐกิจเติบโตข้ึนอยางรวดเร็วและ
เร่ิมทําการคาเพื่อการสงออก เร่ิมมีชนช้ันกลางเกิดข้ึนในเมืองหลวงและเมืองใหญ ระบบไพรเส่ือม
ลงมาก ประกอบกับการประกาศเลิกทาสโดยรัชกาลท่ี 5 จึงทําใหเกิดชนช้ันกลางขนาดเล็กเกิดข้ึน
ตามเมืองใหญ ๆ ตามมาอีกมากมายหนึ่งในน้ันคือคนเช้ือสายจีน ลูกหลานของขุนนางและชนชั้น
กลางบางคนไดเขาเปนราชการที่ขยายตัวข้ึน  

สังคมสยามในขณะน้ันเปล่ียนจากระบบที่มี “เจา – ขุนนาง – ไพร – ทาส” มาเปน “เจา 
– ขาราชการ – ราษฎร” โดยมีชนชั้นกลางแทรกอยูตรงกลาง ซ่ึงการเสด็จประพาสยุโรปเปนคร้ังแรก
ของกษัตริยไทยถึง 2 คร้ัง ทําใหสยามยุคนี้ไดนําเขาวิทยาการใหม ๆ ท่ีกาวหนา ไดปรับปรุงแกไข
จารีตประเพณีตาง ๆ ท่ีลาหลัง และเปนยุคริเร่ิมสรางส่ิงอํานวยความสะดวกอีกมากมาย ท้ังการทาง
รถไฟ การไปรษณีย และการสรางถนนราชดําเนิน16 

หลังเปล่ียนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตย เม่ือป พ.ศ. 2475 เปนตน
มา รัฐก็ยังดํารงอยูในลักษณะท่ีรวมศูนย ท่ีบรรดาขุนนาง ขาราชการมีสิทธิและอํานาจเหนือบุคคล
สวนใหญในสังคมเชนเคย สภาพสังคมไทยจึงไมไดแตกตางไปจากสังคมชนช้ันหลังสมัยรัชกาลท่ี 5 
ลงมาแตในขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหชนช้ันกลางที่มีความรูความสามารถ ไตบันไดทางสังคม
ข้ึนมาเปนผูนําปกครองได  พรอมยังเกิดคานิยมในดานวัตถุและปจเจกบุคคล  เห็นไดจาก
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจการเมืองระหวางพอคากับขาราชการท่ีมีตําแหนงใหญโตสามารถมี
อํานาจไดอยางตลอดเวลา ซ่ึงก็เปนท่ีมาของการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชนสวนตัวและพรรคพวก 
เช่ือมโยงประสานประโยชนตอกันและกัน นํามาซ่ึงความเปล่ียนแปลงในดานสังคมเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและการเมือง17 

                                                           
15สุธี  คุณาวิชยานนท, จากสยามเกา สูไทยใหม วาดวยความพลิกผันของศิลปะ จาก

ประเพณี สูสมัยใหมและรวมสมัย, 16. 
16เร่ืองเดียวกัน. 
17ศรีศักรวัลลิโภดม, พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย,159. 
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ในขณะท่ีชนช้ันยังชีพในสังคมชาวนา และเกษตรกรชาวบาน ก็ยังเปนพวกท่ีถูกละเลย
ใหอยูตามมีตามเกิดและพรอมท่ีจะถูกเอารัดเอาเปรียบไดโดยตลอดในยามที่พวกขาราชการและ
พอคาแลเห็นผลประโยชน18 

ความไมตื่นตัวของชนช้ันระดับลาง คือสาเหตุประการหน่ึงท่ีเกิดจากความเคยชินกับ
วิ ถี ชี วิ ตวัฒนธรรมแบบเดิ ม ท่ี มีมาช านานก อนการ เป ล่ี ยนแปลงการปกครอง  การมี
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณการมีท่ีดินท่ีอยู และสภาพแวดลอมท่ีดี ทําใหสามารถยังชีพไดใน
สังคมทองถ่ิน แตท่ีเปนปญหาสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ คานิยมท่ียอมรับในความเหล่ือมลํ้าทางชนช้ัน 
(Absolute deprivation) ในความแตกตางทางฐานะ ช่ืนชมยกยองคนรวย รวมถึงโอกาสวาสนาของ
คนทองถ่ินในการเขาทํางานท่ีมีอยูอยางจํากัดบวกกับคติความคิดความเช่ือทางพระพุทธศาสนาใน
เร่ืองบาป-บุญ หรือกฎแหงกรรมทําใหใชชีวิตอยางสมถะ ในขณะท่ีบรรดาประเพณีวัฒนธรรม
พื้นบาน ความเช่ือ และพิธีกรรมตางๆในทองถ่ิน ตางมีบทบาทใหคนมีความม่ันคงในจิตใจและเห็น
คุณคาในการดํารงชีวิตรวมกันอยางเสมอภาค เรียบงายในวิธีชีวิตอยางชนบท และก็เปนส่ิงสําคัญท่ี
ชวยไมใหเกิดความขัดแยงระหวางชนช้ันเกิดข้ึน19 

แสงอรุณ กนกพงศชัย20เขาไดกลาวเอาไวอีกวา ในวันท่ี 24 มิถุนายน 2475 ประเทศ
ไทยไดเปล่ียนแปลงการปกครองคร้ังสําคัญ ซ่ึงในประวัติศาสตรทางการเมืองไทยคงไมมีการ
เปล่ียนแปลงคร้ังใดท่ีจะสําคัญเทาคร้ังนี้ เม่ือกลุมบุคคลกลุมหนึ่งท่ีเรียกตัวเองวา คณะราษฎรนําโดย
ปรีดี พนมยงค(สวนใหญเปนผูสําเร็จการศึกษาจากประเทศทางตะวันตก) ไดประกาศยึดพระราช
อํานาจจากสถาบันพระมหากษัตริย ทําใหเกิดการเปล่ียนการปกครองระบอบสมบูรณาสิทธิราชย มา
เปนระบอบประชาธิปไตยกําหนดใหพระมหากษัตริยทรงอยูภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ  

ทําใหการบริหารประเทศ การกําหนดนโยบายตางๆข้ึนอยูกับคณะรัฐมนตรี โดยใช
อํานาจผานทางรัฐสภาสถาบันการปกครองคือรัฐบาลเขามาทําหนาท่ีแทนแทบทุกเร่ืองกลายเปนวา
บทบาทของวังและวัดจากสถาบันหลักของสังคมไทย ถูกลดความสําคัญลงนับเปนการเปล่ียนแปลง
ท่ีเฉียบพลัน จนทําใหชาวบานท่ัวไปยากท่ีจะปรับตัวไดทัน แมโดยหลักแลวจะเปนส่ิงท่ีดี แตในทาง
ปฎิบัตินั้นยังไมไดมีการเตรียมความพรอมใหกับประชาชนท่ัวไป21 

                                                           
18เร่ืองเดียวกัน. 
19เร่ืองเดียวกัน, 159-160. 
20แสงอรุณ  กนกพงศชัย,วัฒนธรรมเดิมของสังคมไทย, 63. 
21เร่ืองเดียวกัน. 
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ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา นับเปนเร่ืองท่ีนาเสียดายท่ีการเปล่ียนแปลงในคร้ังนั้นหลายส่ิง
หลายอยางท่ีนําเขามาจากอารยธรรมตะวันตก เปนการเลียนแบบโดยไมไดมีการปรับปรุงใหเหมาะ
กับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมเดิมของไทย สงผลใหเกิดความสับสนวุนวายในหมูประชาชนท่ี
ตกเปนเปาหมายของการเปล่ียนแปลงเปนอยางมาก22 

ในป พ.ศ. 2475 หลังการเปล่ียนแปลงการปกครองบานเมืองตองเผชิญกับความวุนวาย 
การจลาจลอยูเนื่องๆ เพราะกลุมผูเปล่ียนแปลงยังมีความขัดแยงกันเองจนเกิดปฏิวัติ รัฐประหาร 
และกบฏอยูเสมอ จนเม่ือกองทัพญ่ีปุนยกพลเขาสูประเทศไทย อันเกิดจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ี
ประเทศเราหลีกเล่ียงไมไดรัฐบาลในขณะนั้นมี จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรีจําตอง
ยอมใหกองทัพญ่ีปุนเขามาตั้งฐานทัพเพื่อผานไปรบกับพมาท่ีเปนอาณานิคมของอังกฤษแตโดยดี
เพื่อรักษาบานเมืองใหมีความสงบ23 

ตอมารัฐบาลไทยไดประกาศกฎหมายฉบับหนึ่งเรียกวากฎหมายรัฐนิยม เรียกรองให
ประชาชนรักชาติ สรางชาติดวยการสรางวัฒนธรรมใหมๆข้ึน รัฐนิยมฉบับแรกคือ ประกาศเปล่ียน
ช่ือสยามเปนประเทศไทย หลังจากนั้นก็มีรัฐนิยมอีกหลายฉบับออกมามากมาย รัฐนิยมฉบับแรกๆ
จะเก่ียวของกับความรักชาติในขณะท่ีระยะหลังๆ มักเกี่ยวกับวิถีชีวิตประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับวิถี
ชีวิตชาวบานก็มีมากข้ึนเพื่อกระจายความเจริญไปสูทองถ่ิน24 

ชวง พ.ศ. 2500 สังคมไทยเปนชวงระยะเวลาท่ีเต็มไปดวยความเปล่ียนแปลง อัน
เนื่องมาจากแนวทางพัฒนาประเทศของรัฐบาล ในป พ.ศ. 2504 ขณะนั้นไทยมีนายกรัฐมนตรีคือ 
จอมพล สฤษด์ิธนะรัชตไดกําหนดนโยบาย “แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ” ซ่ึงถือกําเนิด
ข้ึนเปนฉบับแรก และอาจกลาวไดวาเปนนโยบายพัฒนาประเทศแบบเบ็ดเสร็จท่ีมาจากเผด็จ
การทหารและขาราชการ จึงทําใหประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพ ฯ ไดเปล่ียนโฉมหนาอยาง
มากมายภายใตกฎหมายสงเสริมการลงทุน25 

ประเทศไทยไดตั้งเปาหมายการพัฒนาประเทศไปสูอุตสาหกรรมและความเปน
สมัยใหมมากข้ึน ทําใหเมืองขยายตัว คูคลองถูกถมเพื่อทําถนนสําหรับรองรับรถยนต ท่ีนาสวนไร

                                                           
22สนิท  สมัครการ, วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของสังคมไทย (กรุงเทพฯ: โอ.

เอส.พร้ินต้ิงเฮาส, 2534), 54. 
23แสงอรุณ  กนกพงศชัย,วัฒนธรรมเดิมของสังคมไทย, 64. 
24เร่ืองเดียวกัน, 64-65. 
25สุธี  คุณาวิชยานนท, จากสยามเกา สูไทยใหม วาดวยความพลิกผันของศิลปะ จาก

ประเพณี สูสมัยใหมและรวมสมัย, 67. 
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ถูกควานซ้ือเพื่อสรางโรงงานอุตสาหกรรม และการขยายระบบการศึกษาไดสรางคนรุนใหมข้ึนมา
รองรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจนี้ ปริมาณคนชั้นกลางในเมืองหลวงและเมืองใหญ ๆ เติบโต
ข้ึนอยางมากและทําใหประชาชนจากหลายทองถ่ินท่ัวไทยยายเขามากรุงเทพ ฯ เพื่อมาศึกษา เพื่อหา
งานทํากันอยางมากมาย สาเหตุดังกลาวจึงทําใหประชากรในกรุงเทพ ฯ มีอัตรากาวกระโดดจากท่ี
ประมาณ 1 ลานคนในป พ.ศ. 2490 เพิ่มข้ึนเปน 2 ลานคนเศษในป พ.ศ. 250326 

แสงอรุณ  กนกพงศชัย27ไดกลาวถึง หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2ไววา รัฐบาล จอมพล ป. 
พิบูลสงคราม ถูกปฏิวัติโคนลมอํานาจโดย จอมพล สฤษดิ์ธนะรัชตซ่ึงไดข้ึนดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี เมืองไทยยุคนั้นใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แตก็ตองตกอยูภายใตการ
ครอบงําของอเมริกา จากการรับความชวยเหลือในดานตาง ๆ เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายสําคัญใน
การเปนประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีจึงสรางโครงสรางพื้นฐานจําพวกสาธารณูปโภคข้ึนเพื่อ
รองรับ เชน การสรางถนน การสรางโรงงานไฟฟา สรางประปาสรางเข่ือน และระบบโทรคมนาคม 
ตลอดจนขยายการศึกษา  

สงผลกระทบตอคนทองถ่ินโดยตรงผูคนในชนบทอพยพเขาสูสังคมเมืองเพ่ือมาหางาน
ทํามากข้ึน เยาวชนเขากรุงเทพ ฯ เพื่อมาศึกษาหาความรู จนทําใหเกิดความแออัดและปญหาอ่ืน ๆ 
ตามมาอีกมากมาย คนท่ีมีฐานะดีก็สามารถใชชีวิตอยางสุขสบายขณะท่ีคนบางกลุมในกรุงเทพ ฯ ยัง
ยากจน ไรการศึกษา และเจ็บไขไดปวย ขาดคุณภาพชีวิตอันพึงประสงค28 

ในยุคน้ีสังคมไทยเร่ิมออนแอจากท่ีเคยใชวิถีชีวิตอยางเรียบงาย สมถะ พออยูพอกิน มา
เปนชีวิตท่ีตองกระเสือกกระสนเพื่อการอยูรอด ศีลธรรมในสังคมถูกละลืมแมไทยจะปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ก็เพียงแคในนามเทาน้ัน อํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจยังตกอยูในมือ
ทหารและนักการเมืองท่ีรวมมือกับนักธุรกิจ ซึ่งเห็นไดวาเพียงใชแผนพัฒนา ฯ 3 แผนแรก (พ.ศ. 
2504-2519) ก็เกิดจุดเริ่มตนของปญหาความยากจนสัมพันธ (reiative poverty) เสียแลว และยังเปน
ภาวะความยากจนท่ียั่งยืนตามมาถึงปจจุบัน29 

นอกจากนี้ สุธี  คุณาวิชยานนท30ยังไดกลาวตอไปอีกวา ในชวงตน พ.ศ. 2510 อัตรา
ประชากรในไทยไดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วมีถึงกวา 30 ลานคนจากเดิมในป พ.ศ. 2500 ท่ีมีประมาณ 20
                                                           

26เร่ืองเดียวกัน. 
27แสงอรุณ  กนกพงศชัย,วัฒนธรรมเดิมของสังคมไทย, 67-68. 
28เร่ืองเดียวกัน, 68. 
29เร่ืองเดียวกัน, 68-69. 
30สุธี  คุณาวิชยานนท, จากสยามเกา สูไทยใหม วาดวยความพลิกผันของศิลปะ จาก

ประเพณี สูสมัยใหมและรวมสมัย, 87. 
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ลานคน  แตในทางการเมืองกลับไมมีความคืบหนาในการพัฒนาประเทศไปสูความเปน
ประชาธิปไตย แทบจะกลาวไดวาอํานาจเกือบท้ังหมดตกอยูในมือทหาร ในขณะที่การขยายตัวของ
เศรษฐกิจทําใหหนวยงานธุรกิจเอกชนเติบโตข้ึนมาก  

การเกิดข้ึนของชนช้ันกลางและปญญาชนท่ีเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดกระแส
ความตองการอิสระเสรีภาพความชอบธรรมจากการปกครองของรัฐบาลใหเปนประชาธิปไตยเพิ่ม
มากข้ึนบรรยากาศทางการเมืองมีความคึกคักเปนอยางมาก คนหนุมสาว นักเรียนนิสิตและนักศึกษา
ในวัยแสวงหาตางมีจิตสํานึกทางสังคมและการเมืองสูงมาก บวกกับพลังเสริมแรงภาคประชาชนท่ีมี
เหลานิสิตนักศึกษาเปนตัวแทน นํามาซ่ึงกระแสการเรียกรองรัฐธรรมนูญจนนําไปสูการโคนลม
รัฐบาลเผด็จการทหารในเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 251631 

การตอสูของประชาชนยุค 14 ตุลาสูพฤษภาทมิฬ คือบทพิสูจนพลังประชาชนคนไทย
ใหชาวโลกไดรูวา หากถูกบีบบังคับมากเกินไปคนไทยก็พรอมจะรวมมือกันลุกข้ึนสูกับอํานาจมืด
เผด็จการ จากตัวอยางเหตุการณสําคัญ 3 คร้ังคือ 14 ตุลา 2516, 6 ตุลา 2519 จนถึงเหตุการณพฤษภา
ทมิฬ 2535ซ่ึงในทางประวัติศาสตรนับเปนวันสําคัญวันหนึ่งของไทย ท่ีพลังประชาชนสามารถโคน
ลมรัฐบาลเผด็จการไดสําเร็จในวันท่ี 14 ตุลาคม 2516 ถือเปนส่ิงท่ีบอกถึงความมุงม่ันของประชาชน 
ท่ีผูนํารัฐบาลจะตองตระหนักเอาไว ถึงแมจะเกิดการสังหารโหด ประชาชน นิสิตนักศึกษา จนตอง
เสียเลือดเสียเนื้อและเสียชีวิตไปบางสวนและอีกจํานวนมากมายใน3 ปตอมาจากเหตุการณ 6 
ตุลาคม 251932 

การเปล่ียนแปลงเม่ือ14 ตุลานั้น นําผลกระทบมาสูสังคมไทยอยางกวางขวางเกินกวาท่ี
นักรัฐประหารคณะใด หรือเผด็จการพลเรือนรุนใด ๆ จะหยุดยั้งพลังประชาชนลงได ดังนั้นจาก 14 
ตุลามาถึงพฤษภาทมิฬ 2535 สังคมไทยก็ไมเคยมีรัฐบาลพลเรือนม่ันคงสักคณะเดียว และก็ไมเคยมี
รัฐบาลท่ีมาจากการรัฐประหารมั่นคงสักคณะเชนกัน33 

วิโชค  มุกดามณี34 ไดกลาวไววา การกาวไปขางหนาการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางเฟอง
ฟูในยุคนี้ โดยมีพลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ เปนนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศในชวงป พ.ศ. 2531 – 
2534 ไดเนนนโยบายเพื่อนําประเทศไปสูความเปนประเทศอุตสาหกรรม บทบาทเกษตรถูกลดลง
ไปมีแนวทางนโยบายสนับสนุนพลักดันความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมๆ 

                                                           
31เร่ืองเดียวกัน, 88. 
32แสงอรุณ  กนกพงศชัย,วัฒนธรรมเดิมของสังคมไทย, 72. 
33เร่ืองเดียวกัน, 72-74. 
34วิโชค  มุกดามณี,6 ทศวรรษศิลปกรรมรวมสมัยในประเทศไทย, 174. 
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เกิดข้ึนมากมาย และจากกระแสโลกาภิวัตนทําใหประเทศไทยตองเรงปรับตัวไปสูความหลากหลาย
ทางสารสนเทศท่ีกาวหนาใหทันตอการส่ือสารท่ีไรพรมแดน  

แตการปกครองของประเทศไทยก็เกิดการทํารัฐประหารโคนอํานาจรัฐบาลของพลเอก
ชาติชาย ชุณหะวัณ โดยพลเอกสุจินดา คราประยูร ไดข้ึนเปนนายกรัฐมนตรี ซ่ึงตอมาก็ทนตอ
กระแสเรียกรองประชาธิปไตยไวไมได จนเกิดเหตุการณอันนองเลือดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2534 
จึงตองลาออกไป35 

ยุค IMF เปนยุคท่ีกําลังกาวเขาสูกับดักทางเศรษฐกิจฟองสบูการคนพบแกสธรรมชาติ
ในประเทศไทยรัฐบาลในขณะน้ันถึงกับประกาศวาพลังงานชนิดนี้จะทําใหประเทศไทยโชติชวง
ชัชวาลซ่ึงเราก็พบความโชติชวงชัชวาลในระยะเวลาสั้น ๆ เพราะการใชแนวคิดจากการพัฒนาดาน
อุตสาหกรรมอยางสุดโตง จนละลืมรากฐานเกษตรกรรมของบานเราท่ีมีทุนดีจากดินดําน้ําชุมอยูแลว 
รัฐบาลสมัยตอมาก็ไดประกาศใหประเทศไทยเปน NIC สงเสริมใหขยายการลงทุนทาง
อุตสาหกรรมโดยมีนักลงทุนชาวตางชาติเขามาแสวงหาท่ีดินเพื่อดําเนินกิจการอยางมากมาย  
เกษตรกรจํานวนมากขายท่ีดินทํากินของตนและใชจายเงินกันอยางฟุมเฟอย ยุคนี้จึงเขาสูภาวะ
บริโภคนิยมอยางสุดข้ัวจนเขาสูช้ันฟองสบูแตกในป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยตองกูยืมกองทุน
การเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund) หรือท่ีเรารูจักกันวา IMF36 

หลายฝายจึงพยายามหาทางออกในภาวะวิกฤตน้ีโดยการใชภูมิปญญาไทยแตทางออก
ปญญานั้นจะตองคํานึงถึงการปรับเปล่ียนและเปนไปได โดยไมฝนกระแสสังคมโลกมากนัก เพราะ
โลกทุกวันนี้มีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วหากดันทุรังคิดวา ของเกาดี โดยไมดูวา ผูคนท่ัวโลก
เขากาวไปถึงไหนแลว เปนส่ิงท่ีตองทบทวนใหดี และใชสติปญญา เลือกรับปรับเปล่ียน ผสมผสาน
ใหความเหมาะสมกับสังคมไทย ซ่ึงเปนส่ิงท่ีบรรพชนไทยกระทํามาโดยตลอด และรักษาบานเมือง
ใหรอดปลอดภัย เราก็ควรนําส่ิงนี้มาสานตอเพ่ือใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศ37 

สาเหตุการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของสังคมไทย รวมไปถึงความนิยมในความเปน
ตะวันตกท่ีเกิดข้ึนกับสังคมและวัฒนธรรมไทยในปจจุบัน คงไมใชส่ิงใหมท่ีพึ่งเกิดขึ้นแตส่ิงท่ีนาขบ
คิดวิเคราะหทบทวนและเปนคําถามคือ คานิยมความรูสึกนึกคิดของคนไทยในปจจุบันนั้นมีความ
เขมขนในความเปนไทยหรือไมและฝงรากลึกมากขนาดไหน วิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
ไทยจะคงอยูไดอีกนานแคไหนคงเปนคําถามท่ีหลายคนยากท่ีจะหาคําตอบ 

                                                           
35เร่ืองเดียวกัน. 
36แสงอรุณ  กนกพงศชัย,วัฒนธรรมเดิมของสังคมไทย, 74. 
37เร่ืองเดียวกัน, 74-75. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



19 
 

4. ศึกษาเร่ืองราวทางสังคมไทย 
กองแกว วีระประจักษ และกิติยวดี บุญซ่ือ38 ไดกลาวไววา การเปล่ียนแปลงทาง

สังคมไทยก็เหมือนกับสังคมมนุษยท่ีไมหยุดอยูนิ่ง ๆ มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาอยางรวดเร็ว
ตองมีการแกไขพัฒนากันมาตลอดเพราะแตเดิมสังคมไทยเปนสังคมชาวบานสวนใหญอยูตาม
ชนบท มีอาชีพทํานาทําสวนไรเปนหลัก แตในปจจุบันสังคมเปล่ียนเปนสังคมอุตสาหกรรมท่ี
มุงหวังผลผลิตส่ิงตาง ๆ เพื่อสงออกไปขายยังตางประเทศ เกิดเปนปญหาตามมาทําใหคนจนสวน
ใหญปรับตัวไมทันตอสังคม ผลของการขยายตัวทางอุตสาหกรรมเกิดโรงงานข้ึนมามากมายโดยนํา
ทรัพยากรตาง ๆ ท่ีมีในประเทศมาผลิตเปนสินคาตาง ๆ อยางมากมายทําใหเกิดยานอุตสาหกรรม
และยานพาณิชยกรรมข้ึนตามเมืองตางๆ 

ทําใหเกิดการเคล่ือนยายของคนทองถ่ินเขาสูเมืองอยูตลอดเวลา บางเขามาทํางานใน
โรงงานอุตสาหกรรม บางเขามาทํางานเปนกรรมกรและพนักงานบริการ สงผลกระทบตอสังคมและ
วัฒนธรรมเปนอยางมากท้ังคนชนบทและคนในเมือง เม่ือคนหนุมสาวยายเขาสูเมืองจึงเกิดปญหา
ตามมาอีกมากมาย  กลาวไดวาสังคมไทยในทุกวันนี้เปนสังคมท่ีซับซอนแบบมีชนช้ัน ผูคนสวน
ใหญในสังคมตางมุงหาปจเจกบุคคลกันแทบท้ังนั้น ซ่ึงตางจากแตเดิมท่ีคนชนบทอยูกันอยางเรียบ
งาย ในกรอบประเพณีท่ีมีจารีตและขนบธรรมเนียมทองถ่ินคอยควบคุมใหอยูกันอยางสงบสุข 

สุธี  คุณาวิชยานนท39 ไดกลาวถึง เร่ืองราวทางสังคมไทย ไววาเพราะสังคมไทยไดรับ
ผลกระทบจากความเปล่ียนแปลงของโลกภายนอก ทําใหตองเรงพัฒนาท้ังดานวัตถุและวัฒนธรรม 
เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม – วิทยาศาสตร ปฏิรูประบบการศึกษาและสรางสาธารณูปโภคข้ึนมาอีก
มากมายเพื่อใหทัดเทียมกับอารยธรรมตะวันตก ซ่ึงถึงแมวาไทยจะเปนเพียงประเทศเกษตรกรรมเล็ก 
ๆ แตก็ยังหนีไมพนกระแสแหงการเปล่ียนแปลงไปสูความสมัยใหม – ทันสมัย ท่ีไดโถมกระหนํ่า
เขามาจากท่ัวทุกมุมโลก 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหในสังคมเมืองนั้นเกิดปญหาภาวะความแออัดท่ีเพิ่มข้ึน
จนยากแกการควบคุม การเปนสังคมเปดทําใหการติดตอกับภายนอกไดอยางสะดวกสบาย ทําให
ไดรับอิทธิพลท่ีหลากหลายทางวัฒนธรรมจากตางประเทศ ซ่ึงหลาย ๆ อยางถูกนําเขามาโดยไมมี

                                                           
38กองแกว วีระประจักษ และกิติยวดี บุญซ่ือ, การเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรม, เขาถึงเม่ือ 10 มิถุนายน 2557, เขาถึงไดจาก
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=6f6fd2fcbe21935c 

39สุธี  คุณาวิชยานนท, จากสยามเกา สูไทยใหม วาดวยความพลิกผันของศิลปะ จาก
ประเพณี สูสมัยใหมและรวมสมัย,240. 
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ความรูความเขาใจวาส่ิงใดดีไมดีเหมาะสมกับบานเมืองหรือไม เม่ือไมมีการกล่ันกรองก็นํามาซ่ึง
ความขัดแยง บวกกับนโยบายทางเศรษฐกิจทุนนิยมแบบเสรีท่ีรัฐบาลสงเสริม ก็ลวนเปนส่ิงท่ีชักจูง
ใหคนรุนใหมหันไปเห็นความสําคัญดานวัตถุ และตางมุงหาปจเจกบุคคลตลอดเวลาจนเพ่ิมข้ึนและ
ยากแกการควบคุม ผลท่ีตามมาทําใหเกิดกลุมอาชีพกลุมผลประโยชนท่ีหลากหลายเปนท่ีมาของชน
ช้ันท่ีแตกตางกันมากมาย โดยเฉพาะชองวางระหวางคนรวยกับคนจน และการรักษาผลประโยชน
สวนตัวหรือผลประโยชนของพวกพองในแตละกลุม ซ่ึงก็นําไปสูการละเมิดกฎหมายกันอยูเนื่อง ๆ40 
 
5. เหตุการณท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน 

กระแสโลกาภิวัฒนท่ีทําใหสังคมโลกสามารถติดตอส่ือสารกันไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น
การหล่ังไหลเขามาของวัฒนธรรมตะวันตกผานขาวสารขอมูลตาง ๆ ท้ังทางท่ีดีและไมดี สามารถ
รับรูไดอยางทันชวงที โดยอาศัยความกาวหนาจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมไปถึงการ
โฆษณาผานส่ือตางๆเชน อินเทอรเน็ต โทรศัพท วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ เปนตนนําไปสูการ
เลียนแบบหรือการเดินตามวัฒนธรรมกระแสหลักของโลกในปจจุบันจนหลงลืมวัฒนธรรมดั้งเดิม
ของตนเองสังคมจึงกลายเปนสังคมวัตถุนิยม บริโภคนิยม ทําใหสังคมไทยเปล่ียนจากสังคมท่ีพึ่งพา
ตนเอง พออยูพอกิน ไปสูสังคมท่ีนิยมความสะดวกสบายใชชีวิตอยางตัวใครตัวมันมากข้ึน สถาบัน
ครอบครัวก็ถูกลดระดับความสําคัญลงอยางนาใจหาย  เร่ืองสําคัญอีกเร่ืองท่ีจะไมกลาวเลยไมไดก็
คือ ระบบการศึกษาไทยท่ีลอกเลียนแบบมาจากตะวันตก ทําใหผูเรียนจบออกมาแลวคิดเองไมเปน 
ชอบเดินตามคนอ่ืน นิยมการเลียนแบบ ขาดความเช่ือม่ันในตัวเอง ดูถูกวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย
เอง บางก็หาวาลาหลัง หลงละลืมภูมิปญญาทองถ่ินซ่ึงนับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน41 

ดังน้ันการอพยพของคนชนบทเขามาสูกรุงเทพฯอยางตอเนื่องดวยเปาหมายท่ีแตกตาง
กัน เชน เพ่ือหางานทํา เพ่ือศึกษาเลาเรียนเพ่ือต้ังถิ่นฐานใหม และจากสถิติการยายถิ่นในชวง ป พ.ศ. 
2508 – 2513 มีไมเกิน 20,000 คนตอป จากนั้นเปนตนมาต้ังแต พ.ศ. 2513 ก็เริ่มเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ 
มากกวา 90,000 คนตอป เมื่อมาดูจากสถิติกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2554 กรุงเทพฯมีประชากรท่ีมี
ช่ืออยูในทะเบียนบาน 5,726,203 คน ความหนาแนนของประชากรโดยเฉล่ีย 3,650 คนตอตางราง
กิโลเมตร ซึ่งหากกรุงเทพ ฯ มีจํานวนประชากรเทาน้ีจริงคงเปนเมืองท่ีนาอยูมากกวาท่ีเปนอยู
ในตอนนี้เพราะไมหนาแนนเกินไปแตในความเปนจริงกรุงเทพฯไดมีประชากรแฝงหรือประชากร
จากท่ีอื่น ๆ ท่ัวทุกทองถิ่นท่ัวไทย อพยพเขามาทํางาน มาเรียน แตไมไดยายทะเบียนบานอาจมาอยู

                                                           
40กองแกว วีระประจักษ และกิติยวดี บุญซ่ือ, การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม. 
41นุชา, สาเหตุของการเปล่ียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทยคืออะไร, เขาถึงเม่ือ 25 

มกราคม 2557, เขาถึงไดจากhttp://guru.google.co.th/guru/thread?tid=6f6fd2fcbe21935c 
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อาศัยกับญาติหรืออาศัยอยูภายในหองเชา บานเชาซ่ึงกระจัดกระจายอยูท่ัวไปทุกซอกทุกมุมท่ัว
กรุงเทพ ฯและยังมีแรงงานตางดาวท่ีมาอาศัยเปนแหลงพักพิงอีกดวยซึ่งจากเหตุผลดังกลาวน้ี 
ประชากรแฝงเหลาน้ี สงผลใหกรุงเทพฯ เปนเมืองท่ีมีประชากรอยูอยางหนาแนนรวม 10 ลานคน 
กอใหเกิดภาวะคนลนเมืองเชนเดียวกับเมืองใหญหลายแหงในโลก42 

สาเหตุหลักท่ีทําใหคนยายเขากรุงเทพฯ คือมีความตองการเขามาหางานทํา ซ่ึงการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีกอใหเกิดความเจริญกาวหนาหลายๆ ดานไมวาจะเปนการ
คมนาคมขนสง การส่ือสาร การแพทยและการมีโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งหางรานท่ีใหญโต ส่ิง
เหลานี้จึงเปนแรงดึงดูดใหคนยายถ่ินเขาไปมากกวาพื้นท่ีอ่ืนและยังเปนเขตเศรษฐกิจท่ีสําคัญเปน
ศูนยรวมหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนรวมทั้งสถาบันการศึกษามากมาย นอกจากนี้ยังเพียบพรอม
ไปดวยสาธารณูปโภคตางๆจึงไมนาแปลกใจท่ีประชากรสวนใหญตองการยายถ่ินเขามาพํานักพัก
อาศัยและทํางานอยูในกรุงเทพฯ  สะทอนใหเห็นถึงความคาดหวังของคนท่ียายถ่ินเขากรุงเทพ ฯ ท่ี
หวังวาจะสามารถเขามาหางานทําสรางรายไดท่ีเพียงพอตอการดํารงชีพ และเพื่อจุนเจือครอบครัวได 
สวนสาเหตุของการยายถ่ินเขากรุงเทพ ฯ ในลําดับรองลงมา คือ การยายติดตามบุคคลในครอบครัว
การยายถ่ินเพื่อการศึกษา และหนาท่ีการงาน ตามลําดับ43 

ปญหารถยนตลนกรุงคงเปนปญหาท่ีหลายคนเคยชินและเบ่ือหนายในภาวะท่ีเมืองเต็ม
ไปดวย รถยนตหากยังไมมีการแกปญหากับผลของนโยบายเหลานี้เม่ือปริมาณรถเพ่ิมมากข้ึนก็สงผล
ตอสภาพส่ิงแวดลอมท่ีเปนมลพิษสงผลตออากาศหายใจของมนุษยและสุขภาพจิตท่ีแยลง 
เชนเดียวกับปญหาอุบัติเหตุท่ีเพิ่มมากข้ึน ที่ผานมาการพัฒนาเมืองในประเทศมุงเนนเอ้ืออํานวย
ความสะดวกแกรถยนตมากกวาคนท่ีเดินตามทองถนนซ่ึงถนนไมเพียงพอตอปริมาณรถ จึงทําให
เกิดปญหาตาง ๆ ตามมา โดยเฉพาะอุบัติเหตุอีกปะการหน่ึงก็มีผลมาจากระบบการขนสงท่ีไมท่ัวถึง
ประชาชน 

ซึ่งจากสถิติรถจดทะเบียนใหมป 2555 ตอนนี้มีรถทุกประเภทท่ีจดทะเบียนต้ังแตตนป
จนถึงส้ินเดือนสิงหาคมท้ังหมด 678,528 คัน แบงเปน รถยนตนั่งสวนบุคคล 273,027 คัน รถยนต
บรรทุกสวนบุคคล 69,796 คันรถจักรยานยนตสวนบุคคล 310,935 คันประเภทอื่นๆเชนรถสามลอรถ
โดยสาร24,770คันสถิติรถใหมปายแดงท่ีจดทะเบียนในเดือนสิงหาคมรถยนตนั่งสวนบุคคล 44,511 
คัน รถยนตบรรทุกสวนบุคคล 9,502 คัน รถจักรยานยนตสวนบุคคล 38,817 คัน เฉพาะเดือน

                                                           
42KrienasakChareonrongsak, ปญหาความแออัดของประชากร, เขาถึงเม่ือ 10 พฤษศจิ

กายน2556, เขาถึงไดจาก http://drkriengsak.blogspot.com/2009/09/blog-post.html 
43สํามะโนประชากรเคหะ, สสชสํานักงานสถิติแหงชาติ, เขาถึงเม่ือ 10พฤษศจิกายน

2556, เขาถึงไดจาก http://popcensus.nso.go.th/topic.php?cid=9 
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พฤษภาคม-สิงหาคม มีรถจดทะเบียนใหมเฉลี่ยเดือนละ 90,000 คัน จากปกติจะอยูท่ีประมาณเดือน
ละ 70,000 คัน (สถิติถึงส้ินเดือน สิงหาคม) เรามีรถจดทะเบียนใหมเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
แลว 678,528 คันเทียบกับเมื่อป 2554 ท้ังป มีรถจดทะเบียนใหม 811,352 คัน สวนป2553 มี 774,589 
คัน โดยบริษัทรถยนตคาดการณวาป 2555 นี้จะมียอดจองรถสูงถึง 1,200,000 คัน เนื่องจากนโยบาย
รถคันแรกจากรัฐบาลท่ีสนับสนุนใหคนเปนเจาของรถยนตไดงายข้ึน44 

ดังนั้นอาจกลาวไดวานโยบายดังกลาว สงผลกระทบโดยตรงตอการจราจรท่ีแออัด และ
เส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากข้ึนตอประชาชนในการใชรถใชถนนในปจจุบัน 

สภาพสังคมไทยในปจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา บวกกับการเนนในเร่ืองการ
พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทําใหเมืองมีประชากรเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ประชากรจากท่ัวทุก
ทองถ่ินท่ัวไทยตางเคล่ือนยายเขามาหางานทําในเมือง ชาวนาออกจากบานในชนบทเขามาเปน
กรรมกรตามโรงงานอุตสาหกรรม มาเปนกรรมกรทํางานกอสราง มาเปนพนักงานตามหางราน
พาณิชย ตลอดจนคนงานลูกจางดานบริการตาง ๆ ผลท่ีตามมาคือเกิดปญหาทางสังคมขึ้นอยาง
มากมาย อยางเชน ปญหาชุมชนแออัด ปญหาการจราจรติดขัด ปญหาอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนอยูบอยคร้ัง
จากการจราจรและความประมาทตางๆปญหาแหลงเส่ือมโทรม ปญหาคนขอทานคนเรรอน ปญหา
เร่ืองการลักขโมย ปลนจี้ ซ่ึงรวมไปถึงปญหาการคาประเวณีของโสเภณีและปญหาการวางงานดวย 
ส่ิงตาง ๆ เหลานี้นํามาสูปญหาความไมม่ันคงของชาติ ซ่ึงการปรับตัวเองเขาสูวิถีชีวิตความเปนอยูท่ี
แตกตางไปจากเดิมของคนชนบทเขาสูวิถีชีวิตแบบใหมนี้ไมใชเร่ืองงายนัก ผูท่ีประสบความ
ลมเหลวอาจกลายเปนคนยากจนท่ีมีความเส่ือมทางดานจิตใจและศีลธรรมซ่ึงก็อาจนําไปสูปญหา
ทางสังคมตามมาอีกมากมาย45 
 
 
 
 
 

                                                           
44อานความจริง อานเดลินิวส, ผลพวงปญหา "รถยนตลนกรุง" ส่ิงแวดลอม-

สุขภาพจิตท่ีตองเรงดูแล, เขาถึงเม่ือ 11พฤษศจิกายน2556, เขาถึงไดจาก
http://www.dailynews.co.th/Content/Article/170093/ 

45กองแกว วีระประจักษ และกิติยวดี บุญซ่ือ, การเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม. 
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6. อิทธิพลท่ีสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
ศรีศักรวัลลิโภดม46 ไดกลาวไววา ภาวะความโกลาหลท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยปจจุบัน มี

สาเหตุมาจากการลมสลายของเศรษฐกิจแบบฟองสบู ท่ีสงผลกระทบในการดํารงชีวิตอยูในดาน
วัตถุและจิตใจ เกิดภาวะความไมม่ันคงของผูคนในสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และดานจิตใจเปน
อยางมากระบบการศึกษาท่ีมีมาก็เนนแตความรูทางเศรษฐศาสตรการเมืองและเทคโนโลยีจึงทําให
คนมองแตดานวัตถุนิยม และการเปนปจเจกบุคคลสงผลใหคิดอะไรไมเปนแตถนัดในการเช่ือ
รวมท้ังการลอกเลียนแบบและการชี้นํามอมเมาจากภายนอกเปนสําคัญ 

เขายังไดกลาวตอไปวา นี่คือแกนแทของความลาหลังทางวัฒนธรรมท่ีจะดํารงอยูอีก
นานแสนนานในยุคโลกาภิวัตน เพราะการดําเนินการแกปญหาทางเศรษฐกิจ และสังคมท่ีทาง
รัฐบาลและคนหลายกลุมกําลังทําในสังคม ก็ยังดํารงอยูตามแนวคิดและวิธีการแบบเกา ในขณะท่ี
การเคล่ือนไหวจากชนช้ันยังชีพในการมองทางเลือกใหมอยางมีความรูและสติปญญา ยังเปนเร่ือง
ของคนสวนนอยดังนั้นการเปนเหยื่อของโลกาภิวัตนท่ีทรงอิทธิพลจากภายนอก จึงดํารงอยูตอไป
เพราะขาดกลไกที่จะทําใหเกิดการปรับตัวเองใหทันตอโลก47 

ดุจฤดี คงสุวรรณและวรรณะ รัตนพงษ48ไดกลาวไววา พัฒนาการของความขัดแยงกับ
สถานการณในปจจุบันพบวา สังคมมีความวุนวาย สับสน และยังไรทิศทาง ซ่ึงปญหาตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนลวนแตเกิดจากคนท้ังส้ินความขัดแยงนั้นเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดในทุกระดับ ไมวาจะเปนใน
ระดับปจเจกบุคคล ครอบครัว สังคม รัฐ ไปจนถึงระดับโลก และถาไมไดรับการแกไขท่ีถูกท่ีถูกทาง
แลว ก็อาจมีปญหาตามมาอีกมากมาย เชน ความรุนแรง หรือนําไปสูความเสียหายหรือสูญเสียไดใน
ท่ีสุด ซ่ึงความขัดแยงทางสังคมและวัฒนธรรมตาง ๆ ในแตละภูมิภาคของโลกน้ันสวนใหญลวนมี
เร่ืองนโยบายสาธารณะเขามาเกี่ยวของกันแทบท้ังนั้น เนื่องจากความพยายามในการที่จะพัฒนารัฐ 
ใหมีความเจริญความทันสมัย (Modernization) ทําใหสงผลกระทบกลับมายังสังคม ส่ิงแวดลอม 
ประชากร จนเกิดความขัดแยงข้ึน 

 
 

                                                           
46ศรีศักรวัลลิโภดม, พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย, 210. 
47เร่ืองเดียวกัน, 210-211. 
48ดุจฤดี คงสุวรรณและวรรณะ รัตนพงษ, สังคมและวัฒนธรรม, เขาถึงเม่ือ 10 

มิถุนายน 2557, เขาถึงไดจาก
http://www.baanjomyut.com/library2/extension4/societyandculture10.html 
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7. ศิลปกรรมท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรค 
ในการสร า งสรรค ผลงาน ศิลปะในวิทยา นิพนธ  กล า วได ว า  ส วนหนึ่ ง ท่ี

นอกเหนือไปจากการปฏิบัติงานและอิทธิพลท่ีไดรับมาจากสังคมแลว อิทธิพลท่ีไดรับจากศิลปะก็
เปนอีกสวนหนึ่งท่ีเปนแนวทางสําคัญในการสรางสรรคผลงาน และคงเปนเร่ืองปกติในการ
สรางสรรค ท่ีผูสรางจะไดรับอิทธิพลและแรงบันดาลใจติดมาจากผูท่ีสรางมากอนหนานั้น ท้ังท่ี
ตั้งใจในการศึกษาเรียนรู ซึมซับ แลวนํามาประยุกตใชหรือการติดอิทธิพลโดยไมไดตั้งใจก็ตาม ก็ถือ
ไดวาเปนการเรียนรูอีกอยางหนึ่งในทางการสรางสรรค  

ดังนั้นก็จะเห็นไดวา มนุษยไดมีการพัฒนาในการใชชีวิตและสรางศิลปะสืบเนื่องกันมา
อยางยาวนาน และขอยกตัวอยางมาเชน ศิลปะสมัยกอนประวัติศาสตร (Pre-historic Time) เร่ิมเปน
ยุคท่ีมนุษยจะรูจักการบันทึกเร่ืองราวดวยลายลักษณอักษร ซ่ึงการศึกษาวิวัฒนาการของมนุษยสมัย
นี้จะตองตีความดวยการสันนิษฐาน ผานผลงานศิลปะวัตถุหรือรองรอยเปนสําคัญ เชน ภาพเกี่ยวกับ
วัวปาท่ีถูกท่ิมแทงในหมูถํ้าบริเวณภาคใตของฝร่ังเศส ตอมาไดถูกตีความและอธิบายไววา ภาพ
ดังกลาวนาจะเปนศัตรูมากกวาเปนมิตร แตก็อาจเปนการตีความท่ีผิดพลาดไปจากความเปนจริงท่ี
แทจริงของมนุษยในชวงนั้นก็เปนได49 

จากการศึกษาประวัติศาสตรศิลปท้ังจากทางตะวันตกและของไทยแลว กลาวไดวา
ศิลปนจากประวัติศาสตรเหลานั้น มีแนวความคิด เทคนิค วิธีการที่พัฒนามาอยางตอเนื่องกันจนเปน
รูปธรรม ทําใหเกิดความเคล่ือนไหวในวงการศิลปะนําไปสูศิลปะสมัยใหมและรวมสมัยในปจจุบัน 
และเปนแรงผลักดันใหศิลปนรุนหลัง เกิดการพัฒนาในแนวทางท่ีแตกตางไปจากเดิมหรือพัฒนาข้ึน
จากอดีต 

ดังนั้นอิทธิพลที่ขาพเจาไดรับจากประวัติศาสตรศิลปกรรมกอนหนานี้ จึงเปน
กระบวนการสําคัญอยางยิ่งท่ีตองกลาวถึง ขาพเจาจะขอกลาวถึงศิลปกรรมจากตะวันตก 3 ลัทธิ มา
พอสังเขปท่ีสงผลทางอิทธิพลใหกับขาพเจามากท่ีสุดในการสรางสรรคศิลปกรรมชุดวิทยานิพนธใน
คร้ังน้ี มีดังตอไปนี้ 

 
 
 
 

                                                           
49ศุภชัย  สิงหยะบุศย,ประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก ฉบับสมบูรณ(กรุงเทพฯ: โรง

พิมพมิตรสัมพันธกราฟฟค, 2547), 10. 
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ลัทธิเรียลลิสม(Realism)หรือศิลปะเหมือนจริง เกิดข้ึนประมาณกลางศตวรรษท่ี 19 
(ค.ศ. 1850-1880) มีจุดเร่ิมตนในประเทศฝร่ังเศส เม่ือมีลัทธิศิลปะกลุมหนึ่งใชงานจิตรกรรมท่ีมี
ลักษณะเหมือนจริง มาถายทอดเร่ืองราวเนื้อหาท่ีมีอยูจริงในสังคมใหเปนผลงานศิลปะ ท่ีมุงแสดง
ใหเห็นความเหมือนจริงดังท่ีปรากฏอยูในธรรมชาติ รวมถึงการสรางสรรคภาพผลงานในเชิง
วิพากษวิจารณสังคมดวย เชน ภาพความยากจน ความแรนแคนของชาวนาชาวไร กรรมกร วิถีชีวิต
ของคนชนบทและคนเมือง รวมท้ังการปฏิวัติ และความเหล่ือมลํ้าทางสังคมอีกดวย โดยการเนน
รายละเอียดใหมีความเหมือนมากท่ีสุด และน้ีคือกลุมศิลปนท่ีเราเรียกวา “สัจจนิยม” (Realism)50

โดยเฉพาะผลงานของศิลปนHonore Daumier จากภาพ The Third-Class Carraige(1862) ท่ีมี
ช่ือเสียงอยางยิ่ง คือรูปท่ีผูคนโดยสารรถไฟช้ันสามท่ีสกปรก นั่งเบียดเสียดยัดเยียดในระหวางการ
เดินทางดวยความยากลําบาก ส่ิงท่ียกตัวอยางมานี้ จึงเปนการอธิบายใหเห็นภาพรวมของศิลปะเรียล
ลิสมอยางกวาง ๆ วา ความเหมือนจริงนั้นอาจเหมือนจริงเพียงท่ีรูปเห็นหรือเปนแคเร่ืองราวเนื้อหาท่ี
มีอยูจริง หรือเปนท้ังรูปและเนื้อหาท่ีมีอยูจริงในสังคม ซ่ึงก็อาจกลาวไดวาเปนศิลปะเหมือนจริงได
เชนกัน 
 
 
 

 

                                                           

50โสมมัส  ไชยา, ศิลปะเรียลลิสม,เขาถึงเม่ือ 13 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก 
http://worldcivil14.blogspot.com/2014/01/realism.html 
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ลัทธิฟวเจอรริสม(Futurism)นี้ถือกําเนิดข้ึนคร้ังแรกในอิตาลีราวชวงตนคริสตศวรรษ
ท่ี 20 ประมาณ ค.ศ. 1909-1916โดยมีศิลปนกลุมหนึ่งท่ีมีความเห็นขัดแยงกับแนวความคิดเชิงขนบ
นิยมในประเทศตนเองอยางรุนแรง หรือลัทธิศิลปะแหงการทําลาย พวกเขาไมนิยมและเห็นดวยกับ
ความคิดเฟอฝนหรือการหยุดนิ่งอยูกับท่ีในสมัยนั้น  จึงทําใหลัทธินี้ มีความเช่ือวา วิถีชีวิต
ประสบการณอันซับซอนของปจเจกบุคคลปจจุบันในโลกสมัยใหม ลวนเกี่ยวของกับเร่ืองความเร็ว
ความเคล่ือนไหวท่ีรุนแรงของเคร่ืองจักร และเครื่องทุนแรงตาง ๆ  

ศิลปนจึงมุงเนนการสรางงานศิลปะท่ีสะทอนสภาวะในอนาคต โดยมีแนวความคิดวา
ความเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดท้ังในปจจุบันและอนาคต อันเปนผลมาจากการ
ปฏิวัติวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม ดังนั้นศิลปนฟวเจอรริสมจึงมักจะใชเนื้อหาเร่ืองราวท่ีแสดง
ความรวดเร็วของคน สัตว เคร่ืองจักรหรือวัตถุท่ีมีการเคล่ือนไหว เชน รถยนต มอเตอรไซค และ
แสงสี โดยนําเอาลีลาทาทางจริงจากส่ิงดังกลาว มาแปรเปล่ียนใหมดวยการตัดทอน  เพิ่มเติมใหมี
ลักษณะการเคล่ือนไหวท่ีไมหยุดนิ่งอยางมีจังหวะลีลาชั้นเชิงทางศิลปะ51โดยเฉพาะภาพผลงาน
จิตรกรรม The City Rises (1910-1911) หรือ เมืองท่ีเติบโต ของ Umberto Boccioniเปนภาพท่ีมีมา
วิ่งอยูเต็มเมือง ผูคนวุนวายสับสนทามกลางความเร็วและความแออัดยัดเยียด เปนภาพท่ีมีความ
เคล่ือนไหวส่ันพราอยูเบ้ืองหนาอาคารสมัยใหม52ท่ีไดแสดงใหเห็นถึงฉากตาง ๆ เกี่ยวกับการ
กอสรางเมือง และการใชแรงงานคน ดานหลังของภาพแสดงตัวตึกขนาดใหญสีแดง ซ่ึงคนงานกําลัง
ตอสูกับการควบคุมกันอยางขะมักเขมน 

ส่ิงท่ียกตัวอยางมานี้ จึงเปนการอธิบายใหเห็นภาพรวมกวาง ๆ ถึงการพยายามเนน
ความหมายของอนาคต โดยการใชรูปทรงท่ีซํ้ากันทับซอนกันเพื่อแสดงถึงความเคลื่อนไหวอยาง
ตอเน่ือง และมีเนื้อหาเกี่ยวกับการตอสูดิ้นรนในสังคม 

 
 

                                                           
51ศุภชัย  สิงหยะบุศย, ประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก ฉบับสมบูรณ, 199-200. 
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ลัทธิสําแดงพลังอารมณ (Expressionism)เปนการถายทอดท่ีผิดแปลกไปจากแบบแผน
ความเหมือนจริง ดวยการตัดทอนรูปทรงจริงใหเรียบงาย หรือเพ่ิมเติมใหมากข้ึนแตยังมีเคาโครงเดิม
ปรากฏอยู สามารถรับรูไดวาคือภาพอะไร 

จากความเปนมาดังกลาว  ถือเปนแนวทางแบบอยางในการพัฒนาผลงานการ
สรางสรรคของขาพเจา สงผลไปสูการนําประเด็นดังกลาวมาต้ังคําถาม และทบทวนถึงเหตุและผล
ในการนํามาปรับใชใหมีความเหมาะสมกับประสบการณของขาพเจา ซ่ึงไดมาจากชีวิตประจําวันใน
สังคมปจจุบัน 

 
8. ศิลปนท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรค 

ในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุด “พันธะสังคมเมือง” ขาพเจาไดรับแรงบันดาล
ใจมาจากประสบการณในอดีตผนวกกับการใชชีวิตประจําวันในสังคมปจจุบันท่ีกอใหเกิดความรูสึก
สะเทือนใจ ซ่ึงไดพัฒนามาจากผลงานกอนวิทยานิพนธ ท้ังในดานรูปแบบแนวความคิด เทคนิค
กระบวนการ และไดศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับศิลปนท่ีมีเนื้อหา แนวความคิดตลอดจน
กระบวนการสรางสรรคของศิลปนท่ีสอดคลองกับการสรางสรรควิทยานิพนธของขาพเจาศิลปนท่ี
ทําการศึกษาขอมูลนั้นจะมีท้ังศิลปนไทยและศิลปนตางชาติ โดยท้ังหมดจะเปนศิลปนจิตรกรรม ซ่ึง
มีท้ังหมด 7 ทาน ดังนี้ 
 

โอโนเร โดเมียร 
โอโนเร โดเมียร (Honore Daumierค.ศ. 1808-1879)เกิดเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ ค.ศ. 

1808 ท่ีเมืองมารซาลซู ประเทศฝร่ังเศส โดยมีบิดาเปนชางทํากระจก ตอนเปนเด็กโดเมียรใฝฝน
อยากจะเปนกวี แตเม่ือโตข้ึนกลับปรากฏแววความเปนศิลปนมากกวา54 

โดเมียรเปนศิลปนและนักปฏิวัติ เขามักจะเขียนภาพดวยกลวิธีและรูปแบบที่ปราศจาก
กฎเกณฑตายตัวทางศิลปะ แตแทบทุกภาพมีเนื้อหาท่ีแสดงออกถึงการวิจารณ เชิงเสียดสีสังคม อัน
แฝงไวซ่ึงอารมณเขาไปพรอมกัน ซ่ึงเขามีความสามารถในการเขียนภาพลอเลียนและการตูนดวย 
ผูคนในภาพของโดเมียรจะเปนชนช้ันกรรมกรและชนชั้นสูง ท่ีมักจะแสดงใหเห็นถึงความขัดแยง

                                                           
54สมาพร  คลายวิเชียร, Honore Daumier, เขาถึงเม่ือ 8 พฤศจิกายน 2556, เขาถึงได

จาก http://www.samaporn.com/?p=1842 
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หรือแตกตางในสภาพความเปนอยูอยางชัดเจน55 เชน ภาพวาดเกี่ยวกับความไมเปนธรรมทางสังคม 
ดารา ชนชั้นกลาง และลอชีวิตการโกงกินของนักการเมือง เปนตน 

ในการสรางสรรคทางดานผลงานจิตรกรรมของโดเมียรนั้น ไดสะทอนวิถีชีวิตใน
สังคมของผูคนใหเห็นถึงความเหมือนจริงดั่งตาเห็นมากท่ีสุด และแสดงบรรยากาศความแตกตาง
ระหวางชนช้ัน เขาชอบวาดรูปชีวิตจริงของความยากจนในสังคม ซ่ึงสมัยนั้นถือเปนเร่ืองแปลกใหม
และทาทายจากรูปแบบเดิมทางศิลปะ ผลงานของโดเมียรไดรับการยกยองเปนหนึ่งในศิลปน
ตนแบบท่ียิ่งใหญของศิลปะลัทธิเรียลลิสมท่ีดีท่ีสุด และผลงานของโดเมียรก็มีช่ือเสียงท่ีโดงดังสืบ
ตอมาจนถึงปจจุบัน 

จากความเปนมาดังกลาว ทําใหขาพเจานําเอาความคิดเกี่ยวกับการสรางสรรคผลงาน
ของ โอโนเร โดเมียร มาปรับใชตามความเหมาะสมกับทักษะ ความสามารถ และกรอบความคิด ใน
การสรางสรรคผลงานของขาพเจาท่ีไดวางไว ขาพเจาจึงนําเอาความเหมือนจริงของผลงาน โอโนเร 
โดเมียร มาปรับใชใหสอดคลองกับอารมณ ความรูสึกภายในจิตใจของขาพเจาท่ีตองการแสดงออก 
ซ่ึงความเหมือนจริงนั้น อาจเหมือนจริงเพียงรูปท่ีเห็นหรือเปนแคเร่ืองราวเนื้อหาท่ีมีอยูจริง หรือเปน
ท้ังรูปและเนื้อหาท่ีมีอยูจริงในสังคม 

ดังนั้นผลงานจิตรกรรมของขาพเจาจึงเต็มไปดวยความหมายแฝงทางสังคมเมือง
ปจจุบัน ท่ีเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของผูคนในอนาคต ซ่ึงความหมายแฝงนั้นอาจรับรูและเขาใจได
งายก็ได หรือมีความสลับซับซอนก็เปนไปไดเชนกัน แตอยางไรก็ดีไมวาจะทําความเขาใจยากหรือ
งายนั้น ความหมายแฝงที่อยูในรูปนั้นก็เกิดจากการบรรจุความหมายตาง ๆ ลงไปในรูปนั้น ๆ ผาน
ระบบความคิด อารมณ ความรูสึก ความเช่ือตาง ๆ ของขาพเจา ท่ีไดมีการปฏิสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมนั้น ๆ และสงผลสําคัญสูการสรางสรรคผลงานของขาพเจาในคร้ังนี้ 
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อุมเบรโต บอคโชนี 
อุมเบรโต บอคโชนี(Umberto Boccioniค.ศ. 1882-1916) เกิดเม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม ค.ศ. 

1882 ท่ีเมืองเรคจิโอ ประเทศอิตาลี บอคโชนีเปนศิลปนท่ีทํางานท้ังจิตรกรรมและประติมากรรมเขา
ไดเขามาศึกษาศิลปะท่ีกรุงโรมเม่ืออายุ 17 ปท่ี Acadamy of Fine Arts56ศิลปนใชวิธีการวาดภาพให
เกิดภาพลวงตา ซ่ึงคิดข้ึนมาจากทฤษฏีวัตถุท่ีมองเห็นแกสายตา โดยผานการทอดลองใหเห็นมาแลว
จากภาพถายและภาพยนต ลักษณะการสรางงานของเขามุงเนนการนําเสนอความรูสึกถึงความ
เคล่ือนไหวอยางรวดเร็ว ทามกลางสภาพสังคมแหงยุคจักรกล คน สัตว รถยนต และเคร่ืองจักรกล
ตาง ๆ ถูกนํามาใชเปนแรงบันดาลใจในการสรางงานของเขา เพื่อนําเสนอสุนทรียภาพแหงการ
เคล่ือนไหวอันรวดเร็วจากเคร่ืองจักรกลอันทรงพลัง 

การจัดองคประกอบภาพของบอคโชนี สวนใหญเนนรูปทรงเรขาคณิต และภาพผูคน 
สัตว ส่ิงของ ท่ีเคล่ือนไหวอยางรวดเร็ว มีการจัดรูปแบบในลักษณะซํ้า ๆ ทับซอนกัน และเนนเสนท่ี
แสดงถึงจังหวะความเคล่ือนไหวอันทรงพลัง ไมวาจะเปนเสนคล่ืนหรือเสนทแยงหยักแหลมท่ี
รวดเร็ว นอกจากนี้ยังนิยมใชสีสันท่ีสดใสในการสรางงานอีกดวย 

ในการสรางสรรคทางศิลปะของบอคโชนี ท้ังงานจิตรกรรมและประติมากรรมนั้น 
ผลงานของเขา ไดรับการยกยองใหเปนหนึ่งในตนแบบศิลปนท่ียิ่งใหญของศิลปะลัทธิฟวเจอรริสม 
และผลงานบอคโชนีก็มีช่ือเสียงเปนท่ีโดงดังสืบตอมาจนถึงปจจุบัน 

จากความเปนมาดังกลาว ทําใหขาพเจานําเอารูปแบบการสรางสรรคผลงานของ อุมเบร
โต บอคโชนี มาปรับใชตามความเหมาะสม ขาพเจาจึงนําประเด็นดังกลาวมาต้ังคําถามทบทวน หา
เหตุและผล ตอการนํารูปแบบงานจิตรกรรมของ อุมเบรโต บอคโชนี มาปรับใชใหสอดคลองกับ
อารมณ ความรูสึกนึกคิดของขาพเจาท่ีมีตอสภาพสังคมเมืองปจจุบัน ท่ีไดพบเห็นและไดสัมผัสอยู
เกือบตลอดเวลาในชวงระยะการทําวิทยานิพนธคร้ังน้ี  

ดังนั้นเนื้อหาเร่ืองราวท่ีแสดงถึงความรวดเร็วของ คน สัตว เคร่ืองจักร หรือวัตถุท่ีมีการ
เคล่ือนไหวนั้น จึงเปนตัวนําความคิดไปสูการตั้งคําถามตอการดําเนินชีวิตของผูคนในปจจุบัน และ
ทบทวนเหตุผลท่ีเปนตัวกําหนดทิศทางในการดําเนินชีวิตในสังคมเรา อีกท้ังยังสงผลกระทบตอ
ความรูสึกนึกคิดอีกดวย ซ่ึงส่ิงเหลานี้ไดสงเสริมไปถึงการกําหนดรูปแบบงานจิตรกรรมของขาพเจา 
ดวยการนํารูปแบบศิลปะท่ีเคล่ือนไหวรวดเร็วมาปรับใชกับสภาพสังคมไทยในปจจุบัน ท่ีมีแต
ความเรงรีบ จนหลงละลืมวิถีชีวิตอันเรียบงายแบบในอดีตท่ีสังคมไทยเคยมีมา ท่ีนับวันการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็วยิ่งทวีเพิ่มมากข้ึน และยากแกการควบคุม 
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เอ็ดวารดมุนช 
เอ็ดวารดมุนช (Edvard Munch ค.ศ. 1863-1944) เกิดเม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม ค.ศ.1863 

ทางภาคใตของประเทศนอรเวยในวัยเด็กเขาเปนเด็กข้ีโรค เจ็บปวยออด ๆ แอด ๆ ตลอดเวลา มุนช
ไดเขาศึกษาท่ีโรงเรียนศิลปะและหัตถกรรมของกรุงออสโล พออายุได 17 ปเขาไดเดินทางทองเท่ียว
มายังปารีสและไดรับทุนการศึกษาท่ีนี่57 

มุนชเปนท้ังจิตรกรและชางภาพพิมพไมและพิมพหิน เขาไดรับการยกยองใหเปนคน
สําคัญในการพัฒนากระแสศิลปะเอ็กซเพรสชันนิสม หรือลัทธิแสดงพลังอารมณในเยอรมันและ
ยุโรปกลาง ผลงานของเขาสะทอนใหเห็นถึงความทุกขยาก และความขัดแยงตาง ๆ ในชีวิต ซ่ึง
สภาวะประสบการณความทรงจําท่ีโหดรายในวัยเด็ก ทําใหเร่ืองราวของความเจ็บปวย และแผลใน
จิตใจของเขาถูกถายทอดลงสูผลงาน มุนชจึงไดแสดงทัศนคติเร่ืองความเจ็บปวย ความรักท่ีไม
สมหวัง สุราและความเลวรายของชีวิตลงไปในงานอีกดวย ภาพของเขามักแสดงปญหาสังคม ความ
เจ็บปวด ความกังวลของมนุษย และความตายปรากฏอยูในผลงานของเขาเปนอยางมาก 

ภาพเขียนของมุนช นั้นจะแสดงออกถึงเนื้อหา เร่ืองราวท่ีมาจากตัวตนความคิดของเขา
เองเปนสวนใหญ เปนเร่ืองราวท่ีไดจากอารมณ ความรูสึกอันเปนผลมาจากประสบการณตาง ๆ ใน
ชีวิตของเขา ท่ีมากระทบ กระเทือนจิตใจอยางหนักเรื่อยมาตั้งแตวัยเด็ก 

เร่ืองราวชีวิตของเอ็ดวารดมุนซ นั้นเต็มไปดวยประสบการณการสูญเสีย ความทุกข 
ความผิดหวังตาง ๆ มากมาย ทําใหเขาจมอยูกับความทรงจําจากการพลัดพราก สูญเสีย ผิดหวัง ซ่ึง
สงผลกระทบตอจิตใจและหลอหลอมมาเปนตัวตนของเขา มุนชไดสะทอนอารมณ ความรูสึก
ออกมาเปนผลงานศิลปะท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณเหลานั้นไดอยางชัดเจน และเม่ือพิจารณา
วิเคราะหดูผลงานของเขาแลว ก็จะเห็นถึงสภาพปญหาชีวิตของเขามากมายท่ีเห็นแลวสะเทือนใจเกิด
อารมณคลอยตามไปดวย ซ่ึงส่ิงเหลานี้เกิดจากประสบการณอันทุกขระทมของมุนชเอง โดยเขา
นําเอาสภาวะท่ีกดดันอยูภายในจิตใจมาระบายออก เพื่อแสดงออกถึงความรูสึกท่ีเจ็บปวดและกดดัน 
โดยเราสามารถนําหลักการทางจิตวิทยาเขามาวิเคราะหได เชน ความรูสึกเศราอันเนื่องมาจากสาเหตุ
ของความโดดเดี่ยวนั้นสงผลใหเกิดความรูสึกเหงาไปดวยเพราะความเหงานั้นเปนอารมณท่ีฝงตาย
อยูในจิตใจของมนุษยมานานแสนนานต้ังแตกําเนิดมา เปนสัญชาตญาณท่ีติดตัวมนุษยเชนเดียวกับ 
ความกลัว ความหิว ถือเปนปริศนาหนึ่งของมนุษย และทั้งความรูสึกเศรา โดดเดี่ยว และเหงานั้น
มักจะปะปนกันจนแยกไมออกเสมอ 
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กลาวไดวา เอ็ดวารดมุนชเปนศิลปนผูหนึ่งท่ีทํางานหนักมาตลอดระยะเวลาของเขา 
และทุมเทใหกับงานศิลปะอยางจริงจัง ดังคํากลาวของเขาที่วา “ฉันคงไมช่ืนชมชีวิตท่ีปราศจาก
ความทุกข งานศิลปะของฉันเปนนี้บุญคุณความทุกขโศกมากเพียงใด มันนําพาความรูสึกนึกคิด
ออกมาโดยรูปแบบของคุณธรรมแหงความรับผิดชอบ ประสบการณความทุกขนั้น ไดสอนบทเรียน
ดี ๆ ใหกับชีวิตจนกระท่ังเราช่ืนชมมัน”58และน้ันคือการทํางานจากแรงขับขางในจิตใจของเอ็ดวารด
มุนชอยางแทจริง ผลงานของเขาจึงไดรับการยอมรับอยางสูงและมีช่ือเสียงมาจนถึงปจจุบัน 

จากความเปนมาดังกลาว  ถือเปนแนวทางแบบอยางในการพัฒนาผลงานการ
สรางสรรคของขาพเจา ท่ีมีความรูสึกนึกคิดคลอยตามกับสภาพสังคมปจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็ว จนยากแกการปรับตัวใหเทาทันตอกระแสวัฒนธรรมใหม ๆ ของโลก ทําใหขาพเจา
เกิดความคิดและหลาย ๆ คร้ังยังวิตก ถึงความนาจะเปนไปของชีวิตขาพเจาในอนาคต สงผลไปสู
การนําประเด็นดังกลาวมาต้ังคําถาม และทบทวนถึงเหตุและผล ในการนํามาปรับใชใหมีความ
เหมาะสมกับประสบการณของขาพเจา ท่ีไดมาจากการดําเนินชีวิตประจําวันในสังคมปจจุบัน 
ขาพเจาจึงนําลักษณะรูปแบบการแสดงออกทางการสรางสรรคผลงานของ เอ็ดวารดมุนช ท่ี
แสดงออกจากอารมณความรูสึกภายในท่ีเรารอนรุนแรง สะทอนแนวคิดในเชิงเสียดสีเกี่ยวกับสังคม
ไมวาจะเปน การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และเนนหนักไปที่การแสดงอารมณ
ความรูสึกท่ีรุนแรงภายใน มาเปนแนวทางหน่ึงในการสรางผลงานของขาพเจา เพื่อเนนเนื้อหาการ
แสดงออกอันลึกซ้ึงจากอารมณความรูสึกเปนหลัก ตัดทอนรูปทรงและสีสันอยางเสรี เพื่อใหรูปทรง
ดูเดนชัดและแข็งกราวตามแรงปรารถนาของขาพเจาไปดวย 
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สันติ  ทองสุข 
สันติ  ทองสุข เกิดเม่ือวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2512 ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี เร่ิมศึกษาท่ี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จากน้ันเขาศึกษาตอท่ีคณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรมในป พ.ศ. 2536 ปจจุบันเปนศิลปน
อิสระ59 ในป 2537สันติ ทองสุขไดรับรางวัลชนะเลิศรางวัลท่ี 1 ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแหงอาเซียน ณ 
ประเทศสิงคโปร 

สันติ  ทองสุข ไดสรางสรรคผลงานจิตรกรรมท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว เขาสนใจเร่ืองราว
ภายในของมนุษย ท่ีไดรับแรงส่ันสะเทือนจากเหตุการณของชีวิตกับสภาพชีวิต และส่ิงแวดลอมใน
ปจจุบัน โดยเขาใชการวาดเสนท่ีฉับพลันมาเปนหลักในการแสดงออกลงสูผลงานของเขา ท่ีสะทอน
เร่ืองราวเกี่ยวกับผูคนในสังคมเมืองท่ีเขาไดประสบพบเจอในชีวิตประจําวัน เชน การพบเห็นผูคนท่ี
ตองเบียดเสียดแยงกันข้ึนรถเมล หรือผูคนท่ีแยงกันกินแยงกันใช แยงกันจับจายใชสอย แยงกันซ้ือ
ในสังคมปจจุบัน ผลงานของสันติ ทองสุข ท่ีออกมาน้ันจึงเนนย้ําในเร่ืองของรูปรางลักษณะการ
แสดงออกทางสีหนาและทาทาง จากการยื้อแยงเบียดเสียดของมนุษย สะทอนใหเห็นจิตใจ อารมณ 
ความรูสึกสะเทือนใจในวิถีชีวิตของผูคนในสังคมปจจุบัน 

ลักษณะดังกลาว ไดสงผลตองานจิตรกรรมของขาพเจาเปนอยางมาก เม่ือขาพเจาได
นําเอาลักษณะรูปแบบการสรางสรรคผลงาน ดวยการใชเสนและฝแปรงท่ีรุนแรงฉับพลันมาใชเปน
ลักษณะเดนในการสรางสรรคผลงานของขาพเจา โดยการใชเสนสีทับซอนกันตามทิศทางของแสง
และเงา  ซ่ึงนอกจากจะทําใหภาพเกิดความเคล่ือนไหวแลว ความหนาของสียังสรางพื้นผิวท่ี
นาสนใจใหแกผลงานอีกดวย รวมท้ังลักษณะทาทางการแสดงออกทางสีหนา และทาทางของผูคนท่ี
แสดงใหเห็นถึงอารมณ ความรูสึกภายในจิตใจของขาพเจาดวย ซ่ึงไดจากการเฝาสังเกตพฤติกรรม
การดําเนินชีวิตของผูคนในสังคมเมือง ท่ีมีการยื้อแยงเบียดเสียดกันอยูตลอดเวลา จึงนําไปสูการ
สรางสรรคผลงานจิตรกรรมของขาพเจา ท่ีมุงสะทอนใหเห็นสภาพจิตใจ อารมณ ความรูสึกภายใน 
ท่ีมีความสะเทือนใจตอวิถีชีวิตของผูคนในสังคมเมืองปจจุบัน ท่ีมีแตความเรงรีบ และไรซ่ึงความ
เอ้ืออาทรแกกันและกัน ท่ีนับวันจะเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ จนยากแกการควบคุม 

 
 

 

                                                           
59วิโชค  มุกดามณี,6 ทศวรรษศิลปกรรมรวมสมัยในประเทศไทย, 291. 
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เขาถึงไดจาก
 
 

ติ  ทองสุข, ชี
er.co.th, สันติ
 http://www.m
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ต ิ ทองสุขชีวติ
manager.co.t

ลวง 2[ภาพจติ
ตในเมืองหลว
th/CelebOnlin

ตรกรรม].253
วง 2, เขาถึงเมื่
ne/ViewNew

37. 
มือ่ 8 พฤษภาค
ws.aspx?News

คม 2557,  
sID=9530000
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ภาพท่ี 16สัน
ที่มา: bangko
เขาถึงไดจาก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติ  ทองสุข, น้ํ
okartauction.c
http://www.b

น้าํชา สามัคคี 
com, สันติ  ท
bangkokartau

 ความรัก [ภา
ทองสุขน้ําชา ส
uction.com/ev

พจิตรกรรม].
สามัคคี ความ
vent2_p_t_san

. 2539. 
มรัก, เขาถึงเม่ือ
nti_95.htm 
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บันฑิต  ผดุงวิเชียร 
บันฑิต  ผดุงวิเชียร เกิดเม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เร่ิมศึกษาศิลปะท่ีโรงเรียนเพาะชาง ตอมาในป พ.ศ. 2501 ไดเขาศึกษาตอท่ีคณะจิตรกรรมและ
ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร สําเร็จการศึกษาศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม จากน้ันรับ
ราชการเปนอาจารยสอนศิลปะท่ีคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร และเกษียณอายุในป พ.ศ. 
254460 

วิโชค  มุกดามณี61ไดกลาวถึง บันฑิต  ผดุงวิเชียรไววา ไดสรางสรรคผลงานจิตรกรรม
ท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว เขาสนใจในเร่ืองราวท่ีพบเห็นไดท่ัว ๆ ไปของชีวิตผูคนในหลาย ๆ อิริยาบถท่ี
หลากหลายทางลักษณะของผูคนในสังคมเมืองในประเทศไทยสมัยนั้น ท่ีเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจเปนอยางมาก และนั้นคือแรงบันดาลใจของเขาในการสรางผลงาน
จิตรกรรม ท่ีคล่ีคลายรูปรางรูปทรงใหดูเรียบงาย จัดองคประกอบภาพใหมีความนาสนใจ ภายใน
ภาพยังใชสีท่ีตัดกันของสีคูตรงขาม และสรางพื้นผิวผสมผสานเขาไปจนเกิดรูปรางรูปทรงท่ีปรากฏ
ใหดูเคล่ือนไหว บิดเบ้ียวไปตามจินตนาการของศิลปน 

จากผลงานของ บันฑิต  ผดุงวิเชียร ท่ีมีเอกลักษณในการใชสีท่ีสดตัดกันอยางรุนแรง 
ภายในโครงสรางภาพมีการตัดทอนใหเรียบงาย ลักษณะรูปทรงบิดเบ้ียวเคล่ือนไหวไปตาม
จินตนาการของศิลปน สวนการเลือกรูปทรงท่ีตัดทอนใหบิดเบ้ียวเคล่ือนไหวมาใชแทนสัญลักษณ
ตาง ๆ นั้น ขาพเจามีความช่ืนชอบเปนอยางมาก สืบเนื่องจากการสรางสรรคผลงานกึ่งนามธรรม 
(Semi – Abstract) และการใชสัญลักษณ (Symbolism) มีเสนหตรงที่ศิลปนมิไดบอกเลาเร่ืองราว
อยางชัดเจน ซ่ึงทําใหผูชมเกิดคําถามอยูบอยคร้ังวาศิลปนตองการส่ือถึงส่ิงใด มีความหมายวา
อยางไร ซ่ึงก็ข้ึนอยูกับเจตนารมณของศิลปนเปนหลัก 

จากการที่ขาพเจาไดรับอิทธิพลมาจากผลงานของ บันฑิต  ผดุงวิเชียร ในคร้ังนี้นั้น ทํา
ใหขาพเจามีความกลาท่ีจะตัดสินใจในการสรางสรรคผลงานก่ึงนามธรรม และการใชสัญลักษณใน
การจัดวางองคประกอบของภาพ รวมท้ังการใชสีเพื่อเปนจุดเดนในบางตําแหนงของภาพ และ
เพื่อใหรูปทรงมีความเคล่ือนไหวและขัดแยงกันภายในภาพดวย รวมท้ังแสดงลักษณะสีหนาทาทาง
ของผูคนใหบิดเบ้ียวไปตามจินตนาการ ซ่ึงไดจากสภาวะจิตใจภายในของขาพเจาดวย ท่ีมองเห็น
ความจริงบางอยางของชีวิตมนุษย  วามีความไมเท่ียงแท มีเกิด มีเจ็บ มีแกและตาย ขาพเจาจึงนํา

                                                           
60วิโชค  มุกดามณี, พิพิธภัณฑศิลปะไทยรวมสมัย(กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิงแอนด

พับลิชช่ิง, 2555) 132. 
61เร่ืองเดียวกัน. 
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ทวี  รัชนีกร 
ทวี  รัชนีกร เกิดเม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2477 ท่ีจังหวัดราชบุรี เร่ิมศึกษาศิลปะท่ี

โรงเรียนเพาะชาง จากน้ันไดเขาศึกษาตอท่ีคณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม ในป พ.ศ. 250462ตอมาเขารับราชการ
เปนครูสอนศิลปะท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
นครราชสีมา (ปจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) ซ่ึงในตอนนั้นอายุได 25 ป
ปจจุบันเกษียณอายุราชการ 

ทวี  รัชนีกร ถือเปนผูท่ีทํางานศิลปะมาตอเนื่องและยาวนานมาจนถึงปจจุบัน ผลงาน
ของเขาไดรับรางวัลและเกียรติคุณจากการแสดงศิลปกรรมแหงชาติหลายคร้ัง และถือเปนผูท่ีมี
คุณประโยชนตอวงการศิลปะในประเทศไทยเปนอยางมาก ดังนั้นจึงไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
เปนศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) ในป พ.ศ. 2548 ทวี รัชนีกรเปนผูท่ีสรางสรรค
ผลงานศิลปะท้ัง จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ และส่ือผสมที่มีเอกลักษณลักษณะเฉพาะตัว 
สามารถสะทอนภาวะสังคม วิถีชีวิต ความเช่ือทองถ่ิน และเร่ืองราวท่ีสะเทือนใจของประชาชนอยาง
การเมืองการปกครองของประเทศ ปญหาทางสังคม ปญหาโสเภณี และวัฒนธรรมท่ีเส่ือมทราม จาก
มูลเหตุดังกลาวขางตนนั้นทําให ทวี รัชนีกร นําเสนอทัศนคติตอสังคมใหตระหนักถึงความยุติธรรม 
และความจริงของมนุษยท่ีจะมอบความจริงใจใหแกกันและกัน63 

งานศิลปกรรมของ ทวี  รัชนีกร สงผลตออิทธิพลในรูปแบบของการสรางสรรคผลงาน
ของขาพเจา ขาพเจาไดนํารูปแบบการสรางสรรคผลงานเชิงวิพากษ วิจารณ ลอเลียน เสียดสีสังคม 
มาปรับใชใหมีความเหมาะสมกับการสรางสรรคผลงานของขาพเจา ท่ีไดจากการศึกษาและการเฝา
สังเกตเร่ืองราวทางสังคมไทยอยางจริงจัง และศึกษาสภาพสังคมตาง ๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต 
จากนั้นศึกษาลักษณะของการใชโทนสี ท่ีเปนสีสันสดจัด มีลักษณะแบน ๆ ไมแสดงปริมาตรและ
มิติมากนัก แตก็มีลักษณะการใชเสนฝแปรงท่ีรวดเร็ดฉับพลันอยางชํานาญในผลงานแทบทุกช้ิน 
ภายในภาพนั้นรูปทรงถูกตัดทอนใหมีความเรียบงาย บิดเบ้ียวเคล่ือนไหวไปตามจินตนาการของ
ผูสรางไดอยางนาสนใจ ซ่ึงทุกส่ิงทุกอยางลวนเกิดจากความประทับใจ ความสะเทือนใจ หรือ
อุปนิสัยและรสนิยมสวนตัวของขาพเจาเปนหลัก ทําใหเลือกจดจําในส่ิงเหลานั้นโดยไมรูตัว เปน

                                                           
62วิโชค  มุกดามณี,6 ทศวรรษศิลปกรรมรวมสมัยในประเทศไทย, 66. 
63นิทรรศการศิลปกรรมเชิดชูเกียรติ ทวี  รัชนีกร, ทวี  รัชนีกร, เขาถึงเม่ือ 12 มิถุนายน 

2557, เขาถึงไดจาก http://th.88db.com/Help/Question/3283/ 
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ตใจท่ีผานปร
งเกตเห็นลักษ
สมลงตัวกับก

ว ี รัชนีกร, กร
  มุกดามณี, พิ

ระสบการณจ
ษณะของการจั
ารสรางสรรค

ระดูกกระเดี้ย[
พิพิธภัณฑรว

จากการดําเนิ
จัดวางองคปร
คผลงานของข

[ภาพจิตรกรร
วมสมัย(กรุงเท

นินชีวิต ซ่ึงจา
ระกอบท่ีเรียบ
ขาพเจาดวย 

รม]. 2550. 
ทพฯ: อมริน

ากความเปน
บงาย  และนําม

ทรพร้ินติ้งแอ

มาดังกลาวนั
มาปรับใชรว

อนดพับลิชช่ิง
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ภาพท่ี 21 ทวี
ที่มา: วิโชค 
115. 
 
 

ว ี รัชนีกร, สน
  มุกดามณี, พิ

นามหลวง[ภา
พิพิธภัณฑรว

พจิตรกรรม].
วมสมัย(กรุงเท

. 2546. 
ทพฯ: อมรินทรพร้ินติ้งแออนดพับลิชช่ิง
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ภาพท่ี 22 ทวี
ที่มา: bangko
ไดจาก http:/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว ี รัชนีกร, นา
okartauction.c
//www.bangk

างแบบ ป 254
com, ทวี  รัชนี

kokartauction

49 [ภาพจิตรก
นกีรนางแบบ
.com/event2_

กรรม]. 2549. 
 ป 2549, เขาถึ

_p_t_teerawa
ถึงเม่ือ 17 กร

at_thawee_05
กฏาคม2557,

53.htm 
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วสันต  สิทธิเขตต 
วสันต  สิทธิเขตตเกิดเม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2500 ท่ีจังหวัดนครสวรรค เร่ิมศึกษา

ศิลปะท่ีวิทยาลัยชางศิลป ไดรับวุฒิ ปวส.ในป พ.ศ. 2524 ปจจุบันเปนศิลปนอิสระ เปนกวี เปนนัก
เคล่ือนไหวทางสังคม และเปนนักตอสูเรียกรองความยุติธรรม เขามีความสนใจปญหาการเมือง ท่ีมี
เร่ืองราวของสังคมไทยเกี่ยวของกับคนทุกชนชั้น แสดงออกโดยวิธีการทางจิตรกรรมท่ีใชฝแปรง
เคล่ือนไหวอยางรุนแรง บวกกับอารมณท่ีไดมาจากเนื้อหาเร่ืองราวทางสังคมมานําเสนอ ซ่ึงบางคร้ัง
เขาก็ใชคําพูดและบทกวีประกอบในการสรางสรรคผลงานดวย64 

วสันต  สิทธิเขตต ไดสรางสรรคผลงานศิลปะท่ีหลายคนมองวา ดิบเถ่ือน หยาบคาบ 
หลายคนวาแรง แสบสันต หนักหนวง ขณะท่ีอีกหลายคนมองวาสะใจ ไมเสแสรง แตถึงอยางไรก็
ตามผลจากการทํางานศิลปะอยางตอเนื่องยาวนานแนวแน ไมหวั่นไหวตอเสียงวิพากษ วิจารณ และ
ไมหลงไปกับเสียงช่ืนชม ทําใหวสันต สิทธิเขตต ไดรับเกียรติและรางวัลตาง ๆ มาไมนอย หนึ่งใน
นั้นคือ ไดรับการประกาศยกยองเชิดชูเกียรติจากสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยกระทรวง
วัฒนธรรม ใหเปนศิลปนรวมสมัยดีเดน รางวลัศิลปาธร สาขาทัศนศิลป ประจําป 255065 

งานศิลปกรรมของ วสันต  สิทธิเขตต  ไดสงผลตออิทธิพลในรูปแบบของการ
สรางสรรคผลงานของขาพเจา ขาพเจาไดนํารูปแบบการสรางสรรคผลงานเชิงวิพากษ วิจารณ 
ลอเลียน เสียดสีสังคม มาปรับใชใหมีความเหมาะสมกับการสรางสรรคผลงานของขาพเจา ท่ีไดจาก
การศึกษาและการเฝาสังเกตเร่ืองราวทางสังคมไทยอยางจริงจัง และศึกษาสภาพสังคมตาง ๆ ท่ีคาด
วาจะเกิดข้ึนในอนาคต รวมท้ังการศึกษาลักษณะการใชสีท่ีสดจัดในผลงานของ วสันต  สิทธิเขตต 
อีกดวย ทําใหขาพเจาไดสังเกตเห็นลักษณะการระบายสีท่ีเรียบงาย ลักษณะของสีท่ีสดดิบ ท่ีอยู
ดวยกันไดอยางลงตัวตามปริมาณพ้ืนท่ีของสีนั้น ๆ ในผลงานแตละช้ิน 

ดังนั้นขาพเจาไดนําการรูปแบบการสรางสรรค โดยการใชเทคนิคสีน้ํามันบนผาใบของ 
วสันต  สิทธิเขตต ท่ีนิยมใชสีท่ีสดดิบ ตัดกันอยางรุนแรง ท้ิงรองรอยฝแปรงใหเปนรอยหยาบ 
เพื่อท่ีจะท้ิงรองรอยพื้นผิวใหตอบสนองกับเนื้อหา เร่ืองราวเสียดสีทางสังคมจากน้ันขาพเจาก็ไดนํา
รูปแบบดังกลาวมาปรับใชใหมีความเหมาะสมกับผลงาน โดยมุงแสดงใหเห็นลีลาความพร้ิวไหว

                                                           
64วิโชค  มุกดามณี,6 ทศวรรษศิลปกรรมรวมสมัยในประเทศไทย,244. 
65Thai Writer, วสันต  สิทธิเขตต, เขาถึงเม่ือ 23 มิถุนายน 2557, เขาถึงไดจาก 

http://www.hiclasssociety.com/hiclass/detailcontent.php?sub_id=1202 
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ของลายเสน 
เพื่อส่ือความ
 

 
ภาพท่ี 23 วสั
ที่มา: manage
เขาถึงไดจาก
TabID=2& 
 
 

 ฝแปลงใหรูสึ
หมายจากอาร

สันต  สิทธิเขต
er.co.th, วสัน
http://www.m

สึกเหมือนภาพ
รมณ ความรูสึ

ตต, 10 ฉากชั่ว
นต  สิทธิเขตต
manager.co.th

พมีความเคล่ือ
สึกภายในจิตใ

วการเมืองไทย
ต 10 ฉากชั่วก
h/CelebOnlin

อนไหว รวมท
ใจของขาพเจา

ย 1[ภาพจิตรก
การเมอืงไทย 1
ne ViewNews

ท้ังองคประก
า ที่มีตอสภาพ

กรรม]. 2552.
1, เขาถึงเม่ือ 2
s.aspx NewsI

อบตาง ๆ ที่อ
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D 953000003
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ภาพท่ี 24 วสั
ที่มา: manage
เขาถึงไดจาก
TabID=2& 
 
 

สันต  สิทธิเขต
er.co.th, วสัน
 http://www.m

ตต, 10 ฉากชั่ว
นต  สิทธิเขตต
manager.co.t

วการเมืองไทย
ต 10 ฉากชั่วก
th/CelebOnlin

ย3[ภาพจิตรก
การเมอืงไทย3
ne/ViewNew

กรรม]. 2552. 
3, เขาถึงเม่ือ 2
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ภาพท่ี 25 วสั
ที่มา: manage
เขาถึงไดจาก
http://www.m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สันต  สิทธิเขต
er.co.th, วสัน
 

manager.co.th

ตต, 10 ฉากชั่ว
นต  สิทธิเขตต

h/CelebOnlin

วการเมืองไทย
ต 10 ฉากชั่วก

ne/ViewNews

ย7[ภาพจิตรก
การเมอืงไทย 7

s.aspx?NewsI

กรรม]. 2552. 
7, เขาถึงเม่ือ 2

ID=95300000

 
23 มิถุนายน 2
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ตารางท่ี1วิเค
 

ท่ี ชื่อ

1 โอโนเร โ

 

2 อุมเบรโต

 

3 เอ็ดวารดม

 

 
 
 

ราะหผลงานศิ

ศิลปน 

โดเมียร 

 

ต บอคโชนี 

 

มุนช 

 

ศลิปนท่ีมีอิท

แนวคว

สะทอนวิถีชีวิ
ของผูคนใหเห็
เหมือนจริงด่ัง
ที่สุด และแสด
บรรยากาศคว
ระหวางชนช้ัน
วาดรูปชีวิตจริ
ยากจนในสังค
 
ลักษณะการส
เขามุงเนนการ
ความรูสึกถึงค
เคลื่อนไหวอย
ทามกลางสภา
แหงยุคจักรกล
 

แสดงทัศนคติ
เจ็บปวย ความ
สมหวัง สุราแ
เลวรายของชีวิ
งาน ภาพของ
ปญหาสังคม ค
เจ็บปวด ความ
มนุษย และคว
 

ธิพลตอการส

วามคิด 

วิตในสังคม
ห็นถึงความ
งตาเห็นมาก
ดง
วามแตกตาง
น เขาชอบ
ริงของความ
คม 

สรางงานของ
รนําเสนอ
ความ
ยางรวดเร็ว 
าพสังคม
ล  

ติเรื่องความ
มรักที่ไม
และความ
วิตลงไปใน
เขามักแสดง
ความ
มกังวลของ
วามตาย 

สรางสรรค 

เทคนิค/
กระบวนการ

ภาพจิตรกรร
สีนํ้ามัน 

ภาพจิตรกรร
สีนํ้ามัน 

ภาพจิตรกรร
สีนํ้ามัน 

ร 
รูปท

ม รูปทรงเห
จริงด่ังตา
มากที่สุด

ม รูปทรงขอ
สัตวสิ่งข
เคลื่อนไห
อยางรวด
การจัดรูป
ในลักษณ
ทับซอนกั
 

ม รูปทรงบิ
ไปตามอา
ความรูสึก
ภายในขอ
ศิลปน 

ทรง นําไป

สราง

หมือน
เห็นให
 

รูปแ

เน้ือห

เรื่อง

สังค

องผูคน 
องที่
หว
ดเร็ว มี
ปแบบ
ณะซ้ํา ๆ 
กัน 

เทคนิ

นํ้ามั

ลักษ

ใชเส

เคลือ่

อยาง

ดเบี้ยว
ารมณ
ก
อง

เทคนิ

นํ้ามั

เสนสี

ที่รุน

ดิบ 
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ม 
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ตารางท่ี 1 วิเค
 

ท่ี ชื่อ

4 สันติ  ทอ

 
 

5 บันฑิต  ผ

 

6 ทวี  รัชนีก

 

 

 
 

คราะหผลงาน

ศิลปน 

งสุข 

 

ผดุงวิเชียร 

 

กร 

 

นศลิปนท่ีมีอิท

แนวคว

สะทอนเรื่องร
ผูคนในสังคม
ไดประสบพบ
ชีวิตประจําวัน
พบเห็นผูคนที
เบียดเสียดแยง
รถเมล 
 
เรื่องราวที่พบ
ไปของชีวิตผูค
ๆ อิริยาบถที่ห
ทางลักษณะข
สังคมเมือง 

สะทอนภาวะ
ชีวิต ความเช่ือ
และเรื่องราวที
ของประชาชน
การเมืองการป
ประเทศ ปญห
ปญหาโสเภณี
วัฒนธรรมที่เส
 

ทธิพลตอการ

วามคิด 

ราวเก่ียวกับ
มเมืองที่เขา
บเจอใน
น เชน การ
ที่ตอง
งกันขึ้น

บเห็นไดทั่ว ๆ 
คนในหลาย 
หลากหลาย
ของผูคนใน

สังคม วิถี
อทองถ่ิน 
ที่สะเทือนใจ
นอยาง
ปกครองของ
หาทางสังคม 
ณี และ
สื่อมทราม 

สรางสรรค (ต

เทคนิค/
กระบวนการ

ภาพจิตรกรร
สีนํ้ามัน 

ภาพจิตรกรร
สีนํ้ามัน 

ภาพจิตรกรร
สีนํ้ามัน 

ตอ) 

ร 
รูปท

ม รูปทรงใช
ฉับพลันม
หลักในก
แสดงออก
หนาตาแล
ทาทางขอ

ม รูปทรงคลี
รูปรางรูป
ตัดทอนใ
เรียบงาย 
องคประก
ภาพใหมี
นาสนใจ 

ม รูปทรงคลี
รูปรางรูป
ตัดทอนใ
เรียบงายจั
องคประก
ภาพใหมี
นาสนใจ 

ทรง นําไป

สราง

ชเสนที่
มาเปน
การ
กทาง
ละ
องผูคน 

ลักษ

ใชเส

ฉับพ

ลี่คลาย
ปทรง 
ใหดู
 จัด
กอบ
ความ
 

ตัดท

รูปท

เรียบ

เบี้ยว

เคลือ่

ตาม

จินต

ลี่คลาย
ปทรง 
ใหดู
จัด
กอบ
ความ
 

จัด

องคป

ภาพ

ความ
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ใหมี
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ตารางท่ี 1 วิเค
 

ท่ี ชื่อ

7 วสันต  สิ

 
 

 

คราะหผลงาน

ศิลปน 

ทธิเขตต 

 

นศลิปนท่ีมีอิท

แนวคว

สะทอนเรื่องร
สังคมไทยที่เกี
คนทุกชนช้ัน 
อารมณที่ไดม
เรื่องราวทางสั
นําเสนอ 

ทธิพลตอการ

วามคิด 

ราวของ
ก่ียวของกับ
 บวกกับ
มาจากเน้ือหา
สังคมมา

สรางสรรค (ต

เทคนิค/
กระบวนการ

ภาพจิตรกรร
สีนํ้ามัน 

ตอ) 

ร 
รูปท

ม รูปทรงคลี
รูปรางรูป
ตัดทอนใ
เรียบงาย 
ประชดป
สังคม 

ทรง นําไป

สราง

ลี่คลาย
ปทรง 
ใหดู
 
ระชัน

เน้ือห

ดวยเ

ทางส

 

62 

ปปรับใช/

งสรรค 

หา แฝงไว

เรื่องราว

สังคม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63 
 

 
บทท่ี 3 

 
วิธีการดําเนินงานและขัน้ตอนการสรางสรรควิทยานิพนธ 

 
การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ “พันธะสังคมเมือง” ชุดนี้ เร่ิมตนจากแรงบันดาลใจ

และแนวความคิดในเร่ืองของสังคมเมืองในปจจุบัน ขาพเจาไดเฝาสังเกตความเปนไปใน
ชีวิตประจําวันของตนเองและผูคนในสังคมปจจุบัน รวมถึงการพบเห็นความแตกตางกันของผูคน
ในสังคมท้ังรูปลักษณภายนอก วิถีชีวิตในการดําเนินชีวิตและขอจํากัดทางอาชีพการงาน ซ่ึง
สอดคลองกับสภาวะความรูสึกตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของขาพเจา จึงเกิดเปนคําถามข้ึนในใจเสมอ
มา จากขอสังเกตนี้เองจึงนําไปสูวิธีคิดตลอดจนการกําหนดรูปแบบตาง ๆ ในการสรางสรรคผลงาน 
โดยไดวางแผนวิธีการดําเนินงานและกระบวนการสรางสรรคเปนลําดับข้ันตอน คือเร่ิมจาก
การศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับแนวความคิด รูปแบบที่ใชแสดงออกและถายทอดเร่ืองราว ศึกษา
ขอมูลและเทคนิควิธีการที่นํามาใชในการสรางสรรคผลงาน เพื่อใหผลงานมีความสมบูรณ ซ่ึงมี
ข้ันตอนและกระบวนการดังน้ี 

1. สํารวจและศึกษาขอมูลท่ีใชในการสรางสรรค 
1.1 ขอมูลภาคสนาม 
1.2 ขอมูลที่เกี่ยวกับการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 

1.2.1 แนวความคิด 
1.2.2 รูปแบบ 
1.2.3 เทคนิค 

2. ข้ันตอนและกระบวนการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 
2.1 วิธีการสรางสรรคผลงาน 
2.2 สรางภาพรางผลงาน (Sketch) 
2.3 เทคนิควิธีการในการสรางสรรคผลงาน 
2.4 แกไขปรับปรุงพัฒนาผลงาน 

3. ทัศนธาตุท่ีใชในการสรางสรรค 
3.1 รูปทรง 
3.2 เสน 
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3.3 สีและน้ําหนัก 
3.4 พื้นผิว 

 
1. สํารวจและศึกษาขอมูลท่ีใชในการสรางสรรค 

1.1 ขอมูลภาคสนาม 
สํารวจหาขอมูลจากแหลงขอมูลภาคสนาม ดังน้ี 
1.สถานที่ตาง ๆ ท่ีมีผูคนกําลังเดินทางในทิศทางท่ีหลากหลายเปนจํานวนมาก เชน 

อนุสาวรียชัยสมรภูมิหรือหมอชิตชวงวันหยุดยาวเทศกาล และหัวลําโพง 
2. อินเทอรเน็ต 

1.2 ขอมูลท่ีเก่ียวกับการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 
1.2.1 แนวความคิด 

จุดเร่ิมตนของการทํางานศิลปะในปจจุบัน (วิทยานิพนธ)พ.ศ. 2556-2557
ขาพเจาไดหยิบยกสาระท่ีเกิดข้ึนจากมุมมองของสภาพแวดลอม และความคิดท่ีมีตอสังคมเมืองท่ี
เจริญกาวหนาอยางสูงมาบอกกลาวเปนเร่ืองราว ซ่ึงหากยอนความคิดของขาพเจากลับไปยังสังคม
ในอดีตท่ีผานมาของขาพเจานั้น พบวาสังคมท่ีไดสัมผัส ไดเรียนรูมานั้น เปนสังคมท่ีเรียบงายและมี
การเปล่ียนแปลงในแบบท่ีคอยเปนคอยไป ซ่ึงไมใชสังคมแบบในเมืองหลวง หากแตในเวลานั้น
ขาพเจาก็พอจะเขาใจชีวิตของสังคมเมืองบางจากคําบอกเลา และส่ือตาง ๆ จนกระท่ังเม่ือขาพเจาได
มีโอกาสเขามาดําเนินชีวิตในเมืองหลวง ทําใหไดรับรูและไดเห็นจากประสบการณตรง และเรียนรู
ถึงส่ิงตาง ๆ มากมาย ไมวาจะเปนเร่ืองท่ีไดรับการบอกเลามาแลว ท่ีมีท้ังเห็นดวยและไมเห็นดวย แต
เมื่อไดเห็นจริงก็ทําใหเกิดความเขาใจมากข้ึน จึงมีความต้ังใจท่ีจะศึกษาคนควาเหตุของเร่ืองราวตาง 
ๆ ท่ีกําลังดําเนินไป ซ่ึงตรงกับตามภาวะความสนใจของขาพเจาในการทําวิทยานิพนธชุดนี้ใน
ปจจุบัน 

เม่ือนํากระบวนการทางความคิดท่ีกลาวมาแลว มาผนวกกับความคิดในการ
ทํางานศิลปะของขาพเจา ก็จะเห็นไดวามีความสอดคลองกัน โดยยึดถือเอาชวงเวลาท่ีขาพเจามีความ
สนใจในสภาพสังคมปจจุบันเปนหลัก อันเปนผลมาจากประสบการณตรงท่ีกําลังเกิดข้ึนในขณะนี้ 
ซ่ึงทําใหผลงานดังกลาว ไดถูกนําเสนอออกมาเปนผลงานศิลปะท่ีมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของ
ขาพเจา และผูคนในสังคมเมือง ท่ีไดประสบพบเจอในชีวิตประจําวันนั่นเอง 

จากแรงบันดาลใจท่ีไดมาจากสภาพแวดลอมสังคมเมืองรอบตัวท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไปทุก ๆวัน ทําใหขาพเจาเร่ิมตนจากการศึกษาหาขอมูลท่ีไดพบเห็นอยูบอยคร้ังใน
สถานท่ีจริง ผานการสังเกตและการติดตามขอมูลขาวสารบานเมืองอยางสม่ําเสมอ อันนําไปสูความ
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สนใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผูคนในสังคมเมืองปจจุบัน รวมไปถึงลักษณะของสังคมเมืองตาง ๆ ใน
ประเทศไทย ท่ีมีการพัฒนาในดานตาง ๆ เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ท้ังตึกรามบานชอง หางรานขนาด
ใหญโต หนวยงานราชการ โรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนที่มีผูอาศัยอยูอยางหนาแนน สถานท่ี
เหลานี้มักจะปรากฏใหเห็นพฤติกรรมตาง ๆ ของผูคนท่ีแสดงออกในรูปแบบทาทางของความเรงรีบ
ในการใชชีวิตในแตละวันเสมอ 

ผลงานวิทยานิพนธชุด “พันธะสังคมเมือง” ชุดนี้ ไดนําลักษณะการ
แสดงออกทางทาทางและใบหนาของผูคนท่ีเรงรีบในการใชชีวิต และตางคนตางไปในสังคมเมือง
ปจจุบัน มาเปนส่ือสัญลักษณในการถายทอดสรางสรรคเปนผลงาน โดยหลังจากที่ไดรวบรวม
ความคิดและศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการสรางสรรคแลวนั้น ไดทําการวิเคราะหและกําหนด
ขอบเขตแนวเรื่อง ขอบเขตดานรูปทรง และขอบเขตดานเทคนิคกระบวนการ จึงไดสรางสรรคเปน
ผลงานจิตรกรรมในรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi-Abstract) เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ ซ่ึงเนื้อหา
รายละเอียดตาง ๆ ของวิถีชีวิตของผูคนในสังคมเมืองไดกลาวไวในบทที่ 2 

1.2.2 รูปแบบ 
การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุด “พันธะสังคมเมือง” มีลักษณะเปน

จิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบกึ่งนามธรรม เพ่ือใหสามารถแสดงลักษณะทาทางของผูคนในสังคมเมือง
ปจจุบัน ใหมีการแสดงออกโดยการเคล่ือนไหวทางรูปราง ทาทาง สีหนา แววตา รวมท้ังการ
เบียดเสียดยื้อแยงของผูคนใหมากเกินกวาความเปนจริงตามจินตนาการของขาพเจา และชวยสราง
บรรยากาศใหเกิดความนาสนใจใหแกผลงาน ผนวกกับส่ิงท่ีขาพเจาพบเห็นนั้นคือความเปนจริงท่ี
เกิดข้ึนจริงในชวงเวลาเรงดวนในสังคมเมืองใหญ ๆ ท่ีหลายคนอาจตองประสบพบเจอและเวียนวน
อยูภายใตกลไกทางสังคมน้ี ดังนั้นส่ิงนี้จึงเปนการนําความคิดความรูสึกใหถายทอดออกมาเปน
รูปธรรมในรูปแบบเฉพาะตน บนพื้นท่ีเฉพาะทางจิตรกรรมของขาพเจา และเพ่ือสะทอนเสียดสี
คานิยมของผูคนในยุคปจจุบันท่ีใชชีวิตแบบบริโภคนิยม ตลอดจนการยึดติดกับทรัพยสินและวัตถุ
มากเกินไป จนหลงละลืมวิถีชีวิตอันเรียบงาย อยางความมีน้ําใจสามัคคีชวยเหลือซ่ึงกันและกันท่ี
เปนคุณลักษณะท่ีดีของคนไทยไป 

1.2.3เทคนิค 
ผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ ไดถายทอดแนวความคิด เนื้อหาและเร่ืองราว 

ตลอดจนรูปแบบของผลงาน โดยผานกระบวนการจิตรกรรม เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ ซ่ึงสอดคลอง
กับอารมณ ความรูสึก ประสบการณ ท่ีไดจากความสนใจและการศึกษาคนควาควบคูกับเนื้อหา
เร่ืองราว ท่ีเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวของผูคนในสังคม จึงเกิดเปนแรงจูงใจในการสรางสรรคผลงาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



66 
 

โดยเทคนิคสีน้ํามันบนผาใบนี้ สามารถตอบสนองตอความคิดไดอยางสมบูรณ ตรงตามจุดมุงหมาย
ของขาพเจา และสามารถถายทอดเสนสี ฝแปรงท่ีฉับพลันลงสูผลงานไดดั่งใจตองการ 
2. ขั้นตอนและกระบวนการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 

หลังจากการศึกษาขอมูลท่ีใชในการสรางสรรค ข้ันตอนตอไป คือกระบวนการ
สรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ ซ่ึงมีลําดับข้ันตอนและรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 วิธีการสรางสรรคผลงาน 
เม่ือขาพเจาเกิดความคิด ความรูสึกกับเร่ืองราวในการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคม

เมืองปจจุบันท่ีอยูภายใตกลไกทางสังคม จากเร่ืองราวน้ีจึงนําไปสูกระบวนการคิดทางทัศนศิลป 
ดวยการตั้งคําถามกับสภาวะดังกลาว เพื่อใหรูเทาทันตอระบบทางสังคม และเพื่อความรูสึกของ
ตนเอง ซ่ึงเม่ือเร่ืองราวไดถูกตีความเปนแนวความคิด (Concept) ทางศิลปะ ข้ันตอนตอไปคือการนํา
ความคิด ความรูสึกถายทอดออกมาเปนรูปธรรมผานจิตรกรรม 2 มิติ ซ่ึงวิธีการสรางสรรคผลงาน
จิตรกรรมชุดนี้ มีกระบวนการที่เปนข้ันตอน ท่ีสามารถถายทอดผลงานจิตรกรรมไดอยางเปนระบบ
ดังนี้ 

2.1.1 การกําหนดรูปแบบผานจิตรกรรม 2 มิติ 
การสรางสรรคผลงานจิตรกรรม 2 มิติเปนเทคนิคและวิธีการในการ

แสดงออกท่ีเกาแกท่ีสุดอยางหนึ่งตลอดระยะเวลาท่ีผานมา ซ่ึงผลงานจิตรกรรมก็ยังคงมีความสําคัญ
ในการส่ือสารใหผูคนไดรับรูทัศนคติ ความสะเทือนใจตาง ๆ ของศิลปนและสังคมดวย และผลงาน
จิตรกรรมยังไดสรางองคความรูใหม ๆ ใหแกผูคนไดสัมผัสเห็นอยูตลอดเวลา ตามแตยุคสมัยของ
ชวงเวลานั้น ๆ และเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน จิตรกรรมก็ยังคงเปนภาษาหนึ่งทางศิลปะท่ีไมตกยุค จาก
ความเปนมาดังกลาว ทําใหขาพเจาเลือกใชจิตรกรรมเพ่ือส่ือสารกับผูคน และเพ่ือถายทอดความคิด 
อารมณ ความรูสึกของขาพเจา เพราะไมเพียงแคผลงานจิตรกรรมสามารถปรับตัวใหเขาไดกับยุค
สมัยแลว แตจิตรกรรมในฐานะท่ีเปนส่ือกลางในการถายทอดแนวความคิดของผูสราง ยังมีความ
พิเศษและแตกตางไปจากส่ือชนิดอ่ืน คือผลงานจิตรกรรมสามารถกําหนดโลกเฉพาะในโลกเฉพาะ
ของจิตรกรรมดวย ดังน้ันขาพเจาจึงสามารถกําหนดส่ิงตาง ๆ ท่ีขาพเจาอยากใหเปนไดดั่งใจนึก และ
ส่ิงนี้จึงเปนการนําเสนอรูปแบบ ความคิด อารมณ ความรูสึกใหออกมาเปนรูปธรรม บนพื้นท่ีเฉพาะ
ของทางจิตรกรรมของขาพเจาเปนลําดับแรก 

2.1.2 การกําหนดแนวเร่ืองและรูปแบบในงานจิตรกรรม 
งานจิตรกรรมของขาพเจานี้เปนงานท่ีอางอิงเร่ืองราว เนื้อหาท้ังจากโลกแหง

ความเปนจริงและโลกแหงจินตนาการของขาพเจา ขาพเจาจึงใชรูปแบบกึ่งนามธรรม เพื่อแสดงออก
ถึงอารมณ ความรูสึกภายใน ท่ีไดจากประสบการณในการดําเนินชีวิตในสังคมเมืองในปจจุบัน และ
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เพื่อใหสอดคลองกับการสรางสรรค ท่ีไดจากเนื้อหาเร่ืองราวท่ีขาพเจาสนใจ ซ่ึงรูปแบบกึ่ง
นามธรรมนี้ ขาพเจาไดเลือกภาพของเหตุการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันปรกติของผูคนท่ีเราคุนเคย
เปนอยางดี โดยเฉพาะภาพเหตุการณของผูคนท่ีมีเร่ืองราวในลักษณะตาง ๆ เชน ภาพเหตุการณท่ี
ผูคนกําลังเดินเบียดเสียดเรงรีบกันเพื่อจะข้ึนรถเมล ภาพที่ผูคนตางคนตางกําลังเดินไปในทิศทางท่ี
หลากหลาย และภาพผูคนกําลังยื้อแยงเบียดสีในลักษณะตาง ๆ เปนตน ซ่ึงท้ังหมดนี้ถือเปนการ
กําหนดเร่ืองราวของภาพจิตรกรรมของขาพเจาในเบ้ืองตน 

2.1.3 การหาขอมูล และการบันทึก 
จากขอมูลเบ้ืองตนกับประสบการณในการเดินทางในกรุงเทพ ฯ ปริมณฑล 

และเมืองใหญ ๆ ทําใหรูถึงแหงขอมูลท่ีสามารถบันทึก และเก็บภาพวิถีชีวิตของผูคนในท่ีนั้น ๆ ได 
ซ่ึงจากการที่ไดออกไปพิจารณาหาขอมูล โดยการสังเกตและเฝามองเพ่ือสรางแรงบันดาลใจในการ
สรางสรรค จากนั้นบันทึกเปนขอมูลภาพถาย สถานท่ีและบรรยากาศโดยท่ัวไปเพื่อใชเปนขอมูลท่ี
หลากหลายในการสรางสรรค 

2.1.4วิเคราะหขอมูลและเลือกสรร 
การวิเคราะหขอมูลท่ีไดมาจากการถายภาพ เลือกสรรภาพท่ีมีบรรยากาศและ

ปฏิกิริยา การเคล่ือนไหวใหไดตรงตามเจตนารมณ  เพื่อใหตรงตามทัศนะและตามแนวความคิดท่ีมี
อุดมคติสวนตัว แลวนําขอมูลท่ีไดจากการสังเคราะหมาสรางสรรคผลงานจิตรกรรม 

จากขอมูลดังกลาวขางตน การถายภาพจึงเปนการบันทึกขอมูลท่ีสําคัญ และ
ชวยอํานวยความสะดวกในการศึกษาสถานท่ีจริง เพราะจะไดรายละเอียดในสภาวะและมุมมองตาง 
ๆ ท่ีนํามาใชในการสรางสรรค อีกท้ังเพื่อการศึกษาวิเคราะหหาความเหมาะสมในการจัด
องคประกอบภายในผลงาน และสามารถปรับเปล่ียนไดโดยยังคงอิงกับสภาพความเปนจริงอยู 
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ภาพท่ี 26 ลัก
ถา

 

 
ภาพท่ี 27 ลัก
 ถา

กษณะวิถีชีวิต
ยภาพโดยผูวิ

กษณะวิถีชีวิต
ยภาพโดยผูวิ

ผูคนในสังคม
จัยเม่ือเดือนพ

ผูคนในสังคม
จัยเม่ือเดือนพ

 
มเมือง ตนแบ
พฤศจิกายน พ

มเมือง ตนแบ
พฤศจิกายน พ

บภาพรางแน
พ.ศ. 2556 

บภาพรางแน
พ.ศ. 2556 

วความคิด  

วความคิด  
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ถา
 

 
ภาพท่ี 29 ลัก

ถา

กษณะวิถีชีวิต
ยภาพโดยผูวิ

กษณะวิถีชีวิต
ยภาพโดยผูวิ

ผูคนในสังคม
จัยเม่ือเดือนพ

ผูคนในสังคม
จัยเม่ือเดือนธั

มเมืองตนแบบ
พฤศจิกายน พ

มเมืองตนแบบ
ธันวาคม พ.ศ.

บภาพรางแนว
พ.ศ. 2556 

บภาพรางแนว
 2556 

วความคิด  

วความคิด  
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ตน
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ภาพท่ี 31 วิถี

ถา
 
 

กษณะของสถ
นแบบภาพราง
ยภาพโดยผูวิ

ชีวิตประจําวั
ยภาพโดยผูวิ

าปตยกรรมแ
งแนวความคิด
จัยเม่ือเดือนธั

ันของผูคนใน
จัยเม่ือเดือนธั

ละส่ิงกอสรา
ด 
ธันวาคม พ.ศ.

นสังคมเมือง ต
ธันวาคม พ.ศ.

ง และการดําเ

 2556 

ตนแบบภาพร
 2556 

เนินชีวิตผูคน

รางแนวความ

 

นในสังคมเมือ

 

มคิด  
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ถา
 

 
ภาพท่ี 33 ลัก

ถา
 

กษณะวิถีชีวิต
ยภาพโดยผูวิ

กษณะวิถีชีวิต
ยโดยผูวิจัยเมื่

ผูคนในสังคม
จัย เม่ือเดือนธ

ผูคนในสังคม
มือ่เดือน ธันวา

มเมือง ตนแบ
ธันวาคม พ.ศ

มเมือง ตนแบ
าคม พ.ศ. 255

บภาพรางแน
ศ. 2556 

บภาพรางแน
56 

วความคิด  

วความคิด  
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ถา
 

 
ภาพท่ี 35 ลัก

ถา
 
 

กษณะวิถีชีวิต
ยภาพโดยผูวิ

กษณะวิถีชีวิตป
ยภาพโดยผูวิ

ผูคนในสังคม
จัยเม่ือเดือนม

ประจําวันผูค
จัยเม่ือเดือนม

มเมือง ตนแบ
มกราคม พ.ศ. 

นในสังคมเมื
มกราคม พ.ศ. 

บภาพรางแน
 2557 

ือง ตนแบบภ
 2557 

วความคิด  

ภาพรางแนวค

 

 

วามคิด  
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ภาพท่ี 36 ลัก

ถา
 

 
ภาพท่ี 37 ลัก

ถา
 
 

กษณะการเคล่ื
ยภาพโดยผูวิ

กษณะวิถีชีวิต
ยภาพโดยผูวิ

ือนไหวของผู
จัยเม่ือเดือนกุ

ผูคนในสังคม
จัยเม่ือเดือนเม

ผูคนในเมืองต
กุมภาพันธ พ.

มเมือง ตนแบ
มษายน พ.ศ. 

ตนแบบภาพร
ศ. 2557 

บภาพรางแน
 2557 

างแนวความคิ

วความคิด  

 

คิด  
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กษณะของวิถีชี
ยภาพโดยผูวิ

ชวีิตผูคนในสั
จัยเม่ือเดือนเม

สังคมเมืองตน
มษายน พ.ศ. 

นแบบภาพราง
 2557 

งแนวความคิด

 

ด  
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ตารางท่ี 2 ภา
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

าพถายแสดงลัลักษณะการดํ

ภาพถาย 

าเนินชีวิตของ

 

งผูคนในสังค

 

คมเมือง 

ลักษณ
ผูคนใน
กําลังแ
ผูคนต
ทิศทาง
 

 

ก า ร เ ดิ
เป นไป
จํานวน
บนบัน
แคบ แล
รถเมล 

 

ลั ก ษ ณ
หลากห
ตางมุ ง
ตนเอง 

 

ลั ก ษ
ชีวิตปร
ที่ตางค
ชีวิตใน
กับชวง

สังคมเมือง 
ะการดําเนินชี
นสังคมเมืองใ
แยงกันขึ้นรถเม
างกําลัง เค ล่ือ
ที่หลากหลาย 

ดิ นท า ง ในแต
ปอย า ง เ ร ง รี บ
นมากตางกําลังแ
นไดสะพานลอ
ละยื้อแยงกันเพื
 

ณ ะ ก า ร เ ค ล่ื อ
หลายของผูคนที
งไปในเรื่องร
 

ณ ะ ก า ร ดํ
ระจําวันในสังค
คนตางเรงรีบใน
นแตละวัน เพ่ือ
เวลาที่มีอยูอยา
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ชีวิตของ
ในขณะ
มล และ
อนที่ ใน

ต ล ะ วัน
บ  ผู คน
แออัดอยู
อยที่คับ
พื่อจะขึ้น

อ น ที่ ที่
ที่ตางคน
าวของ

า เ นิ น
คมเมือง 
นการใช
อใหทัน
งจํากัด 
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รางผลงานจ
ทําการศึกษา
เพื่อนํามาคัด
ในเนื้อหาแล
เสนลงบนกร
รางภาพจากจิ
ตนแบบขาพ
ตอบสนองต
พื้นผิวทั้งหม
 

ภาพท่ี 39วัสด
 

2.2 สรางภาพ
การสราง

จะเร่ิมตนจาก
าภาพถายวิถีชี
เลือก และจัด
ะเร่ืองราว นํา
ระดาษ 100 ป
จินตนาการมี
พเจาจะเพิ่มเติ
ตอความคิดได
ดตามท่ีคิดไว

ดุและอุปกรณ

พรางผลงาน (
งภาพรางผลง
กการกําหนด
ชีวิตของผูคน
ดองคประกอบ
าไปสูการสรา
อนดเรียบ ดว
มีความรวดเร็
ติมหรือตัดท
ดอยางฉับพลั
วได  

ณที่ใชสรางแบ

(Sketch) 
งานเปนข้ันตอ
ดรูปแบบท่ีคิ
ในสังคมเมือ
บใหเหมาะสม
างสรรคตนแบ
วยดินสอ 2B ดิ
ว ฉับไว ตอบ
อนไดตามต
ลัน แตก็ยังไม

 
บบราง 

อนแรกในกา
ดไวตามจิน
อง ซ่ึงเปนภาพ
มกับขนาดขอ
บบภาพรางตา
ดนิสอ EE แล
บสนองความ
องการ แมข
มสามารถแส

ารสรางสรรค
ตนาการของ
พที่มาจากกา
องผลงาน เพื่อ
ามแนวความคิ
ละเกรยอง ซ่ึง
มคิดความรูสึ
อดีของการร
ดงบรรยากา

คผลงาน การส
งตนเองกอน
รเก็บขอมูลภ
อใหเกิดความ
คิด ดวยเทคนิ
เปนวิธีการทีท่
กไดดี ในการ
รางภาพดวยดิ
ศของสี น้ําห
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สรางภาพ
น จากน้ัน
ภาคสนาม 
มสมบูรณ
คการวาด
ทําใหการ
รรางภาพ
ดินสอจะ
หนัก หรือ
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ภาพท่ี 40 ภา

ภา
 

 
ภาพท่ี 41 ภา
 

พถายขอมูลจ
ยในภาพแสด

พขอมูลข้ันตอ

จริง นํามาจัดว
ดงสภาพวิถีชีวิ

อนการดําเนิน

วางองคประก
วติของผูคน แ

นการสรางภา

อบทางศิลปะ
และรูปแบบส่ิ

พราง 

ะ 
ส่ิงกอสรางอาคคารในเมือง ฯ
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ภาพท่ี 42 ภา
 

ภาคสนาม แ
ทาทางท่ีหลา
หยุดนิ่ง ที่มา
ในเร่ืองของต
รถไฟ สัตว ส
ปจจุบัน จาก
กระดาษ 100
ความสมบูรณ
ภาพรางดั่งท่ีต

นําไปสูการส
 

 

พขอมูลข้ันตอ

จากการศึกษ
และภาพถายที
ากหลาย ทั้งก
จากการเพิกเ
ตน รวมทั้งบ
สะพานลอย ตึ
กนั้นนําภาพถ
0 ปอนดเรียบ
ณทางดานอง
ตองการแลวก็
จากการวิเคร

สรางสรรคเปน

อนการดําเนิน

ษาและวิเคราะ
ที่ทําการคัดเลื
ารเคล่ือนไหว
เฉย เฉ่ือยชา แ
บรรยากาศโด
ตกึรามบานชอ
ถายหลาย ๆ ภ
บ เพิ่มเติมเสริ
งคประกอบศิ
ก็นําไปสูการข
าะหขอมูลภา
นภาพรางท้ังห

นการสรางภา

ะห พรอมท้ัง
ลือกนั้น จะเป
วผานการเรงรี
และการไมสน
ยรอบของสถ
อง เปนตน ซ่ึง
ภาพมาจัดเรีย
มแตง และตัด
ศิลป และตรง
ขยายแบบเพื่อ
าพถายและทํา
หมด 4 ชิ้น ดัง

พราง 

ทําการคัดเลือ
ปนภาพท่ีมีก
รีบ การฉุดกร
นใจผูอ่ืน เพร
ถานท่ีนั้น ๆ 
งเปนวิถีที่ตอง
ยงหาจุดเดนข
ดทอนตามคว
งตามจินตนาก
อสรางสรรคผ
าการคัดเลือกภ
งนี้ 

อกภาพถายที
กลุมคนท่ีมีกา
ระชาก ยื้อแยง
ราะตางคนตา
อยางเชน รถ
งดําเนินชีวิตข
ของภาพ โดย
วามเหมาะสม
การมุงหวังข
ผลงานจริง 
ภาพถายท่ีมีค

ที่ไดจากการเก
ารแสดงกิริยา
งกันของผูคน
างมุงความสน
ถยนต รถมอเ
ของผูคนในสั
ยตอมารางภ
ม เพื่อใหไดภา
องขาพเจาแล

วามนาสนใจ
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ก็บขอมูล
าลักษณะ
น และการ
นใจไปแต
เตอรไซค 
ังคมเมือง
าพลงบน
าพรางท่ีมี
ละเม่ือได

แลว และ
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ภาพท่ี 43 ภา
 
 
 

พรางแนวความคิด ชิ้นท่ี 11 (พันธะสังคมมเมือง)ในชวงเดือนธันวาคคม พ.ศ. 2556
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ภาพท่ี 44 ภา
 
 
 

พรางแนวความคิด ชิ้นท่ี 22 (พันธะสังคมมเมือง)ในชวงเดือนธันวาคคม พ.ศ. 2556
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ภาพท่ี 45 ภา
 
 
 

พรางแนวความคิด ชิ้นท่ี 33 (พันธะสังคมมเมือง)ในชวงเดือนมกราคคม พ.ศ. 2557
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ภาพท่ี 46 ภา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรางแนวความคิด ชิ้นท่ี 44 (พันธะสังคมมเมือง)ในชวงเดือนมกราคคม พ.ศ. 2557

82 

 

7 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ไปสูความสัม
อธิบายเปนข

นําภาพตามแ
ประกอบการ
สายตา ใหคว
และสีน้ํามันก
ตัดทอนใหเห
ชัดเจน 

 

 
ภาพท่ี 47 วัส

 

2.3 เทคนิควิธี
การสราง

มฤทธ์ิในท่ีสุด
อ ๆ ตามลําดั

2.3.1เมื่อ
แบบรางมาขย
รรางภาพดวย
วามหางระหว
การรางภาพต
หมาะสมไปต

สดุอุปกรณที่ใ

ธีการในการส
งสรรคผลงาน
ด ซ่ึงวิธีการใน
ับ ซ่ึงมีรายละ
อไดกําหนดรู
ยายลงบนเฟร
 โดยเร่ิมจากก
วางตัวคนกับ
ตามแบบรางล
ตามอารมณจิน

ชในการสราง

สรางสรรคผล
นจิตรกรรมเท
นการสรางสร
ะเอียดดังตอไป
ปทรงท่ีตองก
รมผาใบท่ีได
การเขียนเสน
วัตถุตําแหนง
ลงบนเฟรมเล
นตนาการของ

งสรรคผลงาน

งาน 
คนิควิธีการเป
รรคผลงานจิต
ปนี้ 
การไวในแบบ
ขึงเตรียมไว 
นวงกลมของใ
งมีความสัมพั
ย ในข้ันตอน
งขาพเจาดวย

น 

ปนส่ิงสําคัญอ
ตรกรรมบนผ

บรางแลว ข้ัน
 พรอมนําภาพ
ใบหนากะขน
พันธกัน โดยใ
นนี้ก็มีการแกไ

 โดยจะกําหน

อยางยิ่ง ที่จะน
ผาใบน้ัน ขาพ

นตอนตอไปจึ
พถายตนแบบ
นาดรูปรางครา
ใชดินสอ EE 
ไขปรับเปล่ียน
นดการรางภา
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พข้ันตอนการ
ยภาพโดยผูวิ

รรางภาพผลงา
จัย เม่ือเดือนก
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กุมภาพันธ พ

 2)  
.ศ. 2557 
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2.3.2ภาพ
ฏจะเปนภาพกิ
 ไมกําหนดต

ชน้นั้น ๆ 

พข้ันตอนการ
ยภาพโดยผูวิ

พที่รางลงไป
กิจกรรม และ
ายตัว อาจปรั

รรางภาพผลงา
จัย เม่ือเดือนก

ปบนเฟรมผาใ
ปฏิกิริยาทาท
รับเปล่ียนตัดท

านจริง (ชิ้นท่ี
กุมภาพันธ พ

ใบนี้จะนําไป
างตาง ๆ ของ
ทอน เพิ่มเติม

 2)  
.ศ. 2557 

สูการกําหนด
งมนุษย การกํ
มรายละเอียดไ

ดรูปในผลงา
กําหนดในภาพ
ไดตามความเ
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2.3.3ข้ัน
บบท่ีกําหนด
รถยนต สะพา

พข้ันตอนการ
ยภาพโดยผูวิ

นตอนตอไปเป
ดไวใหทั่วท้ังภ
านลอย ตึกราม

รรางภาพผลงา
จัย เม่ือเดือนก

ปนการใชดิน
ภาพอีกคร้ัง ใ
มบานชอง เป

านจริง (ชิ้นท่ี
กุมภาพันธ พ

สอ EEเกรยอ
ใหเกิดเปนเสน
ปนตน ปรากฏ

 2)  
.ศ. 2557 

อง และสีน้ํามั
นของรูปทรง
ฏใหเห็นอยาง

มันรางภาพรา
งที่จะมีรูปราง
ชัดเจน 
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พข้ันตอนการ
ยภาพโดยผูวิ

รรางภาพผลงา
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มกราคม พ.ศ
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2.3.4 เ
งจากเม่ือเร่ิมเขี
นนี้ทั่วท้ังภาพ 
รูปทรง แตยงั
งการจะถายท
ไดอยางงายข้ึน
ติมใหคมชัดยิ
องจนกวาผลง

พข้ันตอนการ
ยภาพโดยผูวิ

เมื่อรางภาพเส
ขียนสวนนั้น
 โดยระบายล
งคงท้ิงรองรอ
ทอด และเม่ื
น โดยพิจารณ
ยิ่งข้ึนหรืออา
งานจะเสร็จส

รเขียนสีน้ํามัน
จัย เม่ือเดือนเ

สร็จแลวจึงเป
 ๆ แลว จะตอ
งสีน้ํามันลงที
ยของความขั
ือสวนท่ีเขีย
ณาภาพรวมข
จตัดทอนลงไ
สมบูรณ 

นผลงานจริง (
เมษายน พ.ศ.

ปนข้ันตอนเขี
องใหสวนท่ีเ
ทีละสวนของ
ัดแยงไว เพื่อ
ยนสีน้ํามันใก
องผลงาน สัด
ได เพื่อใหผล

(ชิ้นท่ี 3)  
 2557 

ยนสีน้ํามันข
ขียนนั้นเสร็จ
ผลงาน ตามร
ใหสอดคลอง
กลจะแหงแ
ดสวน และสี
ลงานเสร็จออ

าพเจาจะเร่ิมเ
จกอนที่สีจะแ
ระยะกอนหลั
งไปกับแนวค
ลว  ก็จะสาม

สบางตําแหนง
กมาสมบูรณ
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2.4 แกไขปรับปรุงพัฒนาผลงาน 
ในการปรับปรุงพัฒนาผลงานนั้น ไดนําภาพรางตนแบบมาขยายปรับเปล่ียน ตัด

ทอน เพิ่มเติมในสวนท่ีนํามาขยายแลวไมลงตัว เนื่องจากภาพรางกับผลงานจริงมีขนาดท่ีแตกตางกัน
มาก ดังนั้นการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมสีน้ํามันบนผาใบของขาพเจา จึงจําเปนตองเพ่ิมเติมแตง
ขยายสัดสวน รวมท้ังลดทอน และใสรายละเอียดใหเกินกวาความเปนจริงมากข้ึน อีกท้ังยังพัฒนา
รูปแบบการใชสี ใหตรงตามอารมณความรูสึกภายในของขาพเจาดวย และจัดวางองคประกอบภาพ
ใหมีความโดดเดนนาสนใจตอผูพบเห็น 

ข้ันตอนสุดทายในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมเทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ คือการ
เก็บรายละเอียดในสวนตาง ๆ ท่ีตองการเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดความสมบูรณของผลงานใหเสร็จ
เรียบรอย หลังจากนั้นใชสเปรย“All Purpose High Varnish” พนเคลือบทับท่ัวท้ังภาพ เพ่ือรักษา
ผิวหนาผลงานใหคงทน และสรางความเงาใหสมํ่าเสมอท่ัวท้ังภาพ จึงเปนอันเสร็จสมบูรณของ
วิธีการสรางจิตรกรรมบนผาใบ 

ในกระบวนการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธคร้ังนี้ ไดดําเนินไปตามข้ันตอน
อยางเปนระบบเร่ิมต้ังแตการทําภาพราง ซ่ึงเปนผลจากการศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของ ไมวาจะเปน
การศึกษาขอมูลเบ้ืองตน ขอมูลเอกสาร และอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม มาผสมผสานหลอมรวม
กับจินตนาการและความเปนอัตลักษณเฉพาะตน เกิดเปนจินตภาพภายในนําไปสูการกําหนด
รูปแบบ รูปทรง สีสันท่ีมีความหมายสอดคลองกับแนวเร่ืองไปจนถึงเทคนิควิธีการไดอยางชัดเจน 
และกอนจะไดภาพรางท่ีสมบูรณ ขาพเจาไดเร่ิมทําภาพรางดวยดินสอ เกรยองหลาย ๆ ภาพ เพื่อ
คัดเลือกภาพรางท่ีสมบูรณและในขณะเดียวกันก็ตองคํานึงความเปนไปไดของการสรางสรรคไป
ดวย รวมถึงการคาดการณในผลสัมฤทธในตัวผลงานไปพรอม ๆ กันอีกดวย จากนั้นนําแบบท่ีเลือก
ไปลงรายละเอียดใหเปนภาพรางท่ีสมบูรณ แลวเร่ิมขยายผลงานจริงคอย ๆ เร่ิมทําการลงสีพื้นและ
คัดรายละเอียดสวนตาง ๆ ข้ึนเร่ือย ๆ จนถึงการเก็บรายละเอียดท่ีสมบูรณ และเปนการแกไขปญหา
ในสวนท่ีเห็นวายังไมดี อีกท้ังเปนการทําใหผลงานมีความเรียบรอยมากท่ีสุด ดังนั้นขาพเจาจึงตอง
แกไขปญหาเพื่อใหผลงานมีเอกภาพ ตามท่ีไดตั้งเปาหมายไวใหไดมากท่ีสุด 
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3. ทัศนธาตุที

รูปทรงท่ีถูกอ
งานศิลปะ ใ
ขาพเจาตองก

ไดโดยท่ัวไป
ตอสภาพสังค
เปนส่ือ ประก
ซอนรูปทรงป
ความขัดแยง 

ความกลมกลื
รูปทรงของค
เสนท่ีรุนแรง
สังคมท่ีมีใหเ

คาน้ําหนักสีน้ํ
ยภาพโดยผูวิ

ท่ีใชในการสรา
ทัศนธาตุที่ใ
อางอิงมาจากชี
หเห็นถึงการ
การนําเสนอ มี
3.1 รูปทรง รู
ปในชีวิตประจ
คมเมืองในปจ
กอบดวยรูปท
ประสานสัมพั
 ใหเปนเหตุเป
3.2 เสนเส
ลืนและความ
คน และวัตถุภ
งฉับพลันยังมี
เห็นอยางชัดเจ

น้าํมันและเกบ็
จัย เม่ือเดือนพ

างสรรค 
ชในการถาย
ชวีิตประจําวนั
รหลอมรวมข
มดีังตอไปนี้ 
รูปทรงในผลง
จําวัน แตไดมี
จจุบันเขาไปด
ทรงยอยท่ีเปน
พนัธกับบรรย
ปนผลซ่ึงกันแ
สนท่ีใชเปนเส
มเคล่ือนไหว 
ภายนอก กอใ
มีทาทีของควา
จน ทําใหภาพ

บละเอียดผลงา
พฤษภาคม พ

ยทอดและสร
น การวิเคราะ
ของทัศนธาตุ

งานมักจะเปน
มีการทําใหบิด
ดวย ผลงานข
นสวนประกอบ
ากาศรอบขาง
และกัน 
สนท่ีเกิดจากก
 ทิศทางของเ
ใหเกิดเปนลัก
ามแข็งกราว ซ
พเกิดความเคลื

านใหสมบูรณ
.ศ. 2557 

รางสรรคออ
หทัศนธาตุตา
ตุที่กอใหเกิด

นรูปทรงตามค
ดเบ้ียวเคล่ือน
องขาพเจาใช
บ เพื่อส่ือควา
ง โดยกําหนด

การตัดทอนรู
สนประสาน
กษณะของเส
ซ่ึงมีความหม
ล่ือนไหวท่ีตอ

ณ(ชิ้นท่ี 3)  

กมาเปนผลง
าง ๆ จึงเปนก
ภาพ และส่ือ

ความเปนจริง
ไหว เพื่อใหเ

ชรูปทรงของก
ามหมายอันต
ใหมีทิศทางข

รูปทรง มีลักษ
กลมกลืนแต

สนท่ีบงบอกอ
มายแฝงไปสูเ
อเนื่อง และกา

งาน มักจะซอ
การอธิบายกาย
อความหมาย

ง ที่เราสามาร
เกิดอารมณสะ
กลุมคน วัตถุ 
อเนื่องระหวา
ของการกระจ

ษณะของควา
กตางเคล่ือน
อารมณความรู
เร่ืองของกฏเก
ารหยุดนิ่ง 
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3.3 สีและน้ําหนักลักษณะของสี ใชแทนคาน้ําหนักของสภาพสังคมเมืองท่ีเกินจริง เกิด
ความหมายท่ีกอใหเกิดอารมณ ความรูสึกหรือเนนใหเห็นความสําคัญของรูปน้ัน ๆ เชน บางคร้ังอาจ
กําหนดใหสีมีความสดและเขม แตโดยรวมของภาพจะมีลักษณะสีน้ําตาล ดํา และขาว ซ่ึงการ
สรางสรรคคาน้ําหนักในบางท่ีของภาพ ใหมีน้ําหนักท่ีออนหรือเขมกวาความเปนจริงก็ยอมได 
ประเด็นสําคัญคือ การจะกําหนดส่ิงหนึ่งส่ิงใดในภาพใหมีความสําคัญ หรือสรางใหเปนจุดเดนก็
อาจจะใชสี และนํ้าหนักท่ีชัดเจน สวนท่ีมีความสําคัญรองลงไป สี และน้ําหนักก็จะเบาบางลงไป
ตามลําดับ ไมยึดหลักความจริงตามท่ีตาเห็นเสียท้ังหมด ซ่ึงสาระสําคัญในการกําหนดใหสีหรือ
น้ําหนักแสงเงาน้ัน มีความจัดบาง ออนบาง มันอาจส่ือความหมายถึงส่ิงท่ีจอมปลอมตาง ๆ ในการ
ใชชีวิตทามกลางกฏเกณฑ แบบแผนเหตุผลทางสังคมเมืองท่ีเราตองเวียนวนในกลไกนี้ จึงเปน
ความหมายแฝง และสอดคลองไปกับโครงสรางทางความคิดในวิทยานิพนธชุดนี้ 

3.4 พื้นผิวผลงานของขาพเจาไดมีการปด เช็ด โปะ ปาย จากฝแปรงและเกรียงขนาด
เล็ก เพื่อใหเกิดเปนพื้นผิวท่ีสามารถรูสึกไดถึงเร่ืองราวเนื้อหาท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน เพื่อตองการส่ือ
ความหมายของเน้ือหาภายในงาน โดยการใชเสนท่ีหลากหลายซ่ึงเสนท่ีหนาบางก็แสดงบรรยากาศ
ใกลไกลของภาพไดดวยเชนกัน 

การเลือกใชทัศนธาตุ ซ่ึงไดแก รูปทรง เสน พื้นผิว สีและนํ้าหนัก ดังนั้นการทํางานของ
ทัศนธาตุตาง ๆ  ลวนมีความสอดคลอง  กลมกลืน  และสนับสนุนซ่ึงกันและกัน  กอใหเกิด
องคประกอบทางศิลปะท่ีสมบูรณ 
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บทท่ี 4 

 
วิเคราะหผลงานการดําเนินการสรางสรรค 

 
การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมรวมสมัย หัวขอ “พันธะสังคมเมือง” เปนการ

สรางสรรคมาอยางตอเนื่อง เกี่ยวกับเร่ืองราวในการดําเนินชีวิตประจําวันของผูคนในสังคมเมืองใน
ยุคปจจุบัน ท่ีใชชีวิตอยูภายใตกระแสและคานิยมทางสังคม โดยใชผลงานจิตรกรรมเปนส่ือกลาง 
เพ่ือกระตุนใหผูดูเกิดการพิจารณาภาพใหเห็นถึงสาระสําคัญ ในเร่ืองของความเปนเหตุเปนผลทาง
สังคม โดยขาพเจาไดส่ือความหมายอยางตรงไปตรงมาออกมาเปนภาษาภาพ หรือภาษาทาง
ทัศนศิลป ซ่ึงเกิดจากอารมณ ความรูสึก นึกคิดภายในของขาพเจาเปนหลักในการสรางสรรค จึง
สามารถลําดับการพัฒนาในการสรางสรรคผลงานไดดังตอไปนี้ 

ผลการดําเนินงานการสรางสรรควิทยานิพนธชุด “พันธะสังคมเมือง” ไดพัฒนาตอ
เนื่องมาจากผลงานกอนวิทยานิพนธ ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนในการคนพบแรงบันดาลใจ แนวความคิด 
รูปแบบ เทคนิควิธีการท่ีเปนเอกลักษณและมีลักษณะเฉพาะตัว โดยมุงเนนในการถายทอดรูปทรง
ของวิถีชีวิตผูคนในสภาพสังคมเมืองปจจุบัน ดวยลักษณะการใชเสนสี ฝแปรงท่ีรุนแรงฉับพลัน ท่ีมี
ความสอดคลองกับแนวความคิด และเน้ือหา เพื่อแสดงออกถึงความรูสึกภายในและส่ือความหมาย
ทางดานศิลปะใหตรงตอจุดมุงหมายท่ีไดตั้งไว 

การนําความคิดเดิม และการใชรูปทรงของผูคนและวัตถุตาง ๆ ในสังคมเมืองท่ีใช
สรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธมาปรับใช โดยพัฒนารูปแบบใหมีเนื้อหาและเร่ืองราวท่ีชัดเจน
มากข้ึน รวมท้ังไดทําการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับเนื้อหาเร่ืองราวท่ี
สนใจ ทําใหเขาใจวิถีชีวิตของผูคนในสังคมเมือง ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลา 
และน้ีเองท่ีเปนแกนแททางความคิดท่ีใชในสรางสรรคผลงาน 

ขาพเจาไดทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูล โดยเร่ิมจากการวิเคราะหผลงานกอน
วิทยานิพนธท่ีนําไปสูการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธในชุดนี้ ซ่ึงไดสรางสรรคผานกระบวนการ
จิตรกรรมเทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ ท่ีมีลักษณะเปน 2 มิติ และมีรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi-
Abstract) 
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การวิเคราะหขอมูลรายละเอียดตาง ๆ รวมท้ังวิเคราะหภาพรวมของผลงานชุดนี้
ท้ังหมด 4 ช้ิน มีลําดับข้ันตอนการวิเคราะห ดังน้ี 
1. การวิเคราะหผลงานกอนวิทยานิพนธ 

1.1 ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 1 (ปริญญาตรี) พ.ศ. 2553 
1.2 ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 2 (ปริญญาโท) พ.ศ. 2556 

2. วิเคราะหการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ (ปริญญาโท) พ.ศ. 2556-2557 
2.1 วิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 1 
2.2 วิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 2 
2.3 วิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 3 
2.4 วิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 4 

 
1. การวิเคราะหผลงานกอนวิทยานิพนธ 

การสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ เปนการเร่ิมตนจากความสนใจในเร่ืองราว
ความเปนไปของวิถีชีวิตผูคนในการดําเนินชีวิตในสังคมเมือง โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงในทิศทาง
ตาง ๆ ท่ีรวดเร็วของสังคม ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา นํามาสูการเลือกใชสัญลักษณและ
รูปทรงของผูคน วัตถุ ในสถานท่ีตาง ๆ ใหสอดคลองกับเนื้อหาและแนวความคิดท่ีสนใจ เพ่ือท่ีจะ
นําไปสูกระบวนการการสรางสรรคผลงาน โดยผานกระบวนการจิตรกรรม เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ 
และเพ่ือถายทอดอารมณ ความรูสึกทางทัศนะท่ีมีตอสังคมเมืองในแงมุมตาง ๆ โดยไดทดลอง
เทคนิคท่ีหลากหลายรวมท้ังไดทดลองการใชเสน สีแสง ในบรรยากาศท่ีแตกตางกัน ซ่ึงจะเปนชวง 
ๆ ในการสรางสรรค และยังไดพัฒนาคล่ีคลาย ปรับปรุงผลงานใหตรงตามความมุงหวังดวย 

ผลงานสรางสรรคท่ีไดนั้น เกิดจากการรวบรวมท้ังดานรูปแบบ เทคนิค เนื้อหา เพื่อให
ไดผลงานท่ีมีความสมบูรณยิ่งข้ึน ในการสรางสรรคผลงานนั้นก็ยอมมีปญหา และอุปสรรคตาง ๆ 
เกิดข้ึนมากมาย ท้ังในเร่ืองเน้ือหา เร่ืองราว กระบวนการ ท่ีกอใหเกิดความรูสึกเม่ือตองนําเสนอ 
ดังนั้นรูปแบบ เทคนิควิธีการตองมีความสอดคลองไปกับเนื้อหา เร่ืองราว ซ่ึงในกระบวนการ
สรางสรรคท่ีผานมาไดมีการปรับปรุงแกไขท้ังในดาน เทคนิค เนื้อหา รูปทรง ใหมีความสมบูรณ 
และไดพยายามพัฒนาข้ึนตามลําดับ 
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หนาแนนใหส
ลักษณะทาท
ส่ือสัญลักษณ
เมืองปจจุบัน
ๆ ที่มีใหเห็น
ลงบนเฟรมผ
สรางสรรคใน

แนวความคิด
ความหมายซ
ปรากฏในระ
ภาพรวมของ
เทาท่ีควร แล
สอดคลองไป
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จากความสน
งการเลือกใชส
สอดคลองไป
างการเคล่ือน
ณในการแสด
 ที่แฝงไปดวย
จากการเกิดอุ
ผาใบส่ีเหล่ียม
นระยะนี้ มีทัง้
ปญหาท่ีเกิด
ดที่ชัดเจนแล
ซอนความหม
ะยะนี้ ยังไมไ
งผลงานในระ
ละยังตองพัฒ
ปกับแนวความ

  

  

พจิตรกรรม เ
ลงานกอนวิทย

อนวิทยานิพน
นใจในเร่ืองรา
สัญลักษณแล
ปกับแนวความ
นที่ในทิศทางที
งออก เพื่อสะ
ยความเส่ียงจ
อุบัติเหตุอยูบอ
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มคิด นั่นคือก
ที่หลากหลาย 
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อยคร้ัง จากนั้น
รรคเปนผลงา
 8 ชิ้น  
การพัฒนาผล
การท่ีลงตัว เนื
งที่ปรากฏในส
นใดประเด็นห
ริญญาตรี) พ
หมีความสมบ
าพเจาตองการ

  

  

นบนผาใบ  
ะที่ 1 (ปริญญ

(ปริญญาตรี) 
ไปของวิถีชีวิ
งคน วัตถุ ใน
ารเลือกใชรูป
 ในการดําเนิน
ถึงความเรงรี
ย ในการเดิน
้นไดมีการถาย
านจิตรกรรม 

ลงานสรางสร
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พ.ศ. 2553 
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รนําเสนอ 
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 พ.ศ. 2553 
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ภาพท่ี 56 ภา

ผล
สร

 

 
ภาพท่ี 57 ภา

ผล
สร

พจิตรกรรม เ
ลงานกอนวิทย
รางสรรคโดย

พจิตรกรรม เ
ลงานกอนวิทย
รางสรรคโดย

ทคนิคสีน้ํามั
ยานิพนธระยะ
ผูวิจัย ขนาด 1

ทคนิคสีน้ํามั
ยานิพนธระยะ
ผูวิจัย ขนาด 1

นบนผาใบ  
ะที่ 1 (ปริญญ
150 x 200 เซ

นบนผาใบ  
ะที่ 1 (ปริญญ
140 x 200 เซ

ญาตรี) พ.ศ. 25
นติเมตร 

ญาตรี) พ.ศ. 25
นติเมตร 

553 ชิ้นที่ 1  

553 ชิ้นที่ 2  
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ภาพท่ี 59 ภา

ผล
สร

พจิตรกรรม เ
ลงานกอนวิทย
รางสรรคโดย

พจิตรกรรม เ
ลงานกอนวิทย
รางสรรคโดย

ทคนิคสีน้ํามั
ยานิพนธระยะ
ผูวิจัย ขนาด 1

ทคนิคสีน้ํามั
ยานิพนธระยะ
ผูวิจัย ขนาด 2

นบนผาใบ  
ะที่ 1 (ปริญญ
140 x 200 เซ

นบนผาใบ  
ะที่ 1 (ปริญญ
200 x 300 เซ

ญาตรี) พ.ศ. 25
นติเมตร 

ญาตรี) พ.ศ. 25
นติเมตร 

553 ชิ้นที่ 3  

553 ชิ้นที่ 4  
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ภาพท่ี 61 ภา

ผล
สร

พจิตรกรรม เ
ลงานกอนวิทย
รางสรรคโดย

พจิตรกรรม เ
ลงานกอนวิทย
รางสรรคโดย

ทคนิคสีน้ํามั
ยานิพนธระยะ
ผูวิจัย ขนาด 2

ทคนิคสีน้ํามั
ยานิพนธระยะ
ผูวิจัย ขนาด 2

นบนผาใบ  
ะที่ 1 (ปริญญ
200 x 300 เซ

นบนผาใบ  
ะที่ 1 (ปริญญ
200 x 300 เซ

ญาตรี) พ.ศ. 25
นติเมตร 

ญาตรี) พ.ศ. 25
นติเมตร 

553 ชิ้นที่ 5  

553 ชิ้นที่ 6  
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ผล
สร

 
 
 
 
 

พจิตรกรรม เ
ลงานกอนวิทย
รางสรรคโดย

พจิตรกรรม เ
ลงานกอนวิทย
รางสรรคโดย

ทคนิคสีน้ํามั
ยานิพนธระยะ
ผูวิจัย ขนาด 1

ทคนิคสีน้ํามั
ยานิพนธระยะ
ผูวิจัย ขนาด 1

นบนผาใบ  
ะที่ 1 (ปริญญ
150 x 340 เซ

นบนผาใบ  
ะที่ 1 (ปริญญ
180 x 280 เซ

ญาตรี) พ.ศ. 25
นติเมตร 

ญาตรี) พ.ศ. 25
นติเมตร 

553 ชิ้นที่ 7  

553 ชิ้นที่ 8  
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1.2 ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 2 (ปริญญาโท) พ.ศ. 2556 
การสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 2 (ปริญญาโท) พ.ศ. 2556 เปนการนํา

ความสนใจท่ีมีอยูเดิมในการสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 1 (ปริญญาตรี) พ.ศ. 2553 
มาพัฒนาตอเนื่อง คือยังคงมีความสนใจในแนวความคิดท่ีเกี่ยวกับเร่ืองราวความเปนไปของวิถีชีวิต
ผูคน ในการดําเนินชีวิตในสังคมเมือง และใชรูปทรงของผูคน วัตถุ ในสถานท่ีตาง ๆ มาเปนส่ือ
สัญลักษณในการแสดงออก และมีความสนใจเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกลไกทางสังคม ท่ีเปนตัวกําหนด
พฤติกรรมในการดําเนินชีวิตของผูคนในปจจุบัน ขาพเจาไดเฝาสังเกตพฤติกรรมของผูคนในสังคม
เมืองในชวงเวลาตาง ๆ ซ่ึงผลที่ขาพเจาไดพบนั้น ทําใหไดเห็นวิถีชีวิตของผูคนในสังคมเมือง ท่ีมีแต
ความเรงรีบ และใชชีวิตอยางตัวใครตัวมัน ตามยุคสมัยบริโภคนิยม รวมท้ังไดพบเห็นความแตกตาง
ระหวางชนช้ันของผูคน ท่ีทําใหเกิดชองวางระหวางคนรวยกับคนจน และเปนปญหาสําคัญทาง
สังคม ท่ีทําใหผูคนจากท่ัวทุกทองถ่ินหล่ังไหลเขามาอาศัย มาทํางาน และใชชีวิตในสังคมเมือง ทํา
ใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาอีกมากมาย จนยากแกการควบคุม 

ผลงานในชวงนี้เปนจุดเปล่ียนสําคัญ จากโครงสรางทางความคิดท่ีพัฒนามาจากผลงาน
ในระยะแรกคือ การตั้งขอสังเกตตอการใชชีวิตของผูคนท่ีอยูภายใตกลไกทางสังคม โดยส่ือผาน
ผลงานวาดเสนและจิตรกรรม 2 มิติ และใหความสําคัญกับการนํารูปทรงท่ีมีความเปนรูปธรรม 
ประกอบดวยการใชเสน สี ท่ีแสดงใหเห็นถึงลักษณะการเคล่ือนไหวท่ีหลากหลายของผูคน วัตถุ ใน
สถานท่ีตาง ๆ และถูกทําใหบิดเบ้ียวไปตามจินตนาการภายในของขาพเจา ท่ีตองการจะส่ือ
ความหมายไปถึงความเรงรีบ และการใชชีวิตอยางตัวใครตัวมันของผูคนในสังคมเมืองยุคปจจุบัน 
เพ่ือเปนการอุปมาอุปไมยถึง สภาวะของมนุษยท่ีตกอยูภายใตการเรงเราของบรรทัดฐานทางสังคม
ปจจุบัน เม่ือขาพเจายังคงใชระบบการสังเกตชีวิตประจําวันของผูคนและตนเอง มาถายทอดเปน
ศิลปะ ผลงานในระยะท่ี 2 นี้ จึงเปนการต้ังขอสังเกตกับส่ิงท่ีอยูใกลตัวมากยิ่งข้ึน และเร่ิมให
ความสําคัญกับประสบการณตรงท่ีขาพเจาไดรับ จากการดําเนินชีวิตในสังคมเมือง  

ขาพเจาจึงเกิดคําถามข้ึนมาในจิตใจวามนุษยท่ีสมบูรณแบบนั้น ในสังคมจะเปนไปเชน
ไร และมนุษยท่ียังไมสมบูรณแบบนั้น จะถูกกําหนดใหเปนไปเชนไรในสังคม แนวคิดเชนนี้เองได
สรางความสะเทือนใจใหกับขาพเจาเปนอยางมาก จากการที่ตองดําเนินชีวิตภายใตความคาดหวัง จึง
จําเปนท่ีจะตองกระทําทุกวิถีทางเพื่อไปใหถึงความสมบูรณแบบทางสังคมนั้น เนื้อหาในผลงานจึง
เช่ือมโยงไปถึงเร่ืองของ “พันธะหนาท่ีของผูคนในการดําเนินชีวิตในสังคมเมือง” เพื่อท่ีจะกระตุน
ใหผูดูคาดเดาตอถึงเหตุการณของภาพ ผลงานในชวงนี้จึงมีสภาวะสุมเส่ียงในการดําเนินชีวิตของ
ผูคนในสังคมเมือง ดวยภาพที่มีรูปผูคนกําลังเรงรีบในการเดินทางและเคลื่อนท่ีไปในทิศทางท่ี
หลากหลาย ส่ิงนี้จึงสงผลตอการกําหนดรูปแบบท่ีมีความตางจากเดิม รูปแบบจึงมีความละเอียดมาก
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สมุดกลาง
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ข้ึน และผูดูจะตองเช่ือมโยงสัญลักษณมากข้ึนเพื่อท่ีจะคนหาความหมายจากภาพ สวนในเร่ือง
เทคนิควิธีการ ใชเทคนิคการวาดเสนดวยดินสอ และเกรยองเปนหลัก สวนในบางภาพยังคงใช
เทคนิคสีน้ํามันเชนเดียวกับผลงานในระยะท่ี 1 (ปริญญาตรี) พ.ศ. 2553 

ปญหาในการสรางสรรคผลงานในระยะท่ี 2 นี้ ประเด็นของพันธะหนาท่ีของมนุษย
ทางสังคมนี้ ยังขาดความเปนเฉพาะเจาะจงทางความคิด พันธะหนาท่ีของมนุษยในการดํารงชีวิตใน
สังคมที่ดีนั้นคืออะไรในทัศนคติของขาพเจา ดังนั้นเม่ือผูดูพิจารณาผลงานอาจมองและตีความได
หลายทางเกินไป ผูดูอาจจะไมเห็นส่ิงท่ีขาพเจาตองการนําเสนอ อาจกลาวไดวา การนําเสนอภาพยัง
ไมมีเนื้อหาทางความคิดท่ีกระชับ เปนเพียงการแสดงออกเร่ืองราวท่ีพบเห็นตามความคุนเคย ทํา
ใหผลงานโดยรวมของงานยังขาดความชัดเจน จึงเปนสวนสําคัญของปญหาท่ีสงผลกับเทคนิคและ
วิธีการนําเสนอท่ียังขาดความลงตัว ท้ังรูปแบบ เทคนิค ยังไมสอดคลองไปกับแนวคิดหลักท่ีขาพเจา
ตองการนําเสนอ 

ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะที่ 2 (ปริญญาโท) พ.ศ. 2556 มีจํานวนท้ังหมด 11 ช้ิน 
และมีขนาดท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 
ภาพท่ี 64 ภา
 ผล
 สร

ทีแ่
 
 

  

  

พจิตรกรรม เ
ลงานกอนวิทย
รางสรรคโดย
แตกตางกัน 

  

ทคนิควาดเส
ยานิพนธระยะ
ผูวิจัย ในชวง

  

  

นและสีน้ํามัน
ะที่ 2 (ปริญญ
งเดือนมิถุนาย

น  
ญาโท) พ.ศ. 25
ยน-กันยายน พ

  

  

  

556 รวมทั้งห
พ.ศ. 2556 ผล

มด 11 ชิ้น  
ลงานแตละช้ิ
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ช้นมีขนาด
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ภาพท่ี 65 ภา

ผล
สร
เซน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พจิตรกรรม เ
ลงานกอนวิทย
รางสรรคโดย
นติเมตร 

ทคนิคสีน้ํามั
ยานิพนธระยะ
ยผูวิจัย ในชวง

นบนไมอัด  
ะที่ 2 (ปริญญ
งเดือนมิถุนา

ญาโท) พ.ศ. 25
ยน-กรกฎาค

556 ชิ้นที่ 1  
ม พ.ศ. 25556 ขนาด 60
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0 x 80 
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สมุดกลาง



 

 
ภาพท่ี 66 ภา

ผล
สร

 

พจิตรกรรม เ
ลงานกอนวิทย
รางสรรคโดย

ทคนิคสีน้ํามั
ยานิพนธระยะ
ผูวิจัย ในชวง

นบนผาใบ  
ะที่ 2 (ปริญญ
เดือนกรกฎาค

ญาโท) พ.ศ. 25
คม พ.ศ. 2556

556 ชิ้นที่ 2  
6 ขนาด 100 xx 120 เซนติเม

104 

 

มตร 
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ภาพท่ี 67 ภา

ผล
สร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พจิตรกรรม เ
ลงานกอนวิทย
รางสรรคโดย

ทคนิคสีน้ํามั
ยานิพนธระยะ
ผูวิจัย ในชวง

นบนผาใบ  
ะที่ 2 (ปริญญ
เดือนกรกฎาค

ญาโท) พ.ศ. 25
คม พ.ศ. 2556

556 ชิ้นที่ 3  
6 ขนาด 60 x  80 เซนติเมต
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สมุดกลาง



 

 
ภาพท่ี 68 ภา

ผล
สร
เซน

 
 
 
 
 

พจิตรกรรม เ
ลงานกอนวิทย
รางสรรคโดย
นติเมตร 

ทคนิควาดเส
ยานิพนธระยะ
ยผูวิจัย ในชวง

นบนกระดาษ
ะที่ 2 (ปริญญ
งเดือนกรกฎ

ษ  
ญาโท) พ.ศ. 25
าคม-สิงหาคม

556 ชิ้นที่ 4  
ม พ.ศ. 25556 ขนาด 38
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8 x 56 
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ภาพท่ี 69 ภา

ผล
สร

 
 
 

พจิตรกรรม เ
ลงานกอนวิทย
รางสรรคโดย

ทคนิควาดเส
ยานิพนธระยะ
ผูวิจัย ในชวง

นบนกระดาษ
ะที่ 2 (ปริญญ
เดือนสิงหาค

ษ  
ญาโท) พ.ศ. 25
ม พ.ศ. 2556 

556 ชิ้นที่ 5  
 ขนาด 34 x 556 เซนติเมตร
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ภาพท่ี 70 ภา

ผล
สร

 
 
 

พจิตรกรรม เ
ลงานกอนวิทย
รางสรรคโดย

ทคนิคสีน้ํามั
ยานิพนธระยะ
ผูวิจัย ในชวง

นบนผาใบ  
ะที่ 2 (ปริญญ
เดือนสิงหาค

ญาโท) พ.ศ. 25
ม พ.ศ. 2556 

556 ชิ้นที่ 6  
 ขนาด 86 x 1105 เซนติเมต
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ภาพท่ี 71 ภา

ผล
สร

 
 
 
 
 

พจิตรกรรม เ
ลงานกอนวิทย
รางสรรคโดย

ทคนิควาดเส
ยานิพนธระยะ
ผูวิจัย ในชวง

นบนกระดาษ
ะที่ 2 (ปริญญ
เดือนสิงหาค

ษ  
ญาโท) พ.ศ. 25
ม พ.ศ. 2556 

556 ชิ้นที่ 7  
 ขนาด 50 x 881 เซนติเมตร
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ภาพท่ี 72 ภา

ผล
สร

 
 
 
 

พจิตรกรรม เ
ลงานกอนวิทย
รางสรรคโดย

ทคนิควาดเส
ยานิพนธระยะ
ผูวิจัย ในชวง

นบนกระดาษ
ะที่ 2 (ปริญญ
เดือนสิงหาค

ษ  
ญาโท) พ.ศ. 25
ม-กันยายน พ

556 ชิ้นที่ 8  
พ.ศ. 2556 ขนนาด 52 x 76เซ
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ซนติเมตร 
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ภาพท่ี 73 ภา

ผล
สร

 
 
 

พจิตรกรรม เ
ลงานกอนวิทย
รางสรรคโดย

ทคนิคสีน้ํามั
ยานิพนธระยะ
ผูวิจัย ในชวง

นบนผาใบ  
ะที่ 2 พ.ศ. 25
เดือนกันยายน

556 ชิ้นที่ 9  
น พ.ศ. 2556  ขนาด 93 x 145 เซนติเมต
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ภาพท่ี 74 ภา

ผล
สร

 
 

พจิตรกรรม เ
ลงานกอนวิทย
รางสรรคโดย

ทคนิควาดเส
ยานิพนธระยะ
ผูวิจัย ในชวง

นบนผาใบ  
ะที่ 2 (ปริญญ
เดือนกันยายน

ญาโท) พ.ศ. 25
น พ.ศ. 2556 

556 ชิ้นที่ 10 
 ขนาด 150 x 

 
 185 เซนติเมต
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ภาพท่ี 75 ภา

ผล
สร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พจิตรกรรม เ
ลงานกอนวิทย
รางสรรคโดย

ทคนิคสีน้ํามั
ยานิพนธระยะ
ผูวิจัย ในชวง

นบนผาใบ  
ะที่ 2 (ปริญญ
เดือนกันยายน

ญาโท) พ.ศ. 25
น พ.ศ. 2556 

556 ชิ้นที่ 11 
 ขนาด 150 x 

 
 180 เซนติเมต
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ตร 
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สมุดกลาง



 

ตารางท่ี 3 กา
 
 รูปภาพ
ระยะ 

ภาพผลงาน

แนวความคิ

เทคนิค 

จุดเดน 

 

ารพัฒนาผลงา

พ 

  

 

คดิ ความสน
วิถีชีวิตผู
เมือง รว
รูปทรงข
มี ผู ค น
สอดคลอ
เ ลื อ ก ใ
แสดงออ
ในทิศท
ชีวิตปร
สัญลักษ
ใหเห็นถึ
ผูคนในส
 
ภาพจิตร

แสดงเสน

านกอนวิทยา

ระยะที่
(ปริญญาตรี) พ

 

 

นใจในเรื่องราว
ผูคน ในการดํา
วมทั้งการเลือก
ของคน วัตถุ ใน
อ ยู กั น อ ย า ง
องไปกับแนวคว
ช รู ปท ร งขอ
อกถึงลักษณะท
างที่หลากหลา
ะจําวันในแตล
ณในการแสดง
ถึงความเรงรีบ ใ
สังคมเมืองปจจุ

รกรรม สีนํ้ามันบ

นสีฝแปรงที่รุน

นิพนธ 

 1 
พ.ศ. 2553 

วความเปนไปข
เนินชีวิตในสัง
ใชสัญลักษณแ
นสถานที่ตาง ๆ
ห น า แ น น  ใ
วามคิด น่ันคือก
ง ผู ค น  ที่ มี ก
าทางการเคล่ือน
าย ในการดําเน
ละวัน มาเปน
งออก เพ่ือสะท
ในการใชชีวิตข
บัน  

บนผาใบ 

นแรงฉับพลัน 

 

 

 

 

ของ
คม
และ
ๆ ที่
ใ ห
การ
า ร
นที่
นิน
สื่อ
อน
ของ

การนําค
ผลงานก
พ.ศ. 25
สนใจใน
เปนไปข
สังคมเมื
สถานที่
แสดงออ
กลไกทา
การดําเนิ

ภาพจิตร
ผาใบ 
 
เสนสีฝแ
กับเน้ือห
 

ระย
(ปริญญาโท

วามสนใจท่ีมีอ
กอนวิทยานิพนธ
553 มาพัฒนาต
นแนวความคิดที
ของวิถีชีวิตผูค
มือง และใชรูป
ตาง  ๆ  มาเปน
อก และมีความ
างสังคม ที่เปนต
นินชีวิตของผูคน

รกรรม เทคนิคว

แปรง และบรรย
หาเรื่องราวทางส

ยะที่ 2 
ท) พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

อยูเดิมในการส
ธระยะที่ 1 (ปริ
ตอเน่ือง คือยังค
ที่เก่ียวกับเรื่อง
นในการดําเนิ
ปทรงของผูคน
นสื่อสัญลักษณ
มสนใจเพ่ิมเติม
ตัวกําหนดพฤติ
นในปจจุบัน 

วาดเสน และสนี

ยากาศในภาพส
สังคมเมือง 
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รางสรรค
ริญญาตรี) 
คงมีความ
ราวความ
นชีวิตใน
 วัตถุ ใน
ณในการ
มเก่ียวกับ
ติกรรมใน

นํ้ามันบน

อดคลอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 3 การพัฒนาผลงานกอนวิทยานิพนธ (ตอ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปภาพ 
ระยะ 

ระยะท่ี 1 
(ปริญญาตรี) พ.ศ. 2553 

ระยะท่ี 2 
(ปริญญาโท) พ.ศ. 2556 

จุดดอย ยังขาดแนวความคิดที่ชัดเจน และเทคนิค
วิธีการท่ีลงตัว 

การนําเสนอภาพยังไมมีเน้ือหาทางความคิดที่
กระชับ เปนเพียงการแสดงออกเร่ืองราวที่พบ
เห็นตามความคุนเคย  

การพัฒนา เน้ือหารูปแบบวิธีการ ใหสอดคลองกับ
แนวความคิด 

ปรับนํ้าหนักการใชสี ใหสอดคลองกับเน้ือหา
แนวความคิดที่มีตอสภาพสังคมเมือง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



116 
 

2. วิเคราะหการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ (ปริญญาโท) พ.ศ. 2556-2557 
ผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ ขาพเจายังคงใชความบันดาลใจ และการเฝาสังเกตพฤติกรรม

การดําเนินชีวิตประจําวันของผูคนและตนเอง ท่ีใชชีวิตอยูภายใตเง่ือนไขทางสังคมท่ีทําใหเราใช
ชีวิตกันอยางเรงรีบ ผานกิจกรรมอันวุนวายของผูคนในสังคมเมืองเปนประจํา เพราะทุก ๆ วันผูคน
ในสังคมเมืองจะตองเรงรีบกับภาระหนาท่ีท่ีจะตองกระทําและรับผิดชอบ เพราะมีการแกงแยง
แขงขันกันอยางสูง ดังนั้นทุก ๆ อยางในเมืองจึงดูรวดเร็วเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาทําใหเกิดความ
สับสนอยูเสมอ ส่ิงเหลานี้เปนสภาวะท่ีมีอยูจริง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือความเปนไปในสังคมเมือง และเปน
การสะทอนภาพมุมมองบางสวนของสังคมเมืองในยุคปจจุบัน  

ขาพเจาจึงนําประเด็นเหลานี้มาเปนส่ิงสําคัญตอกระบวนการสรางสรรค จากปญหาท่ี
เกิดข้ึนในผลงานระยะท่ี 2 นั้น จะเห็นไดจากการตั้งคําถามถึง “พันธะหนาท่ีของผูคนในสังคมเมือง
และความสมบูรณแบบในการดําเนินชีวิตของมนุษย” ซ่ึงเปนประเด็นท่ีทําใหขาพเจาสะเทือนใจ
และตองการถายทอดออกมาอยางแทจริง ตอระบบกลไกทางสังคมที่ซอนอยูในชีวิตเรา เม่ือมาถึง
ผลงานในวิทยานิพนธชุดนี้ ขาพเจาจึงพบคําตอบท่ีวาดวยความเปนเหตุเปนผลทางสังคมนี้เอง ท่ี
เปนตัวกําหนดความคิด อารมณ ความรูสึก และพฤติกรรมของเรา ทําใหเราดําเนินชีวิตประจําวัน
อยางไมรูเทาทันตอความรูสึกตนเอง และหลงลืมกับส่ิงท่ีเปนพื้นฐานมากท่ีสุดคือหลักของเหตุผล 
แนวความคิดเชนนี้เอง จึงสงผลใหผลงานการสรางสรรคมีความชัดเจนท้ังในดานแนวความคิด ท่ี
เฉพาะเจาะจงมากข้ึน และนําไปสูการสรางรูปแบบทางจิตรกรรมท่ีแตกตางและพัฒนาไปจากเดิม 
ตลอดจนเทคนิควิธีการสรางสรรค เร่ิมเกิดความสัมพันธท้ังแนวความคิด และรูปแบบมากยิ่งข้ึน 

วิธีการสรางสรรคมีการพัฒนาและแตกตางไปจากผลงานในระยะแรก ๆ จะเห็นไดจาก
การนํารูปทรงท่ีเราคุนเคย เชน กลุมคน สัตว ส่ิงของ ในสถานท่ีตาง ๆ มาจัดองคประกอบและเรียบ
เรียงข้ึนใหม เพื่อใหผลงานจิตรกรรมไดสรางเหตุผลของตัวมันเอง จึงนําไปสูการต้ังคําถามกับ
สภาพสังคมเมืองในปจจุบันท่ีเราคุนเคย กลุมผูคน สัตว ส่ิงของ ในสถานท่ีตาง ๆ ถูกนํามาใชเพื่อ
ถายทอดอารมณ ความรูสึก ภายในของขาพเจา ภาพสถานท่ีตาง ๆ ท่ีมีผูคนอยูอาศัยกันอยาง
หนาแนน และกําลังเดินทางเคล่ือนไหว เคล่ือนท่ีในทิศทางท่ีหลากหลายน้ัน มันกับมุงแสดงสภาวะ
ทับซอนถึงพฤติกรรมตาง ๆ ของผูคน ท่ีมีการเบียดเสียด เยื้อแยงกระจัดกระจายไปตามมุมตาง ๆ 
ของภาพ ท่ีแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมลักษณะการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคมเมือง ท่ีมีแตความเรง
รีบ และไรความเอื้ออาทรตอกันและกัน ราวกับวาภาพไดเปดเผยถึงสภาวะความเรงรีบของผูคนใน
ยุคปจจุบัน ซ่ึงเปนผลที่มนุษยท้ังหลายไดรวมกันกําหนดขึ้นมา 

ในเร่ืองของพื้นผิวในผลงาน พื้นผิวเปนสวนสําคัญท่ีรองรับเนื้อหาหลักซ่ึงเทคนิค
วิธีการของการสรางจิตรกรรมนั้น จะเห็นไดวาประเด็นของพ้ืนผิวนี้ ก็เปนส่ิงสําคัญในการ
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รวดเร็วอยูตลอดเวลา ดังนั้นโทนสีท่ีขาพเจาเลือกท่ีจะนํามาถายทอดตอสภาพสังคมเมืองใหตรงตอ
แนวความคิด อารมณ ความรูสึกภายในของขาพเจานั้น คือการใชโทนสีดํา น้ําตาล ขาว และใชสี
ดังกลาวเปนสวนประกอบหลักของภาพ แตในบางตําแหนงก็ใชสีโทนรอนอยางสีแดงและสีเหลือง
เขามาชวยเพิ่มความโดดเดนใหแกภาพ ทําใหภาพเกิดปฏิกิริยาท่ีขัดแยงแตกตางกันข้ึนภายในผลงาน 
และมีการสรางคาน้ําหนักท่ีแตกตางกันของเสนสี มีการเนนแสง-เงาในบางสวนของรูปทรงของคน 
สัตว วัตถุ สถานท่ี เพื่อใหเกิดระยะใกลไกลภายในภาพดวย โดยในภาพรวมของภาพก็ยังคงมีความ
ตอเน่ืองประสานกลมกลืนกันไปกับแนวความคิดท่ีไดวางไว 

ผลท่ีปรากฏ ผลงานช้ินนี้เปนการพัฒนาตอเนื่องจากผลงานท่ีผานมา หลังจากนั้นไดทํา
การทดลองและพัฒนาเทคนิควิธีการในการสรางสรรคผลงานช้ินนี้ โดยภายในภาพมีลักษณะการ
แสดงออกทางอารมณ ความรูสึกท่ีมีตอสภาพความเรงรีบและเรงดวนของผูคน วัตถุ ในสถานท่ีท่ีมี
ผูคนหนาแนนในสังคมเมือง และถูกตัดทอนรูปทรงดวยเสนสี ฝแปรงใหมีความเคล่ือนไหวบิดเบ้ียว
ในทิศทางท่ีขัดแยงกัน 

ปญหาท่ีเกิดข้ึน การจัดองคประกอบของผลงานช้ินนี้ มีการกระจัดกระจายท่ัวท้ังภาพ
แตยังไมมีจุดเดนท่ีชัดเจน ทําใหขาดเอกภาพในผลงาน มุมมองอารมณความรูสึกของเน้ือหายังไม
คอยชัดเจน เทคนิคท่ีใชยังขาดความชํานาญเพราะขาดความตอเนื่องในการทํางาน แทนท่ีจะเขียน
ภาพดวยความมั่นใจและทําใหเสร็จในเวลาไมนาน เพื่อใหผลงานดูนาสนใจและไดอารมณ
ความรูสึกตอบสนองตอความตองการ จึงทําใหผลงานขาดแรงจูงใจในความเปนเอกภาพและ
จินตนาการที่ตอเน่ือง จุดนี้ขาพเจาจะนําไปพัฒนาผลงานในชวงตอไป 
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วามรูสึกบาง
นนใหมีความ

ลักษณะการใ
ดอัด เสียดสี แ
ฝแปรงท่ีฉับพ

นธ ชิ้นท่ี 2 

พนธ “พันธะ

 2 เปนการสร
กรรม 2 มิติ เ
วเร่ืองยังคงใ
สภาพสังคมเมื
ผลงาน โดยผล
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ะสังคมเมือง 

รางสรรคผลง
ทคนิคสีน้ํามัน
ชแนวเร่ืองเดิ
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ลงานช้ินนี้ได
นาสนใจ ภาย
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ในระหวางกา
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ังคมเมืองเหมื
วามเหมือนจ

 สรางสรรค
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ลงานช้ินนี้ได
งานระยะท่ีผ
 เนื้อหา และม
เนื้อหาภายใน
การนําเสนอเร่ื
ดวา ภาพจิตร
ารคนความาเพ
ล่ีคลาย ตัดทอ

ปนการแสดงอ
มอืนผลงานที่
ริงดั่งตาเห็น
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นมากนัก สีที่
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สรางสรรคผลงานชิ้นนี้ก็ยังมีลักษณะการใชสีในโทนสีดํา น้ําตาล ขาว เปนสวนประกอบหลักของ
ภาพ แตก็ไดเพิ่มรายละเอียดของสีในบางตําแหนงของบุคคลเพื่อใหเกิดจุดเดนและแตกตาง ทําให
เกิดปฏิกิริยาที่ขัดแยงแตกตางข้ึน และสรางคาน้ําหนักท่ีแตกตางของเสนสี มีการเนนแสง-เงา ใน
บางสวนของรูปทรงของคน วัตถุ สถานท่ีเพื่อใหเกิดระยะใกลไกลภายในภาพดวย 

ผลท่ีปรากฏ ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 2 นี้ ไดสรางสรรคผลงานที่แสดงออกถึงการ
เคล่ือนไหว และการหยุดนิ่งของผูคน วัตถุ ในสังคมเมือง เปนส่ือหลักในการนําเสนอผลงาน ภายใน
ภาพมีการตัดทอนและเพิ่มเติมใหเกินจริง ทําใหภาพเกิดการเคล่ือนไหวและหยุดนิ่งในทิศทางท่ี
แตกตางกันไป การแสดงออกท่ีตอเนื่องทําใหเกิดเปนภาพเคล่ือนไหว ท่ีบงบอกถึงแงมุมการ
เคล่ือนไหวของผูคนบนทองถนน 

ปญหาท่ีเกิดข้ึน การคล่ีคลายผลงานเพื่อใหเกิดรูปแบบเฉพาะตน แตเนื่องจากปจจัย
ทางดานเวลา และอารมณ ความรูสึกในการทํางานท่ียังไมตอเน่ือง การพัฒนาจึงยังไมคอยสงผลมาก
หนัก ขาดการวางแผนในการทํางานทําใหเสียเวลาไปชวงหน่ึง แทนท่ีจะใชเวลาในการลงมือทํางาน
และพัฒนาเพิ่มเติมความคิด จากผลงานในระยะกอนหนานี้ใหมีความละเอียดแยบยลขึ้น จึงทําให
รายละเอียดและเน้ือหายังส่ือไดไมดีพอตามท่ีตองการ การพัฒนาจึงเปนการสรางสรรคผลงานไป
ตามเทคนิคท่ีเกิดข้ึนเทานั้น จุดนี้ขาพเจาจะนําไปพัฒนาเพื่อเปนการเชื่อมตอไปสูผลงาน ช้ินท่ี 3 ท่ี
แสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีหลากหลายของผูคนในสังคมเมือง 
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ลักษณะการใชเสนสี ฝแปรงในผลงานช้ินนี้ ยังคงใชเสนสี ฝแปรงท่ีแสดงออกอยาง
ฉับพลัน โดยแสดงออกถึงบรรยากาศสภาพสังคมเมืองท่ีใหความรูสึก อึดอัด เสียดสี และสะเทือน
ใจตอสภาพสังคมเมืองเหมือนผลงานท่ีผานมา ผลงานระยะนี้มีการเพ่ิมเติมในสวนของการใชสีใน
บางตําแหนง ทําใหภาพเกิดจุดเดนท่ีแตกตางมากข้ึน และมีการไลน้ําหนักระดับสีออนแกเขาไปใน
ผลงาน ทําใหภาพเกิดระยะใกลไกลในภาพดวย 

ผลท่ีปรากฏ ในภาพรวมของผลงานระยะน้ี ขาพเจาไดปรับโครงสรางของภาพใหมี
รายละเอียดของผลงานมากข้ึน ภาพกลุมผูคนมีการแสดงออกท่ีเนนในปฏิกิริยาการแสดงออกของสี
หนา ทาทาง การฉุดกระชาก ยื้อแยง และนิ่งเฉยมากข้ึน เปนผลงานท่ีมีการเปล่ียนแปลงมากที่สุด
ของขาพเจา เพราะไดทําการแกไขขอบกพรองตาง ๆ เปนอยางมาก ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงใน
เทคนิควิธีการท่ีชัดเจนขึ้นกวาเดิมมาก ซ่ึงภาพสามารถแสดงความหมายชัดเจนในวัตถุประสงคของ
ขาพเจาไดอยางสมบูรณ ดวยการแสดงออกดวยเสนสี ฝแปรงท่ีตรงตออารมณ ความรูสึก และ
เนื้อหาเร่ืองราว ลักษณะงานภาพถูกเขียนข้ึนตามความทรงจํา ท่ีเปนแนวความคิดหลักในการสราง
งาน และเขียนข้ึนโดยไมไดตั้งใจใหรูปราง รูปทรงเปนเชนภาพถายขอมูล แตเกิดข้ึนจากความเขาใจ 
ทักษะ เทคนิควิธีการ และความต้ังใจ ท่ีจะทําใหเกิดความรูสึกท่ีตนเองตองการแสดงออกเทานั้น จึง
ทําใหสอดคลองไปกับลักษณะของเสนสี ฝแปรงท่ีตองการ ภาพมีฝแปรงท่ีเล็กใหญแตกตางกันไป 
ทําใหผลงานมีความกลมกลืนและสมบูรณมากยิ่งข้ึน และเกิดการพัฒนาข้ึนหลายประการ ท้ังดาน
อารมณ ความรูสึก ท่ีมีตอเนื่องฉับพลันในการตัดสินใจในการทํางาน ผลงานระยะน้ีจึงสอดคลอง
กับแนวความคิด มุมมอง และเนื้อหา ท่ีตองการนําเสนอไดอยางชัดเจนตามท่ีขาพเจาตองการมาโดย
ตลอด 

การพัฒนาผลงานจิตรกรรมชิ้นท่ี 3 นี้ มีการนําเอาปญหาท่ีเกิดข้ึนในชวงแรกมา
พิจารณา วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาเพ่ือใหเกิดความเขาใจถึงปญหาที่เกิดข้ึน แลวพิจารณาถึง
สาเหตุ จนสามารถนํามาพัฒนาแกไขปรับปรุงผลงาน เพื่อเปนทางออกในการสรางสรรคผลงาน
จิตรกรรมท่ีสมบูรณยิ่งข้ึน 

ปญหาท่ีเกิดข้ึน ในผลงานช้ินนี้ เปนจุดสําคัญท่ีกอใหเกิดการพัฒนาในระยะตอมา 
จนกระทั่งเกิดผลที่นาพอใจดวยการวิเคราะห และสังเคราะหใหเกิดความเขาใจในทุก ๆ ดาน ไมวา
จะเปนวิถีชีวิตของผูคนสภาพแวดลอมท่ีเปนสังคมวัตถุในยุคปจจุบัน และท่ีสําคัญอยางยิ่งคือผูทํา
วิทยานิพนธ มีความเขาใจถึงระบบวิธีการสรางสรรคผลงานศิลปะ ท่ีสอดคลองกับความคิดมากข้ึน
ตามไปดวย จุดนี้ขาพเจาไดนําไปสูการพัฒนาผลงานในระยะสุดทาย ช้ินท่ี 4 
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มืองท่ีใหควา
ดับสีออนแก

สรางสรรคสํ

แบบกึ่งนามธ
ลงานช้ินนี้ได
รูปทรงใชรูปท
ลงานในลักษณ
รส่ือสารถึงพฤ
ว วัตถุ สถาน

ใชเสนสี ฝแ
ามรูสึก อึดอัด
กเขาไปในผ

 

สาเร็จในเดือน

ธรรม (Semi–
ดพัฒนาตอเนื่
ทรงของคน ส
ณะการเรงรีบ
ฤติกรรมของ
ที่ก็ถูกทําใหเ

ปรงท่ีแสดงอ
ด เสียดสี และ
ลงาน ทําให
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นมิถุนายน 

–Abstract) 
องมาจาก
สัตว วัตถุ
บและหยุด
ผูคนผาน
เกิดความ

ออกอยาง
ะสะเทือน
หภาพเกิด
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ผลท่ีปรากฏ เปนผลงานในระยะสุดทาย ท่ีไดปรับปรุงขอบกพรองในการทํางานจน
เปนท่ีนาพอใจและมีการพัฒนาในหลาย ๆ ดานกวาผลงานในระยะแรก ผลงานมีการพัฒนาในเร่ือง
การใชเทคนิควิธีการท่ีม่ันใจข้ึน และฉับพลันมากข้ึนในชวงเวลาทํางาน ทําใหผลงานมีความ
หลากหลายและจริงจังมากยิ่งข้ึน และสามารถสะทอนการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคมเมือง 
ในชวงเวลาเรงรีบไดชัดเจนข้ึน ภาพของกลุมผูคนตางมุงแสดงออกถึงพฤติกรรมทางสีหนา ทาทาง 
การฉุดกระชาก ยื้อแยง และการนิ่งเฉยมากข้ึน องคประกอบของภาพมีความลงตัวตอลักษณะของ
ผลงาน รูปทรงของผูคนถูกทําใหเล็ก ใหญ บิดเบ้ียวแตกตางกัน เพื่อเปนการเช่ือมเร่ืองราวทางสังคม
เมืองของผูคน ท่ีมีภาระหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีแตกตางกันไปในการดําเนินชีวิตในแตละวัน ทําให
ภาพสรางอารมณ ความรูสึกท่ีคลอยตามได และการใชเสนสีก็พัฒนาไดดีข้ึน สามารถทําใหเกิด
บรรยากาศในชวงเวลานั้น ๆ ไดอยางเหมาะสม 

ปญหาท่ีเกิดข้ึน ตองพัฒนาจังหวะและทิศทางของเสนสี ฝแปรงท่ีใชในแตละจุด ท่ีมี
ความไมตอเนื่องกันทําใหภาพขาดความสมดุล และการจัดองคประกอบของภาพตองพัฒนาใหมี
ความลงตัวยิ่งข้ึน ซ่ึงจะแทนอารมณ ความรูสึกท่ีเปนสวนสําคัญท่ีครอบคลุมเนื้อหางานใหตรงกับ
เปาหมายท่ีกําหนดไว จึงเปนสวนท่ีขาพเจาจะนําไปปรับปรุง และพัฒนาแกไขตอไปในอนาคต 
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การนําเสนอ 
ผลงานท้ังหมดน้ีจะมีการนําเสนอผลงาน โดยการจัดเรียงลําดับตั้งแตช้ินท่ี 1-4 เพื่อให

เห็นการพัฒนาของผลงานในแตละช้ิน ท่ีขาพเจาไดถายทอดออกมาและเพื่อใหสอดคลองกับ
แนวความคิด ความรูสึกท่ีมีตอสภาพสังคมเมืองยุคปจจุบัน ท่ีมีแตความเรงรีบและใชชีวิตอยางตัว
ใครตัวมัน 
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ภาพท่ี 81 ผล

ชือ่
ขน
เทค
ปที

 

ลงานวิทยานิพ
องาน       พันธ
นาด         190 
คนิค       สีน้ํา
ที่สราง     255

พนธ ชิ้นท่ี 1 
ธะสังคมเมือง
 x 280 เซนติเ
ามันบนผาใบ
57 

ง หมายเลข 1 
เมตร 
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ภาพท่ี 82 ผล

ชือ่
ขน
เทค
ปที
 

 

ลงานวิทยานิพ
องาน       พันธ
นาด         180 
คนิค       สีน้ํา
ที่สราง     255

พนธ ชิ้นท่ี 2 
ธะสังคมเมือง
 x 280 เซนติเ
ามันบนผาใบ
57 

ง หมายเลข 2 
เมตร 
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ภาพท่ี 83 ผล

ชือ่
ขน
เทค
ปที

 
 

ลงานวิทยานิพ
องาน       พันธ
นาด         160 
คนิค       สีน้ํา
ที่สราง     255

พนธ ชิ้นท่ี 3 
ธะสังคมเมือง
 x 280 เซนติเ
ามันบนผาใบ
57 

ง หมายเลข 3 
เมตร 
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ภาพท่ี 84 ผล

ชือ่
ขน
เทค
ปที

 
 
 
 

 

ลงานวิทยานิพ
องาน       พันธ
นาด         191X
คนิค       สีน้ํา
ที่สราง     255

 

พนธ ชิ้นท่ี 4 
ธะสังคมเมือง
X249 เซนติเม
ามันบนผาใบ
57 

ง หมายเลข 4 
มตร 
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บทท่ี 5 

 
สรุป อภปิรายผล และขอเสนอแนะในการสรางสรรควิทยานิพนธ 

 
สรุปการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 

ในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุด “พันธะสังคมเมือง” มีผลงานท้ังหมด 4 ช้ิน 
ซ่ีงมีแรงบันดาลใจ และมีแนวความคิดมาจากการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคมเมืองยุคปจจุบัน ท่ีมี
การใชชีวิตดวยความเรงรีบ และมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา มาเปนบอเกิดของแรงบันดาลใจ
ในการสรางสรรค ขาพเจาไดมุงแสดงออกถึงจินตนาการที่มีตอสภาพแวดลอมในสังคมเมือง เปน
การนําเสนอความรูสึกท่ีขาพเจามีตอ ระบบ แบบแผน กลไกทางสังคม และเหตุผลทางสังคม ท่ีเรา
ท้ังหลายไดรวมกันสรางเง่ือนไข และยินยอมใหเกิดข้ึนท้ังส้ิน 

โดยการเฝาสังเกตในตัวตนของขาพเจาอันมีความรูสึกนึกคิด ภายใตส่ิงแวดลอมทาง
สังคมท่ีเปนตัวกําหนดทิศทางในการดํารงชีวิต เพื่อสะทอนใหเห็นการดําเนินชีวิตท่ีแตกตางกันของ
ผูคนในแตละชนช้ัน แตละอาชีพ รวมถึงการเคล่ือนไหวในทิศทางท่ีหลากหลายของผูคนท่ีสงบน่ิง
บาง รีบรอนบาง ความวุนวายดังกลาว เกิดข้ึนจากสภาพท่ีเมืองมีอัตราความหนาแนนของประชากร
เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความตองการเขามาหางานทํา มาเรียนมาศึกษา ในเมืองหลวงและ
เมืองใหญ ๆ เพิ่มมากข้ึน ตามยุคสมัยบริโภคนิยม 

ผลงานชุดนี้ ขาพเจาไดใชรูปทรงของ คน สัตว วัตถุ ในสถานท่ีท่ีมีผูคนอยูกันอยาง
หนาแนน ผานกิจกรรมในการดําเนินชีวิตประจําวันในลักษณะตาง ๆ มาเปนส่ือสัญลักษณในการ
แสดงออก และตองการถายทอดเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคมเมือง ท่ีสะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรม
การดําเนินชีวิตของผูคน ท่ีเต็มไปดวยความเรงรีบ และตองแขงขันกับเวลาท่ีมีอยูอยางจํากัด ทําให
เกิดความวุนวายในการใชชีวิตในแตละวัน และผูคนก็ตองดิ้นรนเพื่ออนาคตท่ีดีกวาของตน ซ่ึง
สอดคลองกับกระบวนการและเทคนิคท่ีใชในการสรางสรรคคือ กระบวนการจิตรกรรม เทคนิคสี
น้ํามันบนผาใบ (Oil on canvas) เปนเทคนิคท่ีแสดงออกถึงอารมณ ความรูสึกภายในของขาพเจาได
ตรงตามเปาหมายท่ีวางไว และแฝงไปดวยเหตุผลท่ีแยบยล 

ผลงานทั้ง 4 ช้ิน สรางสรรคโดยใชรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi–Abstract) มีลักษณะ
เปน 2 มิติ ใชโทนสีดํา น้ําตาล ขาว เปนสวนประกอบหลักของภาพในผลงานแตละช้ิน แตก็มีการใช
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สีท่ีเปนสีท่ีสดใสในบางตําแหนงของภาพ เพื่อเพิ่มจุดเดนและแตกตางใหแกผลงาน และใชเสนสี ฝ
แปรงท่ีฉับพลัน มุงถายทอดเร่ืองราวของปญหาทางสังคมท่ีแฝงไวดวยทิศทางแหงชีวิต 

องคประกอบของภาพ มีความลงตัวตอลักษณะของผลงานในแตละช้ิน รูปทรงของ
ผูคน สัตว วัตถุ สถานท่ี ถูกทําใหเล็กใหญ บิดเบ้ียวตามจินตนาการแตกตางกันไป เพื่อเช่ือมโยง
เร่ืองราวทางสังคม โดยแสดงออกถึงบรรยากาศสภาพแวดลอมของสังคมเมือง ใหมีความรูสึกอึดอัด 
เสียดสี หดหู และสะเทือนใจ และมีการไลน้ําหนักสีออนแกและแสง-เงาเขาไปในผลงานดวย 
เพื่อใหภาพเกิดระยะใกลไกลแกรูปทรง 

การสรางสรรคผลงานชุดนี้เปนการถายทอดความรูสึกท่ีมีตอสภาพสังคม ซ่ึงเอกสาร
ประกอบผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ เปนการศึกษาขอมูลของการสรางสรรคและเปนกระบวนการใน
การท่ีจะฝกฝน และพัฒนาทางศิลปะ ขาพเจาเช่ือวาการทํางานอยางตอเนื่องเปนหัวใจสําคัญของการ
สรางสรรคผลงานศิลปะ วิทยานิพนธชุดนี้จึงเปนสวนหนึ่งของความคิดของขาพเจา ท่ีจะเปน
จุดเร่ิมตนของการสรางสรรคผลงานศิลปะในอนาคตตอไป 

1. การคนหาแนวเร่ือง การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมแนวเร่ือง พันธะสังคมเมือง มี
เนื้อหาท่ีคอนขางกวาง แตขาพเจาก็ไดศึกษาและพิจารณาขอมูลตาง ๆ พบวาสภาพสังคมเมืองตาง ๆ 
ไดเปล่ียนแปลงไปมาก ขยายขอบเขตไปถึงผูคน หมูบาน และชุมชนทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา
มากมาย วิถีชีวิตของผูคนตองแขงขันกับเวลา และตองเรงรีบมากข้ึน เพื่อท่ีจะใหทันกับยุคสมัยวัตถุ
นิยม 

2. การคนหารูปทรง จากการศึกษาหาแนวเร่ืองและไดวิเคราะหแนวเร่ืองแลว ขาพเจา
ไดเลือกใชรูปทรงกึ่งนามธรรม เปนส่ือในการนําเสนอผลงาน ซ่ึงหมายถึงรูปทรงท่ีเกิดข้ึนจากการ
ตัดทอนรูปทรง เพื่อแสดงสุนทรียภาพท่ีสามารถรับรูไดตามเอกภาพ โดยมุงเนนแสดงความหมาย
ของรูปทรงผานรูปทรงของคน วัตถุ และเมือง 

3. การคนหาเทคนิคและกระบวนการ ไดใชเทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ โดยการทําใหเกิด
สีตามมิติของภาพผลงาน และแสดงฝแปรงท่ีรุนแรงฉับพลัน ท่ีแสดงถึงการเคล่ือนไหวของเสนใน
ทิศทางท่ีหลากหลาย 

ตลอดเวลาท่ีขาพเจาไดสรางสรรคผลงานจิตรกรรม และจัดทําเอกสารประกอบ
วิทยานิพนธ จนพบบทสรุปบางประการ ตลอดจนสามารถวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการ
สรางสรรคผลงาน และไดแกไขจนสําเร็จลุลวงไปได ซ่ึงสามารถสรางความเขาใจใหกับผูท่ีสนใจใน
ระดับหนึ่ง แตท้ังหมดก็เปนเพียงจุดเร่ิมตนในการสรางสรรคของขาพเจา ท่ีจะตองพัฒนาทัศนคติ 
และการสรางสรรคผลงานใหดียิ่ง ๆ ข้ึนไป 
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ขอเสนอแนะ 
1. ในการวางแผนการทํางานตองกําหนดใหเปนข้ันตอน และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ี

วางแผนไวใหสําเร็จ มีความซ่ือสัตยตอเวลา ขยันอดทนตออุปสรรคตาง ๆ 
2. การศึกษาขอมูลตาง ๆ ในการสรางสรรคผลงาน ควรจะมีความหลากหลายไมวาจะ

เปนความตองการสวนตัว หนังสือ ตํารา ขาวสารจากส่ือตาง ๆ อินเตอรเน็ต ภาพเขียน และผลงาน
ของศิลปนตาง ๆ รวมท้ังขอมูลจากสถานท่ีจริง เพื่อสัมผัสรับรูถึงอารมณ ความรูสึกในสถานท่ีนั้น ๆ 
และภาพถายท่ีบันทึกขอมูลมา 

3. การศึกษาทัศนธาตุตาง ๆ เชน รูปทรง น้ําหนัก สี และที่วาง และการศึกษาเกี่ยวกับ
การจัดองคประกอบทางศิลปะ จะชวยในการพัฒนาผลงานการสรางสรรคใหมีความสมบูรณ 

4. ผลงานสรางสรรคนอกจากจะมีความงามแลว ยังตองส่ือแสดงออกถึงอารมณ 
ความรูสึกตอผูท่ีพบเห็นไดอยางชัดเจน 

5. การศึกษาผลงานศิลปะของศิลปนหลาย ๆ ทาน ท่ีมีความชํานาญในดานตาง ๆ แลว
นําส่ิงท่ีคิดวาเหมาะสม หรือสนใจมาวิเคราะห เพื่อศึกษาและพัฒนาในดานตาง ๆ แลวสรางสรรค
ผลงานของตนเองออกมาในรูปแบบเฉพาะตน 
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