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บทคัดย่อ 
 

 ผลงานชุดน้ีเกิดจากการมองหามุมมองการสร้างสุนทรียะทางทิวทศัน์แบบใหม่ จากความ
ขดัแยง้เช่น ขยะแอบแฝงและกลมกลืนอยู่ในธรรมชาติ เป็นมุมมองท่ีหมดคุณค่าทางดา้นความดี ความ
งามเพราะเกิดจากความมกัง่ายและการเพิกเฉยต่อการอยู่ร่วมกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์
เม่ือความจริงขยะนั้นสกปรกและไดท้  าลายธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม มีการรณรงค์แกไ้ขอยู่บ่อยคร้ังแต่ก็
กลบัมาอยูท่ี่จุดเดิม ขา้พเจา้จึงตระหนกัวา่ไม่สามารถปรับเปล่ียนความเป็นจริงไดแ้ต่สามารถปรับเปล่ียน
จินตนาการ จากกองขยะท่ีสกปรกเป็นส่วนเกินกลายเป็นกองธรรมชาติท่ีสวยงามโดยการปรับเปล่ียน
มุมมองวตัถุใหก้ลายเป็นมองทศันธาตุ เช่น จุด เส้น สี น ้าหนกั และหลกัองคป์ระกอบศิลปะ เช่น จงัหวะ 
ความกลมกลืน และความขดัแยง้ โดยใชว้ธีิการแสดงออกทางจิตรกรรม เช่นการใชสี้น ้ามนัโทนสีสดใส 
สะบดัทีแปรงพูก่นัใหล่ื้นไหลดัง่กบัการวาดธรรมชาติท่ีมีชีวติชีวา 
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Abstract 
 

 This art project is based on looking for the new aesthetic in the landscape. Therefore, I had 
chosen which have garbage confounding with the nature. It shows none of pleasing view, owing to the 
carelessness and neglect of people to the environment. According to its impurity and poisonous to the 
nature, even there are plenty of environmental campaigns, but this issue remains the same. Although, I 
will not ever have the ability to solve this issue, however, I still be able to convert this unchangeable 
situation into imaginary beautiful nature. The artwork is turned the item aspect into the visual elements, 
such as dots, lines, color, tones and rhythms by using the waver brushstroke as if nature painting. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

 ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีเป็นแรงผลกัดนัใหข้า้พเจา้มีก าลงัใจในการท าศิลปนิพนธ์

ชุดน้ี ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารยธ์ณฤษภ ์ทิพยว์ารี อาจารยผ์ูค้วบคุมศิลปนิพนธ์ชุดน้ี ท่ีช่วยสั่ง

สอนช้ีแนะแนวทางต่างๆ ในการท างานและเป็นท่ีปรึกษาไดใ้นหลายๆ ดา้น ขอบพระคุณอาจารยทุ์ก

ท่านท่ีให้ค  าช้ีแนะแนวทางในงานศิลปะ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ผูมี้ส่วนร่วมในการท าศิลปนิพนธ์ส าเร็จ

ลุล่วงทุกประการ 
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ค าน า 
 

 เอกสารฉบบัน้ีเป็นส่วนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวชิาทศันศิลป์ กลุ่มเอกจิตรกรรม 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร “สุนทรียภาพลวงทศันียภาพ”
(Deceptive aesthetic of scenery) ตามหลกัสูตรการศึกษาปริญญาตรีศิลปบณัฑิต โดยเรียบเรียงในการ
เขา้ถึงระบบแนวคิด และการปฏิบติัอนัเป็นการสร้างสรรคผ์ลงาน โดยรวบรวมขอ้มูลต่างๆในการท างาน 
อธิบายขั้นตอน ท่ีมาและแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ วิธีคิด ขั้นตอนการท างาน และวิธีการต่างๆ 
หากผดิพลาดประการใด ขา้พเจา้กราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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บทที ่1 

 
บทน า 

 
  หากกล่าวความหมายโดยรวมอยา่งกวา้งสุดของธรรมชาติ หมายถึง ปรากฏการณ์ทางโลกภาพ
และส่ิงมีชีวิตตั้งแต่อะตอมไปจนถึงจกัรวาล แต่ปัจจุบนั ธรรมชาติ มกัหมายถึงธรณีวิทยา ส่ิงแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติ เช่น สัตว์ป่า ต้นไม้ หิน1 เป็นต้น ล้วนเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อมนุษย ์แต่ไม่เพียงพอ
ส าหรับมนุษย ์มนุษย์จึงสร้างส่ิงแวดล้อมข้ึนมา เช่น อาคาร บ้าน รถยนต์ เคร่ืองมืออิเลคทรอนิคส์ 
เคร่ืองจกัร อุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความตอ้งการและอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั เม่ือ
เวลาผา่นไปส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมีมากกวา่ส่ิงท่ีธรรมชาติสร้างข้ึน ความสะดวกสบายเขา้มาแทนท่ีอากาศ
และลมหายใจของมนุษยอ์ยา่งช้าๆโดยไม่รู้ตวั จากช้ินส่วนขยะขา้งทาง ท่ีมองขา้มผา่นสายตาไป กลบั
กลายเป็นเหมือนเช้ือโรคท่ีกลืนกินโลกน้ีไปอยา่งชา้ๆโดยไม่รู้ตวั 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สุนทรียภาพในการมองทิวทศัน์ของคนส่วนใหญ่ลว้นมองในมุมท่ีสวยงาม มีธรรมชาติปกคลุม 
เช่น ตน้ไม ้แม่น ้ า แสงแดด หรือแสงพระจนัทร์ยามค ่าคืน ท าให้เขา้ถึงอารมณ์ความรู้สึกในสุนทรียภาพ
ของภาพท่ีเห็นไดง่้าย มุมมองดงักล่าวไดท้  าให้ขา้พเจา้เกิดแรงบลัดาลใจในการหามุมมองสุนทรียภาพ
แบบใหม่ท่ีขดัแยง้กบัมุมมองขา้งตน้ โดยตดัสินใจเลือกจากประเด็นท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์เช่น
ธรรมชาติตามริมถนนหนทางมกัมีขยะมูลฝอยแอบแฝงปะปนอยู ่อนัเกิดจากความจงใจของมนุษยท่ี์มกั
ง่ายทิ้งไวผ้ดิท่ีผิดทาง ก่อมลภาวะ แต่ตน้ไมย้งัสามารถมีชีวิตเติบโตท่ามกลางกองขยะได ้ท าใหข้ยะกอง
และธรรมชาตินั้นอยูร่วมกนักลมกลืนจนผูค้นมองขา้มและเพิกเฉยต่อไป   

จากความมกัง่ายไร้ส านึกของผูค้นส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ น ้ า
เสีย พาหะน าโรค เป็นส่ิงท่ีท าลายทศันียภาพในทิวทศัน์  แต่อยา่งไรก็ตามปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดท้  าให้

                                                           
1 ธรรมชาต[ิออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 25 พฤศจิกายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://th.wikipedia.org/wiki/

ธรรมชาติ 
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เกิดมุมมองทศันียภ์าพแบบใหม่ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และเป็นท่ีมาในการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม
ชุดน้ี 
 

วตัถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ 

1. เพื่อกระตุน้ให้มีการมองดว้ยการพิจารณาความงามในงานจิตรกรรมท่ีมีความขดัแยง้กบัเป็น

จริงของแหล่งท่ีมา ท าให้คนดูเกิดการรับรู้ท่ีขดัแยง้กบัส่ิงท่ีมองเห็นว่าเป็นภาพของกองขยะหรือเป็น

ภาพหุ่นน่ิงในทิวทศัน์ท่ีสวยงาม 

2. น าเสนอการบิดเบียนขอ้เทจ็จริงดว้ยการปรับแต่งรูปภาพตน้แบบให้มีความเกินจริง การใชสี้
ท่ีเกินจริงแสดงถึงวฒันธรรมแบบ (Pop Culture) เพื่อแสดงถึงมายาภาพความฉาบฉวยและความ
บกพร่อง ในการรับรู้  

3. น าเสนอมุมมองท่ีถูกเพิกเฉย ไม่ไดรั้บความสนใจท่ีเกิดจากความมกัง่ายไร้ส านึกของมนุษย ์
และส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่นอากาศเสีย น ้าเสีย พาหะน าโรค เป็นส่ิงท่ีท าลายทศันียภาพ 

4. สร้างสุนทรียภาพแบบใหม่ในการน าเสนอภาพทิวทศัน์ท่ีมาจากแนวความคิด ทศันคติ และ
อารมณ์ความรู้สึกส่วนตวัในงานจิตรกรรม 
 
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

ขา้พเจา้ตอ้งการสร้างผลงงานจิตรกรรมท่ีมีความงามจากมุมมองเล็กๆธรรมดาสามญั และไม่ได้
งามเพียงเพราะมุมมององคป์ระกอบของทศันียภ์าพตามขนบแบบแผน โดยกระบวนการสร้างสรรคน์ั้น
น ามาจากขอ้เทจ็จริงจากสังคม แต่ถูกน ามาสร้างเป็นภาพมายาลวงให้เกิดสุนทรียะในงานจิตรกรรม จาก
การเลือกมุมมองขยะมูลฝอย ขยะจากวสัดุทางการอุปโภคบริโภค แน่นอนว่าขยะไม่มีคุณค่าและไม่มี
ความงามทางทศันียภาพ ขา้พเจา้จึงปรับเปล่ียน การเห็นและการรับรู้ให้เป็นการมองดูงานศิลปะ ท าให้
เห็นถึงองคป์ระกอบศิลป์(Composition)และทศันธาตุ(Visual Elements) เช่นการมององคป์ระกอบและ
เอกภาพในความขดัแยง้ การเห็นจุดเด่น จุดรอง จงัหวะของวตัถุ ส่วนทศันธาตุเลือกมองจากสีของตวั
วตัถุเพื่อดึงความงามของตวัวตัถุออกมาตวัอยา่งเช่น การมองเห็นสีของไมใ้บท่ีแห้งเห่ียวเป็นสีแดงและ
เห็นถุงพลาสติกเป็นสีขาวสะอาด จากนั้นน าไปสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการทางจิตรกรรม Painterly 
painting เพื่อแสดงจังหวะความเคล่ือนไหว สีและทีแปรงเป็นตัวประสานวตัถุและธรรมชาติให้
กลมกลืนเป็นสุนทรียะอนัเกิดจากทศันของขา้พเจา้ 
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ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 
น าเสนอภาพจิตรกรรมทิวทศัน์โดยก าหนดมุมมองของพื้นท่ีในธรรมชาติกบัวตัถุท่ีเกิดจากการ

กระท าอนัไร้ความรับผิดชอบของมนุษย ์ จากปรับเปล่ียนมุมมองธรรมดาไร้ค่าไร้ประโยชน์ให้เป็น
มุมมองท่ีสวยงามเกินจริง โดยเน้นไปทางด้านรสนิยมสีท่ีมาจากกระบวนการน าเสนอด้วยเทคนิค
จิตรกรรมสีน ้ามนับนผนืผา้ใบ เพื่อแสดงดึงคุณค่าอนัเกิดจากมุมมอง  
 
วธีิการศึกษา 
  1. ศึกษาหาประเด็นสุนทรียภาพบนส่ิงดอ้ยค่าและไร้ประโยชน์ 

2. คน้หาสถานท่ีไม่น่าสนใจและถูกสังคมเพิกเฉย 
3. รวบรวมขอ้มูลโดยการบนัทึกภาพถ่าย 
4. เลือกรูปภาพท่ีสนใจมาปรับแต่งสีผา่นโปรแกรม 
5. สร้างสรรคผ์ลงานผา่นภาพจิตรกรรม 

 
แหล่งข้อมูล 

1. จิตวทิยาของการรับรู้สีและรสนิยมสีในปัจจุบนั(หนงัสือและเวบ็ไซต)์ 
2. องคป์ระกอบศิลป์และทศันะธาตุ(หนงัสือ) 
3. ความเป็นมาของขยะและผลกระทบ(หนงัสือและเวบ็ไซต)์ 
4. สุนทรียภาพในทศันียภาพ(หนงัสือและเวบ็ไซต)์ 

 
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในศิลปนิพนธ์ 

1. สีน ้ามนั 
2. เฟรมผนืผา้ใบ 
3. โนต้บุค๊และคอมพิวเตอร์ 
4. พูก่นัและแปรงทาสี 
5. กลอ้งถ่ายรูป 
6. หนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งเช่น นิตยสาร และหนงัสือศิลปะอ่ืนๆ 
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ภาพที ่1 ภาพจานผสมสี พูก่นั และหลอดสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 กลอ้ง Olympus M 10 
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บทที ่2 

 
ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์งาน 

 
ทีม่าและความส าคัญ 
 เม่ือมองไปยงัทิวทัศน์ต่างๆล้วนมีความงามในธรรมชาติของมัน เห็นได้ชัดจากสถานท่ี
ท่องเท่ียวตลอดจนถึงกลุ่มหญา้ขา้งทาง ไม่ว่าสถานท่ีนั้นจะมีบทบาทส าคญัขนาดไหนแต่สุดทา้ยการ
มองธรรมชาติก็ท  าให้รู้สึกผอ่นคลายและปลอดโปร่ง เพราะธรรมชาติเป็นแหล่งให้อากาศออกซิเจนเพื่อ
เป็นลมหายใจให้กบัเรา เม่ือเพ่งเล็งไปยงัทิวทศัน์อยา่งละเอียดจะพบวา่ ไม่ไดมี้แต่ธรรมชาติอยา่งเดียว
อีกต่อไปกลบัมีเศษถุงพลาสติก ขวดน ้ า และอีกหลายๆส่ิงท่ีเคยสร้างมารองรับเพื่อความสะดวกสบาย
ของมนุษย ์เม่ือหมดผลประโยชน์แลว้ส่ิงนั้นเรียกวา่ขยะ 
 ขยะหมายถึง ส่ิงต่างๆท่ีผูค้นไม่ตอ้งการและทิ้งไป ของเหลือทิ้งจากการใชส้อยของมนุษยห์รือ
จากขบวนการผลิตจากกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ขยะมีมากมายหลายรูปแบบ ทั้งท่ีเป็น
ของแข็ง ของเหลว ขยะท่ีย่อยสลายได้และท่ีย่อยสลายไม่ได้ ของท่ีใช้ประโยชน์ได้กลายท่ีของท่ีใช้
ประโยชน์ไม่ได ้และเป็นปัญหาสภาพแวดลอ้ม ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของมนุษยท์ั้งทางตรง
และทางออ้ม และปัจจุบนัขยะยงัมีแนวโน้มเพิ่มมากจนกลายเป็นวิกฤตท่ีก าลงัทวีความรุนแรงมาก
ข้ึน  เน่ืองจากขยะมูลฝอยท าให้เกิดกล่ินเหม็นและก่อให้เกิดความร าคาญ เป็นแหล่งอาหารและแหล่ง
เพาะพนัธ์ุของเช้ือโรคและแมลงท่ีก่อใหเ้กิดโรคต่างๆมากมาย2    
 
ทศันคติทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ 

ขยะ สามารถเปรียบไดห้ลากหลายความหมาย เช่น ขยะในบริบทของนกัอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม 
มองขยะเป็นส่ิงชัว่ร้ายและอนัตราย เหมือนโรคร้ายท่ีคอยกดักินโลกโดยมีมนุษยเ์ป็นพาหะแพร่เช้ือ ท า
ใหธ้รรมชาติค่อยๆหายไป ในบริบทของทางแพทยข์ยะนั้นเป็นพาหะน าโรค เป็นเช้ือโรคท่ีเป็นอนัตราย
ต่อร่างกาย ท าใหเ้กิดมลพิษทางอากาศ และท าใหร่้ายกายของเราอ่อนแอลง ส่วนบริบทของศาสนาและ

                                                           
2  ขยะหมายถึง[ออนไลน]์, เขา้ถึงไดจ้าก 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ,  

 เขา้ถึงไดจ้าก  https://www.im2market.com/2015/12/15/2189?,iM2Market 0, 
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พระภิกษุ มองในมุมมองของสัจธรรมของธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน ตั้งอยู ่และดบัไป ความไม่จีรังย ัง่ยืน เน่า
เป่ือยเส่ือมสลายไปตามเวลา 

ส่วนในบริบทของขา้พเจา้ ส่ิงท่ีเป็นปมจากการถูกละเลย และเพิกเฉยของครอบครัว พร้อมกบั

ปัญหาท่ีเขา้มาเร่ือยๆบางคร้ังอาจไม่มีทางออก แต่ตอ้งมองให้เป็นเร่ืองเล็ก เป็นเร่ืองธรรมดาปกติ เป็น

เร่ืองท่ีผ่านมาและผ่านไป มองความเลวร้ายและความผิดพลาดให้เป็นประสบการณ์ดีๆเป็นเร่ืองท่ี

สวยงามในชีวิตท่ีตอ้งก้าวผ่านมนัไป ไม่ผูกใจเจ็บกบัเร่ืองท่ีผ่านมา ดัง่เช่นขยะในงานของขา้พเจา้ท่ี

ถ่ายทอดใหง้ดงาม 

จากส่ิงท่ีไม่ดีถูกปรับกายภาพให้ดูสวยงามให้น่าสนใจจนลืมมองถึงความหมายของตวัวตัถุไป 

ตรงกบัทศันะของฮนัเชสัน(1964-1747) การเสาะคน้ถึงตน้ตอแห่งความคิดเร่ืองความงามและความดี 

(Inguiry into the Original of our Ideas of Beauty and Virtue) วา่จุดมุ่งหมายของการท างานศิลปะคือการ

สร้างความงาม ซ่ึงเป็นสาระส าคญัของส่ิงท่ีมีอยูก่บัตวัเรา ในการรู้เห็นวา่อะไรเป็นศิลปะนั้นเราถูกชกั

น าไปโดย ญาณสัมผสัอย่างหน่ึง ญาณสัมผสัน้ีอาจขดัแยง้กบัสัมผสัทางจริยะก็ได้3 ดงันั้นความงาม

สามารถกลบเกล่ือนความผิด หรือกลบเกล่ือนส่ิงชัว่ร้ายไดข้ณะหน่ึง จนกวา่จะมีเหตุผลหรือปัจจยัอยา่ง

อ่ืนเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

 รูปขยะท่ีมีความขดัแยง้กบัการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อความสวยงามจากส่ิงสวยงามอย่าง
เดียว แต่การสร้างสรรคค์ร้ังน้ีมากจากส่ิงท่ีท าลายความงามในภูมิทศัน์ ท าใหเ้กิดความฉงนต่อการดูและ
รู้สึกถึงการรับรู้ท่ีขดัแยง้เม่ือรู้ว่าวตัถุในภาพนั้นไร้ซ้ึงคุณค่า ในทางกลบักนัเหมือนเป็นการน าเสนอ
ความจริงด้านลบเพื่อการตอบรับในด้านบวก ท าให้คนได้ตระหนักถึงความจริงมากกว่ารับรู้ความ
สวยงามและเพลินเพลินอยา่งเดียว เช่นเดียวกบัการถ่ายทอดโศกนาฏกรรมเพื่อซกัฟอกความชัว่ ใหผู้ค้น
ไดต้ระหนกัว่าส่ิงท่ีถ่ายทอดไปนั้นเป็นเร่ืองไม่ดี ควรท าเร่ืองท่ีดีอย่าซ ้ ารอยตามโศกนาฏกรรม4 ความ
งามและศีลธรรมในงานศิลปะจึงเป็นขอ้ถกเถียงกนัอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด ตามผลงานศิลปนิพนธ์คร้ังน้ีท า
                                                           

3 ลีโอ ตอลสตอย, ศิลปะคืออะไร, แปลโดย สิทธิ แสงกระจ่าง, (กรุงเทพฯ: กองบรรณาธิการนิตยสารถนน
หนงัสือจดัพิมพ,์ 2528), 168. 

4 สุเชาวย ์พลอยชุม, ปัญหาสุนทรียศาสตร์, (กรุงเทพฯ:โครงการต าราภาควชิาปรัชญาและศาสนาคณะ
สงัคมศาสตร์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2516), 71. 
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ให้เกิดการวิเคราะห์คนดูและคนวิจารณ์เป็นสองแบบ คือคนดูท่ีวิเคราะห์แค่ความงามทางกายภาพ และ 
วิเคราะห์เชิงความหมาย บางคนกลับต้องการความงามเพียงแค่ถ่ายทอดความงามเท่านั้นเพื่อรับรู้
ความรู้สึกทางสายต่อและทางใจโดยปราศจากการนึกคิดทบทวนถึงความหมายในงาน บางคนรับรู้ดว้ย
การวิเคราะห์ทางวตัถุท าให้เกิดการรับรู้ว่าส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีไร้ซ่ึงความงามและไม่มีค่าพอให้น ามา
สร้างสรรคง์านศิลปะ เพราะไม่ควรค่าแก่การเก็บสะสมของนกัสะสมผลงานฯลฯ  
 
อทิธิพลทีไ่ด้รับ 

ได้รับอิทธิพลจากลัทธิอิมเพรสชันนิสม์ (Impressionism) แหวกหนีจากการเขียนภาพแบบ
ประเพณีนิยม ศิลปินคน้หาวิธีแยกแสงสว่างส่วนประกอบ แลว้เล่นสีสันบนผิวระนาบต่างๆตามการ
เปล่ียนแปรงของการเวลา ผลส าเร็จของผลงานศิลปะลทัธิน้ีคืองานท่ีเขียนดว้ยเส้นพู่กนัท่ีไม่ติดต่อกนั
ตลอด เส้นพู่กนัเหล่านั้นจะเขียนดว้ยสีต่างๆซ่ึงผสมกนัเป็นสีใหม่ทางสายตา(optical mixture) ลกัษณะ
ส าคญัของผลงานจิตรกรรมลทัธิน้ีก็คือ การเล่นสีสันสดใสอยา่งเตม็ท่ี และ แสดงผลเร่ืองแสงสวา่งอยา่ง
เตม็ท่ี5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ศันีย ์ชูอรุณและอาจารยเ์ฉลิมศรี ชูอรุณ, แบบอย่างศิลปะตะวนัตก, (กรุงเทพฯ: ส านกั

พิมพเ์ดียนสโตร์, 2554), 96. 
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ตวัอยา่งผลงานท่ีเป็นอิทธิพลทางการแสดงออก 
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 Claude Monet , Low Tide at Varengeville 02, 1882 
ท่ีมา : Claude Monet , Low Tide at Varengeville 02, เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก https://i.pinimg.com/originals/9d/a2/a8/9da2a83ffca2bd760651dbf118145d1e.jpg 

 
 

 

 

 

 

 
ภาพที ่4 Claude Monet, Chaumiere Normande, 1888 
ท่ีมา Claude Monet, Chaumiere Normande, เขา้ถึงเม่ือ 25 มิถุนายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://bofransson.tumblr.com/post/38138235390/claude-monet-chaumiere-normande-1888   
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อทิธิพลจากศิลปิน 
มูนจู ลี (Moonjoo Lee) ศิลปินหญิงชาวเกาหลี ประเด็นของศิลปินนั้นเร่ิมจากการมองไปยงั

ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ศิลปินไดเ้ห็นถึงโครงสร้างของยุคสมยัใหม่ทางดา้นเศรษฐกิจและโครงสร้างเมือง
จากรูปทรงตึก อาคาร อิฐ ท่ีสะทอ้นถึงกาลเวลาและการกระท าของมนุษย ์อาทิ อาคารท่ีถูกร้ือถอนและ
ถูกปล่อยทิ้งร้างไว ้จนธรรมชาติพยายามเกิดบนวตัถุปรักหักพงั การกัดกร่อนของสนิมบนวตัถุท่ี
เปล่ียนแปลง ท าให้เห็นถึงส่ิงท่ีไม่สามารถเห็นได้ตัวตา แต่อยู่ในชีวิตมนุษย์และไม่มีวนัตายตาม
กาลเวลา เช่น เช้ือโรค เช้ือไวรัส โดยศิลปินเร่ิมจากการหาสถานท่ีท่ีสนใจ จากนั้นรวบรวมภาพถ่ายใน
หลายๆมุมมองจากเวบ็ไซตพ์ร้อมกบัรูปแผนผงัเมืองนั้นๆ เพื่อแสดงถึงส่ิงก่อสร้างท่ีค่อยๆท าลาย แทรก
ซึม ก่อตวั รุกรานธรรมชาติเหมือนโรคร้ายท่ีค่อยๆลามเขา้มาสู่ร่างกาย ศิลปินสนใจในวตัถุท่ีเส่ือมสลาย
และไร้ผลประโยชน์เช่นงานของขา้พเจา้ท่ีมีความสนใจทางดา้นวตัถุขยะ ท่ีมีความเน่าเป่ือยและกล่ินเน่า
เหม็น ยิ่งปล่อยไวน้านก็ยิ่งมีมากข้ึนและย่อยสลายยาก แตกต่างกนัท่ีวิธีการแสดงออกท่ีขา้พเจา้เลือก
แสดงให้ตรงขา้มจากความหมายของตวัวตัถุ สีท่ีดูทรุดโทรมเน่าเหม็นถูกมองเป็นสีสันสดใสเพื่อเพิ่ม
ชีวิตชีวา ให้กลมกลืนไปกบัธรรมชาติอยา่งท่ีมนุษยม์องขา้มและเพิกเฉย เพราะชีวิตประจ าวนัมนุษยใ์น
การมองขยะรอบตวัเป็นส่ิงปกติเหมือนส่วนหน่ึงในองคป์ระกอบทิวทศัน์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5 Moojoo Lee, Jinkwandong, 2006 
ท่ีมา : Moojoo Lee, Jinkwandong, เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://moonjoolee.com/portfolio_page/%EC%84%9C%EC%9A%B8-
%EC%A7%84%EA%B4%80%EC%99%B8%EB%8F%99-jinkwandong-seoul/ 
 



10 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
ภาพที ่6 Moonjoo Lee, Landscape of Residue (Roxbury, Massachusetts), 2003 
ท่ีมา : Moonjoo Lee, Landscape of Residue (Roxbury, Massachusetts), เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 25 
มิถุนายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://cranbrookartmuseum.org/artwork/moon-joo-lee/  
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

http://www.kunstnetz-international.de/artist/profile?id=351%20เข้าถึง
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บทที ่3 

 
การสร้างสรรค์ผลงาน 

 
ข้ันตอนการศึกษาข้อมูล 
 ขา้พเจา้ตอ้งการน าเสนอขอ้เท็จจริงจากมุมมองกองขยะในสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดจากการกระท า
ของมนุษยท่ี์มีผลกระทบต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ิมจากสถานท่ีรอบตวัไปจนสถานท่ีท่องเท่ียว 
บนัทึกขอ้มูลโดยการถ่ายภาพ คน้ควา้หาเหตุผลของปัญหาผลจากส่ือออนไลน์และหนงัสือ น าเสนอต่อ
อาจารยผ์ูค้วบคุมศิลปนิพนธ์เพื่อเป็นขอ้มูลในการสร้างสรรค ์
 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
 รูปแบบในผลงานของขา้พเจา้ไดค้  านึงถึงความรู้สึกและสีสันท่ีเกินกวา่ความเป็นจริง กองขยะท่ี
มีแต่โทนสีหม่นหมองจากกาลเวลาเร่ิมยอ่ยสลายแทรกซึมไปในกองทราย ไม่อาจยอ่ยสลายได ้โดยการ
เร่งสีวตัถุให้ดูเป็นสีสดเหมือนวตัถุช้ินสดใหม่ เหมือนสีสันในธรรมชาติเช่น สีดอกไม้ ใบไม้ เพื่อ
กระตุน้การรับรู้ทางสายตาในการมองทศันียภาพใหเ้กิดการรับรู้ท่ีแตกต่างจากเดิม 
 เม่ือขา้พเจา้ไดส้ ารวจและรวบรวมรูปภาพตามความความเหมาะสม จึงน ารูปภาพเหล่านั้นมาคดั
หาท่ีถูกใจ จากนั้ นมาสร้างสรรค์ผลงาน เตรียมไม้เฟรมและผ้าใบแคนวาส เพื่อน ามาเป็นพื้นท่ี
สร้างสรรคง์าน ถา้งานมีขนาดช้ินใหญ่ จะใชดิ้นสอ EE หรือเกรยอง ท าภาพร่างเพื่อความแม่นย  าในการ
ลงสี และเห็นถึงร่องรอยสีด า เหมือนเศษขยะสกปรก หากเป็นช้ินเล็ก แลว้จึงข้ึนรูปดว้ยสีน ้ ามนัสีเขียว
(Sap Green) ผสมสีม่วง(Magenta) สีจะออกในโทนสีน ้ าตาลแดง วิเคราะห์ชุดสีในภาพถ่ายและผสมสี
น ้ามนัเป็นเฉดสีตามท่ีตอ้งการ ระบายจากท่ีมีค่าน ้าหนกัโทนเขม้ ไปโทนท่ีสวา่งสุด 
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ขั้นตอนการวเิคราะห์ผลงาน 
 ผลงานของขา้พเจา้มีลกัษณะในรูปแบบการมองส่ิงของให้เป็นทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์ 
ขา้พเจา้จึงจ าแนกหวัขอ้การวเิคราะห์ ดงัน้ี 
 
 สี )Colour) 

สีเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีน่ามหศัจรรย ์สีมีอยูใ่นแสงแดด เป็นคล่ืนแสงชนิดหน่ึง
จะปรากฏให้เห็นเม่ือแสงแดดส่องผา่นละอองน ้ าในอากาศและเกิดการหกัเหเป็นสีรุ้งออกมา สี
รุ้งท่ีเราเห็นในทอ้งฟ้ามีอยู ่7 สี คือ ม่วง ม่วงน ้ าเงิน น ้ าเงิน เขียว เหลือง ส้ม และแดง ถา้เราท า
แท่งแกว้สามเหล่ียม(Prism)มาให้แสงแดดส่องผา่น แท่งแกว้ก็จะแยกสีออกจากแสงให้เห็นเป็น
สีรุ้งเช่นเดียวกนั  

 
 

 
 

ภาพที ่7 สเปกตรัม 
ท่ีมา : สเปกตรัมคืออะไร | วิชาเคมี ม.4, เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561, เขา้ถึงได้
จาก http://119.46.166.126/self_all/selfaccess11/m5/physics5_2/lesson4/page12-
2.php    

 

สีมีอยู่ 2 ชนิด คือ สีแสง(Spectrum) ได้แก่ สีท่ีเกิดข้ึนจากการหักเหของของแสงกบั 
และสีท่ีเป็นวตัถุ(Pigment) ไดแ้ก่ สีท่ีมีอยูใ่นวตัถุธรรมชาติทัว่ไป เช่น พืช สัตว ์ส่ิงของ ฯลฯ  
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ในแสงนั้นมีสีต่างๆ รวมกนัอยูแ่ลว้ทุกสี แต่ไดผ้สมกนัอยา่งสมดุลจนกลายเป็นสีขาว
ใส เม่ือแสงกระทบวตัถุท่ีมีสีวตัถุนั้นจะดูดสีทั้งหมดของแสงไว ้แลว้สะทอ้นสีท่ีเหมือนกบัตวั
วตัถุเองออกมา เราจึงเห็นสีของวตัถุนั้น ยกตวัอยา่งเช่น แสงส่องมาถูกลูกโป่งสีแดง สีแดงของ
ลูกโป่งจะตอบรับกบัสีแดงในแสง แลว้สะทอ้นสีแดงเขา้สู่ตาเรา วตัถุสีขาวจะสะทอ้นสีออกมา
ทุกสี ส่วนวตัถุสีด าไม่สะทอ้นสีใดเลยมนัดูดเก็บไวห้มด6 

 
ทฤษฎสีี 
นักวิชาการสาขาวิชาต่างๆ พยายามศึกษา ค้นควา้ ทดลองคุณสมบัติของสีในแง่

ต่างๆกนัไปพอสรุปไดว้า่ ทฤษฎีสีท่ีใชใ้นปัจจุบนัมีอยู ่4 ทฤษฎี คือ 
1. ทฤษฎีของนักเคมีและช่างเขียน นักเคมีศึกษาถึงคุณสมบติัทางเคมีของสี

ต่างๆโดยการน าสีมาผสมกนัและก าหนดให้มีแม่สีอยู่ 3 สี คือ น ้ าเงิน เหลือง แดง 
ความส าคญัของสีทั้งทั้งสามก็คือ เม่ือผสมกนัแลว้ (โดยวิธีสลบัคู่) จะเกิดเป็นสีขั้นท่ี 2 
และท่ี 3 ข้ึนไดแ้ก่ 

แม่สีขั้นท่ี 1 

  แดง           เหลือง         น ้าเงิน            
ภาพที ่8 แม่สีขั้นท่ี 1 
 

แม่สีขั้นท่ี 2  
      แดง + เหลือง = ส้ม 
                   น ้าเงิน + แดง = ม่วง 

น ้าเงิน + เหลือง = เขียว 

                                                           
6 ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบศิลป์ Composition of Art, พิมพค์ร้ังท่ี7 (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพอ์มรินทร์, 

2553), 73. 
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                    ภาพที ่9 สีข้ึนท่ี 2 
 
แม่สีขั้นท่ี 3 

     แดง + เหลือง = แสด 
                   เขียว + เหลือง = เขียวอ่อน 

ม่วง + น ้าเงิน = ม่วงน ้าเงินหรือคราม 
ม่วง + แดง = ม่วงแดง 

                   เขียว + น ้าเงิน = เขียวแก่ 
ส้ม + เหลือง = ส้มอ่อน 

ภาพที ่10 สีขั้นท่ี 3 
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เม่ือผสมสีทั้งสามแม่สีเท่ากนัจะไดสี้กลางคือสีเทา ทฤษฏีน้ีมีประโยชน์อย่าง
มากในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

2. ทฤษฏีของนกัจิตวิทยา นกัจิตวิทยาศึกษาถึงอิทธิพลของสีท่ีมีต่อความรู้สึก
พฤติกรรมของคนและสัตว ์โดยก าหนดให้แม่สี 4 สี คือ เหลือง แดง น ้ าเงิน เขียว ทั้งส่ี
สีท่ีนกัจิตวิทยาถือวา่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของมนุษยม์าก การออกแบบตกแต่งต่างๆ 
ตอ้งอาศยัความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีน้ี 

3. นกัฟิสิกส์ ศึกษาคุณสมบติัของสีในดา้นความเขม้(มืด-สวา่ง) โดยมุ่งคน้ควา้
ทดลองเร่ืองแสงสีต่างๆ ซ่ึงมีประโยชน์มากต่อการจดัฉากเวที โฆษณา ตูโ้ชว ์หรืองาน
อ่ืนๆ ท่ีตอ้งมีแสงเป็นส่วนประกอบ ทฤษฏีน้ีมี 3 สี คือ แดง เขียว น ้ าเงิน เรียกวา่แม่สี
ทางวทิยาศาสตร์ เม่ือน าสีทั้งสาม ผสมหรือสลบัคู่กนัจึงเกิดสีใหม่ดงัน้ี 

แสงสีแดง + แสงสีน ้าเงิน = แสงสีแดงอมชมพู (Magenta) 
แสงสีเขียว + แสงสีน ้าเงิน = แสงสีฟ้า (Cyan) 
แสงสีน ้าเงิน + แสงสีแดง = แสงสีเหลือง (Yellow) 

เม่ือผสมสีทั้งหมดเขา้ดว้นกนั จะไดเ้ป็นสีของแสงตามปกติ (แสงสีขาว) 
4.ทฤษฎีของศิลปิน ศิลปินพยายามรวบรวมความรู้จากทฤษฎีสีต่างๆ มาใชใ้น

การท างานของตน โดยมีเป้าหมายเพื่อแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึก ตลอดจน
เพื่อศึกษาทดลองถึงการผสมสี เพื่อป้ายหรือระบายลงผิวระนาบด้วยเทคนิคต่างๆ 
ทฤษฎีของศิลปินมีแม่สีทั้งหมด 6 สี (ไดม้าจากสีรุ้งโดยตดัสีครามออก) ไดแ้ก่ สีม่วง 
น ้ าเงิน เขียว เหลือง ส้ม แดง เม่ือเปรียบเทียบกบัทฤษฎีของนกัเคมี แม่สีทั้งหมด 6 สี 
ดงักล่าวก็คือ แม่สีทั้ง 3 รวมกบัสีขั้นท่ี 2 ในทฤษฎีของนกัเคมีนัน่เอง 

 
      
 
 
 

 
ภาพที ่11  แม่สีทั้งหมดหกสี 
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ความรู้สึกของสี 
- สีเหลือง สีเหลืองสด ใหค้วามรู้สึก ร่าเริง มีชีวติ 
- สีส้ม ใหค้วามรู้สึกร้อนแรง สนุกสนาน ความกลา้หาญ 
- สีแดง ใหค้วามรู้สึกถึงความอนัตราย ความกลา้หาญ 
- สีม่วง สีม่วงสด ใหค้วามรู้สึก โอ่อ่า ภูมิฐาน 
- สีน ้าเงิน สุขมุ เยอืกเยน็ เงียบสงบ เฉยเมย มีน ้าใจ มีเกียรติ หนกัแน่น 
- สีเขียว มีความรู้สึกคลา้ยกบัสีน ้าเงิน ใหค้วามรู้สึก สดช่ืน สบายตา 
- สีขาว ใหค้วามรู้สึกในแง่ดี บริสุทธ์ิ ไร้เดียงสา จริงใจ ใหม่ 
- สีเทา ใหค้วามรู้สึกเก่า แก่ มีอาย ุเศร้า 
- สีด า ใหค้วามรู้สึก เก่ียวกบัความตาย เศร้าสลด ลึกลบั และน่ากลวั 
- สีน ้าตาล ใหค้วามรู้สึกทรุดโทรม เก่าแก่ หนกัแน่น เป็น อดีต 
 

กระบวนการวเิคราะห์สีในงานมีดังนี ้
1. วิเคราะห์วิธีการสร้างสรรคผ์ลงานโดยการปรับเปล่ียนมุมมองจากภาพถ่าย

ท่ีมีสีซีดแบบธรรมชาติ สีท่ีหม่นหมองจากของเน่าเสียและเศษดินท่ีทบัถมเขา้มา ให้มี
สีสันฉูดฉาดเกินจริง เพื่อปรับเปล่ียนโสตการรับรู้ของผูช้มให้เกิดการรับรู้ใหม่กบัตวั
วตัถุจากเน่าเป่ือยกลายเป็นของสดใหม่ 

 

ภาพที ่12 ภาพก่อนปรับแต่งดว้ยโปรแกรม             ภาพที ่13  ภาพหลงัปรับแต่งดว้ยโปรแกรม 
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ภาพที ่14  ภาพผลงาน 
 

2. วิเคราะห์เชิงวิธีการ ล าดบัขั้นตอนการท างาน เร่ิมจากการวิเคราะห์แสง-เงา 
แลว้จึงร่างภาพดว้ยสีน ้ ามนั เฉดสีม่วง(Magenta) กบัสีเขียว(Sap green) ผสมลินสีดใน
ปริมาณมาก ท าให้เกิดเป็นสีโทนน ้ าตาลก่ึงโปร่งแสง โดยร่างดว้ยน ้ าหนกักลางเวน้ท่ี
ว่างของน ้ าหนกัเงาไวแ้ละลงทบัดว้ยน ้ าหนกัเขม้ จากนั้นเร่ิมท าการผสมสีเป็นโทนสี
ตามตอ้งการ ก่อนน าพูก่นัระบายบนพื้นท่ีวา่งในผา้ใบ ก็ไดจ้งัหวะทีแปรงท่ีแม่นย  าและ
สีท่ีสดใหม่ 

     ภาพที ่16 ขั้นตอนการลงสี 
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รูปทรง )Form) 
รูปทรงแบ่งออกเป็นสามประเภท คือ รูปทรงเรขาคณิต(Geometric From), รูปทรง

อินทรียรู์ป(Organic Form) และรูปทรงอิสระ(Free Form)7 
รูปทรงในผลงานของขา้พเจา้ส่วนมากเป็นรูปทรงอิสระ รูปทรงอิสระหมายถึงรูปทรง

ท่ีมิไดจ้  ากดัอยูใ่นแบบเรขาคณิตหรืออินทรียรู์ป แต่เกิดข้ึนอยา่งอิสระไม่มีโครงสร้างท่ีแน่นอน
ของตวัเอง เป็นไปตามอิทธิพลของส่ิงแวดล้อม เช่น รูปทรงของหยดน ้ า เมฆ บ่อน ้ า ควนั มี
ลักษณะล่ืนไหล เช่นงานของข้าพเจา้ท่ีมีรูปทรงของขยะและส่ิงปฏิกูลต่างๆ ท่ีอาจเคยเป็น
รูปทรงกลม รูปส่ีเหล่ียมหรือรูปทรงเรขาคณิตอ่ืนๆ มาก่อน แต่ดว้ยกาลเวลาและธรรมชาติท า
ใหรู้ปทรงนั้นยอ่ยสลาย และบิดเบ้ียวไปเป็นรูปทรงไม่แน่นอน 
 

 

ภาพที ่16 ตวัอยา่งรูปทรงอิสระในงาน 

 
 

                                                           
7 ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบศิลป์ Composition of Art, พิมพค์ร้ังท่ี7, (กรุงเทพ: ส านกัพิมพอ์มรินทร์, 

2553), 266 
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 น า้หนักอ่อนแก่ของแสงและเงา)Tone( 
น ้ าหนกั คือ ความอ่อนแก่ของบริเวณวตัถุแสงสวา่งและบริเวณท่ีเป็นเงาของวตัถุหรือ

ระบายสีใหมี้ผลเป็นความอ่อนความแก่ของสีหน่ึง หรือหลากสี หรือบริเวณท่ีมีสีขาว สีเทา และ
สีด า ในความเขม้ระดบัต่างๆในงานช้ินหน่ึง น ้าหนกั ท่ีใชต้ามลกัษณะของแสงเงาในธรรมชาติ
จะท าให้เกิดปริมาตรรูปทรง นอกจากจะให้ปริมาตรและความแน่นแก่รูปทรงแล้ว น ้ าหนัก
ยงัให้ความรู้สึกและอารมณ์ด้วยการประสานความอ่อนแก่ในตวัของมนัเองอีกด้วย ในงาน
นามธรรมเราจะไดรั้บความรู้สึกอ่อนแก่ของน ้ าหนกัท่ีประสานกนัอยู่ในภาพโดยตรง โดยไม่
ตอ้งผา่นรูปทรงท่ีรู้ไดเ้ขา้ใจไดอ้ยา่งใด8 

ภาพที ่17 ภาพอธิบายเม่ือแสงกระทบกบัวตัถุ และ ค่าหนกัหนกัแสงเงา 
ท่ีมา : การสร้างแสง-เงา, เขา้ถึงเม่ือ 17 พฤษภาคม 2561,  
เขา้ถึงไดจ้าก https://sites.google.com/site/ar5216680412/shade-shadow   
 

เม่ือรูปทรงของขยะส่ิงปฏิกูลและธรรมชาติเป็นรูปทรงท่ีไม่แน่นอน ขา้พเจา้จึงมอง
วตัถุให้เห็นเป็นค่าน ้ าหนกัแสงเงา เพื่อความสมจริงหรือให้เห็นรวมๆ วา่เป็นส่ิงใด เร่ิมจากมอง
ค่าน ้าหนกัเขม้ น ้าหนกัเงา น ้าหนกักลาง จนไปถึงค่าน ้าหนกัอ่อนคือ เพื่อใหม้องเป็นถึงปริมาตร

                                                           
8 ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบศิลป์ Composition of Art, พิมพค์ร้ังท่ี7, (กรุงเทพ: ส านกัพิมพอ์มรินทร์, 

2553), 60. 
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และตวัวตัถุแมจ้ะไม่สมจริงเพราะวิถีการสร้างสรรคผ์ลงานแต่ท าให้รู้วา่มนัคือส่ิงในดว้ยความ
เป็นมวลปริมาตรของวตัถุนั้นเอง 

 

           ภาพที ่18 ตวัอยา่งการร่างภาพดว้ยการถูน้ิวมือ 

   ภาพที ่19 ภาพระหวา่งการสร้างสรรค ์
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ลกัษณะผวิ )Texture( 
ลกัษณะของผิวหมายถึง ลกัษณะของบริเวณพื้นผิวของส่ิงต่างๆท่ีเม่ือสัมผสัจบัตอ้ง

หรือเม่ือเห็นรู้สึกไดว้า่หยาบ ละเอียด มนั ดา้น ขรุขระ เป็นเส้น เป็นจุด เป็นก ามะยี ่ฯลฯลกัษณะ
ผวิมี 2 ชนิด 

1. ลกัษณะผวิท่ีเราจบัตอ้งได ้เช่น กระดาษทราย ผวิส้ม แกว้ ฯลฯ 
2. ลกัษณะผิวเทียมท่ีท าข้ึนมา เม่ือมองดูจะรู้สึกวา่หยาบหรือละเอียด แต่เม่ือสัมผสัจบั

ตอ้งจริงถือวา่เป็นพื้นผวิเรียบๆ เช่น วสัดุสังเคราะห์ท่ีท าผวิเป็นลายไม ้ลายหิน หรือใชร้อยพู่กนั
ในงานจิตรกรรมบางช้ิน 

ลกัษณะผิวโดยทัว่ไปถือวา่เป็นทศันธาตุท่ีมิไดเ้ป็นหลกัในการสร้างรูปทรง เพราะตวั
มนัเองมีขอ้จ ากดัไม่มีลกัษณะทัว่ไปสมบรูณ์เหมือนธาตุอ่ืนๆท่ีกล่าวมาแลว้ แต่ก็มีศิลปินร่วม
สมยัหลายคนใช้ลกัษณะผิวเป็นทศันธาตุท่ีส าคญัในการสร้างงาน ดว้ยการใช้พื้นผิวของวสัดุ
ต่างๆมาประกอบเป็นรูปทรงท่ีสมบรูณ์ได้9 จึงวเิคราะห์ผลงานของขา้พเจา้ไดด้งัน้ี 

1. พื้นผิวของตวัวตัถุท่ีน ามาวาด เช่น พื้นผิวพลาสติก โลหะ กอ้นหิน ดินทราย กรวด 
แกว้ สังกะสี โลหะ แกว้ ลว้นมีลกัษณะท่ีแตกต่างออกจากกนับางอนัมีความมนัวาว บางอนัดา้น 
บางวตัถุวาดให้รู้สึกเบา บางวตัถุวาดให้รู้สึกหนัก ตอ้งวาดให้รู้สึกถึงพื้นผิววตัถุนั้นๆ ด้วย
กระบวนการสร้างสรรคแ์บบฉบัพลนัจากโทนสีท่ีผสมไวจ้ากหวัขอ้สี(colour) ตวัวตัถุจึงดูออก
วา่เป็นอะไร แต่จะเห็นเป็นร่องรอยของทีแปรงตามหวัขอ้ถดัไป 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่20 ภาพวตัถุในผลงาน 

                                                           
9ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบศิลป์ Composition of Art, พิมพค์ร้ังท่ี7, (กรุงเทพ: ส านกัพิมพอ์มรินทร์, 

2553), 82. 
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2. พื้นผิวเชิง กระบวนการ แบ่งออกเป็น 2 หัวขอ้ ตามขนาดช้ินงานท่ีขา้พเจา้ได้ท า
ช้ินงานขนาดใหญ่ พื้นผิวชั้นแรกเร่ิมดว้ยดินสอEE หรือ เกรยอง ร่างภาพทั้งภาพ จากนั้นร่างสี
น ้ ามนัผสมลินสีด และต่อดว้ยการลงสีวตัถุจากน ้ าหนกัเขม้สุด ไปยงัน ้ าหนกัสวา่งสุด โดยการ
ป้ายสีลงพื้นท่ีว่างและเบียดชั้ นสีท่ีมีอยู่แล้ว ท าให้เกิดขอบวตัถุและความหนาของชั้นสี
ตามล าดบั 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

        ภาพที ่21 ภาพผลงานน ้ าหนกัแสงในผลงาน 
 

ช้ินงานขนาดเล็ก พื้นผิวชั้นแรกร่างดว้ยสีน ้ ามนัผสมลินสีด ก่อนจะลงสีน ้ ามนัท่ีผสม
โทนสีไว ้ลงสีจากค่าน ้ าหนกัเขม้ไปน ้ าหนกัสว่างสุด บางช้ินระบายออกไปทางขอบเฟรมเพื่อ
เพิ่มความน่าสนใจให้แก่ตวังาน พื้นผิวจึงเกิดจาสีเบียดสี และ ทบัทมสีเดิม จนเกิดเป็นความ
หนา การระบายขอบเฟรมก็ท าใหล้วงความหนาของขอบไดเ้ช่นกนั 

 
 
 
 
 



23 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่22 ตวัอยา่งภาพผลงานช้ินเล็ก      ภาพที ่23 ตวัอยา่งภาพผลงานช้ินเล็กใหเ้ห็นถึงทีแปรง 
 
รูปแบบของทีว่่าง )Space Pattern( 

ท่ีวา่งเป็นส่ิงท่ีอยูต่ามธรรมชาติ โดยท่ีศิลปินไม่ตอ้งลงทุนหาซ้ือ ท่ีวา่งท่ีมีอยูท่ ัว่ไปจะมี
มิติกวา้ง ยาว ลึก ท่ีหาขอบเขตมิได้ แต่ท่ีว่างในงานศิลปะเป็นท่ีว่างท่ีถูกก าหนดแล้วให้มี
ลกัษณะและมิติตามท่ีศิลปินตอ้งการ ท่ีวา่งเป็นทศันธาตุท่ีมีบทบาทส าคญัมากในองคป์ระกอบ
ของรูปทรงและทศันธาตุอ่ืนๆทุกชนิด วเิคราะห์พื้นท่ีวา่งในงานดงัน้ี 

1. การท างานช้ินใหญ่ พื้นท่ีวา่งในการท างานนั้นกวา้งขวางและท าให้เห็นรายละเอียด
ของวตัถุชดัข้ึน และระยะสายตา กบัความห่างของเฟรม ท าให้เราตอ้งจดจ่อไปกบัรายละเอียด
ใกล้ ๆ มากกว่าภาพรวม ข้ึนภาพด้วยการร่างรวมๆ เห็นถึงรายละเอียดยิบย่อยท่ีไม่สามารถ
มองขา้มได ้อยา่งเช่น ความยบัของตวัพลาสติก มีการปล่อยท่ีวา่งเพื่อให้งานดูสมบูรณ์และดูมี
อากาศภายในงานไม่แออดัหรืออดัแน่นจนท าให้ผูดู้รู้สึกอึดอดั เหมือนเพลงท่ีไม่มีท่อนฮุกหรือ
ท่อนผอ่นเสียง จึงตอ้งมีพื้นท่ีวา่งในงานช้ินใหญ่ดงัรูปท่ี 20 ท่ีเวน้พื้นท่ีวา่งของพื้นท่ีแสงให้เป็น
ผา้ใบแคนวาส 

2. การท างานช้ินเล็ก พื้นท่ีวา่งบนผา้ใบนั้นมีนอ้ย บีบใหเ้ราเห็นรายละเอียดนอ้ยลงและ
บีบใหเ้ห็นแค่ค่าน ้าหนกักบัตวัสีของภาพ ท าใหข้ั้นตอนการท างานเป็นแค่ภาพรวม ภาพทิวทศัน์
ขนาดใหญ่ถูกลดลงเหลือขนาดเล็ก ถูกบีบและตดัทอนจนไม่เห็นรายละเอียดท่ีสามารถมองออก
วา่คืออะไรคือส่ิงใด และยงัท าให้คิดถึงวิธีติดตั้งน าเสนองานโดยการเวน้ระยะห่างให้เกิดพื้นท่ี
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ว่างระหว่างตัวงานแต่ละช้ิน และติดตั้ งให้เป็นระเบียบ เพราะตัวงานมีจังหวะทีแปรงท่ี
เคล่ือนไหวอยูแ่ลว้ ดงัภาพท่ี 24 

 

 

 

 

 

ภาพที ่24 ตวัอยา่งการจดัวางโดยเวน้พื้นท่ีวา่งในแต่ละช่อง 
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บทที ่4 

 
การพฒันาผลงานและการแก้ไขปัญหา 

 
 ในศิลปนิพนธ์ “สุนทรียภาพลวงทศันียภาพ” ไดแ้บ่งระยะของพฒันาผลงานและแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาตามล าดบัความส าคญัไวด้งัน้ี 
 
ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ 
  ในระยะน้ีเป็นการเร่ิมตน้สนใจในวตัถุและส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนไปตามเวลา แสดงออกตาม
จุดมุ่งหมาย หมายตามแนวคิดและรูปแบบไดด้งัต่อไปน้ี 

 
แนวความคิด 

แนวความคิดเร่ิมตน้จากมุมมองสถานท่ีธรรมดาท่ีไร้ประโยชน์ ถูกปรับแต่งสร้างสรรค์
ใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีให้เกิดสุนทรียภาพแบบใหม่ ท าให้ผูดู้เกิดการรับรู้ท่ีขดัแยง้กนั 
สุนทรียภาพแบบใหม่อนัเป็นความงามของโลกยุคดิจิตอล บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ใน
ปัจจุบนัท่ีอยู่ร่วมกบัเทคโนโลยีท่ีมาเป็นอวยัวะเพิ่มความสามารถปรับเปล่ียนปรุงแต่งอารมณ์
ของเราได ้และปฏิเสธไม่ไดว้า่ปัจจุบนัเทคโนโลยีไดใ้ห้ประโยชน์ต่อเรา ข้ึนอยูก่บัวา่เราจะใช้
ใหมี้ประโยชน์ในแบบไหน 
 
รูปแบบ 

เป็นการน าเสนอมุมมองขยะ ส่ิงของ เฟอร์นิเจอร์ต่างท่ีถูกทิ้งไวต้ามสถานท่ีต่างๆ
พร้อมกบัธรรมชาติท่ีเจริญเติบโตเกาะเก่ียวส่ิงของท่ีมนุษยทิ์้งตามกาลเวลา ท่ียอ่ยสลายยาก โดย
การมองในมุมมองระยะใกล้ และเป็นโทนสีเทคโนโลยีปรับแต่งจากโปรแกรมเพื่อเพิ่มความ
ผิดเพี้ยนให้แก่รูปภาพ ท าให้สับสนในการแสดงออกวา่ตอ้งการให้เห็นถึงความงาม หรือความ
ผิดเพี้ยนท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างไวก้บัธรรมชาติโดยใช้สีเป็นตวักลางในการแสดงออกดงัภาพท่ี 25
และ 26 
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ภาพที ่25 ภาพช่วงก่อนผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่26 ภาพช่วงก่อนผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะแรก 
เป็นการทดลองวาดรูปขยะบนผา้ใบขนาดใหญ่โดยการร่างภาพดว้ยเกรยอง เพราะภาพร่างขาว

ด าท าให้รู้สึกถึงความสกปรกและความเลวร้าย ก่อนน ารูปท่ีคดัสรรมาจากการรวบรวมภาพถ่ายจาก
สถานท่ีต่างๆ มาแต่งเร่งสีใหส้ดเกินจริง จากนั้นร่างดว้ยสีน ้ามนัและลินสีดปริมาณมาก เม่ือร่างลินสีดจะ
ไหลไปตามแรงโนม้ถ่วงโลกเกิดเป็นคราบยอ้ย ก่อนผสมโทนสีสดใสลงทบัชั้นท่ีร่างไปในขณะท่ีสีชั้น
แรกหมาดๆ เป็นสีสันท่ีกลบเกลือนความสกปรก หลอกตาจากส่ิงท่ีไม่งามให้กลายเป็นส่ิงท่ีงาม ดงัภาพ
ท่ี 27 , 28 และ29 

 

 
 

ภาพที ่27 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะแรก ช้ินท่ี 1 
 
 
 
 

 



28 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่28 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะแรก ช้ินท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่29 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะแรก ช้ินท่ี 3 
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ผลทีไ่ด้รับจากผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์และศิลปนิพนธ์ระยะแรก 

ช้ินงานมีขนาดใหญ่ท าให้เห็นถึงรายละเอียดในงาน สามารถแยกวตัถุได้เช่น ถุงพลาสติก 
กระเบ้ือง เหล็ก สังกะสี แก้ว เห็นถึงตวัคุณสมบติัของวตัถุท่ีมีการย่อยสลายยาก อยู่อย่างคงทน  สีท่ี
แตกต่างไปจากท่ีตาเรามองเห็นโดยให้เทคโนโลยเีขา้มาเป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อเกิดการเรียนรู้ และทดลอง
ในมุมมองใหม่ ไม่เพียงแต่ใชส้ายตาในการจินตนาการอยา่งเดียว    

 
ปัญหาทีพ่บจากผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์และศิลปนิพนธ์ระยะแรก 

ระยะก่อนช่วงท าศิลปนิพนธ์ เป็นการสร้างสรรคท์ดลอง วธีิการพร้อมหาแนวความคิดให้ผสาน 
ในแต่ละขั้นตอนในกระบวนการท างานตอ้งมีเหตุผล จึงท าให้ลืมใส่ใจถึงองคป์ระกอบศิลป์ความเป็น
จุดเด่นจุดรอง เม่ือขนาดงานช้ินใหญ่ข้ึน ท าให้ใส่ใจกบัรายละเอียดของภาพมากข้ึน ท าให้วาดเกือบ
เหมือนจริง ร่องรอยการสะบดัทีแปรงและความหนาของสีถูกลดทอนลงไปเพราะรายละเอียดในงาน
แบบระยะใกล ้มุมมองในระยะใกลท้  าให้ไม่มีระยะหนา้และหลงั ไม่มีจุดผอ่นคลาย แน่นไปดว้ยสี การ
ปรับแต่งรูปภาพ ท าให้มีประเด็นเร่ืองเทคโนโลยีเขา้มาเก่ียวขอ้ง จึงท าให้เราหลงลืมถึงความสามารถท่ี
แทจ้ริงในการสร้างสรรค ์ความเป็นธรรมชาติและความคิดเลือนหายไป สับสนระหวา่งเทคโนโลยีช่วย
มนุษย ์หรือเทคโนโลยีท าลายธรรมชาติ และควรน าเสนอมุมมองไปในทางลบหรือบวกท่ีมีต่อส่ิงของ
เหล่าน้ี 
 
ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะหลงั 

ในระยะน้ีกล่าวถึงแนวคิด รูปแบบและเทคนิควิธีการโดยน าเสนอวิธีการแกไ้ขปัญหาในช่วง
ก่อนท าศิลปนิพนธ์และช่วงศิลปนิพนธ์ระยะแรกมาพฒันาเป็นผลงานในชุดน้ี 

 
แนวความคิด  

แตกต่างจากผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ เจาะจงเพื่อให้ผูช้มมีความรู้สึกร่วมมากข้ึน 
โดยการไปหามุมมองขยะจากแหล่งธรรมชาติตามสถานท่ีท่องเท่ียวเพิ่มเขา้ไปจากสถานท่ีขา้ง
ทาง ขา้งถนน รวบรวมขอ้มูลจากหลายสถานท่ี จากส่วนเล็กๆท่ีมารวมเป็นส่วนใหญ่ ปัญหา
เล็กๆหลายๆอยา่งเม่ือน ามารวมกนัจะหลายเป็นปัญหาใหญ่ได ้ปัญหาขยะท่ีไม่สามารถแกไ้ข
และรณรงค์ได้อย่างถาวร ท าให้ขา้พเจา้คิดว่ามาปรับเปล่ียนมุมมองท่ีน่ารังเกียจเหล่าน้ีให้มี
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มุมมองท่ีน่าสนใจโดยการน าเสนอรูปแบบให้ตรงกันข้ามกับความหมายวตัถุเพื่อให้วตัถุ
เหล่านั้นมีค่าและกลายเป็นส่ิงอ่ืนท่ีน่าสนใจมากกวา่การเห็นเป็นขยะเน่าเสีย ดงัรูปภาพท่ี30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่30 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะหลงั ชุดท่ี 1 

 

ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะหลงัชุดท่ี 1 สนใจในมุมมองท่ีหลากหลายของขยะจากสถานท่ี
รอบตวัท่ีไปท่องเท่ียว รวบรวมขอ้มูลผา่นภาพถ่ายเพื่อน ามาสร้างสรรคบ์นผา้ใบโดยหารูปแบบ
เฟรมหลายขนาดเพราะตอ้งการให้รู้ถึงขยะท่ีมาจากหลากหลายสถานท่ี ไม่ว่าสถานท่ีนั้นจะมี
ขยะมากหรือน้อย เม่ือมารวมกนัก็คือสถานท่ีเดียว ปัญหาของผลงานช้ินน้ีเกิดจากการไม่ได้
วางแผนในการจดัองค์ประกอบการติดตั้งให้ออกมาเป็นแบบไหน ท าให้ผลงานทุกช้ินในตวั
งานมีการแข่งขนักนัทางทีแปรง หาจุดเด่นและจุดรองไม่ได ้จึงเกิดเป็นผลงานชุดท่ี 2 
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ภาพที ่31 ภาพการวางแผนการติดตั้งผลงานชุดท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่32 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะหลงัชุดท่ี 2 
 

ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะหลงัชุดท่ี 2 เป็นการพฒันาจากผลงานชุดท่ี 1 โดยการจดัวาง
เป็นจงัหวะท่ีเท่าๆ กนัเพื่อไม่ใหก้ารจดัวางรบกวนจงัหวะและทีแปรงในงาน แต่ผลงานช้ินใหญ่
ท าให้ผลงานช้ินเล็กถูกลดค่าลง และไม่เห็นถึงการเดินทางของตวังานช้ินเล็ก จึงเลือกช้ินเล็ก
ขนาด 4x6 น้ิว มาสร้างสรรคต่์อในผลงานศิลปนิพนธ์ระยะหลงัชุดท่ี 3 
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ภาพที ่33 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะหลงัชุดท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่34 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะหลงัชุดท่ี 3 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะหลงัชุดท่ี 3 สีน ้ ามนับนพื้นท่ีขนาดเล็ก ขนาด 4x6 น้ิว ขนาด
เท่ารูปโฟโตข้นาดเล็ก บางช้ินวาดเลยไปถึงขอบเฟรม เม่ือช้ินงานมีขนาดเล็กท าใหรู้้สึกถึงความ
น่ารักกะทนัรัด น่าสนใจ และท าใหผู้ช้มเขา้มามองงานใกล้ๆ  ผลงานช้ินเล็กท าใหก้ารแสดงออก
ถูกตดัทอนไปจ านวนมากจนเกือบจะกลายเป็นงานนามธรรม เห็นเฉพาะชุดสี บางอนัก่ึง
นามธรรมเห็นเป็นภาพรวมวา่คือสถานท่ีใด โดยผลงานศิลปนิพนธ์ระยะหลงัเนน้การท าช้ินเล็ก
จ านวนหลายช้ิน เพื่อใหเ้ห็นส่ิงเล็กๆท่ีทุกคนมองขา้ม เม่ือน ามารวมกนัก็เป็นเร่ืองใหญ่ท่ีทุกคน
ควรใหค้วามสนใจ  
 

ผลทีไ่ด้รับจากผลงานศิลปนิพนธ์ระยะหลงั 
การท างานชุดน้ีท าให้รู้สึกถึงขนาดของผลงานมีผลต่อการรับรู้ของผูช้ม ขนาดงานใหญ่มีพลงั

แต่ขนาดงานช้ินเล็กก็ท าให้ดูน่าสนใจ เม่ือรวมกนัหลายช้ินเห็นถึงปัญหาขยะจากหลายๆสถานท่ีไม่ใช่ท่ี
เดียว ภาพท่ีถูกตดัทอนจากความยุง่เหยิงของขยะให้เป็นความเรียบง่ายของจงัหวะ ทีแปรง โครงสี และ
องค์ประกอบศิลป์ ขนาดและการแสดงออกของสีและจงัหวะทีแปรงท าให้ลวงภาพท่ีเห็นอยู่ จากภาพ
ขยะกลายเป็นภาพของทิวทศัน์ ชุดสีท่ีสวยงามจนมองขา้มวตัถุของตวัภาพไป จึงตรงกบัประเด็นหวัขอ้
ศิลปนิพนธ์ท่ีตอ้งการให้เห็นศิลปะท่ีสามารถลวงความรู้สึกคนดูให้รับรู้จากส่ิงท่ีน่ารังเกียจสกปรก ให้
กลายเป็นเร่ืองท่ีสวยงามได ้
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บทที ่5 

 
บทสรุป 

 
 ขา้พเจา้ไดส้นใจในมุมมองธรรมชาติ ธรรมชาตินั้นท าให้ขา้พเจา้ผอ่นคลายเบาบางความเครียด
ลงได ้แต่ปัจจุบนัในธรรมชาติไม่วา่จะเป็นสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียว หรือแมแ้ต่สถานท่ีขา้งทางตามทอ้ง
ถนนกลบัแอบแฝงขยะท่ีเกิดจากความมกัง่ายและความเพิกเฉยของมนุษยท่ี์ไม่เห็นแก่ส่วนรวม ท าให้
ขา้พเจา้นึกถึงชีวิตตวัเองท่ีตอ้งท าตวัเป็นธรรมชาติ จากปัญหาและแรงกดดนัของครอบครัวท่ีแอบแฝง
ในตวัของขา้พเจา้ ความเพิกเฉยต่อครอบครัวท่ีมีต่อขา้พเจา้ ท าใหข้า้พเจา้ตอ้งท าตวัเป็นธรรมชาติ ท าให้
ปัญหาทุกอยา่งนั้นเป็นเร่ืองปกติ คิดวา่ปัญหานั้นเขา้มาเพื่อปรุงแต่งชีวิตให้สวยงามดงัรูปแบบงานของ
ขา้พเจา้ ท่ีปรับมุมมองของขยะท่ีโสโครกตามแหล่งต่างๆ บางท่ีมีขนาดใหญ่ บางท่ีมีขนาดเล็ก แอบแฝง
อยูภ่ายใตธ้รรมชาติโดยปรับแต่งใหเ้ป็นมุมมองทิวทศัน์สวยงาม อาศยัหลกัทฤษฎีองคป์ระกอบศิลป์และ
ทศันธาตุ ท าให้ผูช้มมองขา้มตวัวตัถุ จากวตัถุท่ีไร้ค่าไร้ประโยชน์ กบักลายเป็นวตัถุส่วนหน่ึงท่ีท าให้
ภาพสมบรูณ์แบบและงดงามดงัชีวิตขา้พเจา้ ความเจ็บปวด ปัญหาท่ีไดรั้บนั้นเป็นเร่ืองปรุงแต่งให้ชีวิต
ของขา้พเจา้มีสีสันงดงาม เม่ือไม่มีใครใหก้ าลงัใจและความสุขได ้จึงตอ้งเร่ิมใหค้วามสุขกลบัตวัเอง โดย
เร่ิมท าความเขา้ใจกบัปัญหาและแกไ้ขปัญหา แต่บางปัญหาท่ีแกไ้ม่ไดใ้ห้เวลาไดพ้ดัผา่นเร่ืองราวไปจน
เล่ือนหายไปตามกาลเวลา แต่ไม่สามารถหายไปไดจ้ากจิตใตส้ านึกได ้เปรียบเหมือนขยะท่ีไม่สามารถ
ยอ่ยสลายได ้แต่ก็เล่ือนหายหรือถูกลดทอนลงไปตามเวลา จึงตอ้งมองเร่ืองราวเหล่าน้ีโดยการลวงตวัเอง
วา่เป็นเร่ืองราวท่ีดีท่ีเราไดมี้ประสบการณ์ร่วมกบัมนั ถา้ไม่รู้จกัความทุกข ์ก็อาจจะไม่เห็นค่าความสุขท่ี
แทจ้ริง ดัง่งานของขา้พเจา้ไม่ว่าส่ิงของหรือวตัถุท่ีน ามาวาดจะมีความสกปรกน่ารังเกียจแค่ไหน แต่
ขา้พเจา้จะน าเสนอใหเ้ป็นเร่ืองสวยงามผา่นการสร้างสรรคใ์นมุมมองทางจิตรกรรม 
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บรรณานุกรม 
 

หนังสือ 
ชลูด น่ิมเสมอ. องค์ประกอบศิลป์ Composition of Art. พิมพค์ร้ังท่ี 7. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพอ์มรินทร์, 

2553. 
ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ศันีย ์ชูอรุณ และอาจารยเ์ฉลิมศรี ชูอรุณ. แบบอย่างศิลปะตะวนัตก.  

กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพเ์ดียนสโตร์, 2554. 
ลีโอ ตอลสตอย. ศิลปะคืออะไร. แปลโดย สิทธิ แสงกระจ่าง. กรุงเทพฯ: กองบรรณาธิการนิตยสาร  

ถนน หนงัสือจดัพิมพ,์ 2528. 
สุเชาวย ์พลอยชุม. ปัญหาสุนทรียศาสตร์. กรุงเทพฯ:โครงการต าราภาควชิาปรัชญาและศาสนา 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2516. 
 
ออนไลน์ 
ขยะหมายถึง. เขา้ถึงเม่ือ 25 พฤศจิกายน 2560. เขา้ถึงไดจ้าก

https://www.im2market.com/2015/12/15/2189?,iM2Market 
ธรรมชาติ. เขา้ถึงเม่ือ25 พฤศจิกายน 2560. เขา้ถึงไดจ้าก https://th.wikipedia.org/wiki/ธรรมชาติ 
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รายละเอยีดผลงานการสร้างสรรค์ 
 

รายช่ือผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 
1. “Integrity on the imcomplete no.1” ขนาด 130x110 ซม.  เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ 
2. “Integrity on the imcomplete no.2”  ขนาด 120x100 ซม. เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ 
3. “How beautiful no.1”   ขนาด180x140 ซม. เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ 
4. “How beautiful no.2”   ขนาด 120x100 ซม. เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ 
5. “Nature no.1”    ขนาด 180x135 ซม. เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ 
6. “Nature no.2”    ขนาด 200x140 ซม. เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ 
 
รายช่ือศิลปนิพนธ์ 
1. “กลบเกลือน 2”   ขนาด 180x160 ซม. เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ 
2. “Every day(Garbage1)”  แปรผนัตามพื้นท่ี เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ 
3. “Every day(Garbage2)”  แปรผนัตามพื้นท่ี เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ 
4. “ท าเร่ืองเล็กใหเ้ป็นเร่ืองใหญ่”  แปรผนัตามพื้นท่ี เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ประวตัิผู้สร้างสรรค์ 
 

ช่ือ-สกุล  นางสาวอภิชญา  ไกรฤกษ ์
วนัเดือนปีเกดิ  27 กรกฎาคม 2538 
ทีอ่ยู่   213 หมู่ 17  ต  าแม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 
โทรศัพท์  0863579912 
Email   Aeye.apichaya@gmail.com 
 
การศึกษา 
2556 - 2560        -ศิลปบณัฑิต สาขาวชิาทศันศิลป์ กลุ่มวชิาเอกจิตรกรรม คณะจิตรกรรม 

  ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 
2553 - 2555        -ชั้นมธัยมปลายโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
2548 - 2552        -ชั้นมธัยมตน้โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์
2551 - 2542        -โรงเรียนพลวทิยา 
 
ทุนการศึกษา 
2559                   -กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรคศิ์ลปะ มูลนิธิ พลเอกเปรม ติณสูลานนนท์ 
 
การแสดงงาน 
2561                 -นิทรรศการ “สาระภาพ” ณ หอศิลป์บรมราชกุมาร จงัหวดันครปฐม 
2560                  -ร่วมแสดง “ความงดงามของเส้นทางสายไหม” ณ โรงแรมลิเวอร์ จงัหวดันครปฐม 
                          -ร่วมแสดง “Playing sound Around Art คร้ังท่ี 7” ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยั   
                           ศิลปากร วทิยาเขตตล่ิงชนั 
                          -ร่วมแสดงศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่นเยาว ์คร้ังท่ี 32 ศูนยศิ์ลปวฒันธรรม   
                           จงัหวดันครปฐม 
2559                  -นิทรรศการณ์ “Search” ณ PSG Art Gallery 


