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บทคดัย่อ 

 

ผลงานศิลปนิพนธ์ “มิติทบัซอ้นภายในและภายนอก ” มาจากความทรงจาํท่ีผกูพนักบั

ส่ิงแวดลอ้ม ในธรรมชาติของบา้นเกิดทางภาคใต ้ท่ีอยูภ่ายในความทรงจาํสู่การเปล่ียนแปลงทบั

ซอ้นของการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงของประสบการณ์ก่อเกิดเป็นมุมมองท่ีทบัซอ้น

บางเบา ระหวา่งภายในและภายนอกแห่งความจริง เกิดเป็นจิตรกรรม 2 มิติท่ีถ่ายทอดทิวทศัน์

มุมมองท่ีทบัซอ้นกนัของส่ิงแวดลอ้มภายในความทรงจาํกบัภายนอกท่ีพบเจอปัจจุบนั สร้างมิติสี

องคป์ระกอบท่ีแปลกใหม่ และใหเ้กิดการเช่ือมโยงการรับรู้ของผูช้มเสมือนไดอ้ยูใ่นบรรยากาศนั้น

จริงๆท่ีรู้สึกสุขและสบาย 
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Abstract 

Thesis art "Internal and external overlapping dimensions" According to my memorable 

relations with the natural environment in hometown, which is Southern Thailand. I combined 

those memories to the overlapping transformation of environmental development and the 

revolution of experiences, which produced the gently overlapping aspects between internal and 

external reality . The artwork is two dimension painting conveying the intervened viewpoint of 

the familiar hometown environment and current surroundings. Furthermore, I intentionally used 

new color dimension and innovative elements to make the audiences get a virtual comfort 

atmosphere. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

         ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณ บิดามารดาท่ีส่งเสริมและส่งเสียใหข้า้พเจา้ไดม้าศึกษาหา

ความรู้ ทั้งยงัใหก้าํลงัใจใหแ้รงผลกัดนั แนะนาํการใชชี้วิตการอดทนและการปรับตวัต่อสงัคมและ

สอนใหคิ้ดดีทาํดีมุ่งมัน่ไม่ยอ่ทอ้ จนขา้พเจา้ไดป้ระสบความสาํเร็จดงัท่ีมุ่งหมาย  

         กราบขอบพระคุณครูบาอาจารยใ์นอดีตท่ีสัง่สอน ตกัเตือน ช่วยเหลือและใหก้าํลงัใจมาโดย

ตลอด ถึงแมจ้ะจบการศึกษามานานแลว้แต่ครูกย็งัช่วยเหลือและเป็นห่วงเป็นใยขา้พเจา้เสมอมา ดว้ย

คาํสัง่สอนท่ีครูบาอาจารยทุ์กท่านไดใ้หศิ้ษยม์าศิษยข์อกราบบูชาครูบาอาจารยทุ์กๆท่าน 

         กราบขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย์  ธณฤษภ ์ทิพยว์ารี อาจารยท่ี์ปรึกษาศิลปนิพนธ์ท่าน

เป็นครูท่ีค่อยแนะนาํช้ีทางท่ีถูกท่ีควร สัง่สอนใหเ้ห็นใหรู้้ใหเ้ขา้ใจ ทั้งค่อยดูแล เร่ืองของการทาํงาน 

การใชชี้วิต ความคิด การกระทาํ ใหข้า้พเจา้ดาํรงอยูใ่นเสน้ทางท่ีดีโดยตลอดมา  

         กราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านในภาควิชาจิตรกรรม และคณาจารยทุ์กท่านในคณะ

จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์ ท่ีใหก้ารอบรมใหค้วามรู้ ทั้งเร่ืองการเรียนและชีวิตความ

เป็นอยู ่และใหโ้อกาสใหก้ารดูแลตลอดระยะเวลา 5 ปี  
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คาํนํา 

 

         เอกสารฉบบัน้ีเป็นเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทศันศิลป์ กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม 

ประจาํปีการศึกษา 2560 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร ใน

หวัขอ้ “มิติทบัซอ้นภายในและภายนอก” ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วน คือส่วนของผลงานสร้างสรรค์

ดว้ยเทคนิคสีอะคริลิคบนผา้ใบ และส่วนของเอกสารการสร้างสรรคศิ์ลปนิพนธ์ ซ่ึงเป็นการรวบรวม

ขอ้มูลเพื่อใชใ้นการศึกษาโดยมี 5 บทคือ 

1. บทนาํเพื่อแสดงถึงความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาแนวความคิดและขอบเขต

ผลงาน 

2. ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรคเ์พื่อแสดงถึงอิทธิพลท่ีไดรั้บจากส่ิงต่างๆ 

3. วิธีการสร้างสรรคผ์ลงาน แสดงขั้นตอนวิธีการทาํงาน 

4. การสร้างสรรคผ์ลงานการพฒันาคน้ควา้พฒันาขอ้ดี-ขอ้เสียของผลงาน 

5. บทสรุปเพื่อสรุปผลของการศึกษาและสร้างสรรคท์ั้งหมด 

        ภายในเอกสารฉบบัน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลต่างๆท่ีมีทั้ง ตวัเน้ือหา รูปภาพและ ผลงานท่ีไดมี้การ

อธิบายอยา่งชดัเจนและเขา้ใจง่ายถึงกระบวนการณ์ทาํงานของขา้พเจา้ มีผลงานท่ีถ่ายทอดความเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีชดัเจน และหวงัวา่เอกสารฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจศึกษาเน้ือหา

ในรูปแบบท่ีเหมือนกนัหรือศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมจะไดรั้บความรู้จากเอกฉบบัน้ีไม่มากกน็อ้ย 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

          ผลงานสร้างสรรค ์ทุกๆ ช้ิน เป็นการแสดงออกของภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีสมัพนัธ์กบัภาพความ

ทรงจาํภายใน สู่การแสดงออกภายนอก โดยเช่ือมโยงมุมมอง รูปแบบ โครงสร้างทางรูปทรง ท่ีลว้น

แลว้แต่บ่งบอกถึงความเป็นอยู ่ความคิด และอารมณ์ ซ่ึงส่งผลต่อการอยูร่่วมกนัของธรรมชาติและการ

เปล่ียนแปลงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ถ่ายทอดเป็นผลงานจิตรกรรม ท่ีมีหว้งเวลาและมิติ มุมมอง ของการทบั

ซอ้นภายในและภายนอกของพื้นท่ี เกิดเป็นภาพทิวทศัน์แบบใหม่ 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

         ขา้พเจา้เป็นเดก็ชนบทคนหน่ึงท่ีเกิดและเติบโตอยู ่ณ จงัหวดันครศรีธรรมราช อาํเภอสิชล 

ในช่วงเวลานั้น บา้นของขา้พเจา้ท่ีอาศยัอยู ่ยงัมีป่าไมธ้รรมชาติแบบทางภาคใตท่ี้ยงัสมบูรณ์ ร่มเยน็เป็น

สุขอยูง่่ายกินง่ายแบบวิถีชีวิตพื้นบา้น และเป็นปกติของเดก็ท่ีอยูใ่นชุมชนนั้นทุกวนัท่ีเลิกจากการเรียน

หรือวนัหยดุ ขา้พเจา้และเพื่อน ๆ กพ็ากนัไปเล่นในป่าท่ีอยูบ่ริเวณรอบ ๆ บา้นและชุมชน พวกเราพากนั 

ไปหาผลไมป่้า ไปหาปลา ไปเกบ็ผกั มาใหท่ี้บา้นเราทาํกบัขา้วใหกิ้น จึงทาํใหค้วามเป็นอยูไ่ม่เดือดร้อน

เร่ืองขา้วปลาอาหาร เพราะมีป่าเป็นแหล่งอาหารท่ีหาไดท้ัว่ไป และปลอดภยัจากสารพิษต่าง ๆ 

            เม่ือเวลาผา่นไป การพฒันาของชุมชนเร่ิมมีการปรับเปล่ียนในรูปแบบของคนสงัคมนิยม ไม่วา่

จะเป็นบา้นเรือน การทาํมาหากิน กเ็ร่ิมเปล่ียนแปลงไป พื้นท่ีป่าไมธ้รรมชาติท่ีเคยเป็นทั้งแหล่งอาหาร 

แหล่งทรัพยากรและพื้นท่ีพกัผอ่น ถูกแทนท่ีดว้ยสวนสาธารณะตามรูปแบบเมืองและท่ีอยูอ่าศยัท่ีเป็น

ตึกเป็นโครงสร้างตามกระแสนิยมตะวนัตก ทาํใหเ้กิดการทบัซอ้นระหวา่งพื้นท่ี ท่ีปรับเปล่ียนไป กบั

พื้นท่ีท่ียงัคงเหมือนเดิม ไม่วา่จะเป็นรูปแบบโครงสร้างท่ีอยูอ่าศยั และพืชพรรณ ส่ิงแวดลอ้มต่างไดรั้บ

อิทธิพลของ คาํวา่ “การพฒันา” 

         การพฒันา มีความหมายตามพจนานุกรม  คือ การทาํใหดี้ข้ึน การทาํใหเ้จริญ เช่น ท่ีอยูอ่าศยั

ของมนุษยพ์ฒันาข้ึนเร่ือยๆ จากกระท่อมใบไมใ้บหญา้กก็ลายเป็นบา้นเรือนท่ีสวยงาม ในยคุปัจจุบนั 

เรียก ไดว้า่ มนุษยส์ร้างการพฒันาส่ิงต่าง ๆ ทุก ๆ ดา้น แยกคือการพฒันาภายใน และพฒันาภายนอก
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การพฒันาภายในกคื็อการพฒันาศกัยภาพ ทางความคิด ความรู้ วิชาการท่ียิง่เพิ่มพนูมากข้ึนการพฒันา

ภายนอก กคื็อการพฒันาส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบๆดว้ยให ้ดีข้ึน เจริญข้ึน ยิง่มนุษยมี์พฒันาการทางความรู้

และสติปัญญามากข้ึนกจ็ะส่งผลใหก้ารพฒันาภายนอกมากไปดว้ยเช่นกนั  

การพฒันา เป็นส่งท่ีดีท่ีจะทาํใหทุ้กอยา่งดีข้ึนเจริญข้ึน แต่ในทางกลบักนักเ็กิดทบัซอ้นหรือไป

เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตดงัเดิมและพื้นท่ีดงัเดิม ท่ีเป็นส่ิงปกติท่ีคนในพื้นท่ีใชชี้วิตเป็นอยูก่นัมาอยา่ง

ยาวนาน   

วตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

1. เพื่อแสดงมุมมองภาพความทรงจาํท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

2. เพื่อบนัทึกและสร้างมุมมอง และย ํ้าเตือนคุณค่าของส่ิงท่ีอยูร่อบตวัท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิต

และการเป็นอยู ่

3. สร้างสมดุลแห่งการอยูร่่วมกนัของ การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มและความเป็น

ธรรมชาติ 

แนวความคดิในการสร้างสรรค์ 

         การสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม ท่ีแสดงถึงสภาพส่ิงแวดลอ้มจากประสบการณ์ความทรงจาํ ท่ี

เกิดการจินตภาพภายใน ถ่ายทอดสู่ภายนอกผา่นการปรับเปล่ียนการรับรู้ เร่ืองของสดัส่วนตาํแหน่ง ทาง

โครงสร้างของรูปทรง และสีสนัเสียใหม่ เพื่อสร้างมิติ พื้นท่ี เวลา ท่ีทบัซอ้นกนั เช่ือมโยงพื้นท่ีในจิตร

นาการของผูช้มใหเ้กิดสาํนึกเร่ืองความงาม และการดาํรงอยูร่่วมกนั 

ขอบเขตของโครงการ 

         -ดา้นเน้ือหา กล่าวถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นพืชพรรณธรรมชาติท่ีตวัขา้พเจา้ไดมี้ความสมัพนัธ์

รอบตวั ผสมผสานกบัโครงสร้างสดัส่วนของสถาปัตยกรรม ท่ีอยูร่่วมกนัโดยอิงสดัส่วนสี และความ

งาม 
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         -ดา้นรูปแบบ การนาํเสนอดว้ยงานจิตรกรรม 2 มิติ ประกอบกนัหลายช้ินเป็น 1ชุดผลงาน

สร้างสรรค ์และติดตั้งในตาํแหน่งท่ีอา้งอิงสดัส่วนตามสถาปัตยกรรม 

         -ดา้นเทคนิคและวิธีการ ใชสี้อะคริลิกบนผา้ใบท่ีมีคุณสมบติัโปร่งใสระบายใหเ้กิดความทบั

ซอ้นกนัหลายๆชั้นเพื่อสลายภาวะของวตัถุ 

ขั้นตอนและวธีิการสร้างสรรค์ 

        เร่ิมตน้จากเลือกมุมมองพื้นท่ี และส่ิงแวดลอ้มรอบตวัท่ีสนใจโดยตวัขา้พเจา้มีประสบการณ์

ร่วม และเกบ็ขอ้มูลโดยการถ่ายภาพมุมมองท่ีสนใจ และนาํขอ้มูลดิบมาประติดประต่อเพื่อหา

องคป์ระกอบท่ีตอ้งการ 

         หลงัจากไดข้อ้มูลและจดัองคป์ระกอบตามท่ีตอ้งการแลว้ จดัวางโครงสร้างของสีท่ีจะใชใ้นตวั

งานตามห่วงเวลา บรรยากาศท่ี ขา้พเจา้จงใจจะถ่ายทอด วางแผนการทาํงานการลงสีเป็นขั้นตอน

ก่อนหลงัตามรูปแบบการทบัซอ้นของเน้ือหา 

         สุดทา้ยเม่ือเสร็จการสร้างสรรค ์ตวัผลงานสร้างสรรคก์จ็ะตอ้งคาํนวณการติดตั้งตามตาํแหน่งท่ี

อา้งอิงสดัส่วนสถาปัตยกรรมท่ีสนใจ เพื่อดึกผูช้มใหมี้ประสบการณ์รวมทั้งการมองและในความรู้สึก 

จินตนาการ 

แหล่งข้อมูลทีนํ่ามาใช้สร้างสรรค์ 

-แหล่งขอ้มูลภาพถ่ายจากสถานท่ีจริงสภาพแวดลอ้มธรรมชาติจริงๆท่ีมีความสนใจ 

( ชนบท ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ) 

-แหล่งขอ้มูลภาพถ่ายจากสถานท่ีจริง คือ สถาปัตยกรรม ( เมือง และความลวงตาของวตัถุ ) 

-แหล่งขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต เวบ็ไซตข์อ้มูลงานศิลปะ ท่ีสนใจและมีอิทธิพลในการนาํมา

สร้างสรรค ์
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-ขอ้มูลจากเวบ็ไซตเ์ร่ืองการพฒันาของสงัคมเมือง  

-การศึกษาขอ้มูลสดัส่วนโครงสร้างของสถาปัตยกรรมจากการลงไปวดั และคาํนวณจาก

สดัส่วนจริงท่ีสนใจ 

 

 

ภาพท่ี 1 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรค ์

 

       

สีอะคริลิค                        สีอะคริลิกลิคกนัซึม 

        ท่ีมาภาพ https://www.homepro.co.th 

 

 

 

     
 

                   พูก่นั                 เฟรมผา้ใบ 
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อุปกรณ์เคลือบผวิผลงาน 

ท่ีมาภาพ http://zirieng.com/index.php?id_category=323&controller=category 

 

 

อุปกรณ์อ่ืนๆ 
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บทที ่2 

ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ 

 

         ในบทน้ีจะกล่าวถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งการทาํงานสร้างสรรคอ์ยา่งละเอียด และอิทธิพลต่างๆท่ี

ส่งผลกระทบต่อแนวความคิดในการทาํงานสร้างสรรค ์และแสดงพฒันาการของความคิดทศันคติท่ี

เร่ิมตน้ จนมาถึงผลงานช้ินปัจจุบนั 

ผลกระทบจากอทิธิพลวาทกรรมการพฒันา  

         “การพฒันา ” ในท่ีน้ีจะมิไดพ้ดูถึงการพฒันาโดยตรง อยา่งท่ีงานศึกษาส่วนใหญ่ในแวดวงการ

พฒันา  แต่เป็นการพดูถึงการพฒันาในต่างระดบัและต่างมุมมองท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงความยุง่ยากความ

สลบัซบัซอ้น ของการพฒันาโดยใชแ้นวคิดหลกัในการวิเคราะห์วาทกรรม ของมีเชล  ฟโูก ( Michel 

Foucault) ซ่ึงหมายถึง  ระบบและกระบวนการสร้าง  ผลิตเอกลกัษณ์และความหมายวาทกรรมยงัทาํ

หนา้ท่ีตรึงส่ิงท่ีสร้างใหด้าํรงอยูแ่ละใหเ้ป็นท่ียอมรับในสงัคมหรือท่ีเรียกวา่ "วาทกรรมกระแสหลกั" ท่ี

ฟโูก เรียกวา่ Episteme โดยมองวา่วาทกรรมกระแสหลกัมีอาํนาจเดด็ขาดสมบูรณ์และขณะเดียวกนัก็

ปิดกั้นบดบงัไม่ใหบ้างอยา่งเกิดข้ึน ฟโูก ยงัมองวา่วากรรมเป็นระบบท่ีทาํใหก้ารพดู เขียนสงัคมหน่ึง ๆ 

เป็นไปไดเ้พราะวาท กรรมเป็นตวักาํหนดกฎเกณฑเ์ง่ือนไขและกลไก0

1” 

   มี ประเดน็คาํถามเก่ียวกบัความเป็นอ่ืนของการพฒันาพดูถึงรายละเอียดและกระบวนการสร้าง

เอกลกัษณ์ตวัตนของส่ิงท่ีเรียกวา่ "การพฒันา" โดยมองการพฒันาในฐานะท่ีเป็นวาทกรรมท่ีเกิดข้ึนมา

ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และสร้างเอกลกัษณ์ท่ีเรียกวา่ความดอ้ยพฒันาเป็นคู่ตรงขา้มกบัการ

พฒันาซ่ึงเป็นการนิยามโดยมหาอาํนาจตะวนัตกดงันั้นการพฒันากคื็อการเปล่ียนทิศทางให ้เป็นแบบ

สงัคมตะวนัตกจึงถูกเรียกวา่ "ทฤษฎีทาํใหท้นัสมยั" แต่กไ็ดป้รากฏใหเ้ห็นวา่การทาํใหท้นัสมยัได ้

นาํไปสู่ปัญหามากมายสู่สงัคมของประเทศดอ้ยพฒันา

                                                            
1 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. วาทกรรมการพฒันา. อาํนาจ ความรู้ ความจริง เอกลกัษณ์และความเป็นอืน่. 

กรุงเทพฯ. พิมพว์ภิาษา, เขา้ถึงไดจ้าก http://atree54.blogspot.com 
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ตวัอยา่งการเปล่ียนแปลงท่ีขา้พเจา้พบเจอและไดรั้บผลกระทบต่อ อิทธิพลการพฒันา คือความ

เป็นอยู ่รูปแบบสถาปัตยกรรม (บา้น อาคาร ตึก ) ท่ีมีการรับเอาค่านิยมแบบตะวนัตกเขา้มาผสมผสาน 

เพื่อใหเ้กิดความสวยงามและเป็นรูปแบบท่ีเหมือนกนั ตามทนันานาชาติ ท่ีเรียกตนวา่เป็นประเทศท่ี

พฒันาแลว้ การปรับเปล่ียนภูมิทศัน์ ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ ทาํใหว้ิถีชีวิตขอคนในชนบทเปล่ียนไป ป่า

ไมธ้รรมชาติ ถูกปรับเปล่ียนเป็นบา้นเรือนท่ีพกัอาศยั หรือเป็นสถานท่ีสาธารณะ การปลูกตน้ไมก้ารตก

แต่บา้นเรือนกมี็การเปล่ียนไปจากเดิมพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าไมต้น้นํ้า แหล่งเพราะเล้ียงสตัวป่์า แหล่ง

อาหารของคนในพื้นท่ี เม่ือการพฒันาแบบรูปแบบเมืองเขา้มา กท็าํใหต้อ้งมีสถานท่ีต่างๆ เช่น 

สวนสาธารณะ สนามกีฬา ถนนหนทางเป็นตน้ จากเดินท่ีชาวบา้นมีความเป้นอยูท่ี่เรียบง่ายหาผกัหา

ปลากินกนัไดจ้ากป่ารอบๆบา้น ปัจจุบนัแหล่งอาหารเหล่าน้ีไดล้ดหายไปเร่ือยๆ แต่อยา่งไรกต็าม การ

เปล่ียนแปลงยอ่มเกิดข้ึนจึงทาํให ้วิถีชีวิตความเป็นอยูค่วามคิด ส่ิงแวดลอ้ม ก่อเกิดเป็น รูปแบบใหม่

เกิดข้ึนท่ีผสมผสานส่ิงใหม่ท่ีเขา้มา กบัส่ิงท่ียงัคงอยูใ่นความทรงจาํ  

 

“อยา่งไรกต็าม มีบางประเทศท่ีถูกระบุชดัเจนวา่เป็นประเทศพฒันาแลว้ โดยองคก์ารสาํคญัอยา่ง 

ธนาคารโลก ไอเอม็เอฟ และหน่วยงานซีไอเอ มีความเห็นร่วมกนัวา่ควรจดัประเทศเหล่าน้ีเป็นประเทศ

พฒันาแลว้ ซ่ึงกมี็ประเทศต่างๆดงัต่อไปน้ี 

1. กลุ่มประเทศในสหภาพยโุรป ไดแ้ก่ ออสเตรีย เบลเยยีม เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส 

เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด ์อิตาลี ลกัเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด ์โปรตุเกส สเปน สวีเดน และองักฤษ 

2. กลุ่มประเทศท่ีอยูใ่นยโุรป แต่ไม่ไดอ้ยูใ่นสหภาพยโุรป ไดแ้ก่ อนัดอร์รา ไอซ์แลนด ์ลิก

เตนสไตน์ โมนาโก นอร์เวย ์ซานมารีโน สวิตเซอร์แลนด ์นครรัฐวาติกนั 

3. ประเทศท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นยโุรป ไดแ้ก่ ออสเตรเลีย แคนาดา อิสราเอล ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต ้

นิวซีแลนด ์สหรัฐอเมริกา 

        สาํหรับประเทศกาํลงัพฒันานั้น โดยทัว่ไปแลว้จะหมายถึง ประเทศท่ีมีอตัรารายไดโ้ดยเฉล่ียตํ่า มี

โครงสร้างพื้นฐานท่ียงัไม่ไดรั้บการพฒันา รวมไปถึงมีอตัราดชันีการพฒันามนุษยท่ี์ตํ่ากวา่เม่ือเทียบกบั
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ค่าเฉล่ียทัว่โลก โดยคาํวา่ประเทศกาํลงัพฒันาน้ีเป็นคาํท่ีตั้งใจนาํมาใชเ้รียกแทนคาํเรียกท่ีเคยใชเ้รียก

ก่อนหนา้น้ี เช่น คาํวา่ประเทศดอ้ยพฒันา หรือคาํวา่ประเทศโลกท่ีสามท่ีใชก้นัในช่วงสงครามเยน็ 

       การพฒันาของประเทศนั้นสามารถวดัไดจ้ากดชันีสถิติต่างๆ เช่น จีดีพี อตัราของผูรู้้หนงัสือ และ

สาธารณูปโภคพื้นฐาน ซ่ึงทางองคก์ารสหประชาชาติใชส้ถิติเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึง “ดชันีการพฒันา

มนุษย”์ ซ่ึงจะทาํใหรั้บรู้ไดว้า่ประเทศนั้นพฒันาไปอยา่งไร 

      อน่ึง ประเทศกาํลงัพฒันากคื็อประเทศธรรมดาทัว่ไปท่ียงัไม่มีอตัราของกิจกรรมดา้นอุตสาหกรรม

ในระดบัท่ีมากพอเม่ือเทียบกบัประชากร และยงัเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานการดาํรงชีวิตตํ่า โดยจะมี

ความสมัพนัธ์สอดคลอ้งกนัระหวา่งการท่ีประชากรมีรายไดต้ ํ่าและมีอตัราการเพิ่มข้ึนของประชากรสูง 

       ทั้งน้ี แมจ้ะดูเหมือนวา่ประเทศจาํนวนมากในโลกน้ีตอ้งการท่ีจะเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ กระนั้น 

กลบัมีผูท่ี้ออกมาวิพากษว์ิจารณ์ถึงการใชค้าํคาํน้ี เน่ืองจากเห็นวา่เป็นการรวมศูนยไ์ปท่ีชาติตะวนัตก

มากเกินไป และคาํวา่ “การพฒันา” น้ียงัแสดงนยัถึงการกาํหนดทิศทางและแนวโนม้ท่ีประเทศต่างๆ

ตอ้งตามไป พร้อมกบัแสดงใหเ้ห็นวา่การเป็นประเทศกาํลงัพฒันานั้นดอ้ยกวา่1

2” 

        การแบ่งแยกหรือการจดัลาํดบัความพฒันาของนานาประเทศ ถึงแมป้ระเทศไทยจะอยูใ่นประเทศ

ท่ีกาํลงัพฒันาแต่ ก่อนไม่ไดห้มายความวา่การพฒันานั้นจะทัว่ถึงทุกพื้นท่ี ซ่ึงมนัก่อใหเ้กิดการทบัซอ้น

การระหวา่งพื้นท่ีและส่ิงแวดลอ้มท่ีพฒันาและดัง่เดิมอยูร่่วมกนัความเป็นจุดเด่นความชดัเจนของพื้นท่ี

และพื้นพรรณ คือเอกลกัษณ์ท่ีควรคาํนึงถึงในการพฒันา และการพฒันายงัมีนยั ของการแบ่งชนชั้น 

และค่านิยมกระแสของอาํนาจการกาํหนดส่ิงต่างๆแฝงอยูภ่ายใตค้าํวา่ พฒันา         

 

 

 

 

                                                            
2 ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์ ,ประเทศพฒันาแล้วและประเทศกาํลงัพฒันา (ออนไลน์). เขา้ถึงเม่ือ 14 มกราคม

2561. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9490000006788 
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ผลกระทบอทิธิพลการพฒันาของประเทศไทย 

        “ในโลก ณ ปัจจุบนัน้ีแต่ละประเทศลว้นพฒันาประเทศใหมี้ความกา้วหนา้เพื่อเป็นประเทศท่ีมี

อาํนาจในการต่อรอง ซ่ึงประเทศไทยถือวา่ยงัตามหลงัหลายๆในดา้นเศรษฐกิจ แต่ในดา้นของ คุณภาพ

ชีวิตของประชากรถือวา่ประเทศไทยอยู่  1 ใน 10 ประเทศ ซ่ึงกเ็ป็นเพราะทรัพยากรธรรมชาติและ

สภาพแวดลอ้มท่ีอุดมสมบูรณ์ทาํใหค้นไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี2

3” 

        ดงันั้นส่ิงท่ีควรจะพฒันาตามนานาประเทศเราควรท่ีจะคาํนึงถึงส่ิงท่ีมีอยูแ่ละขบัเนน้ส่ิงนั้นให้

เด่นชดัเพื่อสร้างจุดแขง็ของประเทศไทยความมีเอกลกัษณ์ทั้งภูมิประเทศและธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ วิถี

ชีวิตและยงัแสดงใหเ้ห็นความเป็นไทยการพึ่งพาและความผกูพนั ท่ีมีต่อธรรมชาติ 

อทิธิพลของความเป็นอยู่ของวถีิชีวติพืน้บ้านของประเทศไทย 

        “ประเทศไทยเป็นประท่ีมีพื้นท่ีและสภาพภูมิอากาศร้อนช้ืนท่ีเหมาะแกก้ารทาํเกษตร และยงัมี

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์มี ภูเขา ป่าไม ้ทะเล พื้นท่ีราบ ท่ีราบลุ่มริมแม่นํ้า และมีแม่นํ้าใหญ่ๆหลาย

สายท่ีไหลผา่นในประเทศ จึงทาํใหค้นไทยประกอบอาชีพเกษตรกรหาเล้ียงชีพดว้ยความพอเพียงเรียบ

ง่ายทุกๆ บา้นมีพื้นพรรณท่ีกินได ้ทาํใหค้นมีนํ้าใจสุภาพแขง็แรงมีความสุขมีความเรียบง่ายในการใช้

ชีวิต3

4” 

        วิถีชีวิตและการเป็นอยูท่างภาคใตท่ี้ขา้พเจา้ไดอ้าศยัอยู ่และเป็นบา้นเกิดของขา้พเจา้ มีธรรมชาติท่ี

สมบูรณ์ กล่าวคือมีทั้งป่าไมแ้หล่งตน้นํ้า สตัวป่์า ชายทะเล ป่าชายเลน เป็นตน้ ซ่ึงทาํใหเ้กิดประโยชน์

ทั้งทางตรงและทางออ้มต่อผูค้น ทางตรงกคื็อการท่ีชาวบา้นสามารถใช่ประโยชน์จากธรรมชาติไดเ้ช่น 

เป็นแหล่งนํ้า เป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งทรัพยากร ทางออ้มกคื็อ การท่ีตน้ไมส้ร้างอากาศท่ีบริสุทธ์ิ 

เป็นแนวกนัความช่ืนทาํใหบ้รรยากาศในชุมชนน่าอยู ่และส่ิงท่ีเห็นไดใ้นหลายๆบา้นในชนบทคือ การ

มีนิสยัท่ีชอบปลูกตน้ไม ้ไวบ้ริเวณรอบๆ   บา้นซ่ึงหลายๆ บา้นจะนิยมเหมือนกนั และพืชพรรณท่ี

                                                            
3 วกิิพีเดีย สารนุกรมเสรี. ประเทศกาํลงัพฒันา. เขา้ถึงเม่ือ 27 พฤศจิกายน 2560.เขา้ถึงไดจ้าก 

https://th.wikipedia.org/wiki/ 
4 ไม่มีผูเ้ขียน (27 มกราคม 2550). ประเทศไทยพฒันา เร่ืองความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย. เขา้ถึงเม่ือ 

28 พฤศจิกายน 2560. เขา้ถึงไดจ้าก http://developed-thailand.blogspot.com/2006/07/blog-post.html 
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ชาวบา้นในชนบทมกัจะปลูกกนักจ็ะนิยมเป็นจาํพวก ตน้ไมท่ี้กินได ้สมุนไพร จากภูมิปัญญาท่ีบอกต่อ

กนัมา และไมด้อก ไมป้ระดบั ท่ีมีช่ือหรือความหมายท่ีเป็นมงคล ตามความเช่ือของชาวบา้น และยงัเช่ือ

วา่การมีพืชพรรณไวร้อบๆบา้นจะทาํใหสุ้ขภาพกายท่ีดี และสุขภาพจิตรท่ีดีอีกดว้ย 

        ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ การดาํรงชีวิตความเป็นอยูข่องคนชนบท จะมีวิถีชีวิตความเช่ือความผกูพนัท่ี

สอดคล่องกนัส่ิงแวดลอ้มโดยรอบและธรรมชาติตามท่ีมีอยู ่ดงันั้นการท่ีจะพฒันา ซ่ึงหมายถึงการจะทาํ

ใหเ้จริญหรือดีข้ึนควรท่ีจะไปในทิศทางท่ีเป็นอยู ่

อทิธิพลศิลปะลทัธิ ป๊อป อาร์ต (pop art) 

        ศิลปะประชานิยมคือลกัษณะของศิลปะกระแสเร่ืองราวท่ีคนกาํลงัสนใจ ทั้งการโฆษณา การเกิด

การพฒันาของอุตสาหกรรม การเมือง ความนิยมการแสของส่ือโฆษณา เหตุการณ์สาํคญัต่างๆ ท่ีถูก

หยบิยกมานาํเสนอโดยวิธีทางศิลปะ คอลลาจ การลดทอนรายละเอียดภาพเสนอเน้ือหาใบหนา้บุคคล

หรือสินคา้ โดยใชสี้ฉูดฉาดเรียบ เพื่อการดึงดูดความ ซ่ึงวิธีการทาํงานกย็งัเป็นการใชเ้ทคนิคภาพพิมพท่ี์

เป็นระบบอุตสาหกรรมเขา้มาใช ้และส่ิงท่ีขา้พเจา้รับเอาอิทธิพลมาคือรูปแบบการท่ีใชร้ะนาบสีท่ีเรียบ

และการลดทอนตวัรูปทรงใหง่้ายข้ึนและเขา้ใจง่ายข้ึน และการใชสี้ท่ีสดไม่ไดอิ้งตามธรรมชาติมากนกั

หรือ จะใชชุ้ดสีจากเทคโนโลยเีพราะขา้พเจา้พดูถึงการเขา้มาของการพฒันาของรูปแบบสงัคมค่านิยม 

ซ่ึงในช่วงเวลาทกลุ่มศิลปินป๊อปอาร์ต ทาํงานกไ็ดพ้ดูถึงการเปล่ียนไปของงานศิลปะท่ีจากศิลปะเพื่อ

ความงาม แต่ตอนน้ีศิลปะไปไกมมากกวา่ความตอบสนอง เศรษฐกิจเขา้สู่ระบบอุตสาหกรรม และเร่ิมท่ี

จะไม่จาํเป็นตอ้งเป็นรูปแบบท่ีตายตวัและ เหมือนจริงเสมอไปอีก ซ่ึงในงานขา้พเจา้กไ็ดน้าํเสนอมิติ

ใหม่แห่งการมองส่ิงแวดลอ้มและการสร้างทิวทศัท่ีไม่จาํเป็นตอ้งมีพื้นดินใหต้น้ไมข้ึ้นอีกต่อไปแต่มนั

จะเกิดการทบัซอ้นพื้นท่ี ท่ีจะมีเร่ืองราวต่างๆเพื่อบอกเล่าการอยูร่่วมและเปล่ียนแปลงไปของ ธรรมชาติ

ภายในและภายนอก  
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     เดวิด ฮอกเนย ์เกิด พ .ศ. 2480 เมืองเบรดฟอร์ด ประเทศองักฤษ เขาไดรั้บการสนบัสนุนจาก

ครอบครัวใหเ้รียนศิลปะตั้งแต่ยงัเดก็ และไดเ้ขา้ศึกษาศิลปะท่ีวิทยาลยัเบรดฟอร์ด เดวิด ฮอกเนย ์เป็นทั้ง

ศิลปินวาดภาพ ศิลปินภาพพิมพ ์ช่างภาพและนกัออกแบบ พ .ศ. 2554 เขาไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นศิลปิน

องักฤษท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดของศตวรรษท่ี 20 

ตัวอย่างผลงานของ เดวดิ ฮอกเนย์ 

  

 

 

 

ภาพท่ี 2 ช่ือภาพ The arrival of spring in the Woldgate สีนํ้ ามนั บนผา้ใบ ขนาด 365.8 x 975.4 ซม.  

2554. ท่ีมา  https://patricia1957.wordpress.com 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ช่ือภาพ A Bigger Interior with Blue Terrace and Garden เทคนิค สีอะคริลิคบนผา้ใบ  2559. 

ท่ีมา https://thematter.co/life/david-hockney-people-you-should-know/41665 
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  ผลงานในช่วงหลงั เดวิด ฮอกเนย ์จะทาํงานโดยใชสี้อะคริลิคบนผา้ใบ เป็นภาพของทิวทศัน์ และ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเคา้อยู ่นาํเสนอถ่ายถ่ายโดยการใชมุ้มมองท่ีเปล่ียนไปดว้ย ในบางช้ินเป็นอิทธิพลมาจาก

งานท่ีเป็นภาพถ่าย และการใชสี้เป็นการใชสี้ท่ีสดเป็นชุดสีท่ีดึงมาจากสีจากใน อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิคส์ 

พดูถึงความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย 

        ในการใช่สีและและเน้ือหาท่ี เดวิด ฮอกเนย ์ถ่ายทอดทาํใหผ้มเกิดจิตรกรรม ถึงความเรียบง่ายและ

วิถีชีวิตท่ีตนเองและทอ้งถ่ิน มีความน่าสนใจและเป็นเอกลกัษณ์ท่ีไม่ใช่และการถ่ายทอดแค่ภาพ

ทิวทศัน์รอบๆ แต่เป็นการทบัซอ้นของรูปแบบความคิดและ ความเช่ือ ค่านิยมและความเป็นดงัเดิม ซ่ึง

จุดน้ีจึงส่งผลใหเ้กิดเป็นชุดความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ 

อทิธิพลจากศิลปะนาอฟี  (Naïve art) 

        ศิลปะนาอีฟคือศิลปะท่ีสร้างสรรคข้ึ์น โดยบุคคลท่ีศึกษาเรียนรู้ดว้ยตวัเองในการเขียนภาพดว้ย

ตวัเองไม่มีหลงัการความรู้ทางดา้นศิลปะ แต่ถ่ายทอดผลงานออกมาอยา่งซ่ือตรงบริสุทธ์ิไม่มีในยะแฝง 

หรือท่ีเรียกวา่ศิลปะไร้มายา  

        ออ็งรี ฌูวเ์ลียง เฟลิกซ์ รูโซ เกิดวนัท่ี 21 พฤกษาภาคม พ .ศ. 2387 เมืองลาวา แถบลุ่มแม่นํ้าลวัร์ 

ประเทศฝร่ังเศส ครอบครัวประกอบอาชีพเป็นช่างประปา เขาเขา้ศึกษาในโรงเรียน แต่มีความรู้ทางดา้น

อ่ืนอยูใ่นระดบัปลานกลาง แต่ดา้นศิลปะเขาไดรั้บรางวลัมากมาย แต่ต่อมาเขาไดส้นใจศึกษาทางการ

กฎหมาย และไดเ้ป้นทนายความในต่อมา แต่รูโซกท็าํงานศิลปะมาโดยอาศยัศึกษาจากธรรมชาติ โดย

ไม่ไดศึ้กษาถึงวิธีการในแบบโรงเรียนศิลปะสอนกนั จน รูโซ ประสบความสาํเร็จเป็นจิตรกรของลทัธิ  

Impressionism ช่วงหลงั คริสตศ์ตวรรษท่ี 19  

        ความซ่ือตรงของการแสดงออกแมไ้ม่ไดศึ้กษา การทาํงานศิลปะแบบขั้นสูงแต่การถ่ายทอดออกมา

ของ รู โซ นั้นสร้างความพิเศษท่ีทาํใหข้า้พเจา้เกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะสร้างผลงานท่ีซ่ือตรง และเรียบง่าย

แต่ส่ิงพี่เศษท่ีขา้พเจา้จะแสดงออกท่ีแต่ต่างกบั รู โซ คือแมข้า้พเจา้จะศึกษาวิธีการทางศิลปะมาแต่กย็งั

สามารถเลือกท่ีจะแสดงออกอยา่งเรียบง่ายได ้เพราะศิลปะไร้ซ่ึงขอบเขตในการสร้างสรรคคุ์ณค่าของ

ประสบการณ์ถูกถ่ายทอดดว้ยอิทธิพลบางส่วนจาก รู โซ และมาสร้างเป็นรูปแบบของตนเอง 
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ตัวอย่างผลงานของ  ออ็งรี ฌูว์เลยีง เฟลกิซ์ รูโซ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ช่ือภาพ The Snake Charmer  ขนาด 169 x 190 ซม. เทคนิค สีนํ้ ามนับนผา้ใบ   

ปีท่ีสร้าง  2450. 

ท่ีมา https://he.aliexpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ช่ือภาพ Negro Attacked by a Jaguar เทคนิค สีนํ้ ามนับนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง  2453. 

ท่ีมา https://theartstack.com/artist/henri-rousseau/negro-attacked-by-a-jagu
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บทที ่3 

การพฒันาและวธีิการสร้างสรรค์ 

 

         ในบทน้ีจะเป็นการนาํเสนอถึงขั้นตอนทางความคิด จากท่ีมาและแรงบนัดาลใจ จนถึง 

แนวความคิด และจุดมุ่งหมายของผลงานสร้างสรรค ์รวมถึงขั้นตอนในการแสดงออก การนาํเสนอ

ผลงานสร้างสรรค ์เทคนิควิธีการ และขั้นตอนการสร้างสรรค ์

ขั้นตอนการประมวลความคดิและการหาข้อมูล 

         ภายใตเ้ง่ือนไขของเวลา และการเปล่ียนแปลง การพฒันาของสงัคม ชุมชน หมู่บา้น และ

สภาพแวดลอ้มรอบๆตวั ท่ีเป็นไปตามกระแส ของการพฒันาท่ีส่งผลก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทั้ง

กายภาพและพฤติกรรม ความรู้สึก ความทรงจาํ เกิดการทบัซอ้นกนัระหวา่ง ส่ิงท่ีเพิ่งเกิดข้ึน กบัส่ิงท่ี

ดาํรงอยูม่ายาวนาน ในท่ีน้ีขา้พเจา้ถ่ายทอดออกมา โดยใช่มุมมองทิวทศัน์ก่ึงเสมือนจริงท่ีจะมาอธิบาย 

สมดุล ของการทบัซอ้นภายในและภายนอก ท่ีอยูร่่วมกนัในรูปแบบใหม่ 

         จากแนวความคิดท่ีกล่าวมาในเบ้ืองตน้ ขา้พเจา้จึงศึกษารวบรวมขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ศึกษามา มี

ดว้ยกนั 3 ส่วนคือ ขอ้มูลท่ีเป็นเน้ือหา อนัไดแ้ก่ เวป็ไซต ์อินเตอร์เน็ต  ขอ้มูลท่ีเป็นภาพน่ิง อนัไดแ้ก่  

ภาพถ่ายจากกลอ้งดว้ยตวัเอง ภาพจากอินเตอร์เน็ต และขอ้มูลการสมัภาษณ์ อนัไดแ้ก่การสอบถาม

ชาวบา้น การพดูคุย  

         ในระหวา่งการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ขา้พเจา้กไ็ดท้าํการวิเคราะห์ ขอ้มูลโดยมองท่ีปัญหาท่ีเกิด

การการเปล่ียนแปลนั้นในทางลบ จึงทาํใหข้องมูลไม่มีการเปรียบเทียบ เท่าท่ีควร 

         เม่ือขา้พเจา้เขา้ใจถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการศึกษาและเกบ็รวบรวมขอ้มูล ขา้พเจา้จึงเปิดกวา้งใน

การมองทั้งดา้นท่ีเป็นบวก และดา้นท่ีเป็นลบ ทาํใหแ้นวความคิดเร่ิมชดัเจนข้ึนและเห็นส่ิงท่ีตอ้งการ ใน

การท่ีจะพฒันางานไดม้ากข้ึน 
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สรุปแนวความคิดคือการท่ีจะสร้างสมดุล ท่ีเป็นเอกภาพ ของความทบัซอ้นความแตกต่างท่ีเป็น

ส่ิงท่ีไดจ้ากขอ้มูลมาสร้างเป็น มิติใหม่ในงานจิตรกรรม ท่ีสอดคลอ้งเป็นเอกภาพและ ใหอ้ารมณ์

ความรู้สึกท่ีสบายเรียบง่ายทาํใหผู้ช้ม มีความสุขในการรับชมผลงานสร้างสรรค ์ท่ีถ่ายทอดผา่นผลงาน

จิตรกรรม 2 มิติท่ีมีการเล่นกบัมุมมองและความรู้สึกของผูท่ี้จะไปยนืมองต่อหนา้ผลงานสร้างสรรคข์อง

ขา้พเจา้ 

การแสดงออกทางทศันศิลป์ 

        ขา้พเจา้เลือกแสดงออกเป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ โดยใชเ้ทคนิคสีอะคริลิคบนผา้ใบ ในชุดผลงาน

ศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้บา้งชุดจะเป็นการประกอบกนัของเฟรมผา้ใบ เพื่อสร้างมุมมองดึกดูด ความ

สนใจและมีความสมัพนัธ์ของมิติมุมองของความเป็นภายในและภายนอก 

การแสดงออกทางทศันธาตุทีป่รากฏในผลงาน  

1. บรรยากาศ 

ในการแสดงออกทางบรรยากาศ ของงานสร้างสรรคจ์ะเห็นไดถึ้งบรรยากาศท่ีมีสีสนัชวน

ฝันและดึกดูดสายตาแต่กส็ร้างความสบายๆ ความน่ิงความชา้ในตวังาน รู้สึกถึงความเรียบ

ง่าย เหมือนอารมณ์ความรู้สึกเหมือนเวลา เราอยูก่บับา้นรดนํ้าตน้ไมไ้ดป้ล่อยวา่งไดพ้กั

จิตรใจใหน่ิ้งสงบ และรับความรู้สึกดีๆเขา้มาน่ีคือส่ิงท่ีส่งออกมาจากตวังานสร้างสรรค์

ของขา้พเจา้ 

2. ภาพสะท้อน 

ภาพสะทอ้นในมุมมองท่ีขา้พเจา้ส่ือสารมีดว้ยกนัสองแบบคือภาพสะทอ้นภายใน และภาพ

สะทอ้นภายนอกภายในคือจิตและความรู้สึก ท่ีจะถ่ายทอดมาเป็นสีและรูปแบบท่ีไม่

เหมือนจริง เป็นนานธรรมภายนอกคือส่ิงเร้า รูปแบบตน้ไมพ้รรณไมรู้ปทรงท่ีสะทอ้น

ความเป็นอยูแ่ละการพฒันาของมุมมอง 

3. โครงสร้าง 

โครงสร้างในงานสร้างสรรคข์องขา้พเจา้คือโครงสร้างท่ีทบัซอ้นกนั ของโครงสร้างทาง

ศิลปะ คือรูปทรง เรขาคณิต กบัรูปทรงอิสระ ซ่ึงแต่ละรูปทรงเป็นสญัญะแทนการพฒันา
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ทางความคิดและอารมณ์ และโครงสร้างต่างหากเราวิเคราะห์แลว้จะเห็นไดว้า่จะประกอบ

กนัดว้ยสองส่วนน้ี ขา้พเจา้จึงใชโ้ครงสร้างสองอยา่งน้ีเพื่อสร้างใหเ้ห็นถึงการอยูร่่วมกนั

การสร้างความพอดีเรียบง่ายในพื้นท่ีท่ีขา้พเจา้สร้างข้ึน 

4. สี 

        สี เป็นหน่ึงในทศันธาตุท่ีส่งผลต่อความรู้สึกของมนุษยม์ากท่ีสุด สีมีทั้งโทนร้อนและ 

โทนเยน็ ซ่ึงจะให ้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัอาทิเช่น เวลาท่ีเรามองภาพตน้ไมสี้เขียวตอ้งฟ้า

สีฟ้าเรากจ็ะรู้สึกสบายตา รู้สึกเยน็ เพราะสีฟ้าสีเขียวจดัอยูใ่นโทนเยน็ แต่กลบักนัหากเรา

มองภาพทุ่งหญา้สีเหลือง สีสม้ สีแดง กจ็ะรู้สึกร้อนไดเ้ป็นเพราะสี แดง สีสม้ สีเหลืองจดั

อยูใ่นสีโทนร้อน ซ่ึงในงานจิตรกรรมของขา้พเจา้เป็นการใชสี้ใหเ้กิดสมดุล  และมีลกัษณะ

การใชสี้ท่ีก่ึงเหมือนจริงตามธรรมชาติแต่มีการเร่งสี เปล่ียนสี ตามอารมณ์ความรู้สึก ตาม

หลกัทฤษฎีสีท่ีส่งผลต่อความรู้สึกของคน เวลามอง นอกจากสีท่ีมีการเร่งสี และเปล่ียน

โทนสีแลว้ ยงัมีการเล่นกบัความโปร่ง และความทึบของคุณสมบติัของสีต่างๆ เพื่อแสดง

คุณสมบติั ของสีในงานจิตรกรรมของขา้พเจา้ 

5. รูปทรง 

รูปทรงท่ีขา้พเจา้เลือกมาเป็นส่ือในการแสดงออกคือ ตน้ไม ้พืชพรรณต่างโดยเนน้ตน้ไม้

พืชพรรณท่ีมีความสมัพนัธ์ใกลต้วัและอยูร่่วมในเหตุการณ์หรือช่วงเวลาท่ีตวัขา้พเจา้มี

ส่วนร่วมโครงสร้างของส่ิงปลูกสร้าง บา้น ถนน เสา ขนาดสดัส่วนของโครงสร้าง

สถาปัตยกรรมเช่น ประตู ระเบียง หนา้ต่าง มาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานเป็นตน้  เพื่อท่ีจะส่ือ

ถึงความรู้สึกต่างๆ และบรรยากาศต่างๆ  

6. เส้น  

เสน้ สร้างรูปทรงรูปร่างต่างๆ และยงัมีอาํนาจท่ีจะนาํพาสายตาของผูช้มและส่งเสริม

มุมมองใหน่้าสนใจ เสน้มีหลายหลายอาทิเช่น เสน้ตรง เสน้ตั้ง เสน้นอน เสน้โคง้ เสน้

อิสระ เป็นตน้ ในงานขา้พเจา้จึงเลือกใชเ้สน้ท่ีมีการนาํสายตา และเสน้ตั้งเสน้นอน ซ่ึงจะ

เป็นเสน้หลกัๆในงานสถาปัตยกรรมเขา้มาใชใ้นการแสดงออกของผลงาน ใหมี้การมอง

ผา่น และรู้สึกถึงการนาํสายตาผูช้ม 
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7. พืน้ทีว่่าง 

        พื้นท่ีวา่ง เห็นจุดท่ีจะทาํใหผ้ลงานจะมีอากาศมีจงัหวะท่ีผูช้มจะไดพ้กัสายตาและถือ

เป็นส่ิงสาํคญัในการ สร้างเน้ือหาของเร่ืองราวต่างๆ ไดด้ว้ยในตวัผลงาน สาํหรับขา้พเจา้

ตั้งใจท่ีจะสร้างพื้นท่ีวา่งท่ีมี มิติท่ีก่ึงปิดก่ึงเปิดคือ การใชค้วามเรียบกบัความทึบ การสร้าง

พื้นท่ีท่ีสามารถมองผา่นไดก้บัพื้นท่ี ท่ีไม่สามารถมองผา่นได ้เพื่อเล่นกบัการเป็นมิติทบั

ซอ้นของตวัผลงาน 

8. นํา้หนัก 

        นํ้ าหนกัของสีบรรยากาศ ในงานจะมีนํ้าหนกัท่ีชดัเจนอยูใ่นตวัภาพท่ีเป็น ตน้ไม ้และ

นํ้าหนกัท่ีบางเบากบัตวับรรยากาศ แต่โดยรวมจะสร้างความกลมกลืนของค่านํ้าหนกัใหดู้

แลว้สมดุล  

9. พืน้ผวิ 

        พื้นผวิคือการสร้าง ร่องรอยใหเ้กิดความน่าสนใจ และประกอบดว้ยความหนาความ

นูน ความหยาบ ส่ิงท่ีขา้พเจา้นาํมาใชคื้อพื้นผวิท่ี นูน โดยขา้พเจา้ ใชเ้น้ือสีอะคริลิคท่ีหนา 

ในบางส่วนเพื่อท่ีจะขบัเนน้ความเป็นตวัวตัถุของ สีและสร้างนามธรรมในตวัมนัเองถึง

การเป็นทั้งภาพและเป็นวตัถุ ทางจิตรกรรม 

วธีิการสร้างสรรค์ 

1. การทาํภาพร่าง เร่ิมจากการหาเร่ืองราว ท่ีอยากจะถ่ายทอดวิเคราะห์ถึงสีท่ีจะใช้

บรรยากาศโดยรวม พืชพรรณท่ีมีความหมายและ พบเห็นในช่วงเวลานั้นๆและเร่ิมหา

ขอ้มูล มุมมองท่ีตอ้งการถ่ายทอดและถ่ายภาพ เกบ็ขอ้มูลในส่วนของตน้ไมต่้างๆ และ

หาความเป็นไปไดข้องสีท่ีใหค้วามรู้สึกท่ีตอ้งการจะถ่ายทอด เม่ือไดทุ้กอยา่งพร้อมก็

เร่ิมร่างภาพ เป็นลายเสน้ในหลายๆ  มุมมองท่ีน่าสนใจ จดัองคป์ระกอบโดยรวมของ

ภาพใหล้งตวั และร่างภาพสีเพื่อหาบรรยากาศของสีโดยรวมของภาพ ใหส้มบูรณ์ 
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2.  ร่างภาพลงเฟรมผา้ใบ เม่ือไดภ้าพร่างเสร็จเรียบร้อย กไ็ปสูข้ั้นตอนการลงงานจริง 

โดยจะร่างภาพลงบนเฟรมผา้ใบ โดยลาํดบัในการร่างภาพลงบนเฟรมผา้ใบคือ เร่ิม

จากตวัพื้นหลงัท่ีเป็นพื้นท่ีวา่งเรียบ ท่ีเป็นการสร้างพื้นท่ี ท่ีจะอยูใ่นระยะหลงัของ

ภาพ เป็นลาํดบัแรก และสร้างพื้นผวิ ในระยะหลงัก่อนท่ีจะเร่ิมใส่ตวัเร่ืองราวในระยะ

หนา้ เม่ือเสร็จสินการเตรียมพื้นหลงัแลว้ก ็เร่ิมการร่างภาพตวัเน้ือหาเร่ืองราวในระยะ

หนา้โดยการใช ้สีท่ีมีความบางโปรงใสในการ สร้างภาพเพื่อจะใหเ้กิดความโปรงใส่

ของสี และรับแสงไดดี้  

 

3. ขั้นตอนการลงสี ในการลงสีขา้พเจา้ใชสี้อะคริลิคในการวาดภาพ โดยจะมีวิธีการลงสี

ดว้ยกนั สามแบบคือ การลงสีแบบบางโปร่ง คือการใชสี้ท่ีมีคุณสมบติัโปรงแสงท่ี

สามารถมองเห็นพื้นหลงัได ้เพื่อสร้างความทบัซอ้นกนั การลงสีแบบบางทึบ คือการ

ใชสี้ท่ีมีคุณสมบติัทึบแสงคือ จะไม่สามารถมองเป็นพื้นหลงั ภายใตสี้ไดก้ารลงแบบ

น้ีเป็นการใชเ้นน้จุดเด่น ใหช้ดัข้ึน สุดทา้ยคือการลงสีแบบหนาคือการใช ้สีอะคริลิค

กนัซึม ท่ีเป็นสีท่ีในกบังานทาอาคาร ซ่ึงสีตวัน้ีจะใหคุ้ณสมบติัคือ การใหเ้น้ือสีท่ีไม่

หยบุตวัและไวท้าํพื้นผวิท่ีนูนไดดี้ ในการลงสีแบบหนาน้ีจะใช ้กระจายกนัในตวัภาพ

เพื่อเป็นการสร้างความหนา้สนใจของงานและเพื่อสร้างความเป็นนามธรรมในตวั

จิตรกรรม 

 

4. การเกบ็รายละเอียด ในการเกบ็รายละเอียดขา้พเจา้จะสร้างความแตกต่างของ

จิตรกรรมทั้งความเป็นวตัถุ ความเป็นระนาบสีท่ีเรียบๆ ความบางโปรงใสของตวัภาพ

และในบา้งจุดจะมีการเกบ็รายละเอียดงานก่ึงเหมือนจริง ทั้งหมดน้ีเพื่อสร้างความทบั

ซอ้นท่ีไม่ใช่แค่ตวัเน้ือหา แต่ขา้พเจา้ส่ือสารผา่นทั้งกระบวนการและวิธีการ เพื่อ

ถ่ายทอดผลงานสร้างสรรคท่ี์มาจากแนวความคิดของขา้พเจา้ 
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 ภาพท่ี  6 ภาพร่างก่อนลงผลงานสร้างสรรค ์
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    ภาพท่ี 7 ภาพขั้นตอนการทาํงาน
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บทที ่4 

การสร้างสรรค์และการพฒันาผลงาน 

  

         เพื่อถ่ายทอดภาวะความในภายนอกของส่ิงท่ีอยูร่อบตวัโดย ขา้พเจา้เลือกเอา ธรรมชาติมาเป็น

ส่ือในการเสนอออกนยัแฝง ถึงความรู้สึกภายในจิตใจและ ความเป็นอยูภ่ายนอกของสภาพชีวิตและ

ประสบการ เปรียบดัง่การแสดงในเห็น หนา้บนัทึกในสมุดแห่งความทรงจาํท่ีอยูภ่ายใน ขา้พเจา้เห็นถึง

คุณค่าของความทรงจาํ และส่ิงท่ีพบเจอในทุกๆวนั ลว้นแลว้แต่จะสร้างอนาคตของเราในภายภาคหนา้ 

หากเราเสียส่ิงนั้นไปจากภายนอก แต่ภายในความทรงจาํเรากจ็ะยงัคงอยูเ่สมอ เพราะฉะนั้น ส่ิงท่ีผา่น

เขา้มาและผา่นไปควรค่าแก่การจดจาํ และจดบนัทึก เพราะมนัอาจจะกลายเป็นแค่ส่ิงท่ีเคยมีอยูต่ลอดไป 

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

         ในผลงานชุดแรกๆ ท่ีขา้พเจา้สร้างสรรค ์ก่อนจะเขา้สูผ้ลงานศิลปนิพนธ์นั้น ขา้พเจา้เร่ิมความ

ช่ืนชอบส่วนตวั ในเร่ืองของสีสนั ในจิตรกรรมคือขา้พเจา้เป็นคนใชสี้ท่ีมีบรรยากาศเหนือจริง มีลกัษณ์

เป็นผลงานท่ีมีอิทธิพลของ Impressionism ท่ีสีสนัหลากหลายสีสดและทีแปรงท่ีรุนแรงมีการท้ิงรอย

แปรง ณ ช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ขา้พเจา้ทาํงาน ในหวัขอ้หุ่นน่ิงสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นผลงานท่ีมีอิทธิพล

ต่อมาในงานช้ินต่อๆมาของขา้พเจา้  และแนวความช้ินในผลงานชุดหุ่นน่ิงสร้างสรรค ์ขา้พเจา้พดูถึง

เร่ืองของความเป็นมาของตวัขา้พเจา้ท่ีมี สายเหลือของคนจีนอยูภ่ายในเพราะปูยา่ขา้พเจา้เป็นเช่ือสายจีน

ท่ีอพยพเขา้มาอยูใ่นเมืองไทย เม่ืออดีต จึงถ่ายทอดผา่นเคร่ืองใชใ้นครัว ไดแ้ก่ถว้ย จาน ไห แจกนั เป็น

ลวดลายศิลปะของจีนท่ี คนไทยรับเอามาใช ้กเ็ป็นการผสมผสานเช้ือชาติและวฒันธรรมผา่นวตัถุ

เคร่ืองใชส้อย รอบๆตวั 
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 ภาพท่ี 8  ผลงานสร้างสรรคก่์อนศิลปนิพนธ์ ช่ือผลงาน งานเล้ียงนํ้าชา ขนาด 150 x 190 ซม.

เทคนิค สีนํ้ ามนับนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง 2558     

  

ผลงานในชุดต่อมาเป็นการต่อยอด ทางแนวความคิด เร่ืองการถ่ายทอด เร่ืองราวใกลต้วัท่ี เร่ิม

จากการถ่ายทอดความชอบส่วนตวัและยงัคงใชว้ิธีการท่ีปกติเพราะขา้พเจา้ตั้งใจถ่ายทอดในส่ิงท่ีง่าย

และเป็นตวัเองยงัไม่มีความซบัซอ้นทางกระบวนการมากนกั และจากการส่ือสารดว้ยลวดลาย ต่อมาจึง

มีการส่ือสารโดยพดูถึงภาพทิวทศัน์ท่ีบา้นเกิดผา่นมุมมองต่างๆท่ีส่ือถึงบุคคลในครอบครัวในระหวา่ง

การทาํการ ขา้พเจา้ใชว้ิธีการเลือกมุมมองในธรรมชาติรอบบา้น ใชเ้ทคนิคสีนํ้ามนั บนผา้ใบ  

  ปัญหาในช่วงระก่อนศิลปนิพนธ์คือ การท่ีพฒันาของแนวความคิดท่ียงัไม่ สามารถท่ีจะบอก

เล่าตามส่ิงท่ีตอ้งการถ่ายทอด และในตวัผลงาน มีปัญหาเร่ืองรายละเอียดของเน้ืองานความซบัซอ้น 

ของเทคนิควิธีการยงัไม่น่าสนใจ มากเท่าท่ีตอ้งการ และเน้ือหายงัเป็นการถ่ายทอดท่ี ตอบสนองต่อ

ตวัเองยงัไม่สามารถท่ีจะส่ือสารกบัผูช้มไดเ้ท่าท่ีควร 

         ส่ิงท่ีไดจ้ากการทาํงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ อยา่งแรกคือเร่ืองการใชสี้ ในงานจิตรกรรมท่ีเร่ิม

แสดงตวัตนของขา้พเจา้ แนวคิดบางอยา่งเร่ิมปรากฏข้ึน กล่าวคือเร่ืองการถ่ายทอดส่ิงท่ีอยูร่อบตวัความ

ทรงจาํ และความเป็นทอ้งถ่ิน    
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ภาพท่ี 9 ผลงานทดลองก่อนศิลปนิพนธ์ 

 

สรุปผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

         ในช่วงระยะน้ี ส่ิงท่ีขา้พเจา้ไดย้งัไม่ชดัเจนมากแต่กมี็เน้ือหาบางส่วนท่ีน่าสนใจท่ีจะนาํไป

พฒันาต่อไดใ้นอนาคต และเร่ืองของเน้ือหาท่ีจะนาํไปสูผ้ลงานสร้างสรรคศิ์ลปนิพนธ์ กคื็อเร่ืองของ

บา้นเกิด ความทรงจาํ มุมมอง ความคิดภายในและการสร้างนยัแก่ส่ิงของ และส่ิงแวดลอ้มรอบๆตวัการ 

ในสีท่ีเกินจริงหรือบรรยากาศท่ีชวนฝัน ในตอนปลายก่อนศิลปนิพนธ์จึงเร่ิมเขา้สู่กา้วแรกของการวา่

ดว้ยแนวคิดท่ีจะต่อไปเป็นศิลปนิพนธ์ข้ึนมาโดยคราวๆ  
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ภาพท่ี 10 ผลงานสร้างสรรคก่์อนศิลปนิพนธ์ ช่ือผลงาน แสงในสวน ขนาด 150 x 300 ซม. 

เทคนิคสีอะคริลิคบนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง  2559 

 

 

ภาพท่ี 11 ผลงานสร้างสรรคก่์อนศิลปนิพนธ์  ช่ือผลงาน การทบัซอ้น รูปแบบ ธรรมชาติ 

ขนาด 120 x 100 ซม. ( ต่อช้ิน ) เทคนิค สีอะคริลิคบนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง  2559 
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ภาพท่ี 12 ผลงานสร้างสรรคก่์อนศิลปนิพนธ์ ช่ือผลงาน อยูบ่า้นขนาด แปรผนัตามพื้นท่ี 

 เทคนิค สีอะคริลิค ปีท่ีสร้าง 2559 

 

 

ภาพท่ี 13  ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ช่ือผลงาน ธรรมชาติในร้ัว,ขนาด 100 x 120 ซม.  

เทคนิค สีอะคริลิค บนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง 2559 
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การสร้างสรรค์และพฒันางานศิลปนิพนธ์ 

         จากการทดลองและวิเคราะห์ความเป็นมาและแนวความคิดจาก ผลงานช่วงก่อนระยะศิลป

นิพนธ์ จากปัญหาความไม่ลงตวั ไดก้ลบัมาแกไ้ขและวิเคราะห์หา ความเป็นไปไดใ้นการในส่ือภาษา

ทางจิตรกรรมท่ี จะส่งผลใหง้านศิลปนิพนธ์เห็นผลไดดี้กวา่ ซ่ึงก่อนเร่ิมข้ึนงานศิลปนิพนธ์ขา้พเจา้

กลบัมาทบทวน ซ่ึงในหวัขอ้ศิลปนิพนธ์ “มิติทบัซอ้น ภายในและภายนอก” เป็นการสร้างสรรคผ์ลงาน

จิตรกรรม สองมิติโดยใชเ้ทคนิคสีอะคริลิค และกาํหนดรูปแบบเฟรมผา้ใบใหมี้สดัส่วนท่ีสอดคลองต่อ

แนวความคิด 

แนวความคดิในการสร้างสรรค์ 

         การสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม ท่ีแสดงถึงสภาพส่ิงแวดลอ้มจากประสบการณ์ความทรงจาํ ท่ี

เกิดการจินตภาพภายใน ถ่ายทอดสู่ภายนอกท่ีสมัพนัธ์กบัมุมมองของมนุษย์ อีกยงัเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของ

สดัส่วนตาํแหน่ง ทางโครงสร้างของรูปทรง เขา้มาเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างมิติ พื้นท่ี เวลา ท่ีทบัซอ้นกนัใน

งานสร้างสรรค ์และเช่ือมโยงพื้นท่ีในจิตรนาการของผูช้มใหเ้กิดการรับรู้ ถึงมิติท่ีทบัซอ้นอยูภ่ายใน  

        การพฒันาของระยะการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์มีดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดท่ีมีความชดัเจนข้ึน 

ส่ิงท่ีชดัเจนของแนวความคิดคือการท่ีขา้พเจา้ตั้งใจนาํเสนอคามทบัซอ้นของภายใน

ภายนอกท่ีน้ีคือ ภายในของความคิดความทรงจาํ ภายนอกคือส่ิงท่ีเราพบเจอคือประสบ

การคือส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีคุณค่ามีความงาม ความเป็นทอ้งถ่ิน   

2. รูปแบบของ เฟรมผา้ใบ 

ในท่ีน้ีคือการนาํเอาสดัส่วนของสถาปัตยกรรมท่ีอยูอ่าศยัท่ีบรรจุตวัเราอยูภ่ายในเพื่อ 

ส่งเสริมมุมมองท่ีจะถ่ายทอดเร่ืองของภายในและภายนอกตามหวัขอ้ศิลปนิพนธ์ 

3. เน้ือหาของภาพธรรมชาติชดัเจนข้ึน 

ความชดัเจนของเน้ือหาคือ การเลือกนาํเอาพืชพรรณ หรือส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติมาใชใ้ห้

เกิดความหมายตามท่ีตอ้งการจะส่ือสาร และการวางจงัหวะของมุมมองต่างในธรรมชาติ

ชดัเจนและส่งผลไดดี้ต่อแนวความคิด  
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4. รายละเอียดของจิตรกรรมมีหลายหลายข้ึนเพิ่มสร้างเน้ือหานยัแฝง 

ตวัรายละเอียดของจิตรกรรมหรือทศันธาตุ  อนัไดแ้ก่ เสน้ สี นํ้ าหนกั แสงเงา พื้นผวิ พื้นท่ี

วา่ง ในชุดศิลปนิพนธ์ไดมี้การจดัการท่ีลงตวั และส่ือสารไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการจะถ่ายทอดแก่

ผูช้ม 

ปัญหาของการสร้างสรรค์ชุดศิลปนิพนธ์ 

         ปัญหาในช่วงศิลปนิพนธ์  จากการท่ีขา้พเจา้ไดศึ้กษา จากการผดิพลาดและความไม่ลงตวั

ในช่วงระยะ ก่อนศิลปนิพนธ์ นั้นไดรั้บการแกไ้ขในช่วงศิลปนิพนธ์ แต่กจ็ะเจอกบัปัญหาใหม่ท่ีเกิด

ข้ึนมา  การท่ีจะตอ้งคาํนึงถึงการนาํเอาโครงสร้างสถาปัตยกรรมเขา้มาใชต้อ้งเลือก หามุมท่ีจะมีความ

น่าสนใจและสามารถเสร้างความรู้สึก แก่ผูรั้บชมได ้ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์แลว้จึง ไดข้อ้สรุปคือ สดัส่วนตอ้ง

เท่ากบัสดัส่วนจริงของโครงสร้างท่ีไดน้าํเอามาใชถึ้งจะส่งผล ต่อการรับรู้ของผูช้ม จึงทาํใหต้วัช้ินงาน

จะมีขนาดท่ีใหญ่  ความใหญ่ของงานกเ็กิดปัญหาท่ีตอ้งวางแผนในการทาํงานมากกวา่เดิม เพราะพื้นท่ี

ในงาน เยอะ จะตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบเป็นสาํคญั  
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ภาพท่ี 14 ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดท่ี 1 ช่ือผลงาน ระเบียงไม ้ขนาด 200  x  210 ซม. 

เทคนิค สีอะคริลิคบนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง  2560 

            แนวความคิดของภาพ “ระเบียงไม”้ ส่ิงท่ีผูช้มจะเห็นคือภาพทิวทศัน์ท่ีแสดงออกมา ดว้ยการทบั

ซอ้นและประกอบกนัมีลกัษณ์จดัวางแบบไม่มีท่ีไปท่ีมา เป็นระนาบท่ีแบน นยัทางกายภาพคือการ

แสดงออกถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีมีคุณค่าในทอ้งถ่ิน นยัแฝงคือการอยูร่่วมกนัของการพฒันาคือขา้พเจา้ได ้

ซ่อนแถบสีเหลืองท่ีไดม้าจากแถบของถนนท่ีราดคอนกรีต อยูใ่นระยะเดียวกบัเสน้สายตาท่ีอยูถ่ดัไป

จากระยะขอตน้ไม ้ใหเ้ห็นถึงความใกลชิ้ดของการพฒันาของบา้นเมืองหากเราพิจารณาดูพนัธ์ไมท่ี้เห็น

จะรู้ไดว้า่เป็นพนัธ์ไมท้อ้งถ่ินท่ีเห็นไดท้ัว่ไปและเป็นลกัษณะการปลูกแบบชาวบา้นท่ีไม่ไดมี้การจดั

ประเภทของตน้ไมแ้ต่อยา่งไดน้ี้คือความเป็นธรรมดา ของคนชนบท ดงันั้นส่ิงท่ีขา้พเจา้ตอ้งการ

ถ่ายทอดคือ คาํวา่ระเบียงไมเ้ป็นระเบียงท่ีติดกบับา้น แต่เด๋ียวน้ีนอกจากจะมีระเบียงบา้นแลว้การพฒันา
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ของบา้นเมืองกเ็ขา้มาประชิดบา้นเราแลว้ และอนาคตส่ิงสุดทา้ยท่ีกนัผูช้มจากการพฒันา นั้นคือ

ธรรมชาติจะยงัสามารถกนัเราไดอี้กนานเท่าไร 

        หลกัองคป์ระกอบ การจดัองคป์ระกอบ คือเนน้การใชร้ะนาบท่ีเรียบเป็นรูปทรงเรขาคณิตประกอบ

กบัรูปตน้ไมธ้รรมชาติ ระยะในงานใชก้ารผลกัระยะโดยการใชค้วามบางของสีและขนาดของรูปทรง 

        ทศันธาตุท่ีสาํคญัคือบรรยากาศ สี รูปทรง พื้นท่ีวา่ง บรรยากาศจะใหสี้ท่ีรู้สึกถึงความสงบเรียบง่าย 

สบายๆรูปทรงท่ีใช่จะมีการใชรู้ปทรงจากธรรมชาติ เช่น ตน้ไม ้ก่ิงไม ้ดอกไม ้เป็นตน้ และรูปทรงของ

โครงสร้างส่ิงก่อสร้างสถาปัตยกรรม พื้นท่ีวา่งท่ีจะเป็นระนาบสีท่ีเรียบ พื้นผวิ จะมีความขดัการ

ระหวา่งพื้นผวิทีบางและพื้นผวิท่ีมีความหนกัของเน้ือสี 

        สญัลกัษณ์สาํคญัในผลงานช้ินน้ีคือ เงาระเบียงบา้น เสน้สีเหลืองของถนน พรรณพืช 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15 ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดท่ี  2 ช่ือผลงาน จุดหมาย ปลายทางขนาด 250  x  600 ซม 

.เทคนิค สีอะคริลิคบนผา้ ใบปีท่ีสร้าง  2560 

         แนวความคิดของภาพ “จุดหมาย ปลายทาง” ภาพจุดหมายปลายทางพดูถึงเร่ืองของการเดินทาง

ทั้งในชีวิตจริงของขา้พเจา้ท่ี มีเง่ือนไขของการศึกษาจึง ทาํใหเ้กิดการเดินทางเปล่ียนสถานท่ีเปล่ียนวิถี

ความเป็นอยู ่ทางความทรงจาํกเ็กิดการเดินทาง คือการจดจาํส่ิงท่ีอยูใ่นอดีต และการบนัทึกส่ิงท่ีเกิด
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ข้ึนมาใหม่ คือประสบท่ีเกิดข้ึนภาพน้ีจึงบอกเล่าเสน้ทางท่ีเป็นจุดหมายท่ียงัอยูอี่กไกล และปลายทาง

จริงๆสุดทา้ยกคื็อส่ิงท่ีสะสมระหวา่งการเดินทาง 

         หลกัการจดัองคป์ระกอบ ในภาพน้ีจะเนน้ใชเ้ร่ืองของเสน้นาํสายตาท่ีจะส่งผลต่อความรู้สึกท่ี

ดึงใหผู้ช้มรู้สึกถึงความลึกหรือระยะของงานท่ีตอ้งการส่ือสารถึง ความเป็นเสน้ทางและใชรู้ปทรงทาง

ธรรมชาติในการสร้างระยะต่างๆทบัซอ้นเพื่อใหเ้กิดมิติ 

         ทศันธาตุสาํคญัคือ เสน้ คือเสน้นาํสายตาท่ีทาํงาน ทาํใหเ้กิดการดึงสายตาคนมองใหม้องไป

ตามเสน้ท่ีเกิดข้ึนในงาน รูปทรงธรรมชาติเป็นรูปทรงท่ีอิสระทาํใหรู้้สึกสบายๆ พื้นท่ีวา่งมีการเปิดพื้นท่ี

มิติท่ีซบัซ่อนในงานเพื่อสร้าง ความหลากหลายของมุมมอง 

         สญัลกัษณ์สาํคญั ทางเดินท่ีเป็นตาราง บอกดึงการเดินทางท่ียงัมีต่อ ปลายทางท่ีเป็นรูปทรง

เรขาคณิตพดูถึงความเป็นเมืองความเป็นสงัคมเมือง ตน้ไมแ้สดงถึงความรู้สึก ท่ีใชล้กัษณะของของ

ตน้ไมมี้เป็นสญัญะแทนความคิดความรู้สึก 

   

 

      ภาพท่ี 16 ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดท่ี 3 ช่ือผลงาน ระเบียงไมย้ามเชา้ ขนาด 150 x 180 ซม.  

เทคนิค สีอะคริลิค บนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง  2561 
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         แนวความคิดภาพ “ระเบียงไมย้ามเชา้ ” ผลงานสร้างสรรคช้ิ์นน้ีจะเป็นการต่อยอดจากภาพ 

“ระเบียงไม”้ จะมีแนวความคิดท่ีสอดคลอ้งกนั ส่ิงท่ีแตกต่างในผลงานสองชุดน้ี เวลา และการเช่ือมต่อ

เพื่อใหเ้กิดมิติรวมในการดูงานทและเกิดการเช่ือมต่อกนัของเร่ืองราว ของผลงาน 

         หลกัองคป์ระกอบ คือการใชมุ้มมองท่ี ทบัซอ้นกนัสร้างสมดุลในภาพโดยการจดัวางรูปทรง

ธรรมชาติ ท่ีสอดคลองกนั มีจุดเด่นจุดรอง และมีการนาํสายตา ระยะในงานจะมีระยะท่ีนอ้ยถึงกบัแบน

นั้นเพราะตอ้งการส่ือการถึงการประชิดติดกนั ของพื้นท่ี 

         ทศันธาตุสาํคญั ในภาพท่ีรูปทรงตน้ไม ้สีและบรรยากาศเป็นส่ิงสาํคญัในการถ่ายทอด

ความรู้สึก และรูปทรงเรขาคณิต ท่ีอยูร่่วมกนัในภาพเป็นส่ิงสาํคญัในการส่ือสาร 

         สญัลกัษณ์สาํคญัคือ เงาระเบียงไมท่ี้เป็นนํ้าหนกัท่ีเขม้ท่ีอยูน่ะระยะหนา้ ในภาพและตน้ไมพ้ืช

พรรณต่างๆ พื้นท่ีวา่งท่ีเป็นทางเป็นถนนในตวังาน รูปทรงของเรขาคณิต ส่ิงเหล่าน้ีคือส่ิงท่ีบอกถึง

ความรู้สึกและส่ิงท่ีถ่ายทอด  

 

 

 

ภาพท่ี 17 ผลงานชุดศิลปนิพนธ์ ชุดสี4 ช่ือผลงาน แสงแรกแสงสุดทา้ย ขนาด 50 x 210 ซม.  

เทคนิค สีอะคริลิคบนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง 2561 

 

         ผลงานภาพ “แสงแรกแสงสุดทา้ย” เป็นผลงานท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการทาํงานศิลปนิพนธ์ เป็นช้ิน

ท่ีเกิดแรงบบนัดาลใจต่อมาจากช้ิน “ระเบียงไม”้ เป็นภาพทิวทศัน์ในบรรยากาศสีม่วงนํ้าเงินซ่ึงเป็น

บรรยากาศท่ีคุน้เคย ท่ีพบไดท่ี้บา้นเกิด จะเห็นถึงแสงดวงอาทิตยท่ี์จะลบัขอบฟ้าแต่มีแสงห่ิงหอ้ยท่ี

กาํลงัออกบิน นั้นคือคาํวา่แสงสุดทา้ย แสงแรกของขา้พเจา้คือ ช่วงเวลาของชีวิตท่ีหมุนเวียนจากท่ีหน่ึง

ไปอีกท่ีหน่ึง การเกิดข้ึนและดบัไป แสงถูกนาํมาเป็นตวัแทน บรรยากาศทาํใหรู้้สึกถึงการเปล่ียนของ

เวลาและ ห่ิงหอ้ยคือการส่ือถึงส่ิงใหม่ท่ีกาํลงัจะเร่ิมข้ึน ท่ีทุกคนลว้นตอ้งพบเจอ
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บทที ่5 

สรุปและประเมินผลงานการสร้างสรรค์ 

 

        จาการสร้างสรรคผ์ลงานชุด “มิติทบัซอ้นภายในภายนอก” เป็นการศึกษาถึง ภายในจิตใจ ความ

นึกคิด ความทรงจาํ และแง่คิดท่ีอยูภ่ายใน และภายนอกส่ิงรอบตวัท่ีลว้นสร้าง ประสบการณ์ใหม่ ทบั

ซอ้นกนัไป และนาํเอามาเป็นแนวทางในการแสดงออกทางศิลปะเฉพาะตวั และสร้างความเขา้ใจตวัเอง

และส่ิงรอบตวัใหม้ากยิง่ข้ึน 

        ภาพทิวทศัน์ท่ีมีมุมมองท่ีแตกต่างจากความเป็นจริง มีการซอ้นทบัอยา่งบางเบาและหนกัแน่น 

ผา่นสดัส่วนโครงสร้าง และเสน้นาํสายตา สร้างมิติการมองทิวทศัน์ท่ีแปลกใหญ่ข้ึน ขบัเนน้ดว้ยสีท่ี

ดึงดูดและชวนฝัน ส่ิงเหลา้น้ีคือจุดเด่นในงานสร้างสรรคข์องขา้พเจา้ ท่ีก่อเกิดจาก ประสบการณ์ แง่คิด 

ธรรมชาติ ความทรงจาํ หล่อหลอมก่อเกิดมาเป็นผลงานชุดศิลปนิพนธ์ชุดน้ี 

       การสร้างสรรคผ์ลงานตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมามีปัญหา มีขอ้ผดิพลาด ท่ีขา้พเจา้พบเจอและ

แกไ้ขเพื่อจะสร้างความลงตวั ใหส้าํเร็จในช้ินงาน  ความผดิพลาดหรือแมแ้ต่ความสาํเร็จบา้งประการ

อาจจะส่งผลต่อการสร้างสรรคผ์ลงานในชุดต่อๆไป  ในภายภาคหนา้ของการทาํงานสร้างสรรคข์อง

ขา้พเจา้ 

         ขา้พเจา้หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่การศึกษา สร้างสรรค ์ผลงานชุด “มิติทบัซอ้น ภายในภายนอก ”จะ

เป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจจะศึกษาเร่ืองออกการแสดงออกของการทบัซอ้นกนัทางความหมายและ

จิตรกรรม ในรูปแบบต่างเพื่อนาํไปสูก้ารสร้างสรรคเ์ฉพาะตวั และรวมไปถึงการเห็นถึงปัญหาและเห็น

ถึงการตีความ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรคผ์ลงานต่อไปในอนาคต 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

รายช่ือผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

 

“’งานเล้ียงนํ้าชา”  ขนาด 150 x 180  ซม.  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ  

“แสงในสวน”   ขนาด 130 x 300   ซม.  สีอะคริลิคบนผา้ใบ  

“การทบัซอ้น รูปแบบ ธรรมชาติ” ขนาด 120 x 100   ซม.  สีอะคริลิคบนผา้ใบ  

“อยูบ่า้น”     ขนาด  แปรผนัตามพื้นท่ี  สีอะคริลิคบนผา้ใบ  

“ธรรมชาติในร่ัว”  ขนาด 100 x 120   ซม.  สีอะคริลิคบนผา้ใบ 

 

 

รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

“ระเบียงไม”้    ขนาด  200  x  210 ซม.  สีอะคริลิคบนผา้ใบ  

“จุดหมาย ปลายทาง”  ขนาด 250  x  600 ซม.  สีอะคริลิคบนผา้ใบ  

“ระเบียงไมย้ามเชา้”  ขนาด 150 x 180 ซม.  สีอะคริลิคบนผา้ใบ  

“แสงแรกแสงสุดทา้ย”  ขนาด 50 x 210 ซม. สีอะคริลิคบนผา้ใบ 
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ประวติัผูว้ิจยั 

ช่ือ นายทศพร สวสัดิพนัธ์  

เกิด เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2537 

ท่ีอยู ่ บา้นเลขท่ี 338 หมู่ท่ี 5 ตาํบล สิชล  

อาํเภอ สิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช 

รหสัไปรษณีย ์80120  เบอร์โทรศพัทมื์อถือ 0895903052 

ประวติัการศึกษา 

 2556-ปัจจุบนั - กาํลงัศึกษา ระดบัปริญญาตรี     

         สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรม       

และภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพมหานครฯ 

 2553-2555 – สาํเร็จการศึกษา ระดบั     

          ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ศิลปกรรม  

          วิทยาลยัช่างศิลปนครศรีธรรมราช  

  2550-2552 – สาํเร็จการศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา    

    ตอนตน้ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา     นครศรีธรรมราช 

  2545-2549 – สาํเร็จการศึกษา ระดบัประถมศึกษา   

           โรงเรียนบา้นบางฉาง  นครศรีธรรมราช 

ประวติัการทาํกิจกรรม 

2556  - ไดรั้บเลือกเป็นประธานรุ่น นกัศึกษา คณะจิตรกรรม    

 ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2557 - เขา้ร่วมกิจกรรมค่ายอาสา รินนํ้าใจ สู่นอ้งห่างไกลจากใจศิลปากรคร้ังท่ี  2 

 ณ โรงเรียนบา้นวงัยาวตาํบลวงัยาว อาํเภอดา้นชา้ง จงัหวดั สุพรรณบุรี มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประธารนิทรรศการแสดงงานศิลปะ ก่ิงใบอ่อน ณ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์

2558 – ค่ายเยาวชนจิตรอาสาเพื่อประโยชน์ทางดา้นศิลปะสูชุ้มชน ณ วดั เขาลงั จงัหวดัลพบุรี 

2558 - ตวัแทนนกัศึกษา ร่วมวางพานธูปเทียนแพวนัพระยาอนุมานราชธน 
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ผูจ้ดั ค่ายอาสารินนํ้าใจ สู่นอ้งห่างไกลจากใจศิลปากร คร้ังท่ี 3 ณ โรงเรียนบา้นใหม่พฒันา 

ตาํบลหนองลู อาํเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี  

เป็นกรรมการนกัศึกษา ในกิจกรรมตอนรับนอ้งใหม่   

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์ 

2559 – กรรมการนกัศึกษา กิจกรรมตอนรับนอ้งใหม่ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์

จิตรอาสาช่วยงานปฐมนิเทศนกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนการศึกษา คณะวิชาวงัท่าพระ มหาวิทยาลยั

ศิลปากรเขา้ร่วมโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลยัสร้างสรรคส์งัคม UNC 

เขา้ร่วมสมัมนาเตรียมความพร้อมผูน้าํสโมสรนกัศึกษา สู่การเป็นมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ 

‘awake take ACT’ 

ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและตอนรับนอ้งใหม ่

เขา้ร่วมวนัอาจารยศิ์ลป์ พีระศรี 

ผูจ้ดัจิตรอาสาสาํหรับผูป้ฏิบติังานในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร 

ผูจ้ดั กิจกรรม กีฬาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์

ประธานกิจกรรม ตอนรับนอ้งใหม่คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ ์

ผูจ้ดักิจกรรม ชนชา้ง ประชนัเชียร์ นกัศึกษา 

กรรมการนกัศึกษาจดัหาร้านคา้ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตวงัท่าพระ 

ผูแ้ทนคณะกรรมการนกัศึกษา เขา้ร่วมสนทนากลุ่มกบัคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล

การดาํเนินงานของมหาวิทยาลยั และการปฏิบติัหนา้ท่ีของอธิการบดี 

ผูรั้บผดิชอบโครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการสร้างสรรคศิ์ลปะปฏิสมัพนัธ์:เทคโนโลยใีนฐานะ

ส่ือศิลปะ 

ประธานนกัศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์

ร่วมค่ายอาสาสร้างฝายชะลอนํ้า ณ อุทยานแห่งชาติกยุบุรี มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 2560 – ปฐมนิเทศนกัศึกษา กยศ. ชั้นปีสุดทา้ย วงัท่าพระ  มหาวิทยาลยัศิลปากร  

งานประกาศเกียรติคุณนกัศึกษากิจกรรมดีเด่น (พระจนัทร์เพชร คร้ังท่ี 5 ) 

เขา้ร่วมโครงการพฒันาคุณภาพชีวิต พลิกฟ้ืนคืนลมหายใจ ใหผ้นืป่าชายเลน คร้ังท่ี 2  

ผูรั้บผดิชอบโครงการ วาดรูปฝ่าผนงั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อบต. มาบแค จงัหวดันครปฐม 

ผูจ้ดันิทรรศการ ภาพความทรงจาํในหลวง ร.9 วนัท่ี 5 ธนัวาคม 
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เกียรติประวติัรางวลั 

2556 - รางวลัร่วมแสดง ศิลปกรรมเยาวชนแห่งชาติ  ประจาํปี 2556 

2557 -ร่วมแสดงนิทรรศการ “10 Steps” PSG  ART  GALLORY  

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2558 – รางวลันกัศึกษาผูท้าํกิจกรรมดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์แก่ มหาวิทยาลยัและสงัคม  

(เกียรติบตัร พระจนัทร์เพชร) 

2559 –  รางวลันกัศึกษาผูท้าํกิจกรรมดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์แก่  มหาวิทยาลยัและสงัคม  

(เกียรติบตัร พระจนัทร์เพชร)รางวลันกัศึกษาผูท้าํกิจกรรมดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์แก่

 มหาวิทยาลยัและสงัคม (เขม็ และเกียรติบตัร พระจนัทร์เพชร)  

 

ประวติัการไดรั้บทุนการศึกษา 

2556-2559 ทุนต่อเนือง “ มูลนิธิป่อเตก็ต๊ึง ”  

2560 – ทุนการศึกษา กองทุน “ ช่างเถิด ”  

ทุนอุปกรณ์ จากสี Artistic   

2560 –กองทุนส่งเสริมการศึกษาฯ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์ 

 


