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บทคัดย่อ 

ชนชั้นล่างทางสังคมเตกต่างกบัชนชั้นท่ีมีฐานะ ผูท่ี้มีฐานะมีความเป็นอยู่ท่ีดี ส่วนผูท่ี้มี
ความยากล าบาก พวกเขาขาดปัจจยัในการใช้ชีวิต ทั้งยงัป่วยทางกายและป่วยทางสภาพจิตใจ ส่ิง
ส าคญัไม่ไดอ้ยู่ท่ีปัจจยัภายนอกหากแต่แตกต่างกนัท่ีปัจจยัภายในคือส่ิงท่ีเป็นแรงขบัเคล่ือนการมี
ชีวติอยู ่ขา้พเจา้จึงน าเร่ืองจริงท่ีพบเห็นและสัมผสั แสดงออกถึงความเจ็บป่วย ความทุกข ์ความเศร้า 
ส่ิงไม่เท่าเทียมท่ีเรียกว่าโชคชะตา ผ่านกระบวนการวาดเส้น การสลาย การท าลาย เกิดเป็น
ขอ้ผดิพลาดแสดงออกซ่ึงความเป็นจริงท่ีไม่สมบูรณ์แบบ ท่ีใครหลายคนไม่เคยพบเห็นและรู้สึกใน
เป็นโลกของความจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

จ 

 

 

Thesis Title                    The Reality in The Hypothetical World 

Name                            Mr.Theerasak Tangpiromporn 

Concentration                 Visual Arts 

Department                     Painting 

Academic Year                2017 

Abstract 

In our society, there is massive difference between wealthy people and lower classes. 
Wealthy classes have a good comfortable livelihood, on the other hand, lower classes have to face 
arduousness ,lacking of basic necessity for living while having both physical and mental illnesses. 
Above all, the biggest difference is not the external factors, but it is about internal factor which 
drives our livelihood. Therefore, I have utilized the reality in our life that I have been experienced 
to express the suffering, sorrow, sadness and unequal fate. The artwork was created by using 
drawing which shows disintegration and errors which represent the imperfect reality that many 
people have never seen or feel in this world. 
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กติติกรรมประกาศ 

ศิลปนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความอดทนและมุมานะของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ล าลึกถึง
คุณมารดาผูใ้ห้ก าเนิด ให้ความหวงั และสอนให้รู้จกัความอดทนไม่ยอมแพต่้ออุปสรรคท่ีพบเจอ  
ขอบคุณอาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารยธ์นฤษภ ์ทิพยว์ารี ท่ีไดใ้ห้ค  าปรึกษาและค าสอน เป็น
ส่วนหน่ึงให้ขา้พเจา้ได้เรียนรู้เขา้ใจทั้งทางด้านศิลปะ ด้านการใช้ชีวิตในการก้าวต่อไปขา้งหน้า
ขา้พเจา้ไดใ้ชป้ระสบการณ์ส่วนตวัท่ีพบเจอในการสร้างผลงาน ผลงานทุกช้ินเต็มไปดว้ยความรู้สึก
ซ่ึงเป็นความจริงใจต่อตนเอง จึงขอบคุณทุกส่ิงทั้งเร่ืองร้ายดีและผูค้นท่ีพบเจอระหว่างทางท าให้
ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ใจมุมมองต่างๆมากข้ึน ขอบใจเพื่อนท่ีคอยให้ความช่วยเหลือขา้พเจา้เสมอมาในการ
สร้างผลงานศิลปนิพนธ์และการใชชี้วติ สุดทา้ยขอบคุณโรคซึมเศร้าท่ีท าใหข้า้พเจา้เขา้ใจตนเองและ
เขา้ใจคนอ่ืนมากยิง่ข้ึน 
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ค าน า 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นส่วนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาทศันศิลป์ กลุ่มวิชาเอก
จิตรกรรมปีการศึกษา 2560 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 
จดัท าข้ึนในหัวขอ้ ‚ความเป็นจริงในโลกสมมุติ‛ (The Reality in The Hypothetical World)
หลกัสูตรการศึกษาชั้นปริญญาศิลปะบณัฑิต เรียบเรียงข้ึนเพื่อให้สามารถเขา้ถึงระบบแนวความคิด
และการปฏิบติัการสร้างสรรคไ์ด ้โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัคุณค่าของชีวิตทั้งผูค้นและสัตว ์ส่ิงท่ีเป็นแรง
ขบัเคล่ือนในการด้ินรนมีชีวิตอยู ่ปัจจยัพื้นฐานท่ีไม่สามารถมีไวค้รอบครองได ้เหตุการณ์ต่างๆอนั
เป็นส่ิงบลัดาลใจในการสร้างสรรค ์

จุดประสงค์ในการจดัท าศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้ เป็นการแสดงความรู้ ขอ้เท็จจริงในการ
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อประจกัษ์แก่สายตาผูดู้และประโยชน์ต่อผูศึ้กษาทางด้านศิลปะ โดยบอก
ขั้นตอนวธีิสร้างสรรค ์กระบวนการทางความคิด รูปแบบ ความเป็นมาของผลงาน ซ่ึงขา้พเจา้หวงัวา่
ศิลปนิพนธ์ชุดน้ีจะสามารถใหค้วามรู้ แรงบลัดาลใจ ความรู้สึกต่อจิตใจในการใชชี้วิตท่ีมีคุณค่าและ
ใส่ใจซ่ึงกนัมากยิง่ข้ึน 
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บทที่1 

บทน า 

             ทุกส่ิงท่ีผูค้นมองในโลกของความเป็นจริงลว้นแลว้แต่คิดและสมมุติข้ึนเพื่อปิดบงั
ส่ิงท่ีโหดร้ายเง่ือนไขของสังคมแบ่งแยกผูค้นออกจากกนัและมองขา้มชีวิตความเป็นอยูข่อง
คนท่ีด้อยกว่า ไม่แยแสถึงความตอ้งการของคนอ่ืน ส่ิงปรารถนาก่อให้เกิดความหวงั แต่
บางคร้ังความหวงัอาจไม่มีทางเป็นไปไดใ้นโลกของความเป็นจริง  ความเจ็บปวด ความ
ทุกข ์ความเศร้า ต่างเกิดข้ึนกบัผูท่ี้ไม่มีทางเลือก คนยากจน คนป่วย คนไม่สมบูรณ์แบบ ซ่ึง
ผูค้นเหล่าน้ีถูกบีบบงัคบัใหต้อ้ง ยอมรับ จ านน ต่อสู้ ในโลกความเป็นจริง 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ความแตกต่างของสถานะทางสังคมน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองช้ีวดัคุณค่าความเป็นคน ทุก
ส่ิงลว้นถูกตีค่าดว้ยความสมบูรณ์แบบไม่วา่จะเป็นคน วตัถุส่ิงของ รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ปลูกฝังตั้ งแต่เด็กจนโตโดยได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมการตัดสินคุณค่าจาก
ภาพลกัษณ์ภายนอกท าใหเ้ห็นคุณค่าของส่ิงต่างๆดอ้ยลงไป ส าหรับคนยากจน คนขา้งถนน 
คนไร้บา้นเรียกได้ว่าเป็นบุคคลชั้น3ท่ีไม่สามารถครอบครองในส่ิงท่ีตอ้งการไดไ้ม่ว่าจะ
เป็น เส้ือผา้ อาหาร ท่ีอยูจ่นถึงร่างกายท่ีสมบูรณ์แบบและความสุข คนเหล่าน้ีด้ินรนต่อสู้กบั
ทุกๆส่ิง ซ่ึงแตกต่างจากคนท่ีมีฐานะดี ซ่ึงไม่ตอ้งด้ินรนในการใชชี้วิต  จากการใกลชิ้ดคน
หลากหลายฐานะจึงรับรู้ไดว้า่ความสมบูรณ์แบบของบุคคลต่างๆไม่ไดเ้กิดจากส่ิงภายนอก
เพียงส่ิงเดียว แต่เกิดจากคุณค่าของการกระท าการใช้ชีวิตและจิตใจท่ีถูกปลูกฝังมา ความ
ยากล าบากในการด าเนินชีวิตของแต่ละชนชั้นมีอิทธิพลต่อความคิดการรู้คุณค่าชีวิตความ
เป็นอยู่ของตนเอง ผูท่ี้มีความรู้และฐานะแต่เห็นคุณค่าของผูอ่ื้นดอ้ยกว่ามีจ  านวนมากใช้
โอกาสเอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น กล่าวไดว้า่คุณค่าของส่ิงต่างๆไม่สามารถวดัระดบัความเจริญ
ทางดา้นปัญญาและจิตใจได ้
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              วตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

        1.ขา้พเจา้สร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมเพื่อถ่ายทอดมุมมองชีวิตและความทุกข์ของชน
ชั้นล่างทางสังคม 
        2.แสดงความขดัแยง้ของสังคม ท่ีดูเหมือนเสมอภาค เท่าเทียมกนั แต่กลบัแบ่งแยกชน
ชั้นและเหยยีดความเป็นมนุษย ์
        3.อธิบายความความแตกต่างของคุณค่าทางวตัถุความสวยงามสมบูรณ์แบบกบัคุณค่า
ทางจิตใจ  
        4.แสดงความหิวกระหายของคนฐานะดีกบัความหิวโหยของชนชั้นล่างความตอ้งการ
ท่ีแตกต่าง 
       5.แสดงถึงส่ิงท่ีมนุษยเ์ป็นผูก้  าหนดความหมายต่อส่ิงท่ีเห็น ส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

ขา้พเจา้สร้างสรรคง์านจิตรกรรม ดว้ยเทคนิควาดเส้นผสมสีน ้ าบนผา้ใบ โดยใชรู้ป
คนและสัตวท่ี์พบเจอมาแสดงออกถึงประเด็นเร่ือง การเอาตวัรอดในแต่ละวนัต่อความหิว 
ความเหน่ือย  ซ่ึงเกิดจากการต่อสู้ด้ินรนเพื่อมีชีวิตท่ีดีข้ึนของชนชั้นล่าง คนขอทาน คน
เร่ร่อนไร้บา้น ผูใ้ช้แรงงาน พ่อคา้แม่คา้ ปัจจยัต่างๆท่ีนอกเหนือจากปัจจยัส่ีอะไรเป็นส่ิง
ขบัเคล่ือนการมีชีวติอยูร่อด สภาพแวดลอ้ม อาหาร ท่ีพกัอาศยัเป็นเพียงส่ิงนอกกายส่ิงท่ีไม่
มีทางเลือกกลบัตอ้งท าหมดส าหรับชนชั้นล่าง ค่าของเงินท่ีไดม้าดว้ยน ้ าพกัน ้ าแรงถึงนอ้ย
นิดแต่ไม่มีทางเลือกมากคุณค่าของส่ิงต่างๆลว้นข้ึนอยูก่บับุคคล ตวัเลขไม่อาจมีค่าเท่ากบั
ความสุขทางใจ การตดัสินส่ิงต่างๆเป็นการวดัคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ส่ิงท่ีสมบูรณ์แบบ
ทั้งร่างกาย เส้ือผา้ เงินทอง ไม่สามารถบอกถึงตวัตนส่ิงท่ีซ่อนอยู่ขา้งในได้ การด้ินรน 
ความทุกข ์ความเศร้า การรอคอย ความหวงั ความเป็นจริงท่ีซ่อนอยูใ่นจิตใจของบุคคลหรือ
คุณค่าส่ิงของต่างๆท่ีคนส่วนใหญ่มองขา้ม  ความอดอยากท่ีอาจท าให้เด็กคนหน่ึงตายหรือ
สามารถรู้คุณค่าของชีวติได ้ประสบการณ์ส่ิงท่ีตอ้งเผชิญเป็นการสอนให้รู้ถึงความเป็นจริง 
ความเป็นจริงท่ีไม่ไดส้วยงามและไม่ไดโ้หดร้ายเสมอไป 

                ขอบเขตของโครงการ 

1.ขอบเขตดา้นเน้ือหาเร่ืองราว ถ่ายทอดเน้ือหาเร่ืองราวดา้นชีวิตของผูค้นยากไร้ท่ี
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง ด้านการอุปโภคบริโภคไม่อาจอยู่บน
พื้นฐานตอ้งด้ินรนต่อสู้กบัชีวิต เกิดการตกหล่นของสังคมถูกมองขา้ม คุณค่าภายนอกของ
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คนจึงอยู่ท่ีสถานะแต่คุณค่าของภายในอยู่ท่ีจิตใจ  เม่ือสถานะดีจะได้ครอบครองส่ิงท่ีมี
คุณค่า  อาหาร เส้ือผา้ ท่ีอยูอ่าศยั เป็นส่ิงหล่อเล้ียงชีวิต เม่ือมองเห็นส่ิงของท่ีหมดคุณค่าถูก
ทิ้งจ  านวนมากท าใหนึ้กไปถึงผูย้ากไร้ คนจรจดั คนไร้บา้นหรือแมก้ระทัง่สุนขัจรจดั 

              2.ขอบเขตดา้นรูปแบบ เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ2มิติ  
3. ขอบเขตด้านเทคนิควิธีการ ใช้เทคนิควาดเส้นผสม ระหว่างปากกาลูกล่ืน 

ปากกาหมึกซึม สีน ้า สีอะคริลิคและสีน ้ามนับนผา้ใบ 

               เวลาทีใ่ช้ในการท าศิลปนิพนธ์ 

        1 ปีการศึกษาภาคการศึกษาท่ี1-2 ประจ าปีการศึกษา 2560 

              วธีิการศึกษา 

        1.ศึกษาจากพื้นท่ีจริงจากแหล่งท่ีอยู่อาศัยของชนชั้ นล่างสถานท่ีๆมีผู ้คน
พลุกพล่าน แหล่งคา้ขาย กองขยะโดยการบนัทึกภาพดว้ยกลอ้งถ่ายรูป 

                   2.ศึกษาขอ้มูลจากหนงัสือและบทความของมูลนิธิต่างๆ 

        3.เดินทางพบปะสนทนากบัผูค้นทัว่ไป ทั้งคนฐานะไม่ดีและฐานะดี ในดา้นความ
เป็นอยู ่การใชชี้วติส่ิงของท่ีใช ้

        4.ศึกษาโดยการสเกตภาพคนไร้บา้น คนขอทาน ส่ิงของต่างๆ สถานท่ีและสัตว์
ขา้งถนน จากกลอ้งถ่ายรูป 

        5.ใช้วิธีการสร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้ปากกาหมึกซึมร่างภาพและใช้หมึก
ปากกาสร้างน ้าหนกัในช้ินงานจริงเป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ 

แหล่งข้อมูล 

                   1.สถานท่ีๆไม่อ านวยความสะดวก ป้ายรถเมล ์ซอยชุมชน วดัตลาด รถไฟชั้นสาม 
        2.การพบปะมีบทสนทนากบัผูค้นต่างสถานะกนั 
         3.หนงัสือและบทความต่างๆเก่ียวกบัชนชั้นต่างๆทางสังคม 
       4.ภาพถ่ายประกอบนิตยาสารและบทความ 
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                อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท าศิลปนิพนธ์ 
      1.ปากกาหมึกซึมสีต่างๆและปากาลูกล่ืน 
      2.สีน ้า สีอะคริลิค และสีน ้ามนั 
      3.พูก่นั 

                 5.ผา้ใบ (canvas) 
      6.ภาพถ่าย 
        7.กลอ้งถ่ายรูป 

               ค่าใช้จ่ายในการท าศิลปนิพนธ์ 

        ค่าใชจ่้ายต่อช้ิน        2,700  บาท 

        ค่าใชจ่้ายทั้งหมด      43,200  บาท 
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บทที่2 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรค์ของขา้พเจา้เร่ิมตน้ดว้ยการถ่ายภาพ สภาพแวดลอ้ม วตัถุ คน สัตว ์ส่ิงของ 
ความหมายของ  ทุกส่ิง ซ่ึงลว้นเกิดข้ึนจากความเป็นจริง สถานการณ์ปัจจุบนัท่ีสัมพนัธ์กบัผูค้น
โดยรอบ การถ่ายภาพเป็นการบนัทึกเวลา ขา้พเจา้จึงน าภาพถ่ายมาแปลงเป็นงานจิตรกรรมวาดเส้น
โดยแสดงความรู้สึกท่ีเกินจริง ความฝัน การค านึงนึกคิด  ส่ิงท่ีผูค้นไม่เคยมองหรือไม่คาดคิด 

ในสังคมปัจจุบนัผูค้นต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างอยู่ดว้ยความแปลกแยก ทุกส่ิงวดัคุณค่าดว้ย
ค าพดู วตัถุส่ิงภายนอกท่ีเห็นและความสามารถท่ีคนนั้นมี หากแต่ไม่ไดม้องเห็นคุณค่าท่ีแทจ้ริงของ
ส่ิงใดเลย 

 

ภาพที ่1 ภาพถ่ายชีวติของคนไร้บ้าน 

มีบางคนท่ียงัตอ้งต่อสู้กบัปัญหาและความกดดนัของสังคมเฉกเช่นคนในภาพถ่ายท่ีตอ้ง
นอนในเส่ืออยู่ท่ีสะพานลอยกลางแดด ภาพถ่ายสามารถบอกไดทุ้กส่ิงและตดัสินส่ิงนั้นๆว่าเป็น
อยา่งไร สุนขัท่ีนอนหลบในท่ีล่ม แต่คนกลบันอนอยูใ่นเส่ือกลางแดดท่ีร้อนจดั บ่งบอกถึงการต่อสู้
ด้ินรน ซ่ึงผูค้นเหล่าน้ีมองโลกความเป็นจริงไดอ้ย่างชัดเจนและเช่ือว่าส่ิงน้ีคือส่ิงท่ีตอ้งเผชิญและ
ยอมรับ 
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ปัจจยัในการด ารงชีวิตท่ีส าคญัของคนต่างๆ คือ อาหาร ยา  ท่ีอยู่ เคร่ืองนุ่งห่ม แต่หากเรา
ขาดมนัไปซักอย่างก็ท าให้ชีวิตนั้นยากข้ึนแลว้  แต่คนขา้งถนน คนไร้บา้น เหล่าน้ีขาดทั้งปัจจยัส่ี 
และความสามารถในการหามนัดว้ยสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย  ขา้วยากหมากแพง  ปัญหาในสถาบนั
ครอบครัวไม่แข็งแรง  ท าให้เกิดคนไร้ บา้นคนขา้งถนนเป็นจ านวนมาก  คนไร้บา้นจ านวนมาก
เลือกท่ีจะออกมาอยู่อย่างไร้บา้นดว้ยตนเองเพียงเพราะถูกละเลย ถูกขบัไล่  บา้งเป็นคนแก่ท่ีถูกทิ้ง  
บา้งทิ้งบ้านเกิดตนเองเพื่อมาแสวงหาความสุข  การอยู่ขา้งถนนก็ไม่ต่างอะไรกบัสัตว์ขา้งถนน 
เพราะขา้งถนนไม่ปลอดภยัซกันิดเดียว 

นาย ณัฐเมธี  สัยเวช  พูดถึงเร่ืองประเด็นคนไร้บ้าน  ในบทความเร่ืองความเข้าใจอัน
ผดิพลาดคลาดเคล่ือนท่ีมีต่อคนไร้บา้นตอนหน่ึง ความวา่ 

‚คนไร้บา้นส่วนใหญ่นั้นไม่ใช่ไม่มีบา้นพวกเขามีบา้นแต่มีเหตุผลสารพดัท่ีท าให้พวกเขา
ไม่กินอยู่หลบันอนท่ีบา้น  ทิ้งบา้น  หนีออกจากบา้น  หรือกระทัง่ถูกไล่ออกจากบา้น(ทั้งทางตรง
และทางออ้ม)จนตอ้งออกมาใชชี้วติในพื้นท่ีสาธารณะ(หรือท่ีเรียกกนัง่ายๆวา่ขา้งถนน)‛1 

สถาบนัครอบครัวจึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของทุกอย่าง ถา้สถาบนัครอบครัวแข็งแรง ปัญหาใน
ระดบัสังคมจะลดลง การปลูกฝังและการเล้ียงดูเยาวชนให้มีคุณภาพท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม จะ
ส่งผลใหเ้ด็กและเยาวชนเติบโตในสังคมอยา่งเขม้แขง็ 

‚ในเคส ของผูค้นไร้บา้น มนัเป็นผลพวงเป็นผลลพัธ์ของความเหล่ือมล ้ าทางสังคม เป็น
ผลลัพธ์ของการกระจายรายได้  เป็นผลลัพธ์ของค่านิยมบางอย่าง เช่นผิดหวงักับการท างาน  
นอกเหนือจากความเหล่ือมล ้ าทางสังคมแล้ว  อีกจุดหน่ึงคือเป็นผลพวงครอบครัวไม่เข้มแข็ง  
ฉะนั้นกลุ่มคนไร้บ้านไม่ได้เลือก มนัเกิดจากผลลัพธ์บางอย่าง  ถ้าเราสามารถท่ีจะร่วมกันใช้
กระบวนการแก้ไขปัญหาบางอย่างร่วมกันกลุ่มคนไร้บา้นจะลดน้อยลงหรือสามารถใช้ชีวิตได ้
อาจจะไม่ตอ้งหายไปแต่น่าจดัใหอ้ยูก่ลุ่มคนรูปแบบหน่ึงท่ีสังคมสามารถยอมรับได‛้2 

การด ารงชีพในสังคมปัจจุบนัต่างใชเ้งินเป็นตวัแปรท่ีส าคญั ผูค้นจ านวนมากใชว้ตัถุส่ิงของ
เป็นตวัตดัสินคุณค่าของความเป็นคน หน้าท่ีการงานและความสามารถเป็นตวัก าหนดคุณค่าแทบ

                                                           
1 http://thaipublica.org/2015/misunderstanding-on-homeless คนไร้บา้นตอนทท่ี2:ความเขา้ใจอนัผิดพลาด
คลาดเคล่ือนท่ีมีติอคนไร้บา้น(30 มิถุนายน 2015) ณฐัเมธี สยัเวช 
2http://thaihealth.or.th/Content/28652-เขา้ใจใหโ้อกาสคนไร้บา้น 19 มิถุนายน 2538 piyawan-on 
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ทั้งส้ิน รูปลกัษณ์ หน้าตา  สีผิว ลว้นเป็นเปลือกภายนอกท่ีปรุงแต่งไม่ไดมี้คุณค่าใดทั้งส้ิน  คนไร้
บา้น คนพิการ คนสติไม่ดี ไม่ไดแ้ตกต่างกบัคนรวยท่ีมีความรู้ ท างานดีๆ แต่งตวัดีๆ แมแ้ต่นอ้ย 

คนไร้บา้นบางจ าพวกมีความเปราะบางทางดา้นอารมณ์คือบางคนมีอาการของโรคซึมเศร้า
เพราะเคยเจอกบัเร่ืองเลวร้ายท าให้เขาหนีออกมา  บางรายเกิดจากตกงานปัญหาเศรษฐกิจและพบวา่
เป็นผูสู้งอาย ุ

 

‚  ขณะท่ีคนทัว่ไปมองว่าคนไร้บา้นน่ากลวั  เอาเขา้จริงเขาอยู่ในสถานะท่ีปกป้องตวัเอง
ไม่ไดเ้ลย  การนอนอยูข่า้งถนน ไม่มีอะไรท่ีจะปกป้องตวัเองจากคนเมาข่ีมอเตอร์ไซมาเอาหินขวา้ง 
ฉ่ีใส่รุมชกต่อยหรือจุดไฟเผาอยา่งท่ีเคยเป็นข่าว‛3 

 

อทิธิพลและความบันดาลใจจากชีวติประจ าวนั 

 

ภาพที ่2 ภาพถ่ายชีวติคนตามท้องถนน 

ขา้พเจา้เห็นมุมมองบางอยา่งในชีวิตจากการไดส้ัมผสัรับรู้ ดว้ยตนเอง จากการเดินทาง วนั
หน่ึงขา้พเจา้พบ  ยายคนหน่ึงนัง่อยูห่นา้ร้านเซเวน่ก าลงัสูบลูกโป่งขายอยู ่ ส่ิงท่ีเห็นคือสภาพความ
เก่าของเส้ือผา้การแต่งกายท่ีเก่าและหมองหม่นซ่ึงหนา้ร้านเซเวน่ท่ีมีป้ายรับสมคัรพนกังาน รับรู้ได้
                                                           
3http://www.postoday.com/analysis/interview/465097 
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ถึงความรู้สึกท่ียากล าบากของคนชนชั้นล่าง การไม่มีทางเลือก  แต่ส่ิงท่ีเขาท าคือการขายลูกโป่งเป็น
การมอบความสุขใหแ้ก่ผูอ่ื้น แต่ในความคิดคนอ่ืนอาจเป็นเพียงแค่คนขา้งถนนคนหน่ึง   

จากสภาพความเป็นอยูข่องขา้พเจา้ท าให้ขา้พเจา้มองชีวิตผูค้นดา้นลบ บางส่ิงของสังคมดูผุ
พงั บางผูค้นดูป่วย คนไร้บา้นอยู่ท่ามกลางความหนาวยามค ่าคืน ความสุขไม่อาจเขา้ถึง หลายคน
ป่วยทางใจและหลายคนป่วยทางกาย หลายคนตายจากโลกน้ีไป  ขา้พเจา้ใชป้ระสบการณ์ตนเองเป็น
จุดเร่ิมตน้  เร่ืองเกิดจากการท่ีคนใกลชิ้ดป่วย คนๆนั้นคือแม่ของขา้พเจา้  ความป่วยท่ีแสนทรมานใน
ระยะ11ปีเตม็ แม่ตอ้งเขา้รับการรักษาทุกปี  ฉายแสง ผา่ตดั และพร้อมๆกนัแม่ไดแ้ทง้ลูกไปถึง 2 คน 
ขา้พเจา้ท าส่ิงใดไม่ไดเ้ลย ไดแ้ต่เฝ้ามอง ความเครียดเขา้ทบัถมแม่อยา่งไม่เห็นใจ สภาวะเช่นนั้นคง
เหมือนการอยูต่วัคนเดียวในโลก คนรอบขา้งดูไม่มีตวัตน บางปีแม่ถึงกบัจิตตก  เสียสติ ความทุกข ์
ความเศร้า ความเจ็บปวดมีเกินกว่าจะรับมือได ้ ส่ิงท่ีแม่เป็นเหมือนตน้ไมท่ี้ไม่ยอมตายแตกก่ิงกา้น
ออกไปเร่ือยๆ ตดัแลว้แตกหน่อข้ึนมาใหม่ เอารากออกแม่คงตอ้งตาย  ส่ิงเดียวท่ีท าไดคื้อการยอมรับ
และอยู่ร่วมกบัมนั  ความสุขได้หายไปในรอบสิบกว่าปีท่ีผ่านมาและยงัคงฝังรากความเจ็บปวด 
ความเศร้าไวม้าก เงินท่ีหามาไดต้อ้งเสียไปกบัการรักษา อาหารการกิน 

เงินนบัวา่เป็นส่ิงจ าเป็น ทุกคนตอ้งการเงิน  แต่เงินไดท้  าใหคุ้ณค่าของคนเราดอ้ยลงไป 

นัน่นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการมองโลกท่ีเปล่ียนไป ไม่นบัรวมประสบการณ์ท่ีย  ่าแยอี่กมาก  
สภาพแวดลอ้มดูไม่น่าสนใจอีกต่อไป ผูค้นเป็นเพียงเศษเน้ือท่ีเดินได ้ความตายไดพ้ลดัพรากบุคคล
ท่ีเป็นท่ีรักไปจากขา้พเจา้  โลกไม่เคยปราณีส่ิงมีชีวิตแมแ้ต่เพียงน้อยนิด โชคชะตาและพระเจา้เป็น
เพียงแมลงสาบตวัเล็กท่ีน่ารังเกียจทุกส่ิงตอ้งใชเ้งินเป็นตวัก าหนด  ชีวิตอยูไ่ดก้็เพราะเงิน ป่วยก็ตอ้ง
ไปโรงพยาบาล กินก็ตอ้งซ้ือของ เดินทางตอ้งข้ึนรถ ตายก็ตอ้งมีงานศพ คนอยู่ด้วยปัจจยัส่ี ไดแ้ก่ 
อาหาร ท่ีอยู ่ยา เส้ือผา้ ความสุขหาไดก้บัส่ิงเหล่าน้ีและผูค้นศรัทธาในส่ิงเหล่าน้ี 

 แรงบนัดาลใจของขา้พเจา้เกิดข้ึนเม่ือไดเ้ห็นภาพของศิลปินผูห้น่ึง ซ่ึงชีวิตเต็มไปดว้ยความ
ทุกขท์รมานแสนเจบ็ปวดเอด็เวร์ิด มุงก ์ (Edvard Munch)  ศิลปินผูว้าดภาพเป็นผูป่้วยซึมเศร้า ตลอด
ชีวิตของเขาพบเจอกบัความสูญเสียมาตลอด เสียแม่ตอนอายุห้าขวบและพี่สาวตอนอายุสิบส่ี  แถม
สุขภาพของตวัเองก็ไม่ดี เขาเลยจมอยูก่บัความเครียด หดหู่มาทั้งชีวิต จึงถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก
เหล่าน้ีออกมาทางภาพวาด‚หวีด(The Scream)‛ ภาพชายร่างผอม ใบหนา้บิดเบ้ียวส่ือความสับสน
และเจ็บปวดในจิตใจมกัถูกน ามาใชเ้วลาเล่าถึงโรคทางจิตเวชอยู่เสมอ เรียกวา่เป็นสัญลกัษณ์อย่าง
หน่ึงเลยก็วา่ได ้  
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ชีวิตของขา้พเจา้เปรียบกบั  เอ็ดเวิร์ด มุงก์ไม่ต่างอะไรกนัมาก ส่ิงท่ีศิลปินแสดงออกมาบ่ง
บอกความคิดความรู้สึกท่ีเจ็บปวด ขา้พเจา้เห็นภาพของชายคนหน่ึงท่ีอดทนพร้อมๆกบัครอบครัว
ของเขา  ศิลปินอาจท าไดเ้พียงมองดูและยอมรับความทุกข์ท่ีมีอย่างเขม้แข็ง  แต่ส่ิงท่ีวิเศษท่ีสุดคือ
ภาพวาดท่ีแสนเจ็บปวด ซ่ึงสวยงามท่ีสุด ภาพหวีด (The Scream) เขา้ถึงอารมณ์ความรู้สึกทุกขข์อง
ผูค้นอยา่งมาก ส่ิงนั้นแสดงใหเ้ห็นวา่ความรู้สึกเป็นพื้นฐานของมนุษย ์ทุกคนต่างตอ้งยอมรับวา่ส่ิงน้ี
คือความสุข ส่ิงน้ีคือความทุกข์หรือท่ีเรียกกนัว่า สุขเวทนา ทุกขเวทนา เป็นการรับรู้ถึงสภาวะ ท่ี
เกิดข้ึนช่วงขณะนั้น  

หลายคร้ังท่ีได้เห็นคนขา้งทางไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือคนแก่ท่ีทุกข์ยากอยู่ในสภาวะท่ีเศร้า  
ตอ้งด้ินรนหาทางเอาชีวิตให้รอดในแต่ละวนั ขา้พเจา้ไดมี้โอกาสท่ีเห็นมุมมองท่ีแปลกออกไป เห็น
ภาพชายชราก าลงัฟุบตวัลงนอนในสถานีรถไฟขณะก าลงัรอรถไฟ มองไปท่ีตาเขา เขาไม่มีดวงตา
ทั้งสองขา้ง มองไปท่ีขาขาขา้งหน่ึงเขาไม่มี ส่ิงท่ีเห็นคือความจริงของชีวิตท่ีใครหลายๆคนไม่เคย
เห็น มนัท าใหข้า้พเจา้รู้สึกหวัน่ไหว รู้สึกถึงความเหน่ือย การด้ินรน ความเดียวดาย การเดินทางโดย
รถไฟชั้นสาม ท าใหข้า้พเจา้เห็นทุกอยา่งทุกแง่มุมของชีวติ มนัคือความจริง คนเหล่าน้ีเป็นคนชนชั้น
ล่างไร้การสนใจ โดนดูถูก สกปรก เป็นปัญหาเกิดอาชญากรรม ขา้พเจา้คิดว่าโลกไม่ยุติธรรมชีวิต
ทุกคนลว้นมีค่าเท่าเทียมกนั มนุษยทุ์กคนควรมีความสุขเท่าๆกนัคนบางคนไม่สมควรเจอกบัเร่ือง
เลวร้าย บางคนเกิดมาจนแลว้ยงัมีโรคภยัซ ้ าเติม  เป็นคนไม่สมประกอบบา้ง  เป็นคนสติไม่ดีบา้ง ทุก
ส่ิงจ าเป็นตอ้งทุกข์ทรมานขนาดน้ีหรือไม่  ใครช่วยคนเหล่านั้นไดบ้า้ง ไม่มีแมแ้ต่สายตาท่ีเหลียว
มอง ผูค้นเหล่านั้นกลายเป็นส่วนตกหล่นของสังคม  

คุณค่าของส่ิงต่างๆลว้นมีค่าเท่ากนั ส่ิงภายนอกไม่สามารถบ่งบอกถึงความสมบูรณ์แบบได ้ 
ความสมบูรณ์ไม่ไดว้ดักนัดว้ยวตัถุส่ิงของภายนอก หากแต่วดัดว้ยจิตใจและกระท าของผูน้ั้น  

‚A house is made of brick and stone. A home is made of love alone‛ 

‚ท่ีพกักายก่อดว้ยอิฐและหินหนกั ท่ีพกัใจก่อดว้ยรักเพียงอยา่งเดียว‛ 

กล่าวคือบา้นท่ีเป็นส่ิงก่อสร้าง คือ house แต่บา้นท่ีเป็นท่ีพึ่งทางจิตใจ คือ home   ท่ีพกัอาศยั
เป็นเพียงหน่ึงในปัจจยัส่ี ไม่ได้มีส่วนช่วยในการด าเนินชีวิตต่อไปของคนไร้บ้าน ส่ิงท่ีคนเรา
ตอ้งการคือความเขา้ใจ ความจริงใจ คุณค่าของคน 

ในระหวา่งการท างานศิลปนิพนธ์  ขา้พเจา้ไดเ้จอเหตุการณ์ท่ีท าให้ตวัตนเปล่ียนไป ขา้พเจา้
ไดป่้วยเป็นโรคซึมเซร้า ขา้พเจา้หมดศรัทธาและผดิหวงักบัตนเอง จากความผิดพลาดของตวัขา้พเจา้
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และเหตุการณ์เร่ืองร้ายๆท่ีเขา้มาอย่างต่อเน่ือง  ในระยะหลงัขา้พเจา้ท างานศิลปนิพนธ์แทบไม่ได้
หรือแมด้ าเนินชีวิตประจ าวนัยงัเป็นไปอย่างยากล าบาก ส่ิงท่ีผิดปรกติท่ีเกิดข้ึนกบัขา้พเจา้อาจเป็น
ความผดิปกติทางเคมีสมองท่ีท าให้ขา้พเจา้ทนความรู้สึกตนเองไม่ไดห้รือไม่อาจมาจากจิตใตส้ านึก 
เม่ือมองยอ้นกลบัไปยงัอดีตขา้พเจา้คิดตลอดเวลาวา่ ถา้ไดก้ลบัไปแกไ้ขเหตุการณ์ท่ีเลวร้ายตอนนั้น
ไดค้งดี ระหว่างการรักษาตนเองขา้พเจา้ไดพ้บเจอเพื่อนท่ีคอยให้ความรู้สึกท่ีดี ไดรู้้จกัโลกอีกดา้น
หน่ึง มนัคือการให้อภยัตนเองและให้อภยัผูอ่ื้น พบเจอเพื่อนร่วมซึมเศร้าอีกมากท่ีรู้จกัและไม่รู้จกั 
ขา้พเจา้พบวา่ทุกคนสามารถสร้างความหวงัข้ึนมาใหม่ไดแ้ละทุกอยา่งสามารถดีข้ึนได ้  ในขณะท่ี
ขา้พเจา้พิมพศิ์ลปนิพนธ์อยู่ขณะน้ี  บางส่ิงไดเ้ปล่ียนไป แม่ไดเ้ป็นมะเร็งระยะสุดทา้ย ขา้พเจา้ป่วย
เป็นโรคซึมเศร้าจากความผดิพลาดจากเหตุการณ์ต่างๆ ครอบครัวท่ีดูไม่มีแผนวา่ควรท าอะไรต่อไป 
ทุกอย่างไม่สามารถคาดเดาอะไรได้มากคุณค่าในตวัเองนับเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก ถา้คนๆหน่ึงรู้สึก
หมดคุณค่าลงไป ความคิด ความหวงั ความรัก ทุกอยา่งอาจหายตามไปดว้ยความศรัทธาคือส่ิงท่ีเรา
สร้างข้ึนมาเองจึงควรรักษาเอาไว ้

บางคร้ังเราไม่สามารถเห็นทุกๆส่ิงท่ีเราเจอในส่ิงๆเดียวได ้ทุกคนถูกสอนให้มองแต่ดา้นดี
ของบุคคลในสังคม หลายคนมีส่ิงท่ีเคยท าผิดพลาด อาจเพราะไม่ไดต้ั้งใจหรือเพราะความคุน้เคย 
การเห็นบุคคลอ่ืนเป็นแบบอยา่งหรืออาจแพใ้ห้กบัดา้นมืดของตนเอง คนเหล่านั้นคงตอ้งการการให้
อภยัเพราะความรู้สึกลึกๆ พวกเขาคงผิดหวงัในตนเองอยา่งมาก คนบา้ขา้งถนนพวกเขาคงเจอเร่ือง
ร้ายๆมาจนท าใหเ้ขาไม่อยากรับรู้ส่ิงใด เขาคงจดจ าแต่ส่ิงท่ีมีความส าคญักบัตวัเองเพราะเช่นน้ีทุกส่ิง
ไม่สามารถคาดการหรือหาความถูกตอ้งทั้งหมดไวไ้ดเ้วลาคนฟุ้งซ่านเสียสติส่งผลให้เหตุการณ์ท่ี
เลวร้ายอยู่แลว้นั้นแย่ลงกว่าเดิม เร่ืองท่ีผิดพลาดจะส่งผลต่อตวัตนภายในอนาคตเหมือนท่ีขา้พเจา้
เป็น 

ความศรัทธาเป็นส่ิงหน่ึงท่ีคนทุกคนมี บางคนเช่ือมัน่ในตนเอง บางคนเช่ือในค าอธิษฐาน 
หรือบางคนไม่ศรัทธาส่ิงใดเลย หากการด าเนินชีวติท่ีเหน็ดเหน่ือย มีคนกล่าววา่ ‘'ชีวิตไม่ส้ินตอ้งด้ิน
ต่อไป‚  ขา้พเจา้มีความคิดวา่ถา้มีเร่ืองเลวร้ายและเราพยายามสู้กบัมนั สุดทา้ยเราจะเจอความสุข แต่
ส่ิงท่ีขา้พเจา้เจอในชีวิตจริงทุกอย่างไม่ไดง่้ายอย่างท่ีผูอ่ื้นบอก หากมีบางคนเจอเร่ืองร้ายมากกว่า
เร่ืองดี ซ่ึงท าให้ส่ิงท่ีศรัทธานั้นพงัลง ความผิดหวงันั้นก่อเกิดความรุนแรงอย่างมาก สุดทา้ยคนท่ี
ผ่านไปไดมี้เพียงน้อยนิด   เงินเป็นเพียงตวัแปรตวัหน่ึงบางคร้ังไม่ส าคญัแต่บางคร้ังส าคญัมากๆ 
มากเสียจนมีค่ามากกว่าตัวตนของตนเอง   โลกของความเป็นจริงนั้ นโหดร้ายกว่า ท่ี คิด 
ประสบการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกนั ส่ิงท่ีทุกคนมีเหมือนกนัคือ ความทุกข ์ความสุข ความเศร้า 
ความเจ็บป่วย บา้งมีความสุขจนลน้เหลือแต่บางคนก็ทุกขร์ะทมจนเลือดตากระเด็น มีค าพูดหน่ึง
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ของ นิทเช (Friedrich Wilhelm Nietzsche) ในผลงานเร่ือง Thus spoke Zarathustra บอกวา่ พระเจา้
ตายแลว้ 

‚สังคมยุคใหม่ถูกขบัเคล่ือนดว้ยวิทยาศาสตร์และอุสาหกรรม แมแ้ต่ศีลธรรมก็เป็นส่ิงท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึนมาจากความอ่อนแอของตวัเองเพื่อใชเ้ป็นกฎเกณฑ์บงัคบัผูอ่ื้น    ระเบียบกฎเกณฑ ์
ประเพณีต่างๆ ก็เช่นเดียวกนั เพราะธรรมชาติของมนุษยต์อ้งการอ านาจ ในโลกน้ีไม่มีส่ิงจริงแท ้
(Truth) ใดๆทั้งส้ิน มีแต่การตีความเม่ือไร้พระเจา้ ไร้ศีลธรรม ไร้กฎเกณฑ์ ไร้สาระ ไม่มีความจริง
แทใ้ดๆมนุษยเ์ลยตอ้งพึ่งตนเองหรือเป็น ‚อภิมนุษย‛์ (Overman)ชีวิตมนุษยล์ว้นแต่ไร้สาระและน่า
เศร้า นิทเช่บอกว่าทางออกคือการพยายามสร้างชีวิตให้เป็นศิลปะซ่ึงจะเป็นผลงานท่ีไม่มีวนัตาย 
เรียกวา่แมต้วัตายแต่ช่ือยงัอยู‛่4 

มนุษยต์ั้งความหวงั ความเช่ือ ความศรัทธาข้ึนเพื่อบงการตนเองให้มีชีวิตท่ีดี  แต่มีบางคนท่ี
ผดิหวงัและหมดศรัทธาในเร่ืองเหล่านั้น บางอยา่งเราไม่สามารถก าหนดได ้เวลาเป็นส่ิงท่ีส าคญัทุก
ส่ิงลว้นเปล่ียนแปลงตามกาลเวลามนุษยใ์ห้ความส าคญัลว้นแต่เป็นการแทนค่าเพื่อสร้างคุณค่าและ
กฎเกณฑใ์นการด ารงอยูอ่ยา่งเป็นแบบแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Cybervanarmam.net  นิทเช่กบัหลกัปรัชญาหลงันวยคุนิยม 
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อทิธิพลและความบันดาลใจจากศิลปิน 

ภาพที ่3 ไพโรจน์  พเิชฐเมธากุล 

 

 

ศิลปิน ไพโรจน์  พิเชฐเมธากุล ใช้ผลงานศิลปะของตนในการช่วยเหลือผูอ่ื้น และสะทอ้น
สังคมของชนชั้นล่าง ซ่ึงต่างเต็มไปด้วยเหล่าคนไร้บา้น คนขอทาน ศิลปินพบว่าพวกเขาต่างมี
เหตุผลในส่ิงท่ีตนเองเป็น บางส่ิงบางอยา่งพวกเขาไม่ไดก้  าหนดเอง  ปัจจยัส่ิงท่ีคนแต่ละคนตอ้งการ
ไม่เหมือนกนั ส่ิงท่ีมีคุณค่าของแต่ละคนเหมือนหรือแตกต่างกนัอย่างไร  บางคนตอ้งการท่ีอยู่ บาง
คนตอ้งการอาหาร บางคนตอ้งการความรักความอบอุ่น ศิลปะเป็นส่ือกลางในการเช่ือมต่อของคน
ชั้นล่างกบัคนหลากหลายชนชั้น 

งานจิตรกรรของ ไพโรจน์ พิเชฐเมธากุล เป็นลกัษณะ Expressionis ซ่ึงใชฝี้แปรงท่ีรุนแรง 
สีท่ีมีความหนาและมีค่าของสีท่ีตดักนัอยา่งชดัเจน มีลกัษณะเด่นเฉพาะตวัในการใชสี้ท่ีแสดงออก
ถึงอารมณ์และมีความรวดเร็วในการท างาน ผูค้นสามารถเห็นกระบวนการท าไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา
ในท่ีสาธารณะเร่ืองราวของคนไร้บา้นถูกบอกเล่าผ่านงานศิลปะท่ีไดจ้ากเร่ืองราวของคนไร้บา้น 
ท่ีมา เร่ืองราว เหตุการณ์ท่ีส าคญัของคนไร้บา้น โดยผ่านวิธีการท างานของศิลปินเป็นลกัษณะฝี
แปรงเฉพาะตวั  

อิทธิพลท่ีไดรั้บจากศิลปินไพโรจน์ อยา่งมากคืออารมณ์ความรู้สึกของสี และเหตุผลในการ
ท างานศิลปะ  ศิลปินโดดเด่นทางดา้นการวาดภาพคนเป็นอยา่งมาก ความคิดในการช่วยเหลือคนไร้
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บา้น คนขอทาน เดินทางไปนิวยอร์กและเจอคนไร้บา้นมากมายเขาไดช่้วยคนเหล่านั้นไว ้นัน่คือส่ิง
ท่ีขา้พเจา้ประทบัใจศิลปินกล่าววา่การไดฟั้งเร่ืองราวของผูค้นต่างๆท าใหเ้รามีความสุข 

ศิลปินใชเ้วลาอาศยัอยูใ่นนิวยอร์กเป็นเวลากวา่ 5 ปี ผลงานศิลปะท่ีท าให้เขาเป็นท่ีรู้จกัไป
ทัว่นิวยอร์ก คือโปรเจคท ์ The Positivity Scolls ให้เหล่าคนไร้บา้นตามทอ้งถนนของนิวยอร์กมา
เป็นนายแบบในการวาดภาพลงบนมว้นผา้ใบจ านวนมากมาย เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนไร้บา้น โดย
การวาดภาพใหพ้วกเขาเพื่อใหค้นมาบริจาค ทั้งอาหารและเงิน 

จุดเร่ิมตน้ของโครงการน้ีคือการท่ีศิลปินไดพ้บกบัเหตุการณ์หน่ึง   

‚ตอนนั้นท างานอยูท่ี่สตูดิโอประมาณ ตี 2 ก าลงัจะเดินกลบับา้น ระหวา่งท่ีเดินทางไดเ้ขา้
ไปในซอยหน่ึง ผมเจอคนแก่ผิวขาวอายุประมาณ 60-70 ถูกคนผิวสีท าร้ายอยู ่ผมตดัสินใจวา่จะไม่
ช่วยเลยเดินกลบับา้น พอเดินกลบับา้นก็คิดตลอดทางว่าท าไมเราไม่ช่วยคนไร้บา้นคนน้ี เรากลวั
อะไร ท าไมเราเห็นแก่ตวัจงัเลยท่ีไม่ช่วยเขา‛5 

"เม่ือก่อนผมวาดรูปเพื่อหวงัจะไดแ้สดงในแกลเลอรี พยายามหาเร่ืองมาใส่ หาประเด็นท่ี
น่าสนใจ และจะวาดให้เน้ียบมากๆ เพื่อท่ีจะขายได ้แต่วนัน้ีผมวาดเพราะชอบ สนุก ผมเคยโดนคน
ไร้บา้นฉีกงานต่อหนา้หลายรอบ โดนเหยยีบ โดนขย  า เพราะบอกวา่ไม่มีประโยชน์ กินไม่ได ้ผมเลย
คิดว่าศิลปะอยู่ท่ีมุมมอง บางคนเห็นค่า บางคนไม่เห็นค่า บางทีพิซซ่า อาจมีประโยชน์มากกว่าก็
ได"้5 

 

 

 

 

 
                                                           
5http://minimore.com/f/artist-pairoj-pichetmetakul-177 เร่ืองราวสร้างแรงบนัดาลใจจากศิลปินไทยท่ีดงัไกลถึง

นิวยอร์ก  

‘ปีอก-ไพโรจน์ พิเชฐเมธากลุ’(วนัท่ี19 พฤศจิกายน 2015 ) 
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ภาพที ่4 เอด็วาร์ดมุนช์ (Edvard Munch) (The Sick Girl) 

 
 

เอ็ดวาร์ดมุนช์ (Edvard Munch) จิตรกรชาวนอร์เวยผ์ลงานแนวเอ็กเพรสชัน่นิสม ์
ทีไดอิ้ทธิพลแก่ขา้พเจา้ คือภาพ "เด็กหญิงป่วย" (The Sick Girl) ซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจ มา
จากการเจบ็ป่วยของพี่สาวโดยลกัษณะของฝีแปรงท่ีเป็นเส้นท าใหเ้กิดความรู้สึกเคล่ือนไหว 
มีแรงสั่นไหวทางความรู้สึก ภาพวาดของศิลปินเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจริงกบัศิลปิน ภาพจึงให้
ความรู้สึกอยา่งแทจ้ริง ความทุกขค์วามเจบ็ปวดเป็นส่ิงท่ีขา้พเจา้มองเห็นและรับรู้ได ้

‚ชีวิตในวยัเด็กของจิตรกรชาวนอร์เวย์เอ็ดเวิร์ดเป็นท่ีน่าเศร้า วณัโรคท าลาย
ครอบครัวของเขา แม่ของเขาเสียชีวิตจากโรคเม่ือเขายงัเป็นเด็กเช่นเดียวกบัพี่สาว นอ้งสาว
อีกความทุกขท์รมานจากความเจ็บป่วยทางจิต แมว้า่พ่อของเอ็ดเวิร์ดท่ีท างานเป็นเจา้หนา้ท่ี
ทางการแพทยเ์ขาก็ไม่ไดจ่้ายเงินมากนกัและครอบครัวก็ยากจนตวัเองเป็นเด็กท่ีอ่อนแอมาก
และงานศิลปะของเขาท าออกมาจากบรรยากาศของความเจ็บป่วยความกลวัและความเศร้า
โศกท่ีน่ากลวัของครอบครัว‛6 
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ภาพที ่5 เอด็วาร์ดมุนช์ (Edvard Munch) (The Scream) 

ภาพกรีดร้อง ใช้เทคนิคสีน ้ ามนั ผสมสีฝุ่ นและสีชอล์คเป็นภาพท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของมุงค ์
ภาพแสดงอาการกรีดร้อง หวาดผวา ระบายความทุกขข์องชายคนหน่ึง โดยบรรยากาศ ทั้งสีและเส้น
สาย ส่งเสริมใหก้ารกรีดร้องน้ีโหยหวนและรุนแรงมากข้ึน 

‚ฉันหยุดอยู่ท่ีราวสะพาน และรับรู้ได้ว่ามนัเป็นเร่ืองของความตายอย่างแน่แท้ทีเดียว 
สะพานท่าเรือท่ีท าใหฉ้นัหดหู่ใจ เหนืออ่าวแคบๆของชายฝ่ังทะเลท่ีมีหมู่เมฆสีแดงราวกบัเลือดและ
เปลวไฟ เป็นเส้นโคง้ตามแนวเส้นโคง้ของชายฝ่ังทะเลสีด าน ้ าเงิน เพื่อนๆของฉนัไดจ้ากไปแลว้ทิ้ง
ใหฉ้นัตอ้งโดดเด่ียวเดียวดาย ทนทุกขท์รมานอยา่งแสนสาหสัและกลายเป็นคนท่ีไดย้ินเสียงร้องให้
คร ่ าครวญของธรรมชาติอยูต่ลอดเวลา‛ 

 

 

 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.dooruengdd.com/2012/05/scream-edvard-munch-1199.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi3wo7Xz5LbAhXGrY8KHdE_C-UQFghTMA4&usg=AOvVaw27OE19miLNRB1I1ZdKZC2T
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ภาพที ่6 Gustave Courbet, TheStonebreakers 

 

 

Stone-Breakersปี 1849-1850  เป็นภาพท่ีบอกถึงสังคมทุนนิยม การใชแ้รงงาน ความเหน็ด
เหน่ือยของชนชั้นรากหญา้  ศิลปินใชท้่าทางของคนในการส่ือสารโดยเนน้ไปท่ีวตัถุส่ิงของรอบๆได้
อยา่งชดัเจน 

ปี 1849-1850  แรงบนัดาลใจจากค าพดูหน่ึงของจิตรกรแนวสัจนิยม ณ็อง เดซีเรกุสตาฟวก์ูร์
เบไดก้ล่าววา่"กจูะไม่วาดภาพพวกเทพและนางฟ้า ยกเวน้แต่วา่ มึงหาเทพตวัเป็นๆใหก้ดูู" 

ปิแอร์-โชเซฟ พรูดง นักหนังสือพิมพ์ผูบ้นัทึกไว ้ค าพูดน้ีแสดงให้เห็นว่าส่ิงท่ีเช่ือได้คือ
ความเป็นจริง ผลงานท่ีจิตรกรวาดภาพ Stone-Breakers ท่ีพูดถึงสัจธรรมในสังคมท่ีเรามองขา้ม
ความเป็นอยู่ความเหน่ือยยาก ซ่ึงเป็นการแบ่งแยกกนัดว้ยรูปลกัษณ์ภายนอก หน้าท่ี ชนชั้น กูร์เบ
แสดงให้เห็นถึงความตรงไปตรงมาของสังคมมนุษย ์ภาพส่วนใหญ่ไร้การแต่งเติมให้สวยงามเกิน
จริง แสดงออกตามท่ีเป็นผ่านทางผลงานศิลปะของลทัธิสัจนิยมคือแสดงให้เห็นความเป็นมนุษย์
แท้ๆ  การแสดงความยากจนของชนชั้นกรรมชีพ ชาวนา ยากจน ความไม่มีของกินของคนผนัผวน
ตามเศรษฐกิจของฝร่ังเศสท่ีเส่ือมสลาย ความกดดนัและไม่เท่าเทียมกนัน าไปสู่การปฏิวติัลม้ศกัดินา 

ภาพที ่7 เหยี่ยวราตรี (Nighthawk) 
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ผลงานจิตรกรรมของเอดเวิร์ด ฮูปเปอร์  (Edward Hopper) 

หน่ึงในผลงานจิตรกรรมของศิลปินอเมริกนัท่ีคนรู้จกัมากท่ีสุด วาดเม่ือปีค.ศ. 1942  

ขา้พเจา้ไดแ้ง่คิดและรูปแบบการใช้สี องค์ประกอบจาก เอดเวิร์ด ฮูปเปอร์ ในความแปลก
แยก (Alienation) ภายใตร้ะบบทุนนิยมเป็นภาวะท่ีคนรู้สึกวา่ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยถู์กลดทอนลง  
ผูใ้ช้แรงงานตอ้งท างานอยู่ตามกรอบท่ีก าหนด เป็นช่วงเวลาท่ีถูกบีบบงัคบัและจ ายอม เน่ืองดว้ย
หนา้ท่ีและบริบททางสังคมองคป์ระกอบในงานของขา้พเจา้แสดงให้เห็นถึงถึงพื้นท่ีวา่งเพื่อให้รู้สึก 
โดดเด่ียว แปลกแยก 

ชีวิตของชาวอเมริกนัในเมืองใหญ่ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยตึกสูงๆ กบัผูค้นท่ีเดินสวนทางไปมา
ลึกๆแลว้ คนส่วนใหญ่จะรู้สึกโดดเด่ียวเพราะชีวิตในเมืองใหญ่มีลกัษณะสังคมแปลกแยกต่างคน
ต่างอยู ่      ในภาพน้ีประกอบดว้ยตวัละครส่ีคน ในฉากร้านอาหารท่ีเปิดขายม้ือดึก บริเวณมุมตึกท่ี
มองเห็นขา้งในผา่นกระจกใสบานใหญ่ ทั้งหมดอาจจะไม่รู้จกักนั แต่มาพบเจอโดยบงัเอิญ ระหวา่ง
คนขายกบัลูกคา้ หรือระหวา่งลูกคา้กบัลูกคา้ 
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อทิธิพลทางทฤษฎสัีงคมวทิยา 

มนุษยถู์กจดัให้เป็นสัตวส์ังคม สังคมย่อมมีการปกครองและแบ่งแยกกลุ่ม อาจเป็นเพราะ
พื้นฐานของมนุษยท่ี์มีความตอ้งการสูง หากแต่ทุกคนไม่ไดเ้กิดมาอยา่งเท่าเทียม การท่ีลูกคนจนมี
ความตอ้งการมาก แต่ไม่ต่างจากความตอ้งการของลูกคนรวยเท่าใดนกัต่างกนัเพียงท่ีปัจจยัในการ
ซ้ือในส่ิงท่ีตอ้งการและสถานภาพทางสังคม รวมถึงความสมบูรณ์ของร่างกาย  

หากดูอย่างผิวเผิน ผูค้นอาจไม่ได้แปลกแยกอะไร แต่หากมองดูอย่างถ่ีถ้วน คนเราได้
แบ่งแยกกนัตั้งแต่ก าเนิด เวลาคนเราเกิดมา ปัจจยัแรกก็คืออาหาร เด็กตอ้งกินนม อาหารแรกคือนม
แม่ นมแม่แต่ละคนจะมีไม่เท่ากนัซ่ึงการได้นมแม่ไม่เท่ากนั เด็กก็อาจเติบโตต่างกนั แข็งแรงไม่
เท่ากนั ทุกอยา่งเป็นธรรมชาติของสังคม  

ทฤษฎีมาร์กซิสต์คือทฤษฎีสังคม และการเมือง ท่ีมีพื้นฐานมาจากผลงานของมาร์ก และ
ฟรีดริช เองเงิลส์ กล่าวว่า  ฐานคิดท่ีส าคญัสุดของหลักการน้ีคือ  ปัญหาวตัถุท่ีเก่ียวกบัการผลิต
ปัจจยัพื้นฐานท่ีมีความจ าเป็นใน          การด ารงชีวิตของมนุษย ์๔ ประการ (อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ี
อยู ่ยา)  ปัญหาเหล่าน้ีถูกน าไปสู่กิจกรรมทางสังคมและวธีิการแกปั้ญหาก็แตกต่างกนัไปตามยุคสมยั
ทางประวติัศาสตร์  ซ่ึงสังคมสมยัใหม่มีการจดัระเบียบสังคมในรูปของการแบ่งงานกนั เป็นระบบ
และตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากข้ึน  ไม่เพียงแต่ความจ าเป็นพื้นฐานของมนุษย์
เท่านั้ น   แต่ย ัง มีสินค้าและบริการอ่ืนๆ ท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึน   ในระบบเศรษฐกิจท่ี มี
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ด้ า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม   แ ล ะ เ ท ค โน โ ล ยี เ รี ย ก ไ ด้ ว่ าทฤ ษฎี วั ต ถุ นิ ย ม
ประวตัิศาสตร์  (Historical Materialism) 

ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยตอ้งท างานกบัผูเ้ป็นนายจา้ง ซ่ึงผูมี้รายไดน้อ้ยจดัไดว้า่เป็นชนชั้นล่าง ผูใ้ช้
แรงงาน ส่วนนายจา้งจดัไดว้า่เป็นชนชั้นกลาง ซ่ึงรับผลประโยชน์จากลูกจา้ง 

ความคิดพื้นฐานของมาร์ก  คิดว่าสถาบนัทางเศรษฐกิจมีความส าคญัเป็นอนัดบัแรกใน
สังคม  คนท่ีเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีผลิตสินค้าและบริการ   (ชนชั้นกลาง)  เป็นผูมี้
อ านาจ  พวกเขาไดรั้บผลประโยชน์จากการขดูรีดชนชั้นกรรมกรท่ีท างานอยูใ่นสถานประกอบการ
ของพวกเขา (Marx)  เรียกรูปแบบน้ีวา่  ‚กระฎุมพี‛  เน่ืองจากบทบาทท่ีครอบง าของชนชั้นกระดุมพี
หรือชนชั้นกลางท่ีเป็นเจา้ของโรงงานอุตสาหกรรม) 

ลกัษณะการครอบง าของชนชั้นปกครอง ในสังคมปัจจุบนัการครอบง าไม่ได้มีลกัษณะ
เปิดเผย ไม่มีลกัษณะบงัคบั ไม่มีลกัษณะสมคบกนัหลอกลวง แต่ทวา่การครอบง านั้นแฝงตวัอยูใ่น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
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ทุน ท่ีมีรูปแบบหลากหลาย อาทิ ทุนวฒันธรรม / ทุนสัญลกัษณ์ ซ่ึงคนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้สึกว่า
เป็นการใชค้วามรุนแรงในการครอบง า ซ่ึงปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu: 1930 – 2002) เป็นนกั
สังคมวิทยาชาวฝร่ังเศส เรียกขานปรากฏการณ์น้ีว่า ความรุนแรงเชิงสัญลกัษณ์   บูร์ดิเยอต่อยอด
ความคิดวา่ ทุนวฒันธรรมและทุนสัญลกัษณ์ นั้นมนัมีกระบวนการผลิตซ ้ าทางสังคมเพื่อสืบทอดกนั
ไป ดงันั้นในงานเขียน Reproduction in Education Society and Culture 1977 บูร์ดิเยอไดส้รุปไวว้า่ 
กระบวนการเรียนการสอน หลกัสูตร ครู นกัเรียน เป็นกลไกในการครอบง าและตกเป็นเคร่ืองมือใน
การสะสมทุนวฒันธรรมและทุนสัญลกัษณ์ดว้ย ดว้ยวาทกรรมท่ีวา่ จบมาจากโรงเรียนไหน จบมา
ดว้ยเกรดอะไร เป็นลูกศิษยใ์คร ซ่ึงค าถามเหล่าน้ีสะทอ้นถึงปริมาณและคุณภาพของทุนวฒันธรรม
ในปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

บทที่3 

รูปแบบและวธีิการในการสร้างสรรค์ 

        ขา้พเจา้เกิดความสะเทือนใจเม่ือไดม้องชนชั้นทางสังคมท่ีถูกแบ่งแยก  มุมมองบางมุมมองท่ีไม่
เคยได้พบเห็น ภาพถ่ายจึงเป็นข้อมูลท่ีส าคญัในการบนัทึกเหตุการณ์ต่างๆภาพท่ีถูกบนัทึกจึงมี
สภาวะท่ีไม่แน่นอน ไม่ชดัเจน เพราะวธีิการแอบถ่าย ท่าทีของบุคคลต่างๆหรือกระทัง่สัตวข์า้งถนน
ท่ีพิการ ซ่ึงไม่ต่างอะไรจากคน รูปแบบและวธีิการสร้างสรรคจึ์งถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพเหมือน
แสดงอากปักริยาท่าทางท่ีมีความหมายท่ีชดัเจน แต่อาศยัความบงัเอิญเพื่อบ่งบอกความเป็นจริง บาง
ส่ิงท่ีไม่อาจเห็นไดภ้ายในพริบตา 

 

การก าหนดมุมมองผ่านจิตรกรรมสองมิติ 

       การเดินทางของขา้พเจา้ก่อให้เกิดผลงานจิตรกรรมท่ีใชช่้วงเวลา เป็นตวัก าหนด การไดเ้ขา้ไป
สัมผสัชีวิตความเป็นอยู่ ความแตกต่าง ส่ิงของต่างๆขา้วของเคร่ืองใช้ สภาพแวดลอ้ม  ในเวลาท่ี
จ ากดัเราสามารถเห็นมุมมองท่ีแปลกตา ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ผูค้นระมดัระวงัตวัและไม่ชอบสายตาของ
ผูอ่ื้นท่ีจอ้งมอง  คนเราชอบปกปิดความจริงท่ีไม่ชวนมอง ความไม่สวยงามเอาไว ้เพื่อรักษาคุณค่า
ของตนเอง แต่มีคนบางกลุ่มท่ีไม่ปกปิดภาพลกัษณ์ส่ิงใดเลย อาจเป็นเพราะพวกเขาไม่สามารถเลือก
ท่ีจะเจอกบัส่ิงใดไดแ้ละน่ีคือมุมมองในผลงานจิตรกรรมของขา้พเจา้ 

 

การก าหนดแนวเร่ืองในงานจิตรกรรม 

       ขา้พเจา้แสดงเน้ือหาการตอบสนองความรู้สึกทางดา้นลบเพื่อบอกความจริงท่ีมีอยู่ในทุกๆส่ิง 
ทั้ งมนุษย์ สัตว์ ส่ิงของ รวมถึงธรรมชาติท่ีเป็นอยู่ความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดและวิธีการ
สร้างสรรค์จึงเป็นการแสดงความจริงท่ีเกิดข้ึน ซึงเป็นการแสดงความจริงบนขอ้ผิดพลาดเพื่อบ่ง
บอกถึงความเจ็บป่วย ความทุกข์ยาก การด้ินรนของทุกชีวิตรวมถึงคุณค่าของทุกๆส่ิง ท่ีตั้งอยู่บน
หลกัของธรรมชาติ การเกิด แก่ เจบ็ ตาย ความไม่แน่นอนท่ีท าให้เกิดทุกขท่ี์เรียกวา่ ทุกขเ์วทนาและ
สุขเวทนา  
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ตัวอย่างภาพถ่ายทีใ่ช้สร้างสรรค์ผลงาน 

 

 

ภาพที ่8 ภาพถ่ายคนข้างทาง 

 

 

ภาพที ่9 ภาพถ่ายคนข้างทาง 
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ภาพที ่10 ภาพถ่ายคนข้างทาง 

 

 

 ภาพที ่11 ภาพถ่ายสัตว์ข้างทาง 
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ภาพที ่12 ภาพถ่ายคนข้างทาง 

 

 

 

 

ภาพที ่13 ภาพถ่ายคนข้างทาง 
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ภาพที ่14 ภาพถ่ายคนข้างทาง 

 

ภาพที ่15 ภาพถ่ายคนข้างทาง  
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การแสดงออกผ่านทศันธาตุทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 

ทศันธาตุท่ีใช้ในงานสร้างสรรค์เป็นเคร่ืองมือในการแสดงออกทางความหมาย สามารถ
บอกความคิด แสดงความสะเทือนใจ การรับรู้ทางความรู้สึก เพื่อส่ือสารกบัผูรั้บชมไดอ้ยา่งชดัเจน็ 

ทศันธาตุท่ีขา้พเจา้ใช้คือ เส้น จุด สี และน ้ าหนกั เป็นสารท่ีบอกการรับรู้ทางการมอง ผล
จากการสร้างทศันธาตุและท าลายพร้อมๆกนับ่งบอกถึงความไม่สมบูรณ์แบบ รวมถึงรูปทรงท่ี
เกิดข้ึนจากการท าลายเทคนิคจิตรกรรมเป็นรูปทรงท่ีขาดๆเกินๆและพื้นท่ีวา่งในงานจิตรกรรมท าให้
เกิดความรู้สึกความอา้งวา้ง เป็นพื้นท่ีแสดงความรู้สึก สีท่ีถูกลดหลัน่และการถูกสร้างข้ึนใหม่ของสี
เป็นกลไกลตามธรรมชาติน ้ าเป็นตัวท าลายท าให้เกิดการบิดเบือนของรูปทรงท่ีเป็นจริงให้ไม่
สมบูรณ์ สร้างระยะและความละเอียดของภาพเกิดเป็นมิติใหม่ในงานจิตรกรรม 

รูปทรง (Form) 

รูปทรงสร้างความหมายดว้ยตวัของรูปทรงเอง ความหมายท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนเป็นทั้งส่ิงท่ี
แสดงออกทั้งด้านบวกและด้านลบได้ ความไม่สมบูรณ์แบบในรูปทรงนั้นอาจบอกถึงความจริง 
ความไม่แน่แทจี้รัง หรือความเจ็บปวด แต่อีกนัยยะหน่ึงได้แฝงอีกความหมายหน่ึงก็เป็นได้ เช่น 
รูปทรงคนท่ีแขนขาดก าลงันัง่ขอทานอยู ่ความหมายของรูปทรงอาจบอกถึงความทุกข ์ความหดหู่น่า
เวทนา แต่อีกนยัยะท่ีแฝงคือ การด้ินรนต่อสู้ ความอดทน ความพยายาม   รูปทรงหน่ึงจึงสามารถ
บอกถึงเร่ืองท่ีเป็นทั้งด้านบวกและด้านลบในตวัเองพร้อมๆกนั อาจเป็นเร่ืองเศร้าและความสุข
พร้อมๆกนั  รูปทรงเป็นตวัก าหนดใหเ้ห็นภาพท่ีท าใหเ้ห็นเร่ืองและเน้ือหา ซ่ึงทั้งสองไดท้  าหนา้ท่ีไป
พร้อมๆกนั ขา้พเจา้มองเห็นรูปทรงส่ิงมีชีวิตมีทั้งอารมณ์ความรู้สึก ความคิดของรูปทรงนั้นๆเป็น
ความหมายในดา้นบวกแต่เน้ือหาไปทางดา้นลบ รู้สึกถึงความจริงเม่ือผูช้มเห็นภาพของรูปทรงจึงท า
ใหจ้ดจ าภาพ และเร่ืองราวเหตุการณ์ไดอ้ยา่งชดัเจน 

ข้าพเจ้าสร้างรูปทรงท่ีถูกท าลายจากความสมบูรณ์แบบให้ไม่สมบูรณ์แบบ ซ่ึงได้ให้
ธรรมชาติเป็นตวัแสดงความสามารถท่ีมีอยูโ่ดยไร้การควบคุมอยา่งชดัเจน ความหมายท่ีเป็นดา้นลบ
ทางรูปทรงจึงถูกย  ้าให้แสดงออกทางกายภาพ การรับรู้ทางสายตาท่ีไม่ไดเ้กิดจากความคุน้เคยทาง
สายตา เป็นรูปทรงท่ีแสดงออกความรู้สึกและความหมายใหม่ไดอ้ยา่งอิสระ 

เส้น(Line) 

       เส้นเป็นตวัก าหนดขอบเขตของรูปทรงและทิศทาง เส้นในผลงานเกิดข้ึนจากการร่างภาพและ
ทิ้งความเป็นภาพร่างบางส่วน อาจเกิดข้ึนไดจ้ากลายละเอียดเล็กๆท่ีเราไม่ทนัสังเกต เส้นและสีใน
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งานของขา้พเจา้อาจมาพร้อมๆกนั บางคร้ังเส้นอาจท าหน้าท่ีนอ้ยกวา่สีเพราะหลงัจากเส้นปากกาท่ี
ถูกการท าลายจากน ้าท าใหเ้ส้นนั้นสลายไปเป็นสีและน ้าหนกัแทน 

สีและน า้หนัก(Color and weight) 

สีเป็นทศันธาตุท่ีขา้พเจา้ใช้ในการสร้างสรรค์และให้ความส าคญัในระบบสีเป็นล าดับ
รองลงมาจากเส้นและน ้ าหนกั จึงจ าแนกการสร้างสรรคใ์นการใชสี้ออกเป็น3ประการ ไดแ้ก่ ระบบ
การใชสี้ในผลงาน การใชสี้ใหเ้ป็นค่าน ้าหนกัในผลงานและสีท่ีใชใ้นการสร้างสรรค ์

1.ระบบการใชโ้ครงสีในผลงาน ประกอบดว้ยการเลือกโทนสี การวางโครงสี การผสมสี 

1.1 การเลือกโทนสี ขา้พเจา้เลือกโทนสีในโทนเดียวเป็นหลกั โดยวเิคราะห์จากเน้ือหาสาระ
ในผลงานนั้นๆอาจเร่ิมตน้ดว้ยสีท่ีมีความคิดในขณะนั้น สีท่ีใชม้กัเป็นสีโทนเดียวกนักลมกลืนกนั
แต่มีบางส่วนท่ีเป็นสีคู่ตรงขา้มตดักนัเป็นจุดเล็กจุดหน่ึง สีท่ีใช้โดยรวมเป็นสีหม่นไม่สดมากและ
คลุมไวเ้ป็นสีเดียวกนั เช่น น ้าเงินอมเทาซ่ึงเกิดจากการทบัซ้อนของเส้นปากกาโดยรวมกนัเป็นหน่ึง
ดว้ยน ้ า ให้อารมณ์ความรู้สึกหม่นหมอง เศร้าแต่เขม้แข็ง บางคร้ังสีท่ีก าหนดไวไ้ม่เป็นอย่างท่ีคิด
เน่ืองจากธรรมชาติท่ีไม่สามารถควบคุมได ้

1.2 การวางโครงสี ขา้พเจา้เลือกวางโครงสีโดยรวมโดยให้ค่าสีจากจุดเด่นของภาพก่อน
และวางสีในองคป์ระกอบรองๆลงมาโดยวางสีบรรยากาศเป็นขั้นสุดทา้ย ผลงานบางช้ินใช้วิธีการ
วางโครงสีท่ีไม่เหมือนกนัข้ึนอยูก่บัการจดัรูปแบบ 

1.3 การผสมสี การผสมสีขา้พเจา้เขียนสีจากปากกา ผสมทบัซ้อนข้ึนมาทีละสี ผสมจาก
อ่อนมาเขม้ สีสดจะมีการเบรกค่าน ้าหนกัโดยเขียนสีคู่ตรงขา้มทบัซ้อนลงไปเพื่อคลุมโทนสีให้หม่น 
โดยค่อยๆลงทีละส่วนใชเ้วลาในการลงใหเ้ตม็ท่ีละส่วน 

2. การใช้สีให้ค่าน ้ าหนกัในผลงาน ขา้พเจา้ใช้ความบางเป็นตวัสร้างค่าน ้ าหนกัและพื้นผิวของงาน 
ค่าของสีในผลงานท าหน้าท่ีรองลงมาจากค่าน ้ าหนัก สีท่ีเขียนทบัซ้อนลงไปเปล่ียนไปเป็นค่า
น ้ าหนกัแทนโดยหลกัการทางธรรมชาติ สีของปากกาหมึกซึมท่ีโดนน ้ าถูกเจือจาง บา้งเขม้ข้ึน บา้ง
อ่อนลง เป็นค่าน ้าหนกัท่ีเกิดข้ึนไม่แน่นอน โดยท่ีคาดเดาไม่ได ้

3. ชนิดของสีในการสร้างสรรค ์ขา้พเจา้เลือกใชสี้น ้าและปากาผสมกนั สีจากการเขียนข้ึนถูกกระจาย
แตกออกโดยน ้าเป็นตวัท าลาย 
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พืน้ผวิ (Texture) 

การสร้างพื้นผวิ ขา้พเจา้ใชว้ธีิการสร้างแบบลวงตา ดว้ยลกัษณะงานเป็นวาดเส้นผสม สีและ
น ้าหนกัท าใหเ้กิดพื้นผวิ ความมนั ความดา้นและความเงาของพื้นผิวเกิดจากการวาดเส้นและท าลาย
โดยธรรมชาติ น ้ าเป็นทั้งตวัสร้างบรรยากาศให้แก่งานขา้พเจา้ รวมถึงการท าลายเส้นสีและน ้ าหนกั
เกิดเป็นพื้นผิวท่ีลวงตา พื้นผิวสามารถสร้างระยะให้แก่ผลงานและสร้างอตัลกัษณ์ของรูปทรง บ่ง
บอกความชัดเจน ความพร่ามวั จนรวมถึงความเจ็บป่วย ความอดอยาก ความเหน่ือยล้า โดยการ
สัมผสัทางสายตารับรู้ทางความรู้สึก 

วธีิการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. เก็บภาพของคนท่ีพบเจอในท่าทางต่างๆหลากหลายมุมมอง ตามสถานท่ีต่างๆ โดย
หลีกเล่ียงการถ่ายแบบท่ีตั้งใจเกินไป ศึกษาหาความเป็นจริงของชีวิตพวกเขา เลือกภาพถ่าย
ท่ีเป็นธรรมชาติมากท่ีสุดและน าภาพทั้งหมดมาเรียงเปรียบเทียบความเขา้กนั ขดัแยง้กนั 
พยายามนึกถึงภาพโดยรวมตอนเสร็จของสีและน ้าหนกัทั้งหมด 

2. กระบวนการร่างภาพ ขา้พเจา้ร่างภาพดว้ยสีโดยวางโครงสีและน ้ าหนกั ท าการปรับสีและ
ค่าน ้าหนกั ลดทอนค่าของสีและน ้ าหนกัตามสมควร ในขั้นตอนน้ีสามารถเพิ่มหรือลดภาพ
บางส่วนแล้วแต่ความต้องการ เม่ือร่างภาพเสร็จจึงเป็นกระบวนการสร้างสีและให้ค่า
น ้าหนกัใหค้รบสมบูรณ์แบบ 

3. ขั้นตอนการสร้างสีและน ้ าหนกัส่วนใหญ่จะเร่ิมลงสีจากพื้นท่ีรูปทรงคนหรือวตัถุส่ิงของ
ก่อนและขยายลงสีในบรรยากาศกบัพื้นท่ีวา่งต่อไป เขียนลายเส้นตามความรู้สึกท่ีเนน้จาก
ภาพตน้แบบ เร่ิมเขียนลายละเอียดทีละช้ินพร้อมกบัใชน้ ้ าเป็นตวัท าละลายปากกา ดว้ยการ
ใชฟ๊้อกก้ีฉีดในส่วนท่ีตอ้งการใหห้มึกปากาละลาย เพื่อสร้างค่าน ้ าหนกัและพื้นผิวไปพร้อม
กนั 

4. เม่ือไดภ้าพท่ีมีน ้าหนกั สีและพื้นผิวพอสมควร ขั้นตอนน้ีเป็นการสร้างพื้นผิวท่ีเกิดจากการ
ท าลายในขั้นตอนสุดทา้ย ขา้พเจา้ใช้น ้ าเป็นตวัท าลายภาพให้ภาพไม่สมบูรณ์แบบ สร้าง
ความผดิเพี้ยนของรูปทรงท่ีมากข้ึน กระจายสีของรูปทรงสู่บรรยากาศ 

5. ขา้พเจา้เร่ิมใส่ลายละเอียดท่ีควรเนน้เพิ่ม ให้สมบูรณ์แบบเฉพาะจุด โดยไม่ถึงกบัเขียนให้
สมบูรณ์เท่าเดิมมาก ปล่อยให้พื้นผิวและสีท างานตามกระบวนการธรรมชาติ กระบวนการ
น้ีเร่ิมใช้เวลาในการวิเคราะห์ พิจารณา ใคร่ครวญและประเมินผลงานสลบักบัการท างาน 
เป็นขั้นตอนท่ีใชเ้วลานานท่ีสุด 
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6. ก่อนท่ีช้ินงานจะเร่ิมเสร็จ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาอีกคร้ังว่าควรเพิ่มเติมส่วนใด โดยพิจารณา
จากภาพหากไม่เป็นไปตามท่ีคิดไว ้ให้ละทิ้งภาพตน้แบบไปและเช่ือถือในงานจริงมากกวา่ 
เม่ือพิจารณาว่าขาดส่วนใดก็ให้ใช้ความรู้สึกในการตดัสินใจ จุดใดท่ีสมบูรณ์เรียบร้อยให้
ปล่อยทิ้งไวไ้ม่ควรเพิ่ม ปล่อยใหภ้าพมีความไม่ตั้งใจ มีความผดิพลาดบา้งตามสมควร 
 

 

 

 

ภาพที1่6 ขั้นตอนที่1 
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ภาพที1่7 ขั้นตอนที่ 2-3 

 

 

ภาพที1่8 ขั้นตอนที่ 4-5 
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ภาพที1่9 ขั้นตอนที่ 6 
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บทที่4 

การสร้างสรรค์และพฒันาผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

การสร้างสรรค์ผลงานภายใต้หัวข้อ ‚ความเป็นจริงในโลกสมมุติ‛ ได้เกิดการเรียนรู้ 
เปล่ียนแปลงและพฒันาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 รวมเป็นระยะเวลากวา่ 2 ปี จึงเป็น
ประโยชน์ในการเรียบเรียงผลงานในระยะต่างๆเพื่อวเิคราะห์ความเป็นมาของผลงาน ความกา้วหนา้
และปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อใหเ้กิดการพฒันาในระดบัต่อไปดงัน้ี 

ขา้พเจา้จ าแนกระยะของผลงานศิลปนิพนธ์ออกเป็น 4 ระยะไดแ้ก่ 

1.ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี1 (ภาคเรียนท่ี1ปีการศึกษาปี2559) 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี1 อยูใ่นช่วงท่ีขา้พเจา้ก าลงัคน้หาเทคนิค วิธีการและเน้ือหา
สาระในการแสดงออกของตนเองโดยไม่ตอ้งค านึงถึงการเสนอหวัขอ้ศิลปนิพนธ์ สาเหตุท่ีขา้พเจา้
ยกงานชุดน้ีมาอา้งอิงนั้นเป็นเพราะวา่ ผลงานมีลกัษณะและทิศทางท่ีเห็นไดช้ดัวา่เป็นท่ีมาของการ
พฒันามาเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ จึงจ าตอ้งวิเคราะห์ท่ีมาท่ีไปของผลงานในระยะน้ีเพื่อให้เขา้ใจ
กระบวนการสร้างสรรคม์ากยิง่ข้ึน 

ผลงานในระยะน้ีมีเน้ือหาสาระเก่ียวกบัตวัขา้พเจา้และบุคลท่ีขา้พเจา้พบเจอ กล่าวคือเป็น
การบอกเล่าเร่ืองส่วนตวัของตนเองผ่านรูปทรงคนท่ีเป็นบุคลในครอบครัวของขา้พเจา้โดยสร้าง
พื้นท่ีอีกโลกหน่ึงเสมือนเป็นพื้นท่ีในจิตใจถูกสมมุติข้ึน ให้ตวัรูปทรงได้บอกเล่าเร่ืองราวและ
อารมณ์ความรู้สึกนึกคิด ซ่ึงเป็นวิธีเดียวกบัท่ีขา้พเจา้ใช้ในการท างานศิลปนิพนธ์ ต่างกนัเพียงแค่
เทคนิควิธีการและสาระเน้ือหา วิธีการจดัการลายละเอียดต่างๆ การทบัซ้อนกนัของเส้นและสีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงรูปทรงดว้ยทศันธาตุเพื่อสร้างมิติใหม่ในผลงาน 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในผลงานชุดน้ีคือ ผลงานแสดงความรู้สึกของเน้ือหาท่ีมีอยู่ได้ไม่ชัดเจน 
เน่ืองจากขา้พเจา้ยงัสร้างผลงานจากภาพร่างตน้แบบในลกัษณะท่ีเหมือนจริง ยงักลวัความเหมือน
จริงของตน้แบบ กลวัวา่งานไม่สมบูรณ์แบบพอตามท่ีใจตอ้งการ 
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2.ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 (ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษาปี2559) 

 ข้าพเจ้าได้ทดลองเปล่ียนวิธีการ เปล่ียนรูปแบบ เพื่อแก้ปัญหาจากความกลัวในการ
สร้างสรรคใ์นลกัษณะท่ีเหมือนจริงและความถูกตอ้งของรูปทรงท าให้ไม่สามารถแสดงความรู้สึก 
ความจริงใจต่อผลงานไดเ้ท่าใดนกั ขนาดของผลงานไดถู้กลดขนาดลงเนน้จ านวนภาพท่ีมากข้ึนเพื่อ
การบอกความหมายท่ีตรงไปตรงมา องคป์ระกอบของผลงานม่ีพื่นท่ีวา่งมากข้ึน ลดและตดัส่ิงท่ีไม่
ส าคญัมากออก ใหค้วามส าคญักบัสีเพิ่มมากข้ึน การไดอ้อกไปหาขอ้มูลจากสถานท่ีจริงกบัคนจริงๆ
ไดเ้ปิดทศันคติในการท างาน รูปแบบและวิธีการจึงค่อนขา้งเปล่ียนไป มีวิธีการและขั้นตอนท่ีเป็น
ระบบมากข้ึน เข้าใจในความคิดของตวัข้าพเจ้าเองและสามารถส่ือสารออกมาเป็นผลงานเชิง
ภาพประกอบกบังานจิตรกรรมไดอี้กรูปแบบหน่ึง 

 ผลงานจากการท่ีขา้พเจ้าเปล่ียนวิธีการท างานท าให้ขา้พเจา้ไม่ยึดติดกบัรูปแบบ ท าให้
ขา้พเจา้หลุดออกจากงานจิตรกรรมในรูปแบบเดิมเป็นผลงานท่ีร่วมสมยัมากยิ่งข้ึน ขา้พเจา้ใชเ้วลา
ในการคน้หาขอ้มูลภาพท่ีมากข้ึน ตั้งค  าถามต่อเหตุการณ์ต่างๆ ศึกษาความเป็นไปของผูค้น รับรู้ทุก
ส่ิงท่ีเห็นดว้ยสายตาไม่อาจคงอยูต่ลอดไปได ้

การควบคุมการท างานของตวัขา้พเจา้ได้ลดลง ท าให้ผลงานมีความรู้สึกเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
ความรู้สึกน าพาไปสู่เน้ือหาและสาระส าคญั การแสดงออกอย่างซ่ือตรงไม่ปิดบงัซ่อนเร้นซ่อนแง่
มากไปอาจเป็นความจริงใจท่ีขา้พเจา้สามารถท าไดเ้พียงส่ิงเดียวในผลงานของขา้พเจา้ 

3.ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 (ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560) 

การเดินทางในเวลาน้ีได้มีผลกบัมุมมองของขา้พเจา้ ส่ิงท่ีพบเจอในชีวิตประจ าวนั การ
เรียนรู้ พยายามท าความเขา้ใจกบัทุกๆส่ิงท่ีเจอ ความสุข ความทุกข ์ความเศร้า หลายส่ิงไดก้ลัน่กลอง
ผา่นลายเส้น ขา้พเจา้คน้หาความหมายของชีวิต เหตุผลของการด ารงอยู ่ผลกระทบจากส่ิงท่ีเจอ การ
พบเจอและการจากลา ซ่ึงทุกส่ิงลว้นผา่นมาและผา่นไป เวลาเดินททางเป็นเส้นตรงไม่อาจยอ้นคืน
ได ้

ส่ิงท่ีศรัทธาเม่ือไดพ้บเจอและเขา้น าไปสู่กระบวนการถ่ายทอดท่ีถูกกลัน่กรอง  ความรู้สึก
ทางดา้นอารมณ์อาจเป็นเพียงแหล่งสะเทือนท่ีเกิดข้ึนในจงัหวะท่ีไม่ตั้งใจแต่เหมือนถูกลิขิตไวใ้ห้ได้
พบเจอน าไปสู่การบนัทึกท่ีเป็นส่ิงท่ีผ่านเขา้มาในช่วงชีวิตหน่ึง สีท่ีแตกตวัออกไม่เป็นระเบียบไร้
การควบคุม น ้ าท่ีแห้งหายไปท าให้สีเจอจางลงเหมือนดัง่ชีวิตท่ีค่อยๆหายและผ่านไป ชีวิตท่ีขมข่ืน
ท าใหข้า้พเจา้เห็นส่ิงท่ีผูอ่ื้นเป็น เส้นหลายเส้นท่ีทบัซ้อนกนัเป็นเหมือนความรู้สึกท่ีมีต่อหลายส่ิงมา
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รวมตวักนั ความหมายของพื้นท่ีวา่งคือ สีขาวสะอาดท่ีไร้ความรู้สึกโดยมีสีและเส้นเป็นตวัแทนการ
เกิดข้ึนอยูช่่วงเวลาหน่ึง เป็นส่ิงไม่แน่นอน  

กระบวนการเกิดข้ึนของงานศิลปะเหมือนชีวิตของคนๆหน่ึงท่ีมีองคป์ระกอบหลายๆส่ิงมา
รวมตวักนัเกิดเป็นส่ิงท่ีคนใหค้่าและความหมายในแบบต่างๆ 

4.ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 (ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560) 

ในการท าศิลปนิพนธ์ช่วงสุดทา้ยไม่ไดเ้ป็นอยา่งท่ีคาดหวงัเอาไว ้ขา้พเจา้ไดรั้บผลกระทบ
จากการด าเนินชีวิต นับเป็นช่วงท่ีไม่มัน่คงท่ีสุด ผลงานในระยะสุดทา้ยจึงไม่สามารถคาดการได ้
ขา้พเจา้ใช้กลไกลความรู้สึกเป็นตวัสร้างงาน เม่ือสูญเสียความรู้สึกไป ความกลวั ความเจ็บปวด 
ความทุกข ์น าไปสู่สภาวะซึมเศร้า แมแ้ต่งานศิลปะท่ีขา้พเจา้รักยงัท าไม่ไหว    

ผลงานในระยะน้ีถูกแสดงออกบนผ้าดิบท่ีไม่ได้ขึงไม้ เ ร่ืองท่ีท าเป็นส่ิงท่ีพบเจอท่ี
โรงพยาบาลและเป็นเร่ืองเก่ียวกบัแม่ ความเจบ็ป่วยเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต ไม่วา่จะเป็นทางกายหรือ
ทางจิตใจ ทุกอยา่งใชเ้วลาทั้งส้ิน ขา้พเจา้ไดมี้โอกาสพบเจอคนหลากหลาย คนท่ีป่วยทางสภาพจิตใจ
มีมากเหลือเกิน การไดเ้ห็นคนท่ีเป็นโรคทางจิตเวชหนกัๆ ท าให้ขา้พเจา้เขา้ใจและรับรู้ความรู้สึก
ของผูท่ี้ป่วยจริงๆ 

การรับรู้ว่าตนเองก็มีสภาพจิตใจท่ีย  ่าแย่ไม่ต่างอะไรกบัผูป่้วยทางเจตเวชคนอ่ืนๆ เหมือน
ขา้พเจา้เขา้ใจพวกเขาเหล่านั้น ผลงานในระยะสุดทา้ยขา้พเจา้ไดท้  าออกมาก่อนท่ีจะพบว่าตนเอง
เป็นโรคซึมเซร้า ผลงานจึงสร้างจากความเจบ็ปวด ความเสียใจ การตอกย  ้าตนเอง  
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ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่1 

 

 

 

ภาพที ่20 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่1 

                                            ช่ือผลงาน                misty1 

                                            เทคนิค                   สีน ้ามนับนผา้ใบ 

                                            ขนาด                     100x100 

 

 



35 

 

 
 

 

 

ภาพที ่21 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่2 

                                            ช่ือผลงาน               misty2 

                                            เทคนิค                   สีน ้ามนับนผา้ใบ 

                                            ขนาด                     100x70 
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ภาพที ่22 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่3 

                                            ช่ือผลงาน                float 

                                             เทคนิค                   สีน ้ามนับนผา้ใบ 

                                             ขนาด                     160x150 
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ภาพที ่23 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่4 

                                            ช่ือผลงาน               time passes1 

                                            เทคนิค                   สีน ้ามนับนผา้ใบ 

                                            ขนาด                     60x50 
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ภาพที ่24 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที ่5 

                                            ช่ือผลงาน                time passes2 

                                            เทคนิค                    สีน ้ามนับนผา้ใบ 

                                            ขนาด                      50x70 
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ภาพที ่25 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที ่6 

                                            ช่ือผลงาน            Recess 

                                            เทคนิค                 สีน ้ามนับนผา้ใบ 

                                            ขนาด                   150x170 
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ภาพที ่26 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที ่7 

                                            ช่ือผลงาน                flagging 

                                            เทคนิค                    สีน ้ามนับนผา้ใบ 

                                            ขนาด                      120x140 
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ภาพที ่27 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที ่8 

                                            ช่ือผลงาน                 sight 

                                            เทคนิค                     สีน ้ามนับนผา้ใบ 

                                            ขนาด                       150x80 
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ภาพที ่28 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที ่9 

                                            ช่ือผลงาน                 companion 

                                            เทคนิค                     สีน ้ามนับนผา้ใบ 

                                            ขนาด                       150x90 
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ภาพที ่29 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที ่10 

                                           ช่ือผลงาน               pray 

                                           เทคนิค                   สีน ้ามนับนผา้ใบ 

                                           ขนาด                     150x70 
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ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่2 

 

 

 

 

ภาพที ่30 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที ่1 

                                            ช่ืองาน                    happiness 

                                            เทคนิค                    สีน ้ามนับนผา้ใบ 

                                            ขนาด                      150x130 
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ภาพที ่31 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที่ 2 

                                            ช่ือผลงาน                roadside 

                                            เทคนิค                    สีน ้ามนับนผา้ใบ 

                                            ขนาด                      150x60 
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ภาพที ่32 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที ่3 

                                            ช่ือผลงาน                 pupa 

                                            เทคนิค                     สีน ้ามนับนผา้ใบ 

                                            ขนาด                       60x80 
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ภาพที ่33 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที่ 4 

                                            ช่ือผลงาน                 hand 

                                            เทคนิค                     สีน ้ามนับนผา้ใบ 

                                            ขนาด                       60x80 
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ภาพที ่34 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที ่5 

                                            ช่ือผลงาน                 Through the eyes 

                                            เทคนิค                     สีน ้ามนับนผา้ใบ 

                                            ขนาด                       60x80 
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ภาพที ่35 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที ่6 

                                            ช่ือผลงาน                green 

                                            เทคนิค                    สีน ้ามนับนผา้ใบ 

                                            ขนาด                      70x60 
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ภาพที ่36 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที ่7 

                                            ช่ือผลงาน                waysid 

                                            เทคนิค                    วาดเส้นปากกาบนผา้ใบ 

                                            ขนาด                      30x50 
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ภาพที ่37 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที ่8 

                                            ช่ือผลงาน             overpass 

                                            เทคนิค                 วาดเส้นปากผสมสีน ้ามนับนผา้ใบ 

                                            ขนาด                   28x38 
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ภาพที ่38 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที ่9 

                                            ช่ือผลงาน                  train station 

                                            เทคนิค                     วาดเส้นปากกาผสมสีน ้าบนผา้ใบ 

                                            ขนาด                       30x40 
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ภาพที ่39 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที ่10 

                                           ช่ือผลงาน                 House of garbage 

                                           เทคนิค                     วาดเส้นปากบนผา้ใบ 

                                           ขนาด                       30x50 
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ภาพที ่40 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที ่11 

                                           ช่ือผลงาน                   toy 

                                           เทคนิค                      วาดเส้นปากกาบนผา้ใบ 

                                           ขนาด                        70x90 
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ภาพที ่41 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที ่12 

                                           ช่ือผลงาน                 sink 

                                           เทคนิค                     วาดเส้นปากกาบนกระดาษ 

                                           ขนาด                       45x55 

 

 

 

 



56 

 

 
 

 

 

ภาพที ่42 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที ่13 

                                           ช่ือผลงาน                 sell 

                                           เทคนิค                    วาดเส้นปากกาบนกระดาษ 

                                           ขนาด                      45x55 
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ภาพที ่43 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที ่14 

                                           ช่ือผลงาน                mother and child 

                                           เทคนิค                    วาดเส้นปากกาบนกระดาษ 

                                           ขนาด                      45x55 
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ภาพที ่44 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที ่15 

                                           ช่ือผลงาน                 glass 

                                           เทคนิค                     วาดเส้นปากกาบนกระดาษ 

                                           ขนาด                       45x55 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 
 

พฒันาการสร้างสรรค์ก่อนผลงานศิลปนิพนธ์ 

ศิลปะนิพนธ์มุ่งน าเสนอเร่ืองราวจากชีวิตประจ าวนัส่ิงท่ีพบเจอของคนธรรมดาทัว่ไป บาง
ส่ิงท่ีผูค้นมองวา่แตกต่าง มองวา่ไม่มีคุณค่าไม่สามารถรับรู้ถึงความเป็นจริง ผา่นสายตาของขา้พเจา้
ท่ีมองเห็นว่าทุกส่ิงนั้นมีคุณค่าภายในตวัเอง ทุกคนมีความเท่าเทียมกนัในชนชั้นสังคม โดยใช้
กระบวนการทางจิตรกรรมร่วมสมยัในรูปแบบก่ึงจริงก่ึงฝัน แบ่งเป็น2ระยะไดด้งัน้ี 

1.ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่1 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะท่ี1เป็นช่วงคน้หาแนวเร่ืองและรูปแบบ เทคนิควิธีการ
ท างาน ซ่ึงมีขนาดท่ีใหญ่กวา่งานในระยะหลงั มีการพฒันาการและเหตุผลต่างกนัไปในแต่ละช้ิน ดงั
จะอธิบายต่อไปน้ี 

1.1ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะที1ช้ินท่ี1-2 

  จากภาพเป็นการเสนอความเป็นเส้นท่ีทับซ้อนกันอันแบ่งเวลาเป็นสองช่วงเวลาคือ 
ช่วงเวลาแห่งความสุขและช่วงเวลาแห่งความทุกข ์ไม่วา่จะเป็นเด็กหรือผูใ้หญ่ไม่สามารถหลีกหนี
พน้ได ้แตกต่างท่ีเด็กสามารถแสดงความรู้สึกออกมาไดช้ดัเจนมากวา่ผูใ้หญ่ ขา้พเจา้ใชเ้วลาเป็นตวั
แปรโดยใช้เส้นและสีท่ีซ้อนกนั ซ่ึงเวลาทั้งสองดา้นอาจมีไม่เท่ากนัหรือสลบักนัไป ขา้พเจา้ใช้สีท่ี
ตดักนัระหวา่ง สีเน้ือคนและสีของบรรยากาศเพื่อให้ภาพมีการเคล่ือนไหว แสดงเวลาท่ีเปล่ียนไป สี
โทนอุ่นของคนท่ีซอ้นทบัออกมาจากสีโทนเยน็แสดงถึงความสุขท่ีผา่นเขา้มา ความทุกขท่ี์ก าลงัผา่น
ไป รูปแบบของสีท่ีใช้เป็นรูปแบบก่ึงจริงก่ึงฝัน มีทั้งค่าน ้ าหนักท่ีเป็นจริงและค่าน ้ าหนักท่ีสร้าง
ข้ึนมา 

1.2ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี1ช้ินท่ี3-5 

 ผลงานในระยะน้ีข้าพเจา้เสนอเร่ืองราวเก่ียวกับครอบครัว ผ่านตวัละครคือแม่ โดยใช้
กาลเวลาเป็นตวัส่ือสารต่อ ในสภาวะก่ึงฝันก่ึงต่ืน จากการใชส้ัญลกัษณ์เพิ่มเขา้มา สัญลกัษณ์ท่ีใชคื้อ
ปีกแมลงปอ ไข่แมลงปอ น ้ า เตียงนอน เตารีด ลว้นแลว้เป็นส่ิงท่ีสัมพนัธ์กบัชีวิต ความหมายของ
แมลงปอคือการมีชีวิตท่ีสั้นอยู่ไดแ้ค่1-2วนั แลว้ตายมนัจึงตอ้งท าหนา้ท่ีของมนัโดยการวางไข่และ
เล้ียงดูลูกเปรียบเหมือนชีวติของคนเรา สีท่ีขา้พเจา้ใชใ้นงานคงความไม่แน่นอนซ่ึงขา้พเจา้น ารูปถ่าย
ในช่วงเวลาท่ีต่างกนัมาอยูด่ว้ยกนั ในภาพจึงมีหลายอารมณ์แต่ถูกคลุมโทนสีไปในทางเดียว 
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1.3ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะท่ี1 ช้ินท่ี6-7 

ในงานช้ินน้ีขา้พเจา้เร่ิมออกไปเห็นผูค้นไร้บา้นจึงเขา้ใจถึงสถานะของคนต่างๆ โดยอาศยั
รูปแบบและแนวเร่ืองเดิมอยู ่การไดเ้ห็นคนไร้บา้นจึงเกิดความสงสัยและตั้งค  าถามอยากรู้ท่ีมาท่ีไป
และคุณค่าของพวกเขา ขา้พเจา้จึงเดินทางไปตามสถานท่ีต่างๆเพื่อพบคนเหล่าน้ี ในภาพขา้พเจา้เจอ
คนไร้บา้นนอนอยูข่า้งทางรถไฟ เขาตาบอดและพิการขา ผูค้นเห็นชายคนน้ีมานอนอยา่งน้ีประจ าแต่
เขาก็ยา้ยท่ีไปตามเวลาท่ีเหมาะสม ขา้พเจา้จึงใชโ้ทนสีออกในทางความรู้สึกท่ีมีความสุข  ในอีกภาพ
เป็นคนค่อนข้างป่วยทางจิต เขายื่นหัวออกไปนอกรถไฟ  ซักพกัเขาหลับไปโดยดูไม่มีเหตุผล
ขา้พเจา้จึงแสดงออกผา่นความสับสน ความไร้เหตุผล 

1.4ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะท่ี1 ช้ินท่ี8-10 

 ขา้พเจา้มีโอกาสได้ไปเห็นการด้ินรนท ามาหากินของพวกเขาและความศรัธาความเช่ือ
บางอยา่งของผูค้น การเดินทาง วตัถุส่ิงของท่ีพวกเขาใช ้ขา้พเจา้เนน้ความเป็นวตัถุให้มีความชดัเจน
เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาตอ้งพึ่งพามนั ส่วนรูปทรงคนขา้พเจา้ปล่อยให้พร่ามวัโดยวิธีการเช็ด
ออกบา้ง ลงสีบางๆเพื่อแสดงถึงความไร้ตวัตนความไม่ส าคญัของชนชั้น การถูกละเลย ขนาดของ
ภาพถูกลดลงอยา่งชดัเจน ใชเ้ฟรมท่ีแคบลงเพื่อแสดงความอืดอดัและความไม่สมบูรณ์ 

2.ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์คร้ังที่2(ภาคเรียนที2่ ปีการศึกษา 2559)  

2.1 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะท่ี 2 ชุดท่ี 1 (ช้ินท่ี1-2) 

  ขา้พเจา้เดินผา่นหนา้เซเวน่ พบยายคนหน่ึงนัง่ขายลูกโป่งอยูห่นา้เซเวน่ ขา้งหนา้ร้านมีป้าย
ติดว่ารับสมัครพนักงาน ส่ิงท่ีรู้สึกคือความขัดแยง้ของสังคม ความไม่เท่าเทียม เหมือนความ
สะดวกสบายอยูแ่ค่ตรงหนา้แต่ยายคนนั้นไม่สามารถเขา้ถึงได ้ขา้พเจา้ใชโ้ทนสีท่ีหม่นหมอง แต่ให้
ค่าของสีลูกโป่งนั้นสดใส ให้ค่าสีท่ีสะอาดภายในเซเว่น   ขา้พเจา้พบยายนัง่ขอเงินอยู่ขา้งสะพาน
องค์พระปฐมเจดีย ์ท่ีๆเป็นแหล่งคา้ขายและศูนยร์วมศรัทธา ยายดูแก่มากขา้งๆมีสุนขันอนอยู่ดว้ย 
เม่ือมองดว้ยความรู้สึกส่ิงท่ีเห็นคือคนกบัสุนขัไม่ต่างอะไรกนัแมแ้ต่นอ้ย ยายท่ีแก่มากๆกบัสุนขัตวั
หน่ึงท่ีกินอาหารอยู่ ขา้พเจา้จึงใช้สีท่ีคลา้ยคลึงกนัระหว่างคนกบัสุนขัและให้ค่าน ้ าหนกัไปในทาง
หม่นๆแต่มีแสงส่องผา่นมา 
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2.1 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะท่ี 2 ชุดท่ี 2(ช้ินท่ี 3-5) 

คนทัว่ไปมกัมองขา้มส่ิงใกลต้วั ขา้พเจา้ได้เดินผ่านคนท่ีอยู่บนสะพานลอย  คนท่ีใช้เส่ือ
ห่อหุม้ร่างกายของตนเองเพื่อกนัความร้อนจากแสงแดด ทนอยูก่บัแดดร้อนๆ ส่วนสุนขันอนอยูใ่นท่ี
ล่ม เป็นภาพท่ีขา้พเจา้เห็นวา่เสียดสีสังคมมากจึงมาเป็นผลงาน ขา้พเจา้ยงัไดพ้บเด็กท่ีขายของอยู่ท่ี
งานวดัซ่ึงขา้งหลงัของเด็กขา้พเจา้เห็นความร่ืนเริงของงานวดั นัน่ท าให้ดูขดัแยง้กนั จากนั้นขา้พเจา้
ไดพ้บเจอคนขบัซาเลง้ผา่นหนา้ร้านขายตุ๊กตาท าให้ขา้พเจา้เห็นถึงความขดัแยง้ไดใ้นชัว่ขณะ  ส่ิงท่ี
อยูร่อบตวัท่ีพบเห็นนบัวา่มีผลกบัความคิดและการใชชี้วติของขา้พเจา้ 

2.2 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะท่ี 2 ชุดท่ี 3(ช้ินท่ี6-11) 

ผลงานในชุดน้ีขา้พเจา้ไดเ้บนความสนใจไปท่ีการด ารงชีวิตทั้งของสัตวแ์ละคนตามทอ้ง
ถนน ส่ิงท่ีคนและสุนัขมีเหมือนกนัคือสภาพของการอยู่อาศยั คนขา้งถนนและสุนัขขา้งถนนไม่
แตกต่างกนัเลยซักนิดเดียว ขา้พเจา้เห็นถึงความหิวโหยของคนขา้งถนนซ่ึง สุนขัจรจดัเห็นของกิน
แลว้หิว นั้นท าให้มนัท าทุกอยา่งเพื่อให้ไดข้องกินมา คนท่ีไม่มีทางเลือกเป็นเช่นนั้นเช่นกนั ท่ีอยู ่ท่ี
นอน อาหารการกิน ท่ีไม่สะอาด เด็กท่ีเป็นลูกชนชั้นแรงงานพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลมาก เด็กถูกปล่อย
เล่นกนัเพียงล าพงัและส่ิงท่ีเป็นของเล่นนั้นคือกอ้นหินท่ีแตกจากส่ิงก่อสร้าง ผลงานชุดน้ีขา้พเจา้เร่ิม
จากการถ่ายภาพและสเกตภาพด้วยปากกา การใช้ข้อผิดพลาดแปลงเปล่ียนเป็นความงามในอีก
รูปแบบหน่ึง  ทศันธาตุท่ีใช้เป็นเส้นและน ้ าหนกัส่วนใหญ่ มีสีท่ีท าหน้าท่ีแทรกซึมเพียงบางส่วน 
ภาพแสดงออกอยา่งตรงไปตรงมาและเรียบง่าย ผลงานขา้พเจา้ไม่ไดบ้อกถึงความจริงเสียหมด ภาพ
เป็นเพียงความจริงส่วนหน่ึงในดา้นท่ีเห็นของคนและสัตวเ์หล่านั้น 

2.3 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะท่ี2 ชุดท่ี4(ช้ินท่ี12-15) 

ขา้พเจา้พบเจอส่ิงของท่ีถูกทิ้งจ  านวนมาก คนจ านวนไม่นอ้ยใช้ของทิ้งขวา้ง ไม่เห็นคุณค่า
ในขณะท่ีมีคนยากจนจ านวนมากตอ้งการส่ิงของเหล่านั้น ในผลงานชุดน้ีขา้พเจา้ตอ้งการแสดงให้
เห็นถึงความส าคญัในคุณค่าของส่ิงของและการเขา้ใจถึงคนยากจนในการด ารงชีพรวมไปถึงการ
แปรเปล่ียนสภาพวตัถุส่ิงของเพื่อการด าลงอยู ่ซ่ึงทั้งหมดดูขดัแยง้กบัส่ิงท่ีขา้พเจา้เห็นวา่ควรจะเป็น 
ผลงานชุดน้ีขา้พเจา้ใชเ้พียงปากกาและสีน ้ าเป็นซ่ือในการแสดงออกถึงความไร้ค่าของวตัถุส่ิงของ
รวมไปถึงคนและสภาพแวดลอ้ม 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่1 

 

 

 

ภาพที ่45 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่ 1 

                                               ช่ือผลงาน               present time 

                                               เทคนิค                   วาดเส้นปากกาบนผา้ใบ 

                                               ขนาด                     60x80 
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ภาพที ่46 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่ 2 

       ช่ือผลงาน                   beside 

                                                            เทคนิค                       วาดเส้นปากกาบนผา้ใบ 

                                                            ขนาด                         80x130 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 
 

 

 

ภาพที ่47 ภาพผลงานขณะจัดวาง 
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ภาพที ่48 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่ 3 

                                               ช่ือผลงาน                   heaven 

                                               เทคนิค                       วาดเส้นผสมบนผา้ใบ 

                                               ขนาด                         100x100 
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ภาพที ่49 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่ 4 

                                               ช่ือผลงาน                  gaze 

                                               เทคนิค                      วาดเส้นผสมบนผา้ใบ 

                                               ขนาด                        100x100 
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ภาพที ่50 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่ 5 

                                               ช่ือผลงาน                strange 

                                               เทคนิค                    วาดเส้นปากกาผสมบนผา้ใบ 

                                               ขนาด                      100x100 
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ภาพที ่51 ภาพผลงานขณะจัดวาง 
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ภาพที ่52 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่ 6 

                                               ช่ือผลงาน              wait for me 

                                               เทคนิค                  วาดเส้นปากกาผสมบนผา้ใบ 

                                               ขนาด                    110x60 

 



70 

 

 
 

 

 

ภาพที ่53 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที ่7 

                                               ช่ือผลงาน                  behind 

                                               เทคนิค                      วาดเส้นผสมบนผา้ใบ 

                                               ขนาด                        60x40 
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ภาพที ่54 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่ 8 

                                               ช่ือผลงาน                 roadside 

                                               เทคนิค                     วาดเส้นผสมบนผา้ใบ 

                                               ขนาด                       80x110 
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ภาพที ่55 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่ 9 

                                               ช่ือผลงาน                 spirit 

                                               เทคนิค                     วาดเส้นผสมบนผา้ใบ 

                                               ขนาด                       60x80  
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ภาพที ่56 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่ 10 

                                              ช่ือผลงาน                hunger 

                                              เทคนิค                    วาดเส้นปากกาบนผา้ใบ 

                                              ขนาด                      50x60 
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ภาพที ่57 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่ 11 

                                              ช่ือผลงาน                  fade away 

                                              เทคนิค                      วาดเส้นผสมบนผา้ใบ 

                                              ขนาด                        30x40  
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ภาพที ่58 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่ 12 

                                              ช่ือผลงาน             gloomy 

                                              เทคนิค                 วาดเส้นผสมบนผา้ใบ 

                                              ขนาด                   30x40 
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ภาพที ่59 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่ 13 

                                              ช่ือผลงาน               go forward 

                                              เทคนิค                    วาดเส้นผสมบนผา้ใบ 

                                              ขนาด                      40x50 
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ภาพที ่60 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่ 14 

                                              ช่ือผลงาน               wallet 

                                              เทคนิค                    วาดเส้นผสมบนผา้ใบ 

                                              ขนาด                      30x40 
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ภาพที ่61 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่ 15 

                                              ช่ือผลงาน                  child 

                                              เทคนิค                      วาดเส้นผสมบนผา้ใบ 

                                              ขนาด                        45x30 
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ภาพที ่62 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่ 16 

                                              ช่ือผลงาน                 walkway 

                                              เทคนิค                      วาดเส้นผสมบนผา้ใบ 

                                              ขนาด                        50x80 
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ภาพที ่63 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่ 17 

                                              ช่ือผลงาน               sit thinking 

                                              เทคนิค                   วาดเส้นผสมบนผา้ใบ 

                                              ขนาด                     55x75 
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ภาพที ่64 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่ 18 

                                              ช่ือผลงาน                on the bus 

                                              เทคนิค                    วาดเส้นผสมบนผา้ใบ 

                                              ขนาด                      60x80 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที ่2 

 

 

 

ภาพที ่65 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที่ 1 

                                                 ช่ือผลงาน                box 

                                                 เทคนิค                    วาดเส้นปากกาบนผา้ใบ 

                                               ขนาด                      40x50 
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ภาพที ่66 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที่ 2 

                                                ช่ือผลงาน                 leaning against 

                                               เทคนิค                     วาดเส้นปากกาบนผา้ใบ 

     ขนาด                       60x82 
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ภาพที ่67 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที่ 3 

                                               ช่ือผลงาน               under the overpass 

                                               เทคนิค                   วาดเส้นบนผา้ดิบ 

                                               ขนาด                     60x56 
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ภาพที ่68 ผลงานศิลปะนิพนธ์ระยะที ่2 ช้ินที ่4 

                                              ช่ือผลงาน             wheel chair 

                                              เทคนิค                 วาดเส้นปากกาบนผา้ดิบ 

                                              ขนาด                   60x80 
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ภาพที ่69 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที่ 5 

                                                         ช่ือผลงาน               mom and child 

                                                         เทคนิค                    วาดเส้นผสมบนผา้ดิบ 

                                                         ขนาด                      30x40 
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ภาพที ่70 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที่ 6 

                                               ช่ือผลงาน                mom 

                                               เทคนิค                     วาดเส้นผสมบนผา้ดิบ 

                                               ขนาด                       30x40 
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ภาพที ่71 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที่ 7 

                                               ช่ือผลงาน               sewing machine 

                                               เทคนิค                   วาดเส้นปากกาบนผา้ดิบ 

                                               ขนาด                     48x34 
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ภาพที ่72 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที่ 8 

                                               ช่ือผลงาน               entrance door 

                                               เทคนิค                   วาดเส้นผสมบนผา้ดิบ 

                                               ขนาด                     48x43 
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ภาพที ่73 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที่  9 

                                               ช่ือผลงาน                brain 

                                               เทคนิค                    วาดเส้นปากกาบนผา้ดิบ 

                                               ขนาด                      49x33 
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ภาพที ่74 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที่ 10 

                                              ช่ือผลงาน                festival 

                                              เทคนิค                    วาดเส้นผสมบนผา้ดิบ 

                                              ขนาด                      49x39 
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ภาพที ่75 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที่ 11 

                                              ช่ือผลงาน                mother hand 

                                              เทคนิค                    วาดเส้นผสมบนผา้ดิบ 

                                              ขนาด                      38x47 
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การพฒันาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

ขา้พเจา้ไดพ้ฒันาผลงานข้ึนมาจากเดิม เพื่อให้ไดป้ระโยชน์แก่ผูรั้บชมมากท่ีสุด เส้นและสี
ถูกลดทอนให้ดูไม่มีความซับซ้อน ทรรศนะคติท่ีมีต่อส่ิงท่ีพบเห็นไดแ้ปรเปล่ียนเป็นลายเส้นท่ีบ่ง
บอกถึงสถานนะ ความเป็นอยู ่ความรู้สึก ความตอ้งการ ซึงไดก้ลัน่กรองโดยใชเ้วลาในกระบวนการ
แสดงออกเป็นผลงานจิตรกรรมส่ือผสม ผ่านประสบการณ์ตรงท่ีขา้พเจา้ได้สัมผสั จึงแบ่งระยะ
ผลงานศิลปะนิพนธ์ออกเป็น 2 ระยะดงัน้ี 

1.ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่1ปีการศึกษา 2560 

1.1 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1ชุดท่ี 1 (ช้ินท่ี1-2) 

ผลงานในชุดน้ีขา้พเจา้ไดแ้รงบนัดาลใจจากผูท่ี้อยูใ่นฝงูชน คนทัว่ไป แต่ดูแลว้เหมือนพวก
เขาแตกต่างจากคนทัว่ไป พวกเขาอาจรู้สึกโดดเด่ียวแต่ไม่มีทางท าอะไรได ้หลายคร้ังการเผชิญหนา้
กบัอะไรก็ตาม สภาวะท่ีอา้งวา้งอาจตอ้งการใครซกัคน ขา้พเจา้จึงแสดงออกผา่นผลงานชุดน้ีให้เห็น
ถึงความรู้สึกท่ีหลายคนไม่คิดวา่จะสัมผสัได ้ส่ิงท่ีผูค้นขาดหายไป ขา้พเจา้ไดเ้จอเด็กคนหน่ึงนัง่อยูท่ี่
ขั้นบนัไดวดัท่ามกลางคนท่ีเดินข้ึนเดินลง ท าให้รู้สึกถึงความขดัแยง้กันระหว่างผูค้น และเม่ือ
ขา้พเจา้ไดพ้บกบัคนตาบอดท่ีอยูบ่นถนน เขาก าลงัร้องเพลงหนา้ป้ายรถเมล์ ต่อหนา้ผูค้น ท่ามกลาง
เสียงคนและเสียงรถท่ีดงั ขา้พเจา้คิดวา่ภาพท่ีเห็นกบัเสียงท่ีไดย้ินมีความขดัแยง้กนั ชายตาบอดได้
ยนิเพียงเสียงเพลงท่ีร้องออกไปแต่ไม่เห็นส่ิงใดเลยรอบตวั 

  ความผดิพลาดท่ีเกิดจากเทคนิคไดส้ร้างพื้นผิวและความรู้สึกอา้งวา้ง หมองหม่น การสลาย
ของภาพท่ีไม่แน่นอนท าให้ไร้การคาดเดา เส้นท่ีแตกตวัเป็นน ้ าหนกัขา้พเจา้ปล่อยให้พื้นท่ีว่างได้
ท างาน จุดเด่นเป็นสีท่ีเขม้และตดักบัพื้นหลงัอย่างชดัเจน    กระบวนการไดส้ร้างความหมายของ
ตวัเอง ความรู้สึกความคิดถูกแสดงออกทางท างาน  

1.2 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 ชุดท่ี2(ช้ินท่ี3-5) 

  ผลงานชุดท่ี2น้ี ขา้พเจา้ให้ความสนใจไปท่ีการใช้ชีวิตการเอาตวัรอดของคนและสัตวใ์น
สังคม  ผ่านรูปลกัษณ์ สายตา การแสดงออกทางท่าทาง ซ่ึงทุกส่ิงท่ีคนเห็นแบบผ่านๆอาจไม่รู้สึก
อะไรมาก อนัท่ีจริงทุกส่ิงลว้นมีความสัมพนัธ์กนั นกหน่ึงตวัตายบ่งบอกถึงสภาพความเป็นอยูท่ี่แย ่
คนขอทานมากแสดงว่ามีคนขาดแคลนและล าบากมากหรืออาจมีกระบวนการขอทานท่ีท าเป็น
ยากจน อาจเป็นแก๊งต้มตุ๋นหลอกลวง ขู่รีดทรัพย์ คนจรจดัท่ีไม่มีท่ีพกัอาศยัแสดงว่ามีปัญหาใน
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ครอบครัวหรือสภาพจิตใจท่ีแยล่งของคนเหล่านั้น  หากดูรวมๆแลว้ทั้งหมดเป็นวงศจ์รทุกๆส่ิงลว้น
สัมพนัธ์กนั 

ในผลงานชุดน้ีขา้พเจา้ได้พบเจอและถ่ายภาพส่ิงท่ีเห็นน ามาแปรเปล่ียนเป็นทศัน์ธาตุ สี 
เส้น น ้าหนกั ผา่นเทคนิค ปากกาผสมสีน ้ า สีอคีลิคและสีน ้ ามนั ท าให้ภาพต่างๆมีบรรยากาศต่างกนั 
น ้ าหนกัท่ีต่างกนั สร้างมิติท่ีไม่เหมือนความเป็นจริง ในแต่ละภาพมีตวัละครเป็นจุดเด่นท่ีท าหนา้ท่ี
ผา่นท่าทาง สีหนา้และแววตา ลอยคราบการเจือจางของสีชนิดต่างๆบ่งบอกถึงความเก่า ความเศร้า 
ความทรุดโทรม 

1.3 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 ชุดท่ี3(ช้ินท่ี6-11) 

        ความด้ินรนการต่อสู้เพื่อการอยู่รอด ส่ิงท่ีขบัเคล่ือนชีวิตให้อยู่ต่อไปคืออะไร ขา้พเจา้ได้
คน้หาค าตอบท่ีอยู่รอบตวั จากผูค้น สัตว ์ส่ิงของ ทุกส่ิงลว้นมีคุณค่า การพยายามด ารงอยู่ของสัตว ์
เช่น สุนัข แมว เม่ือมองดูแล้วก็ไม่แตกต่างจากคน สุนขัเดินตามคนเพราะอยากได้อาหาร แมวท่ี
พยายามกดัถุงขา้วแต่กดัไม่ขาด หากดูไปแลว้เหมือนคนขา้งถนน คนขอทาน ท่ีตอ้งหาเงิน หาอาหาร
เล้ียงชีพ 

        สุดทา้ยทุกคนจะตอ้งเจบ็ป่วย ตอ้งตายทุกคน ไม่ชา้ก็เร็ว ผเีส้ือมีอายเุพียงแค่ 20 วนั ถึงแมจ้ะ
มีความสวยงามเพียงใด ทา้ยสุดก็ตอ้งตาย 

1.4 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 ชุดท่ี4(ช้ินท่ี12-18) 

        ผลงานในชุดน้ี ขา้พเจา้ไดแ้รงบนัดาลใจมาจากชุดท่ีแลว้ผลงานไดบ้อกเล่าถึงเร่ืองความ
เจ็บป่วย ชีวิตท่ียากล าบากของคนขอทานและคนจนขา้พเจา้ใช้สีออกไปทางโทนเยน็ ผา่นลายเส้น
ปากกาโดยแสดงออกดว้ยเส้นท่ีรุนแรง ผ่านประสบการณ์ท่ีขา้พเจา้ไดพ้บเจอ หลายคร้ังท่ีขา้พเจา้
เห็นภาพคนเหล่านั้นซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก น าไปสู่การตั้งค  าถามต่อส่ิงท่ีพบเจอ ซ่ึงเป็นความคิดท่ีคิดแลว้คิด
ซ ้ าไม่จบส้ิน องค์ประกอบในภาพแสดงให้เห็นถึงการแอบมอง โดยท่ีคนส่วนมากไม่ค่อยมองกนั
ตรงๆหรือไม่ก็มองผา่นๆไป 
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2.ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่2 ปีการศึกษาที2่560 

2.1 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2ชุดท่ี1(ช้ินท่ี1-4) 

        ผลงานชุดท่ี 2 ขา้พเจา้ไดผ้ลกกระทบจากอาการป่วยของตนเอง ผลงานในระยะน้ีจึงไม่เป็น
ท่ีน่าพอใจส าหรับขา้พเจา้ ส่ิงท่ีขา้พเจา้พบเจอเวลาเดินทางบ่อยๆคือ คนไร้บา้น คนขอทานและคน
พิการ ผูท่ี้อยูใ่นสภาวะไร้หนทาง ผลงานชุดน้ีจึงบอกเล่าผา่นลายเส้นโดยไร้สีและพื้นผิว ผา้ท่ีใชเ้ป็น
ผา้ดิบราคาถูกท าใหภ้าพออกมาดูเหมือนภาพสเกต  

2.2 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2ชุดท่ี2(ช้ินท่ี5-6) 

        ผลงานในระยะน้ีบอกเล่าเร่ืองคนป่วยความรู้สึกของขา้พเจา้ท่ีมองดูพวกเขา แม่ท าแผลให้
ลูกท่ีเป็นเด็กตวัเล็กๆ แม่จูงมือลูกท่ีดามขาเหล็กเอาไวแ้ละภาพท่ีแม่ขา้พเจา้มีแผลบนใบหนา้ ความ
เจ็บป่วยท่ีคนเราหลีกเล่ียงไม่ได้ ผูค้นชอบคิดทบทวนถึงอดีตรวมถึงตวัขา้พเจา้เช่นกัน ส าหรับ
ขา้พเจา้ไดคิ้ดทบทวนและวกวนในส่ิงท่ีแกไ้ขไม่ได ้ขา้พเจา้จึงแสดงออกผา่นรูปทรงท่ีเลือนรางแตก
กระจายออกดว้ยเทคนิคปากกาละลายน ้ า ความสัมพนัธ์ระหวา่งแม่กบัลูก การเจริญเติบโตและพลดั
พรากจากกนัเปรียบเหมือนสีท่ีกระจายออกไม่มีความแน่นอน 

2.3 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2ชุดท่ี3(ช้ินท่ี7-11) 

             ขา้พเจา้ไดพ้บเจอประสบการณ์ท่ียากล าบากมาหลายคร้ัง ผลงานชุดน้ีจึงแสดงออกให้เห็น
ความรู้สึกต่อส่ิงท่ีเห็นและมีประสบการณ์ร่วมกบัภาพเหล่านั้น ภาพในแต่ละภาพบอกเล่าถึงชีวิต
ของแม่ขา้พเจา้ ของใช้ โรคท่ีเป็นแล้วรักษาไม่หาย ส่ิงแวดล้อมท่ีพบเจอ ความรู้สึกเหน่ือยลา้ได้
แสดงออกผา่นลายเส้น เพราะเวลาเดินเป็นเส้นตรงชีวติจึงตอ้งด าเนินไปขา้งหนา้ 
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บทที่5 

บทสรุป 

การจดัท าศิลปนิพนธ์ภายใตห้ัวขอ้ ‚ความเป็นจริงในโลกสมมุติ‛ เป็นการบอกเล่าเร่ือง
ต่างๆท่ีขา้พเจา้พบเจอ ในมุมมองท่ีหลายคนไม่ไดเ้ห็น ให้แง่คิดในการใชชี้วิตและคุณค่าของทุกส่ิง
ไม่วา่จะเป็นคน สัตว ์ส่ิงของลว้นมีคุณค่าของตวัเองทั้งส้ิน 

        ทุกคนลว้นมีท่ีมาท่ีแตกต่าง บางคนมาจากครอบครัวท่ีมีพร้อมทุกอยา่ง อีกหลายคนมาจาก
ครอบครัวท่ีไม่มีพร้อมหลายด้าน ทั้งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน  มีผูค้นอยู่จ  านวนมากท่ีทั้ง
ยากจนและยงัมีโรคภยัซ ้ าเติม บางคนป่วยทางสภาพจิตใจ ขา้พเจา้จึงคิดวา่สถาบนัครอบครัวเป็นส่ิง
ท่ีส าคญัมาก เด็กคนหน่ึงพร้อมท่ีจะเรียนรู้ทุกส่ิงไม่วา่จะเป็นเร่ืองดีหรือเร่ืองร้าย ประสบการณ์เป็น
ส่ิงท่ีส าคัญเพราะเป็นตัวบ่มเพาะให้เด็กคนนั้นโตข้ึนมาพร้อมเจอกับปัญหา ความทุกข์ ความ
เจบ็ป่วย ความสุข ความเศร้า ความหวงัและความส้ินหวงั ขา้พเจา้จึงอยากเป็นตวัแทนในการส่ือสาร
จากส่ิงท่ีไดพ้บ ส่ิงท่ีแอบแฝงอยูใ่นหลายๆส่ิง บางมุมมองท่ีคนเราอาจมองผดิพลาดไปจากความเป็น
จริง ความดีงามท่ีแอบแฝงอยู่ซักแห่งของผูค้น คุณค่าท่ีว่าไม่ได้อยู่ท่ีสภาพภายนอกท่ีเห็นหรือ
ต าแหน่งชนชั้น ความรู้แมแ้ต่น้อยอนัท่ีจริงส่ิงนั้นแฝงอยู่ในตวัทุกคน เพียงแต่ว่าใครจะคน้พบใน
ช่วงเวลาใดภายใตค้วามเป็นจริงซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูค้นลว้นสมมุติข้ึนให้ความหมาย ให้คุณค่ากบัทุกๆส่ิง 
วา่ส่ิงนั้นถูกส่ิงน้ีผิด แต่ความจริงมนุษยเ์ป็นผูก้  าหนดแบ่งแยก ให้ความหมายและยึดมัน่ในส่ิงนั้น 
ขา้พเจ้าเคยผิดหวงัในตวัเอง ส่ิงนั้นท าให้ขา้พเจา้ไม่อยากมีชีวิตอยู่ หลายส่ิงท่ีถาโถมเขา้มามาก
เหลือเกิน เม่ือความคาดหวงัและความหวงัท่ีข้าพเจ้าสร้างข้ึนมาซ่ึงยึดมัน่ในส่ิงน้ีมากได้พงัลง 
ความคิดท่ีโผล่เขา้มาในสมองตลอดเวลาคือการอยากตายไหจ้บปัญหาไป ส่ิงท่ีเป็นท าใหข้า้พเจา้มอง
ส่ิงต่างๆเปล่ียนไป การไดไ้ปพบจิตแพทยท์  าให้ขา้พเจา้พบเจอผูป่้วยทางสภาพจิตใจ ไดเ้ขา้ใจผูป่้วย
เหล่านั้นวา่เป็นอยา่งไร 

        ขา้พเจา้หวงัเป็นอยา่งยิ่งถา้ผูท่ี้ไดรั้บชมผลงานศิลปกรรมชุดน้ีรับรู้ถึงความหวงั ความรู้สึก
ท่ีมีแรงผลกัดนัหรือส่งผลให้คนท่ีรู้สึกส้ินหวงักลบัมามีความหวงัไดอี้กคร้ัง เพราะขา้พเจา้ไดม้อบ
ทุกอย่างท่ีมี ทุกส่ิงท่ีพบเห็น รวมถึงสภาพจิตใจของขา้พเจา้ลงไปภายในผลงานชุด ‚ความเป็นจริง
ในโลกสมมุติ‛ โลกสมมุติของทุกคนเป็นอยา่งไร โลกสมมุติของขา้พเจา้ให้ความหมาย เป็นส่ิงท่ีคน
ทัว่ไปยดึมัน่ ส่วนความเป็นจริงคือส่ิงท่ีหลายคนมองไม่เห็นหรืออาจเห็นไม่ชดัความหวงัมีไวใ้ห้คน
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ท่ีหมดหวงั ไม่ว่าอย่างไรทุกส่ิงตอ้งเดินไปขา้งหน้า ความเป็นจริงคือส่ิงท่ีเป็นปัจจุบนัและขอให้
ความหวงัยงัมีอยูเ่สมอ 
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บรรณานุกรม 

ข้อมูลออนไลน์ 

คนไร้บ้านตอนที่2:ความเข้าใจอันผิดพลาดคลาดเคลื่อนที่มีต่อคนไร้บ้าน[ออนไลน์]เขา้ถึงเม่ือ18             
พฤษภาคม 2561, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://thaipublica.org/2015/misunderstanding-on-homeless 

เข้าใจให้โอกาสคนไร้บ้าน[ออนไลน์]  เขา้ถึงเม่ือ 18 พฤษภาคม 2561, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://thaihealth.or.th/Content/28652 

แจกอาหารอย่างเดียวไม่ช่วยแก้ปัญหาคนไร้บ้าน[ออนไลน์]เขา้ถึงเม่ือ 18 พฤษภาคม 2561, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.postoday.com/analysis/interview/465097 

นิทเช่กบัหลกัปรัชญาหลงัยุคนวนิยม [ออนไลน์]  เขา้ถึงเม่ือ 18 พฤษภาคม 2561, 
              เขา้ถึงไดจ้าก http://Cybervanarmam.net  
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รายละเอยีดผลงานการสร้างสรรค์ 

รายช่ือผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

1. Misty1  ขนาด 100x100 ซม.  เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 

2. Misty2  ขนาด 100x70 ซม.  เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 

3. Floa    ขนาด 160x150 ซม.  เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 

4. Time passes 1  ขนาด 60x50 ซม.  เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 

5. Time passes 2  ขนาด 50x70 ซม.  เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 

6. Recess  ขนาด 150x170 ซม.  เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 

7. Flagging  ขนาด 120x140 ซม.  เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 

8. Sight   ขนาด 150x80 ซม.  เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 

9. Companion  ขนาด 150x90 ซม.  เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 

10. Pray   ขนาด 150x70 ซม.  เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 

11. Happiness  ขนาด 150x130 ซม.  เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 

12. Roadside  ขนาด 150x60 ซม.  เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 

13. Pupa  ขนาด 60x80 ซม.  เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 

14. Hand  ขนาด 60x80 ซม.  เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 

15. Through the eyes ขนาด 60x80 ซม   เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 

16. Green  ขนาด 70x60 ซม.  เทคนิค สีน ้ามนับนผ 

17. Waysid  ขนาด 35x45 ซม.  เทคนิค วาดเส้นปากกาบนผา้ใบ 

18. Overpass  ขนาด 30x40 ซม.  เทคนิค วาดเส้นผสมสีน ้ามนับนผา้ใบ 
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19. Train station  ขนาด30x40 ซม.   เทคนิค วาดเส้นปากกาผสมสีน ้ าบน
ผา้ใบ 

20. House of garbage ขนาด 30x50 ซม.  เทคนิค วาดเส้นปากกาบนผา้ใบ 

21. Toy   ขนาด 70x90 ซม.  เทคนิควาดเส้นปากกาผา้ใบ 

22. Sink   ขนาด 45x55 ซม.  เทคนิค วาดเส้นปากกาบนกระดาษ 

23. Sell   ขนาด45x55 ซม.   เทคนิค วาดเส้นปากกาบนกระดาษ 

24. Mother-child  ขนาด 45x55 ซม.  เทคนิควาดเส้นปากกาบนกระดาษ 

25. Glass  ขนาด 45x55 ซม.  เทคนิค วาดเส้นปากกาบนกระดาษ 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

1. Present time  ขนาด 60x80 ซม.  เทคนิค วาดเส้นปากกาบนผา้ใบ 

2. Beside  ขนาด 80x130 ซม.  เทคนิค วาดเส้นปากกาบนผา้ใบ 

3. Heaven  ขนาด 100x100 ซม.  เทคนิค วาดเส้นผสมบนผา้ใบ 

4. Gaze   ขนาด 100x100 ซม.  เทคนิค วาดเส้นผสมบนผา้ใบ 

5. Strange  ขนาด 100x100 ซม.  เทคนิค วาดเส้นปากผสมบนผา้ใบ 

6. Wait for me  ขนาด 110x160 ซม.  เทคนิค วาดเส้นปากกาผสมบนผา้ใบ 

7. Behind  ขนาด 60x40 ซม.  เทคนิค วาดเส้นผสมบนผา้ใบ 

8. Roadside  ขนาด 80x110 ซม.  เทคนิค วาดเส้นผสมบนผา้ใบ 

9. Spirit   ขนาด 60x80 ซม.  เทคนิค วาดเส้นผสมบนผา้ใบ 

10. Hunger  ขนาด 50x60 ซม.  เทคนิค วาดเส้นปากกาบนผา้ใบ 

11. Fade away  ขนาด 30x40 ซม.  เทคนิค วาดเส้นผสมบนผา้ใบ 

12. Gloomy  ขนาด 30x40 ซม.  เทคนิค วาดเส้นผสมบนผา้ใบ 

13. go forward  ขนาด 40x50 ซม.  เทคนิค วาดเส้นผสมผา้ใบ 

14. Wallet  ขนาด 30x40 ซม.  เทคนิค วาดเส้นผสมบนผา้ใบ 

15. Child  ขนาด 45x30 ซม.  เทคนิค วาดเส้นผสมบนผา้ใบ 

16. Walkway  ขนาด 50x80 ซม.  เทคนิค วาดเส้นผสมบนผา้ใบ 

17. Sit thinking  ขนาด 55x75 ซม.  เทคนิค วาดเส้นผสมบนผา้ใบ 

18. on the bus  ขนาด 60x80 ซม.  เทคนิค วาดเส้นผสมบนผา้ใบ 

19. box   ขนาด 60x82 ซม.  เทคนิค วาดเส้นผสมบนผา้ใบ 

20. Leaning against ขนาด 60x80 ซม.  เทคนิค วาดเส้นปากกาบนผา้ใบ 
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21. Under the overpass  ขนาด 56x56 ซม.  เทคนิค วาดเส้นปากกาบน
ผา้ใบ 

22. Whell chair   ขนาด 60x80 ซม.  เทคนิค วาดเส้นปากกาบน
ผา้ใบ 

23. Mom and Child  ขนาด 30x40 ซม.  เทคนิค วาดเส้นปากกาบน
ผา้ใบ 

24. Mom  ขนาด 30x40 ซม.  เทคนิค วาดเส้นปากกาบน
ผา้ใบ 

25. Sewing machine  ขนาด 48x34 ซม.  เทคนิค วาดเส้นปากกาบน
ผา้ใบ 

26. Entrance door  ขนาด 48x43 ซม.  เทคนิค วาดเส้นปากกาบน
ผา้ใบ 

27. Brain  ขนาด 49x39 ซม.  เทคนิค วาดเส้นปากกาบน
ผา้ใบ 

28. Festival  ขนาด 49x39 ซม.  เทคนิค วาดเส้นปากกาบน
ผา้ใบ 

29. Mother hand  ขนาด 38x47 ซม.  เทคนิค วาดเส้นปากกาบน
ผา้ใบ 
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ประวตัิผู้สร้างสรรค์ 

ช่ือ-สกุล   ธีรศกัด์ิ ตั้งภิรมยพ์ร 

วนัเดือนปีเกดิ  1 เมษายน 2538 

ทีอ่ยู่   38 ซอยบางแวก53 ถนนจรัลสนิทวงศ ์13 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ      
   กรุงเทพมหานคร     10160 

E-mail   prame1painting@gmail.com 

การศึกษา 

2547-2561 ศิลปะบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม คณะจิตรกรรม      
ประติมากรรม 

และภาพพิมพ ์

2550-2556  โรงเรียนวดับวรมงคล 

2541-2549  โรงเรียนวดัก าแพง 

 


