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บทท่ี 1
บทนํา

“ดิน” คือแหลงกอเกิดชีวิตและสรรพสิ่งทั้งหลายบนพื้นโลก รวมทั้งเปนแหลงกอเกิด
มวลมนุษย และอารยธรรมอันยิ่งใหญที่ยาวนาน

หลายยุคหลายสมัยที่ผานมา ประเทศไทยไดคงอยูความเปนไทยไดนั้น ตองเสียเลือด
เสียเนื้อนับจํานวนไมถวน เพื่อรักษาผืนแผนดินของเราไวใหชนรุนหลัง เร่ืองราวและการเสียสละ
เหลานั้นไดกลายเปนประวัติศาสตรอันทรงคุณคา และควรแกการจดจําใหเราไดศึกษาเลาเรียนจนมา
ถึงปจจุบันนี้ การรักษาผืนแผนดินถ่ินกําเนิดและยอมพลีชีพเพื่อแผนดินนั้น แสดงใหเห็นถึงความรัก
ความหวงใยในแผนดินซึ่งมีความสําคัญยิ่งชีพ หากไรซ่ึงแผนดินก็ไรซ่ึงอิสระภาพความเปนไทย
หลายชั่วอายุคนที่ผานมาจวบจนปจจุบันคุณคาแหงผืนแผนดินยิ่งมีมากขึ้นเปนทวีคูณ

ขาพเจาเปนบุคคลหนึ่งที่ไดรับคุณคาและคุณประโยชนจากแผนดินและเห็นคุณงาม
ความดีของแผนดินที่มอบใหกับมวลมนุษยตลอดมา เพราะดินคือแหลงจุดประกายและแรงบันดาล
ใจในการดํารงอยูและการสรางสรรคส่ิงดีงาม การดําเนินชีวิตที่ผานมา การใชชีวิต การทํานา การ
ประกอบอาชีพจะตองคลุกคลีกับผืนแผนดินตลอดเวลาจนเปนเสมือนสวนหนึ่งของชีวิต ความผูก
พันแหงชีวิตสวนหนึ่งที่สําคัญจึงมีกับแผนดิน จนไมสามารถแยกจากกันได

ความสุข ความงดงามแหงชีวิต ความเจริญทางวัฒนธรรม ไดหลอหลอมใหขาพเจารับรู
เร่ืองราวและสาระแหงแผนดินที่มีตอชีวิตมากยิ่งขึ้น การไดสัมผัสทางกายและใจ การไดเหยียบพื้น
ดินไดกล่ินอายอุนแหงดิน การไดรับรูถึงบรรยากาศ การพรวนดิน การถากดิน การพลิกดิน คือ
สัญลักษณที่ชาวนาแสดงออกถึงความรักและความผูกพันกับดิน ดินจึงเปรียบเสมือนสายเลือดของ
ชาวนาที่คอยหลอเล้ียงรางกายใหเจริญเติบโต หลอเล้ียงจิตวิญญาณของมวลมนุษยใหแข็งแกรงและ
ออนโยน ทั้งเปนกําลัง ความหวัง ที่พึ่ง ที่อุดมไปดวยความสุข ความพอเพียงอยางสมดุลย

ความเปนมาและความสําคัญของการสรางสรรค
ขาพเจาเกิดมาทามกลางวิถีชีวิตแหงชนบท มีส่ิงแวดลอมที่สมบูรณและดีงาม มีความ

เปนอยูอยางเรียบงาย มีความสุขอยางพอเพียงกับการดํารงชีพ เอื้อเฟอเผ่ือแผซ่ึงกันและกัน ประกอบ
อาชีพทําการเกษตร ทํานา ทําไรหลอเล้ียงชีวิต มีทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงคุณคาและสําคัญมากมาย
เชน ตนน้ํา ลําธาร ปาไม ภูเขา สายลม แสงแดด ความงดงามของแหลงธรรมชาติเหลานี้ เปนแหลง
อาหารของมวลมนุษยและสรรพสัตวทั้งหลาย แหลงพักพิงทางกายใจของสิ่งมีชีวิต
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จากประสบการณที่ผานมา ความสุข ความประทับใจแหงธรรมชาติและการประกอบ
อาชีพ ไดส่ังสมและเก็บเกี่ยวมาเปนเวลานาน ซ่ึงเปนภูมิปญญาที่ทรงคุณคาและงดงามทางจิตใจ
ความงดงาม สดใส บรรยากาศแหงความประทับใจจากดอกไม ทุงขาวที่ถูกลมพัดโบกเปนคลื่น
แสงแดดอันอบอุน ความงดงามแหงชีวิตเหลานี้ถือกําเนิดและดํารงอยูบนพื้นแผนดินอันอุดม
สมบูรณ

เชนเดียวกับขาพเจาที่ตองอาศัยผืนแผนดินอันอุดมผืนนี้เปนแหลงทํามาหากินและ
ประกอบอาชีพ การทํานา ทําไร จากเชาตรู จรดค่ํา ชีวิตดําเนินไปบนผืนดิน คลุกคลี เหยียบย่ําตลอด
ทั้งวัน จากวันเปนเดือน จากเดือนเปนปจนเปนยุคสมัย การเพาะปลูกและทํานาทําไรยังดําเนินมา
โดยตลอด ความงดงามที่เกิดจากสิ่งที่พยายามและใสใจในอาชีพคือ ผลผลิตจากการเกษตรของชา
วนาชาวไร ผลตอบแทนอันยิ่งใหญของแผนดิน คุณคาและความสําคัญของแผนดินจึงถูกฝงรากลึก
อยูในกายและใจของกระผม จนเปนแรงผลักดันและแรงบันดาลใจใหขาพเจาสรางสรรคผลงาน
จิตรกรรมชุด “ความงามและพลังแหงแผนดิน” ขึ้นมา โดยเสนอเรื่องราวความอุดมสมบูรณของ
ธรรมชาติที่เอมอิ่มและเต็มเปยมดวยชีวิตที่มีความสุข ความงดงาม และมากมายดวยคุณคาทางจิตใจ

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการสรางสรรค
การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมของขาพเจาชุดนี้ เปนการถายทอดความคิดและ

อารมณความรูสึกที่มีอยูภายในออกมา โดยผานกระบวนการทางเทคนิคที่เกิดจากการคนควาทดลอง
จนเปนลักษณะเฉพาะตัว และใชวัสดุคือดินมาเปนสื่อในการแสดงออก เชน การหยอด การหยด
การราด และการใชทัศนธาตุคือ เสน, สี, น้ําหนัก, พื้นผิว เปนสื่อ การรวมตัวกันอยางผสมกลมกลืน
และลงตัวเปนการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม โดยมุงแสดงออกในเรื่องราวความประทับใจในแผน
ดิน เพื่อถายทอดสูความรูสึกใหม ในลักษณะภาพทิวทัศนสวนตัวและนามธรรม อันจะสะทอนให
เห็นถึงคุณคา ความงดงามของผืนแผนดิน

สมมติฐานของการสรางสรรค
การทํางานสรางสรรคจิตรกรรมชุดนี้ ตั้งอยูบนสมมติฐานที่วา ความประสานสัมพันธ

อยางกลมกลืนและลงตัวของวัสดุ และกระบวนการทางเทคนิคกับทัศนธาตุคือ เสน, สี, น้ําหนัก
และพื้นผิว จะกอใหเกิดความงดงาม ความประทับใจ ความสะเทือนทางอารมณ และเสนอมุมมอง
สะทอนคุณคา สรางจินตนาการ และประสบการณใหมใหแกผูดู และสามารถรับรู เนื้อหา สาระ
ความคิด และเจาถึงอารมณความรูสึกภายในของขาพเจาที่มีตอแผนดิน
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ขอบเขตของการสรางสรรค
เพื่อใหการสรางสรรคเปนไปตามแนวความคิดและจุดมุงหมายไดชัดเจน ขาพเจาจึงขอ

กําหนดขอบเขตในการทํางานสรางสรรคไวดังตอไปนี้
1. เปนเรื่องราวเนื้อหาที่เกี่ยวกับสภาวะภายในที่แสดงออก โดยผานกระบวนการทาง

เทคนิคและวัสดุที่เกิดจากการคนควาทดลองจนไดเปนลักษณะเฉพาะตัว
2. เปนลักษณะผลงานจิตรกรรมแนวนามธรรม
3. เปนผลงานเทคนิคผสม โดยมีดินเปนวัสดุหลัก ผสมกาวลาเท็กซ, สีฝุน บนผาใบ

เปนผลงานลักษณะ 2 มิติ ติดตั้งบนผนัง

ขั้นตอนในการสรางสรรค
1. การรวบรวมขอมูลจากธรรมชาติ จากสถานที่จริง โดยเก็บขอมูลเปนภาพถาย และ

ขอมูลที่ไดจากหนังสือ นิตยสาร เพื่อเปนขอมูลในการทําภาพราง
2. การทําภาพราง หาโครงสรางของภาพโดยรวมเพื่อเปนแนวทางของภาพ ทิศทาง

ของการใชเสน โทนสี เพื่อนํามาเปนจุดบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานจริง
3. การสรางสรรคผลงานจริง โดยใชวัสดุคือดินผสมกาวลาเท็กซและสีฝุนในปริมาณ

ที่เหมาะสมและลงตัวตามความตองการ และถายทอดอารมณในความรูสึกที่มีลงบนผาใบ เปนผล
งานสื่อผสมสองมิติ

4. วิเคราะหวิจารณทั้งโดยตัวเองและอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อแกปญหาและ
พัฒนาในชิ้นตอไป

5. การรวบรวมขอมูล ภาพถาย และเอกสารตาง ๆ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อสรุปทํา
หนังสือวิทยานิพนธ เพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาคนควาของผูสนใจ และเพื่อพัฒนาผลงานใน
ชวงตอไป
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บทท่ี 2
ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรค

การสรางสรรคผลงานชุด “ความงามและพลังแหงแผนดิน”  เกิดจากการศึกษาคนควา
ขอมูลจริง และขอมูลจากประสบการณสวนตัวในชีวิต ซ่ึงเปนแรงบันดาลใจใหขาพเจาเกิดความคิด
สรางสรรค ผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ดังจะกลาวตอไปนี้

ขอมูลเบื้องตนของการสรางสรรค
1. การศึกษาขอมูลจากธรรมชาติจริง ๆ ทําใหเกิดแรงบันดาลใจและกลั่นกรองเอา

เฉพาะเรื่องราวที่ขาพเจาประทับใจ ทั้งที่มีมาแตอดีตจนถึงปจจุบันจากการไดสัมผัสและรับรูเร่ือง
ราวของธรรมชาติ ทําใหเกิดความผูกพันและเกิดความรูสึกที่จะนํามาเปนขอมูลในการสรางสรรค
ผลงานจริง ซ่ึงรูปแบบและขอมูลที่ไดจากธรรมชาติมีอยู 2 สวน คือ

1.1 รูปธรรมในธรรมชาติ คือ ส่ิงที่เราสามารถมองเห็นและสัมผัสไดดวยกาย อัน
ประกอบดวย พื้นดิน ตนหญา ผืนน้ํา ตนไม ส่ิงแวดลอมตาง ๆ เปนตน

1.2 นามธรรมในธรรมชาติ คือ ความเปนวิญญาณแหงพื้นปา พื้นดิน อันประกอบ
ดวย กล่ินอาย บรรยากาศ ความเชื่อ ประสบการณ การรับรูและสัมผัส ส่ิงเหลานี้คืออารมณความรู
สึกที่เปนนามธรรมเทานั้น การนํามาถายทอดผานกระบวนการสรางสรรคจึงจําเปนอยางมาก เพื่อ
ใหงานที่ออกมามีความเปนจิตวิญญาณและมีชีวิตในผลงาน

ขอมูลทั้งที่เปนนามธรรมและรูปธรรมผสานกับจินตนาการกับความคิดฝน ไดนํา
มาคลี่คลายเพิ่มเติมและสรางสรรคตามมุมมองและทัศนคติสวนตัว จนเกิดเปนความกลมกลืน ความ
ลงตัว และสมบูรณในตัวงาน และนําเสนอเปนผลงานจิตรกรรมในแบบนามธรรม

อิทธิพลท่ีไดรับจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พื้นดินเปนแหลงรองรับทั้งการเกิดและการแตกดับ เปนแหลงวัฒนธรรมและการ

เปล่ียนแปลงอันยาวนาน การดําเนินชีวิตของมวลมนุษยใชพื้นดินเปนแหลงเพาะปลูกทํามาหาเลี้ยง
ชีพ เปนเสมือนขุมทรัพยอันยิ่งใหญของมวลมนุษย กาลเวลาที่ยาวนานกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพแวดลอมและสังคม ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทตอการดําเนิน
ชีวิต สภาวะอันตึงเครียด อันเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเมือง สงผลการตอสภาวะจิตใจและ
รางกายโดยตรง ความตองการรับรู สัมผัสและใกลชิดธรรมชาติจึงเปนความจําเปนและความ
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ตองการของมนุษย เพราะธรรมชาติคือแหลงพักผอนทั้งรางกายและจิตวิญญาณ แหลงที่อยูอาศัย
ของทั้งสัตวและมนุษยเอง ความผูกพันในการดําเนินชีวิตของเราจึงเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ

ในการสรางสรรคผลงานจิตกรรมชุดนี้ไดรับอิทธิพลของธรรมชาติโดยตรง ทั้งในดาน
เนื้อหาที่เปนนามธรรม รูปแบบ เทคนิค และการใชวัสดุ ซ่ึงทั้งสามสวนประสานกันเปนเอกภาพไม
อาจแยกแยะออกจากกันได

การมุงเนนนําเสนองานสรางสรรคนั้น เปนการเสนอในมุมมองและรูปแบบใหม โดย
ใชประสบการณผสานกับความคิด ความรูสึก และเทคนิควัสดุ แสดงออกเปนผลงานศิลปะที่มีเร่ือง
ราวเกี่ยวกับธรรมชาติตามความเชื่อของขาพเจาที่สอดคลองกับชารลส โบดแลร ที่กลาวไววา “ความ
งามตามธรรมชาตินั้นยังไมสมบูรณ ศิลปนจึงไมควรลอกเลียนธรรมชาติ แตควรเลือกสรรควัตถุดิบ
จากธรรมชาติมาใช โดยผานกระบวนการสรางสรรค ซ่ึงมีจินตนาการเปนแมแบบสําคัญ เพื่อใหงาน
ศิลปะที่มนุษยสรางขึ้นมีความสมบูรณ” 1

อิทธิพลจากงานศิลปะกรรม
งานศิลปะกรรมคือสวนหนึ่งของประสบการณชีวิต การไดช่ืนชมและสัมผัสถือไดวามี

ความสําคัญเปนอยางมาก เพราะศิลปะเปนการถายทอดประสบการณของศิลปนผานกระบวนการ
สรางสรรค  เปนผลงานศิลปะส่ือสารไปยังผูชม  อันเปนสื่อสากลที่ผูสงมีความตองการแสดงออก
ในเรื่องราวและรูปแบบเฉพาะตัว และผูรับตองเปดใจรับสื่อที่ผูสงแสดงออกโดยไมปดกั้น
จินตนาการ “ประกอบดวย ความรูสึกสนิทสนมระหวางผูสรางกับผูรับ คือ ผูสรางแสดงความไววาง
ใจแกผูรับ ดวยการยอมใหรับรูถึงความรูสึกนึกคิดในจิตวิญญาณและความใฝฝนที่จะไปสูความไมมี
ที่ส้ินสุด”2 ขอมูลการชมศิลปะจึงเปนปจจัยสําคัญในการสั่งสมประสบการณ เพื่อนํามาพัฒนา ปรับ
ปรุงผลงานสรางสรรคของขาพเจาเองใหกาวหนาและมีทิศทางที่ดีตอไป

งานศิลปะกรรมที่มีอิทธิพลตอผลงานสรางสรรคของขาพเจา ไดแก แจ็คสัน  พอลลอค
(Jackson  Pollock, 1907-1956) ขาพเจาประทับใจการแสดงออกในลักษณะการสรางสรรคศิลปะ
ซ่ึงใชหลักอิสระเสรี ไมมีการยึดติดกับวิธีการ เปนการปลดปลอย แสดงออกตรงไปตรงมาตาม
สภาวะอารมณและจิตภายใน เขากลาววา “จิตรกรรมของขาพเจาไมมีศูนยกลาง จุดสนใจอยูทั่วไป
ทุกสวนทั้งภาพทั้งหมดมันเปนการจัดองคประกอบเรียกวา “ทั่วไป” สีและจังหวะลีลาจะครอบงํา
ทุกสิ่งทุกอยาง และจังหวะลีลาจะตองเต็มไปดวยชีวิต บรรยากาศ จะดูคลุมเครือ จะถูกลดความ

                                                       
1สดชื่น  ชัยประสาธน, ชารล  โบดแลร, กวีและนักวิจารณศิลปะ (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพอมรินทรพร้ินติ้ง พลับลิชช่ิง), 216.
2เลมเดียวกัน, 216.
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สําคัญ พื้นผิวของภาพทั้งหมดจะถูกบรรจุดวยภาพเต็มไปหมด  จนกลายเปนสิ่งแนนทึบ เปนรางที่
แข็งแรง มีสวนประกอบตาง ๆ อันสมบูรณ กลายเปนชีวิตจริง ๆ ขึ้นชีวิตหนึ่ง ซ่ึงมีรูปทรงเปนเอก
ภาพที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวทั้งหมด”

3ศิลปนอีกคนหนึ่งที่ขาพเจาชื่นชมคือ แอนเชล  กิเฟอร (Anselm  Kiefer) ขาพเจา
ประทับใจในจังหวะของความเคลื่อนไหว และทิศทางของเสน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความลึก ความมี
ทิศทางที่ไมส้ินสุด มีมิติภายในตัว มีพื้นผิวอันกอใหเกิดผลกระทบทางความรูสึก มีเร่ืองราวเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ โดยเฉพาะชุดที่นําฟางเขามาผสมในผลงาน เปนการนําสื่อที่เปนวัสดุจริง ๆ เขามาผสม
ซ่ึงกอใหเกิดมิติจริง ๆ ภายในตัวงาน และสามารถสะทอนเรื่องราวและสาระของวัสดุนั้นไดเปน
อยางดี

สรุป
อิทธิพลตาง ๆ ที่ขาพเจาไดรับเปนการเรียนรูที่สําคัญ ไมวาจะเปนการเรียนรูจากธรรม

ชาติโดยตรง หรือการเรียนรูจากการชมผลงานศิลปะของศิลปน ซ่ึงลวนแตมีสวนสําคัญในการผลัก
ดันใหผลงานในการสรางสรรคมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น

                                                       
3กําจร  สุนพงษศรี, ศิลปะสมัยใหม (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2528),

319.
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บทท่ี 3
วิธีการดําเนินงาน

ขาพเจาไดจัดกระบวนการในการสรางสรรคผลงานชุด “ความงามและพลังแหงแผน
ดิน” โดยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้

การศึกษาขอมูล
1. เปนขอมูลอันเกิดจากความประทับใจจากประสบการณจริงที่ขาพเจาประทับใจ 

สวนหนึ่งไดผานการบันทึกเปนความทรงจํา อีกสวนหนึ่งคือถายภาพเก็บเปนขอมูล เพื่อนํามาสราง
สรรคผลงานภาพราง

2. ภาพจากขอมูลจากธรรมชาติ อันเปนขอมูลโดยตรง คือการเขาไปสัมผัสดวย
ประสาทสัมผัสทั้งหมด ทั้งการเห็น การไดยิน การไดกล่ิน การรับรูถึงความรอน ความเย็น รวมทั้ง
เปนอารมณความรูสึกทางสภาวะจิตใจของขาพเจาที่มีตอธรรมชาติเหลานั้น

3. ขอมูลจากภาพนิตยสาร หนังสือ และเอกสารตาง ๆ เปนขอมูลที่จะนํามาสนับสนุน
และชวยสงเสริมในการสรางสรรค ขอมูลจากภาพเหลานี้จะสามารถเปนตัวสรางความหนักแนนใน
การเปนขอมูลในการทําภาพรางตอไป

การปฏิบัติทําภาพราง
1. เก็บขอมูลและรวบรวมที่ไดนํามาวิเคราะหและพิจารณาเพื่อใหไดถึงความสัมพันธ

ทางทัศนธาตุที่ตองการ กับกระบวนการที่จะนํามาเสนอ
2. เมื่อไดขอมูลที่ตรงตามความตองการแลว จึงทําภาพรางโดยรวมและคราว ๆ โดยมี

โครงสรางจากธรรมชาติและขอมูลที่มีมาใช การกําหนดโครงสรางและทิศทางของเสนภายในภาพ
รางนั้นสวนมากจะนํามาจากธรรมชาติและขอมูลที่นํามาศึกษา

3. การทําภาพรางจะถูกกําหนดคราว ๆ โดยกําหนดทิศทางของภาพ น้ําหนักออน-แก
และลักษณะพื้นผิว เพื่อนํามาเปนจุดบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานจริง

4. การนําภาพรางที่สําเร็จแตละภาพมาพิจารณา วิเคราะหความนาจะเปนไปของชิ้น
งานวาชิ้นไหนสมบูรณ ใหความหมายความรูสึกที่ดีที่สุด เพื่อคัดเลือกมาเปนแนวทางในการสราง
สรรคผลงานจริงตอไป
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ทัศนธาตุและองคประกอบในการสรางสรรค
1. เสน (LINE)

ในผลงานสรางสรรคของขาพเจานั้น โดยภาพรวมแลวเปนเรื่องของเสนเปนสวน
ใหญ เสนที่มีขนาดที่ตางกันไดทับซอนกันหลาย ๆ คร้ังอยางอิสระเสรีจนกอตัวเปนปกแผน แตมี
ความวางอยูภายใน สรางมิติภายในเสน ขาพเจามีความประสงคในการแสดงออก 2 อยางในเรื่อง
ของเสน คือ

1.1 เสนประกอบกันเปนรูปทรงขึ้นมา คือ การประสานกันอยางกลมกลืนของเสน
และน้ําหนักจะกอใหเกิดรูปทรงขึ้นมา เชน รูปทรงอิสระ รูปทรง โครงสรางตาง ๆ ตามที่กําหนด

1.2 เสนมาผสานกันกอตัวไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหเกิดความเคลื่อนไหวและมี
ความเปนมิติในภาพ ทิศทางของเสนนั้นจะแตกตางกันออกไป ในบางครั้งทิศทางแทนความลึก
แทนจุดรวมสายตา ในบางครั้งการผสานกันของเสนและทิศทางจะกอใหเกิดพลังภายใน ส่ิงเหลานี้
ขึ้นอยูกับเจตนาในการสรางสรรค

2. สี (COLOURS)
ในการสรางสรรคผลงานชุดนี้ขาพเจามุงเนนการใชสีแบบสีเดียว (Monochrome)

คือ สีที่นํามาใชนั้นมีอยูจํานวนนอยและเปนสีในโทนเดียวกัน เชน น้ําตาล, แดง, ดํา, เหลือง สีเหลา
นี้เปนสีตามธรรมชาติของดิน การนําเสนอโทนสีแบบโทนเดียวนั้นสามารถควบคุมใหเกิดความเปน
อันหนึ่งอันเดียวในเรื่องราวและความรูสึกได การควบคุมความออน ความเขมของน้ําหนักก็เปน
สวนที่สําคัญที่จะกอใหเกิดระยะภายในผลงานเชนกัน

3. น้ําหนัก (VALUE)
ในผลงานชุด “ความงามและพลังแหงแผนดิน” ขาพเจาไดมุงเนนการสรางน้ําหนัก

ที่เรียบงายเชนเดียวกับการใชสี ในงานชิ้นหนึ่ง ๆ นั้นจะไมมีความแตกตางเรื่องน้ําหนักมากนัก เพื่อ
ชวยสรางความเปนระนาบเดียวกันไดดี โดยรวม ๆ แลวในผลงานชุดนี้ขาพเจาจะใชน้ําหนักเขม
เพื่อส่ือใหเห็นความหนักแนนความมีจิตวิญญาณและสาระแหงชีวิต รวมทั้งสามารถสราง
บรรยากาศและอารมณความรูสึกไดตรงใจของขาพเจา

4. รูปทรง (FORM)
ในการแสดงออกอยางฉับพลันและทันทีทันใดนั้น รูปทรงที่ออกมาจะเปนรูปทรง

อิสระเสรี และมีความสมบูรณแบบในตัวของมันเอง รูปทรงในผลงานของขาพเจามีการประกอบ
และเกิดขึ้น 2 อยาง

4.1 รูปทรงอันเกิดจากเทคนิค คือ รูปทรงที่เปนธรรมชาติ อิสระเสรี มีชีวิต และ
แสดงถึงความเคลื่อนไหวภายในตัวของมันเอง ความแตกตางของรูปทรงนั้นในบางชิ้นงานมีรูปทรง
ใหญ ในบางชิ้นมีขนาดเล็ก ในบางชิ้นไมมีรูปทรงแตเปนเฉพาะเสนที่ประกอบกันในลักษณะทิศ
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ทางเดียวกันจนกอเปนรูปทรงภายในชิ้นงานเอง ความแตกตางของขนาดรูปทรงและทิศทางอันมี
ความกลมกลืนหรือขัดแยง ขึ้นอยูกับสภาวะภายในของอารมณ บวกกับความพึงพอใจตอเมื่อผลงาน
ช้ินนั้นเสร็จสมบูรณ

4.2 รูปทรงอันเกิดจากการรวมตัวกันของเทคนิคของการหยอดดินลงเปนเสน คือ
การรวมตัวกันอยางหนาแนนเปนปกแผน และกอตัวเปนรูปทรงอยางงาย ๆ ตามโครงสรางและรูป
ทรงที่กําหนดเอาไว เชน รูปทรงโคง รูปทรงธรรมชาติ ซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจากภาพทิวทัศน

อยางไรก็ตาม รูปทรงที่แสดงในผลงานของขาพเจานั้นมีสวนสําคัญในการสราง
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของภาพ แตความโดดเดนในรูปทรงนั้นมีไมมากนัก เนื่องจากการ
สรางความหมายของผืนแผนที่เรียบงาย  รูปทรงชัดเจนจึงไมมีความจําเปน

5. พื้นผิว (TEXTURE)
พื้นผิวในผลงานของขาพเจาเปนองคประกอบสําคัญเปนอยางมากในการสราง

สรรคผลงานชุดนี้ ความแตกตางของความหยาบ ละเอียด หนา บาง จะชวยในการสรางระยะทาง
ความลึก และนํามาสูจุดสนใจที่สําคัญภายในภาพ นอกจากนี้ความนูนของชั้นดินแตละชั้นก็เปน
สวนหนึ่งที่สําคัญที่กอตัวกันและทับถมกันจนเปนพื้นผิวที่ส่ือใหเห็นถึงความเปนปกแผนและหนัก
แนน อันเปนสาระของพื้นดิน ซ่ึงเปนหัวขอในการนําเสนอวิทยานิพนธชุดนี้ เสนและพื้นผิวทั้งหมด
ในภาพจะรวมตัวกันอยางมีทิศทางและเปนเอกภาพ ทําใหภาพมีพลังภายในตัวของมันเอง ซ่ึงกอให
เกิดผลตอความรูสึก ตรงตามจุดมุงหมายที่ขาพเจาตองการ

6. วัสดุ (MATERIAL)
ในการสรางสรรคศิลปะนิพนธชุดนี้ ขาพเจาไดใชระยะเวลายาวนานพอสมควรใน

การศึกษา คนควา ทดลอง ทั้งในดานเนื้อหา เทคนิค และวัสดุ เพื่อใหผลงานออกมาสมบูรณและตรง
ตามเจตนารมณมากที่สุด

วัสดุเปนองคประกอบที่สําคัญมากสวนหนึ่งในการสรางสรรคศิลปะนิพนธชุดนี้ 
ขาพเจาไดเลือกใชดินมาเปนวัสดุในการนําเสนอผลงานศิลปะ เพราะดินมีคุณสมบัติที่ครบถวนอันที่
จะสะทอนอารมณและเรื่องราวความรูสึกออกมาเปนผลงานศิลปะของขาพเจา ตามหัวเร่ืองที่ขาพเจา
ตองการ ในเรื่องคุณสมบัติของวัสดุ เมื่อผสมกับน้ําแลวจะออนตัวและสามารถคลุกเคลาเปนเนื้อ
เดียวกันได และจะคงสภาพเมื่อแหงอีกครั้งหนึ่ง ขาพเจาไดใชคุณสมบัติตรงนี้นํามาเปนวิธีการใน
การนําเสนอ โดยนําดินมาผสมกับกาวลาเท็กซและแสดงออกเปนเรื่องราวของเสนออกมาเปนศิลปะ
แบบนามธรรม

ลักษณะของวัสดุที่ขาพเจานํามาใชนอกจากจะมีคุณสมบัติในเชิงความหมายและคุณคา
แลว ยังคงมีคุณสมบัติที่ตรงกับความรูสึกไดดีตามความตองการอีกดวย กลาวคือ ความรูสึกของดิน
ใหความรูสึกถึงความหนักแนน ความจริงจัง ความมีปกแผนและน้ําหนัก รวมทั้งมีความรูสึกถึงชีวิต
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และจิตวิญญาณในตัววัสดุเอง เมื่อวัสดุและเรื่องราวมีความประสานกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียว
กันจนเกิดเอกภาพ ความรูสึกที่งดงามที่พรอมดวยการสะทอนคุณคาทางจิตใจจึงกอเกิดเปนผลงาน
ศิลปะที่สมบูรณ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



11

บทท่ี 4
การพัฒนางานและวิธีการสรางสรรค

ในการสรางสรรคผลงานศิลปะกรรมชุดนี้ ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อใหบรรลุถึง
จุดมุงหมายแหงการสรางสรรค กระบวนการและขั้นตอนในการสรางสรรคตาง ๆ ไดผานการ
พัฒนาและปรับปรุงจนลงตัว รวมทั้งเนื้อหาและสาระในตัวงานก็มีการแกไขเปลี่ยนแปลงไปในทิศ
ทางที่ดีขึ้น เพื่อใหผลงานที่ออกมามีสุนทรียะแหงศิลป และสามารถสื่อความหมายและความรูสึกไป
ใหผูดูสามารถสัมผัส รับรูถึงเรื่องราวและคุณคาที่อยูภายในตัวผลงานจิตรกรรมชุดนี้ ระยะเวลาใน
แตละชวงในการสรางสรรคนั้นมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอตัวของขาพเจา เพราะถือไดวาเปน
ประสบการณทางการสรางสรรค จึงจะนํามาพัฒนาผลงานในชุดตอไปใหดียิ่งขึ้น

ในผลงานศิลปะกรมชุดนี้ขาพเจาไดแบงชวงเวลาแหงการสรางสรรคออกเปนระยะ  
ตาง ๆ ดังนี้

การสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ
การสรางสรรคผลงานในชุดกอนวิทยานิพนธของขาพเจานั้น ทั้งปญหาทางเทคนิคและ

ปญหาอันเกิดจากทัศนธาตุ แตปญหาตาง ๆ ไดคอย ๆ ไดรับการแกไขและพัฒนาไปในทิศทางที่ดี
ขึ้น

ในผลงานชวงแรกของขาพเจามุงเสนอใหเห็นเรื่องราวของเสนเปนหลักสําคัญในภาพ 
โดยมีอิทธิพลและแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ คือภาพทิวทัศน โดยเฉพาะองคประกอบแลว
สามารถเห็นไดอยางชัดเจนวามีการแบงภาพแบบทิวทัศนคือ มีสองสวน สวนที่หนึ่งคือพื้นดิน และ
สวนที่สองคือภาพทองฟา อันทําใหตองอยูกับกฎเกณฑของการสรางภาพแบบทิวทัศน ปญหานี้คอย
ไดรับการแกไขไปในทิศทางที่ดีขึ้นในชวงตอมา
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บทท่ี 5
สรุปผลการสรางสรรคและขอเสนอแนะ

การสรางสรรคผลงานชุด “ความงามและพลังแหงแผนดิน” ไดมุงเนนใหเห็นถึงเนื้อหา
สาระแหงพื้นดิน อันเปนบอเกิดสิ่งตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอมวลมนุษย การนําเสนอในแงมุมของ
ขาพเจาเปนสวนหนึ่งในการแสดงออกถึงความรัก ความประทับใจ ที่ผืนแผนดินมีใหกับมวลมนุษย
การแสดงออกในงานสรางสรรคชุดนี้ไดผานกระบวนการ การวิเคราะหและพัฒนาอยางสมบูรณ
และสามารถถายทอดอารมณความรูสึกที่ขาพเจามีออกมาเปนสื่อสากลที่เรียกวาศิลปะ

จากประสบการณแหงการสรางสรรคผลงานชุดนี้ ถือไดวามีความสําคัญยิ่งตอขาพเจา
อันที่จะนํามาศึกษาและพัฒนาผลงานในชุดตอไปในอนาคต

ขาพเจาไดเรียบเรียงกระบวนการทางการสรางสรรคตาง ๆ ในวิทยานิพนธชัดนี้อยาง
เปนอันดับและขั้นตอน เพื่อจะกอประโยชนแกผูสนใจในการศึกษาคนควาตอไป
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รายละเอียดผลงาน

ผลงานกอนวิทยานิพนธ
1. “ทิศทางแหงเสน”

ขนาด 100 x 140 ซ.ม. เทคนิค ดินผสมกาวลาเท็กซ, สีฝุน, บนผาใบ
2. “รอยแหงดิน

ขนาด 90 x 120 ซ.ม. เทคนิค ดินผสมกาวลาเท็กซ, สีฝุน, บนผาใบ
3. “สายธารแหงแผนดิน”

ขนาด 60 x 90 ซ.ม. เทคนิค ดินผสมกาวลาเท็กซ, สีฝุน, บนผาใบ
4. “เสนขอบฟา”

ขนาด 150 x 200 ซ.ม. เทคนิค ดินผสมกาวลาเท็กซ, สีฝุน, บนผาใบ
5. “มุมมองสุดสายตา”

ขนาด 200 x 140 ซ.ม. เทคนิค ดินผสมกาวลาเท็กซ, สีฝุน, บนผาใบ

ผลงานวิทยานิพนธ
1. “รอยไถ”

ขนาด 120 x 200 ซ.ม. เทคนิค ดินผสมกาวลาเท็กซ, สีฝุน, บนผาใบ
2. “รองรอยแหงแผนดิน”

ขนาด 140 x 200 ซ.ม. เทคนิค ดินผสมกาวลาเท็กซ, สีฝุน, บนผาใบ
3. “มิติและความรูสึกแหงดิน”

ขนาด 145 x 200 ซ.ม. เทคนิค ดินผสมกาวลาเท็กซ, สีฝุน, บนผาใบ
4. “รองรอยและมิติบนแผนดิน”

ขนาด 140 x 200 ซ.ม. เทคนิค ดินผสมกาวลาเท็กซ, สีฝุน, บนผาใบ
5. “ลวดลายแหงแผนดิน”

ขนาด 145 x 200 ซ.ม. เทคนิค ดินผสมกาวลาเท็กซ, สีฝุน, บนผาใบ
6. “บันทึกชาวนาบนพื้นดิน”

ขนาด 200 x 380 ซ.ม. เทคนิค ดินผสมกาวลาเท็กซ, สีฝุน, บนผาใบ
7. “สายสัมพันธแหงชีวิต”

ขนาด 145 x 200 ซ.ม. เทคนิค ดินผสมกาวลาเท็กซ, สีฝุน, บนผาใบ
8. “ชีวิต, มิติ, ลีลา”
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ขนาด 145 x 200 ซ.ม. เทคนิค ดินผสมกาวลาเท็กซ, สีฝุน, บนผาใบ
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