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  “Lineament of Metrosphere” is the creation of two dimensional 

Contemporary painting artwork, expressed with black and white drawing tetchnique. 

Stripulate with forms, city structures, and environment spaces from both imaginations 

and symbolic reality, all mixtures merged into a mega image of Metrosphere city 

panorama. It represents human relationship, behavior diversity, and synchronization 

under expanding capitalism society that is concurrently developing, growing, and 

regressing at the present moment. 
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1 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

ปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติมีความเจริญก้าวหน้า

เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงทัง้ทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองและอันเป็นผลมาจากการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจและการเมืองโลกมีผลทําให้

ประเทศต่างๆในโลกต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันและมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ ้นโลกที่

เคยกว้างใหญ่กลับเล็กลงดินแดนแต่ละประเทศที่อยู่ห่างไกลกันสามารถติดต่อกันได้ภายในเวลา

เสีย้ววินาทีประดุจเป็นหมู่บ้านเดียวกันภูเขาและทะเลซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติที่เคยเป็นอุปสรรค

ในการติดต่อไปมาหาสู่ดูเสมือนเลือนหายไปจนกลายเป็นโลกไร้พรมแดนนับจากนีต่้อไปโลกกําลัง

ก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการเปล่ียนยุคเปล่ียนสมัยการเปล่ียนผ่านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์โลก

ในยุคโลกาภิวัตน์มีผลทําให้ประเทศต่างๆในโลกต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจที่นําเอาวิถีชวีิตของมนษุย์และส่ิงต่างๆที่เกิดขึน้ในสังคมเมือง

ใหญ่ทัง้ที่ประสบพบเจอด้วยตนเองและทัง้ที่ได้รับจากส่ือต่างๆมาสร้างสรรค์เป็นงานวาดเส้นผ่าน

การผสมผสานความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการส่วนตัวจนเกิดเป็นงานจิตรกรรม 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ด้วยจํานวนประชากรที่เพ่ิมสูงขึน้เป็นแรงผลักสําคัญที่ทําให้เมืองเกิดการขยายตัวขึ ้น

ตามลําดับเกิดเป็นมหานครที่มีพืน้ที่ขนาดใหญ่มีความสลับซับซ้อนทางกายภาพและกินอาณา

บริเวณแผ่เป็นวงกว้างขยายตัวไปอย่างต่อเน่ืองการเจริญเติบโตของเมืองในลักษณะดังกล่าวนีไ้ด้

เปล่ียนสภาพสังคมไปอย่างช้าๆดังจะเห็นได้จากสังคมชนบทเร่ิมถูกกลืนหายไปทีละเล็กทีละน้อย

และเกิดเป็นชุมชนเมืองขึ ้นมาแทนที่ความเจริญ ทางสาธารณูปโภคได้เข้ามาพร้อมกับการ

เปล่ียนแปลงทางกายภาพครัง้ใหญ่ตึกรามบ้านช่องรุกลํา้พืน้ที่เรือกสวนไร่นาความเจริญด้านการ

ส่ือสารเทคโนโลยีสารสนเทศโทรคมนาคมและการคมนาคมสร้างให้เกิดการรับรู้ข่าวสารที่ง่ายและ

ฉับไวทําให้กระแสสังคมมีความเคล่ือนไหวและเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งมันได้ทําลาย

ข้อจํากัดหน่ึงของมนุษย์ในด้านการรับและส่งข้อมูลข่าวสารก่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็นของ

คนในสังคมผ่านช่องทางที่มีความหลากหลายและเข้าถึงผู้คนได้ในวงกว้างการโยกย้ายถิ่นฐานของ
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คนต่างถิ่นต่างศาสนาได้ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนและผสมผสานทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดความ

หลากหลายของวิถีชีวิตเกิดความสัมพันธ์ระหว่างคนหลากหลายเชือ้ชาติดังที่เราจะสามารถพบ

เห็นได้ทั่วเช่นกลุ่มคนที่เข้ามาค้าแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านแม่ค้าหาบเร่ในชุมชนแออัดคนขับ

รถยนต์รับจ้างสาธารณะไปจนถึงนักธุรกิจชาวต่างชาติในย่านธุรกิจ 

ความหลากหลายในวิถีชีวิตและความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมในหลากหลายหน้าที่

เป็นส่วนประกอบหลักของมหานครได้ก่อให้เกิดความประทับใจแก่ตัวข้าพเจ้าและนําเร่ืองราวที่

เกิดขึน้ในเมืองใหญ่นีม้าผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดเป็นงานวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ

“ภาพลายเส้นของมหานคร” 

 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาการแสดงออกด้วยกระบวนการทางศิลปะผ่านกระบวนการที่เรียบง่ายที่

ใช้เพียงเส้นจุดนํา้หนักและพืน้ที่ว่างนํามาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นงานจิตรกรรมโดยนําเสนอโดยใช้

มุมมองแบบภาพมุมสูงแบบจิตรกรรมไทยประเพณี 

2. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่มีบทบาทหน้าที่และวิถีชีวิตที่แตกต่าง

หลากหลายในสังคมเมืองใหญ่ 

3. เพ่ือแสดงออกถึงทัศนคติส่วนตัวที่มีต่อสังคมเมืองในสภาพการณ์ปัจจุบัน 

4. เพ่ือเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษ ณ์เฉพาะตน และนําไปสู่ผลก าร

สร้างสรรค์ผลงานไว้อย่างเป็นระบบ 

 

สมมติฐานในการศึกษา 

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานชุดภาพลายเส้นของมหานครจากความรู้สึกที่ได้รับแรง

บันดาลใจจากสังคมเมืองในปัจจุบันและประสบการณ์ส่วนตัวที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเมือง

หลวงที่มีความซับซ้อนทางกายภาพเช่นอาคารบ้านถนนส่ิงปลูกสร้างทางสถาปัตยกรรมและเป็น

เมืองที่มีความแตกต่างหลากหลายในเร่ืองของเชือ้ชาติศาสนาและวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน

ต่างๆมาถ่ายทอดผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะในรูปแบบจิตรกรรมร่วมสมยัโดยใช้เทคนิค

วาดเส้นและคาดหวังว่าจะเกิดการค้นพบส่ิงใหม่รวมทัง้การพัฒนาในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี ้
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ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตด้านเนือ้หา  

ข้าพเจ้านําเอาจินตนาการส่วนตัวมาผสมผสานกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้

ชีวิตอยู่ในสังคมเมืองหลวง บวกกับข้อมูลจากส่ือสาระสนเทศน์วิทยุโทรทัศน์และจากส่ือส่ิงพิมพ์

เป็นขอบเขตในการศึกษาผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้นี ้

ขอบเขตด้านรูปแบบ  

แสดงเนือ้หาสาระของคนสัตว์ต้นไม้และส่ิงปลูกสร้างใน โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม 

ในเมืองใหญ่นํามาสร้างสรรค์จนเกิดเป็นงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยลักษณะ 2 มิติ 

ขอบเขตด้านเทคนิค  

ข้าพเจ้านําจุดเส้นรูปทรงนํ ้าหนักอ่อน-แก่และพืน้ที่ว่างนํามาสอดผสานกันโดยใช้

เทคนิควาดเส้นขาว-ดําเกิดเป็นภาพลายเส้นของมหานคร 

 

ขัน้ตอนและวิธีการสร้างสรรค์ 

1. วิเคราะห์แนวความคิดโดยเลือกเอาประเด็นสําคัญที่กําลังเป็นที่สนใจในสังคม

ปัจจุบันและประเด็นปัญหาที่ เกิดขึน้ในสภาพการณ์ปัจจุบันที่ ผู้คนในสังคมเมืองส่วนใหญ่ต้อง

ประสบพบเจอร่วมกัน ทัง้นีเ้พ่ือสะสมเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 

2. ศึกษ าหาข้อมูล โดยก ารค้นคว้าจากแหล่ งข้ อมูลที่ห ลากหลายทัง้ที่ ได้จ าก

ประสบการณ์ตรงและจากส่ือต่างๆที่ ได้จากการสํารวจอาคารส่ิงปลูกสร้างในสถานที่ ต่าง

สภาพแวดล้อมโดยรวมในกรุงเทพมหานครโดยเลือกเอาพืน้ที่ที่เป็นเขตเศรษฐกิจมกีารอาทิเชน่ 

3. การสร้างภาพร่างในขัน้ตอนนีภ้าพร่างเป็นเพียงภาพต้นแบบที่แสดงโครงสร้างและ

องค์ประกอบของผลงานแบบไม่ตายตัว 

4. สร้างสรรค์ผลงานจริงโดยการขยายและยึดเอาภาพร่างเป็นโครงสร้างหลักในการ

สร้างสรรค์แต่สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขผลงานได้โดยอาจมีการเพ่ิมเติมหรือลดทอน

รายระเอียดบางส่วนลงตามที่ข้าพเจ้าเห็นสมควร 

5. วิเคราะห์ผลงานเพ่ือหาจุดบกพร่องของผลงานและทําการแก้ไขปรับปรุงเพ่ือให้

ผลงานมีความสมบูรณ์ 
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วิธีการศึกษา 

1. การหาข้อมูลโดยแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ  

1.1   ข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์จริง 

การหาข้อมูลทัง้ที่ได้รับจากประสบการณ์ส่วนตัวโดยการออกไปสํารวจและเก็บ

ข้อมูล ตาม สถาน ที่ ต่างๆ โดยเลือกเอาก รุงเท พมห านครเป็ นแห ล่งเก็บข้ อมูล ทัง้นี ้เพรา ะ

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศมีอาณาบริเวณที่กว้างที่มีประชากรจากทัง้ในประเทศ

เดินทางเข้ามาประกอบอาชีพพักอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นจงึมีความโดดเด่น ทางท างด้าน ควา ม

หลากหลายทัง้ทางสภาพวิถีชีวิตและสถานภาพทางสังคมซึ่งรวมกันอยู่ใน ชุมชนต่างๆที่มีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเชื่อศาสนารวมไป

ถึงชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและกระจายตัวเข้ามาอาศัยและอยู่ในพืน้ที่ ส่วนต่างๆ 

ของกรุงเทพมหานครเป็นจํานวนมากและได้มีการเปล่ียนแปลงในทางกายภาพอยู่อย่างต่อเน่ืองมี

การเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์อยู่อย่างมากมายในพืน้ที่ต่างๆ  อีกทัง้กรุงเทพมหานครยังเป็นเมืองที่มี

ตึกระฟ้ามากที่สุดเป็นอันดับที่ 12 ของโลก  ข้าพเจ้าจึงเกิดความสนใจที่จะค้นหาข้อมูลจาก

กรุงเทพมหานครด้วยตนเอง 

  1.2   ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าข้อมูลจากส่ือต่างๆ 

 ข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูลที่ค้นคว้าได้จากส่ือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพจิตรกรรมฝา

ผนังแบบไทยประเพณีจากวัดต่างๆ ภาพถ่ายทางอากาศที่สามารถค้นหาได้ ทางอินเตอร์เน็ต รวม

ไปถึงภาพถ่ายสถานที่อาคารสถาปัตยกรรมและส่ิงปลูกสร้างที่มีความน่าสนใจที่หาได้จากส่ือ

ส่ิงพิมพ์และมีบทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า 

 2. สร้างภาพร่างโดยการร่างภาพคร่าวๆ ด้วยดินสอบนกระดาษเพ่ือกําหนด

ขอบเขตของผลงานกําหนดโครงสร้างทางองค์ประกอบศิลป์โดยใช้ รูปทรงของอาคารบ้านเรือน

และตึกสูงเป็นโครงสร้างหลักภายในงานและปรับปรุงแก้ไขภาพร่างให้เกิดความสมบูรณ์ 

 3. สร้างสรรค์ผลงานจริงโดยเร่ิมจากการนําภาพร่างที่ได้จัดทําไว้ก่อนหน้านีนํ้ามา

เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์งานและทําการขยายภาพร่างนัน้ลงบนชิน้งานจริงด้วยเทคนิคการ

วาดเส้นโดยการใช้พู่กันจุ่มสีอะครีลิคสีดํา ซึ่งในกระบวนการนีข้้าพเจ้าสามารถเพ่ิมเติมหรือตัดทอน

เอารายระเอียดบางส่วนทิง้ไป โดยอิงตามความเหมาะสมและมีความสัมพันธ์กับเร่ืองที่ข้าพเจ้า

กําลังทําการวิจัยอยู่นีแ้ละเพ่ือความสมบูรณ์ของผลงานข้าพเจ้าจะทําการตัง้ข้อสังเกตเพ่ือค้นหา

ข้อบกพร่องของผลงานและทําการแก้ไขจุดบกพร่องอย่างเป็นระยะจนเสร็จสมบูรณ์ 
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แหล่งข้อมูล 

1. หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.1 หนังสือรวมภาพสถาปัตยกรรมทัง้ไทยและต่างประเทศ 

1.2 วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

1.3 ภาพถ่ายที่ได้จากการบันทึกไว้ด้วยตนเองด้วยกล้องถ่ายรูป 

        1.4 ภาพถ่ายทางอากาศที่ค้นได้จากส่ือส่ิงพิมพ์ 

      1.5 สมุดบันทึกสําหรับร่างภาพ 

2. เว็บไซต์ต่างๆ บนอินเตอร์เน็ตบทความที่มีสาระเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ของ

ข้าพเจ้าที่ให้แรงบันดาลใจรวมไปถึงบทความที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมที่สามารถค้นคว้า

ได้จากทั่วทุกมุมโลก 

3. ข่าวสารที่ได้รับจากส่ือต่างๆทัง้จากหน้าหนังสือพิมพ์เว็บไซต์ โทรทัศน์ วิทยุและส่ือ

ที่ได้รับจากโทรศัพท์มือถืออันเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปของวิถีชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน

เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงาน 

1. อุปกรณ์ในการค้นคว้าหาข้อมูล 

1.1 กระดาษสําหรับบันทึกภาพร่าง 

1.2 กล้องถ่ายรูปสําหรับบันทึกกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 

1.3 คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะสําหรับเก็บข้อมูล 

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

2.1 พู่กัน 

2.1 สีอะครีลิค 

      2.3 เฟรมขึงผ้าใบสําหรับใช้วาดภาพ 
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บทที่ 2 

ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ 

 

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

กรุงเทพมหานครเมืองหลวงและนครที่มีประชากรมากที่ สุดของประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลางการปกครองการศึกษาการคมนาคมขนส่งการเงินการธนาคารการพาณิชย์การส่ือสาร

และความเจริญของประเทศเป็นเมืองที่มีประชากรมากกว่านครที่มปีระชากรมากเป็นอันดับสองถึง 

40 เท่าจนถูกจัดให้ เป็นเอกนครที่สุดในโลก (Primate City) มีแหล่งชอปปิ ้งและค้าขายที่สําคัญ

มากมายซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เป็นอย่างมากโดยในปี 2555 องค์กรการท่องเที่ยวโลก 

(UNWTO) ได้จัดอันดับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีคนเดินทางเข้าเป็นอันดับที่ 10 ของโลกและ

เป็นอันดับที่ 2 ของเอเชียโดยมีคนเดินทางมากกว่า 26.5 ล้านคน 0

1นอกจากนีจ้ากการจัดอันดับ

การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดประจําปี 2557 กรุงเทพมหานครมีการใช้จ่ายผ่านบัตร

เครดิตของนักท่องเที่ยวถึง 16.42 ล้านดอลลาร์เป็นอันดับที่สองของโลกรองจากกรุงลอนดอนส

หราชอาณาจกัรเท่านัน้  

กรุงเทพมห านครยังเป็นเมือ งที่ มีตึก ระ ฟ้ามาก ที่ สุดเป็น อันดับ ที่ 12 ขอ งโล ก

กรุงเทพมหานครยังเป็นอีกเมืองหน่ึงที่กลุ่มทุนข้ามชาติต้องการเข้ามาทําธุรกิจในกรุงเทพมหานคร

อย่างต่อเน่ืองโดยใน 2529 บริษัทญ่ีปุ่ นต่างๆ ได้ดําเนินการอย่างจริงจังในการเคล่ือนไหวที่จะย้าย

ฐานการผลิตออกสู่ต่างประเทศเป้าหมายหน่ึงคือที่กรุงเทพมหานครในปี 2559 รายงานการศึกษา

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าจากบริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์เจ

แอลแอล (โจนส์แลงลาซาลล์) เปิดเผยว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีแบรนด์ระหว่างประเทศสนใจเข้า

มาเปิดร้านจําหน่ายสินค้ามากที่สุดเป็นอันดับที่ 18 ของโลก1

2

                                     
1 วิกิพีเดีย,   กรุงเทพมหานคร,  เข้าถึงเมื่อ 19  กรกฎาคม 2559,   เข้าถึง

ได้จาก https: / / th.wik ipedia.org/wik i/กรุ งเท พมหานคร 
2 เอซีนิวส์, กรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแบรนด์สินค้าอินเตอร์มากที่สุดอันดับที่ 18 

ของโลก,  เข้าถึงเมื่อ 19 กรกฎาคม 2559,  เข้าถึงได้จาก http://www.acnews.net/view_news_ 

breaking.  php?news_id= B255917118 / 
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ข้อความข้างต้นนี ้อาจจะแสดงให้ เราเห็นถึงภาพของกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของ

ประเทศไทยได้ในระดับหน่ึง ซึ่งจากการที่ข้ าพเจ้าได้เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี (ปี 2546) 

ดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพอยู่ในกรุงเทพมหานครจวบจนถึงปัจจุบัน(ปี 2559) ข้าพเจ้าได้

สัมผัสถึงความเปล่ียนแปลงในเชิงกายภาพอย่างชัดเจนและได้รับทราบถึงเหตุการณ์สําคัญๆที่

เกิดขึน้กรุงเทพมหานครอย่างต่อเน่ืองทําให้รับรู้ว่าในอีกด้านหน่ึง 

ภายใต้ตึกสูงระฟ้าและส่ิงปลูกสร้างอาคารสถานที่สวยงาม  และความทันสมัย 

ข้าพเจ้าได้สัมผัสถึงสภาพวิถีชีวิตของคนในสังคมที่ต่างต้องต่อสู้ดิน้รนเพ่ือความอยู่รอดในเมือง

ใหญ่อันเน่ืองมาจากค่าครองชีพที่สูงขึน้ซึ่ง จากข้อมูลพบว่ากรุงเทพมหานครถูกจัดให้เป็นเมอืงที่มี

ค่าครองชีพสูงที่สุดในประเทศและสูงเป็นอันดับที่ 61 ของโลกในปี 2557 ด้วยการแข่งขันทาง

ธุรกิจที่สูงขึน้ส่งผลให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในกรุงเทพมหานครจํานวนมากจาก

การขยายธุรกิจของชาวต่างชาติซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งเป็นตัวเร่งให้ เกิดปัญหา

ความแออัดในกรุงเทพมหานครมากขึน้ ส่งผลให้เกิดชุมชนแออัดและปัญหาการจราจรที่ติดขัด

นําไปสู่ปัญหามลพิษทางอากาศและมลภาวะทางเสียงและด้วยค่าครองชีพที่สูงขึ ้นนีเ้องก่อให้เกิด

ปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ดังจะเห็นได้จากปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยใน

รายงานการวิจัยของสํานักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมระบุว่าปี 2550 พบว่าเหยื่อ

อาชญากรรมที่ เป็นสมาชิกครัวเรือนมีอายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไปจํานวน  52,410 รายนั ้นส่วนใหญ่ตก

เป็นเหยื่ออาชญากรรมต่อทรัพย์สินร้อยละ 96.1 เหยื่ออาชญากรรมมีอายุระหว่าง 45 - 59 ปีมาก

ที่สุดคือร้อยละ 33.2 เหยื่ออาชญากรรมเป็นเพศชายร้อยละ 46.4 และหญิงร้อยละ 53.6 มีสัญชาติ

ไทยร้อยละ 99.6 เชือ้ชาติไทยร้อยละ 99.0 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 94.1 มีการศึกษาสูงสุดใน

ระดับประถมศึกษาเป็นจํานวนมากที่ สุดคือร้อยละ 31.2 เหยื่ออาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร

รายงานว่าอาชญากรรมที่ประสบในภาพรวมเกิดเหตุในช่วงเวลา 24.01–03.00 น . มากที่สุดถึง

ร้อยละ 21.1 สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมทัง้หมดในกรุงเทพมหานครพบว่าส่วนใหญ่เหยื่อระบุว่า

เกิดเหตุขึน้บริเวณบ้านที่พักอาศัยของเหยื่อเองคิดเป็นร้อยละ 74.8 

ในขณะที่รัฐบาลกลับต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยด้วยการเชิญชวนให้ประชาชน

ออกมาจับจ่ายใช้สอยให้มากที่สุดโดยการกระตุ้นและปลุกเล้าให้เกิดค่านิยมการใช้จ่ายที่ฟุ้งเฟ้อจน

กลายเป็นสังคมบริโภคนิยมเกิดการบ่มเพาะค่านิยมผิดๆต่อเด็กและเยาวชนในเร่ืองของความ

ฟุ้งเฟ้อและตกเป็นทาสของวัตถุดังจะพบเห็นได้โดยง่ายจากส่ือต่างๆที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์

ถึงสินค้าและบริการที่ฟุ่มเฟือยแสดงให้เห็นถึงความเมินเฉยของฝ่ายบริหารของบ้านเมืองที่ไม่
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คํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อสังคมเท่าที่ควรสังคมจึงเกิดช่องว่างและปัญหาความเหล่ือมลํา้ทางสังคม

มากมาย 

ซึ่งอาจจะกล่าวได้อย่างง่ายๆว่าเมืองที่ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสง่า

งามตึกสูงระฟ้าอาคารและส่ิงปลูกสร้างที่สวยงามส่ิงอํานวยความสะดวกที่ทันสมัยแสดงถึงความ

ยิ่งใหญ่แห่งเมืองหลวงมหานครที่ฉาบเคลือบไปด้วยความศิวิไลซ์แสดงตัวอยู่ท่ามกลางคุณภาพ

ชีวิตที่ความตกต่ําถดถอยของคนเมืองเปรียบได้ชีช้ัดใ ห้เห็นว่าความเจริญทางวัตถุกําลังวิ่งสวน

ทางและขัดแย้งกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่นับวันจะยิ่งตกต่ําลงเร่ือยๆ 

ด้วยเหตุนีจ้ึงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าเกิดความสนใจที่จะนําเอาเร่ืองราวที่เป็น

ประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลงานศิลปะ

ที่สะท้อนภาพทัศนคติส่วนตัวของข้าพเจ้าที่มีต่อสภาพวิถีชีวิตของผู้คนในมหานครให้ปรากฏ

ออกมาเป็นงานจิตรกรรม โดยอาศัยข้อมูลที่ ค้นคว้าได้จากแหล่งที่มาจากแหล่งต่างๆ นํามา

ผสมผสานเข้ากับจิตนาการและทัศนคติส่วนตัว นํามาสร้างสรรค์โดยนําเสนอผ่านภาพมุมสูงแบบ

งานจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณี จนเกิดเป็น ”ภาพลายเสน้ของมหานคร” ที่ ข้าพเจ้าสร้าง

ขึน้จากจิตนาการ เป็นรูปแบบในการนําเสนอแนวความคิด 

 

ทัศนคติในการสร้างสรรค์ 

ภายใต้ความสลับซับซ้อนในโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ส่ิงปลูกสร้าง และอาคาร

สถานที่ทันสมัย ข้าพเจ้าเล็งเห็นถึงสุนทรียภาพที่ก่อกําเนิดขึน้จากความสัมพันธ์ของมนุษย์ใน

สังคมเมืองใหญ่ ที่ประกอบไปด้วยความแตกต่างหลากหลายทางวิถีชีวิต ซึ่งล้วนแล้วแต่ดําเนินไป

เพ่ือความอยู่รอดความแตกต่างกันอย่างสุดขัว้ในทางสถานภาพทางสังคม ก่อให้เกิดช่องว่างและ

ความเหล่ือมลํา้ในสังคม อันเป็นผลมาจากความไม่สมดุลในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เป็น

ตัวแปลสําคัญที่ก่อให้เกิดแรงขับเคล่ือนทางสังคมมากมาย  ส่งผลต่อวิถีชีวิตโดยรวมของคนใน

สังคม  

 

อิทธิพลและแรงบันดาลใจในวิถีชีวิตและสังคมเมืองกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร เมืองเอกนครที่มีบทบาทนําในแทบทุกด้านของประเทศ ดึงดูด

ทรัพยากรของประเทศมากกว่าเมืองอื่นๆ แสดงให้เห็นถึงความศูนย์กลางของประเทศในเกือบทุก

ด้าน และมีแนวโน้มว่าพืน้ที่ความเป็นเมอืงของกรุงเทพมหานครยังคงขยายตัวออกไปอย่างต่อเน่ือง

ในจังหวัดปริมณฑล และมีจังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ในวงรัศมีของการพัฒนาเมืองดึงดูดคนและทรัพยากร 
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จากที่ต่างๆ เหมือนดังที่ เคยเกิดขึน้ในอดีต แต่การพัฒนา ย่อมมาพร้อมกับความเส่ือมโทรม และ

ปัญหาต่างๆมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาส่ิงแวดล้อมที่เส่ือมโทรมลง มลภาวะเป็นพิษ 

ปัญหาอากาศเสีย อันมีสาเหตุมาจากยานพาหนะต่างๆ ที่ใช้นํา้มันเชือ้เพลิง เช่น รถยนต์ รถบรรทกุ 

รถจักรยานยนต์  และควันเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ ตัง้อยู่รอบตัวเมืองกรุงเทพมหานคร 

ปัญหานํา้เสีย ที่เมื่อประชากรมีจํานวนมากขึน้ ทําให้มีการปล่อยนํา้ทิง้ลงสู่แม่นํา้ลําคลองมากขึ ้น 

จนถึงระดับเกินกว่าที่แหล่งนํา้มันจะรองรับต่อไปได้ นํา้จึงได้เกิดการเน่าเสียไม่สามารถนํามาใช้

ประโยชน์ได้ดังเดิม ปัญหาขยะล้นเมือง อันเกิดมาจากจาํนวนประชากรมีมากขึน้และมีการตัง้

บ้านเรือนหนาแน่นขึ ้น ปริมาณมูลฝอยก็จะเพ่ิมมากขึน้ไปด้วย ในขณะที่ที่ดินที่จะรับมูลฝอยมี

น้อยลง จงึจําเป็นต้องมีการจัดการกับมูลฝอยที่เกิดขึน้ให้เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งชุมชนที่มีการขยายตัว

อย่างรวดเร็ว มักจะมีปัญหาปริมาณมูลฝอยที่เพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็ว เกินกว่าขีดความสามารถของ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการเก็บและกําจัดจะดําเนินการได้ทัน ทําให้ชุมชนขาดความสะอาด และ 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปัญหาชุมชนแออัด เป็นปัญหาที่เกิดขึ ้นในชุมชนเมือง มีการสร้าง

บ้านพักอาศัยรวมกันอยู่อย่างแออัด ส่วนใหญ่สร้างจากเศษวัสดุที่หาได้ง่าย และตัง้หลักแหล่งใกล้

แหล่งงาน ที่มีการคมนาคมขนส่งสะดวกลักษณะทางกายภาพที่ เห็นได้ชัดของชุมชนแออัดคือ 

บ้านเรือนที่อยู่อาศัยปลูกติดกัน หนาแน่นแออัด ไม่ถูกสุขลักษณะ รวมไปถึงปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม 

ปัญหาสุขภาพอนามัย ปัญหาทางด้านสังคม เช่น ความมั่นคงในการทํางาน ความไม่ปลอดภัยใน

ทรัพย์สิน และเด็ดขาดการศึกษา เป็นต้น ปัญหาการขาดแคลนพืน้ที่สีเขียวที่นับวันจะลดลงเร่ือยๆ 

เพราะเมื่อประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่นแออัด ที่ดินส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพ่ือการอยู่อาศัยและ

การประกอบอาชีพ ฉะนัน้ พืน้ที่สีเขียว และพืน้ที่เพ่ือการนันทนาการ อันได้แก่ สวนหย่อม สนาม

เด็กเล่น สนามหญ้า สวนสาธารณะ และสนามกีฬา จึงมีน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน เป็นต้น 

 

อิทธิพลที่ได้รับจากสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 

คําว่า “โลกาภิวัตน์ ” หมายถึง การแพร่กระจายไปทั่วโลก (ของข่าวสาร) การที่

ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใดสามารถรับรู้ สัมผัสหรือรับผลกระทบจากส่ิงที่เกิดขึน้ได้อย่าง

รวดเร็ว กว้างขวาง สืบเน่ืองมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดังนัน้ยุคโลกาภิวัตน์จึงเป็นยุค

ข้อมูลข่าวสาร (Information Age) ที่ไร้พรมแดน อันเป็นยุคที่มีพัฒนาการและการเปล่ียนแปลง

อย่างมากทางด้านเทคโนโลยีส่ือสารและคมนาคม ทําให้ประเทศต่าง ๆ  ได้เข้ามาใกล้ชิดกันมากขึน้ 
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กระแสโลกทัง้ในรูปของทุนและข้อมูล รวมทัง้ค่านิยมบางประการ เช่น สิทธิมนุษยชนและ

ส่ิงแวดล้อม ได้ขยายตัวครอบคลุมไปทั่วโลก  

 ลักษณะสําคัญของโลกาภิวัตน์ จึงเป็นความหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการกระจาย

กิจกรรมการดําเนินงาน ซึ่งแต่เดิมอาจจะผูกขาดอยู่ ณ ศูนย์หรือแหล่งไม่กี่แห่งในโลก ออกไปยัง

ท้องถิ่นหรือศูนย์ใหม่ๆ หลากหลายมากขึน้ ดังนั ้นจึงอาจกล่าวได้ว่า สังคมยุคโลกาภิวัตน์จึงเป็น

โลกที่มนุษย์สามารถข้ามพรมแดนของประเทศและสามารถทะลุกาลเวลาได้ โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศในการติดต่อส่ือสารในลักษณะที่ไร้พรมแดน โลกในสายตาของผู้ที่อาศัยเทคโนโลยี จึง

เป็นโลกใบเล็กที่สามารถติดต่อถึงกันได้ง่ายและรวดเร็ว  

ปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทัง้ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

และเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปล่ียนโครงสร้าง

เศรษฐกิจการเมืองโลก มีผลทําให้ประเทศต่าง ๆ  ในโลกต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความ

เชื่อมโยงระหว่างกันมากขึน้ โลกที่เคยกว้างใหญ่กลับเล็กลง ดินแดนแต่ละประเทศที่อยู่ห่างไกลกัน 

สามารถติดต่อกันได้ภายในเวลาเสีย้ววินาทีประดุจเป็นหมู่บ้าน (Global Village) ภูเขาและทะเล 

ซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติ ที่ เคยเป็นอุปสรรคในการติดต่อไปมาหาสู่ ดูเสมือนเลือนหายไปจน

กลายเป็นโลกไร้พรมแดนในความไร้พรมแดนนีเ้อง ทําให้เกิดการครอบโลกทางวัฒนธรรม อิทธิพล

ของวัฒนธรรมและอํานาจของเศรษฐกิจจากประเทศที่พัฒนาแล้วได้ไหลบ่าเข้าสู่ประเทศอื่นอย่าง

รุนแรง ก่อให้ เกิดกระแสวัฒนธรรมโลก (Neo - Westernization) ครอบงําทางความคิด การมอง

โลก การแต่งกาย การบริโภคนิยม แพร่หลายเข้าครอบคลุมเหนือวัฒนธรรมประจําชาติของแต่ละ

ประเทศ  

 

อิทธิพลที่ได้รับจากสถาปัตยกรรมตะวันตก 

เมื่อย้อนกลับไปเมื่อปี 2398 สนธิสัญญาเบาร่ิงถูกลงนามขึน้ระหว่างสยามกับอังกฤษ

ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ในสยามประเทศ ทัง้ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถ าปัตยกรรมไทยก็ได้รับอิท ธิพลจากชาติตะวันตกด้วยเช่นกั น  

สถาปัตยกรรมแบบใหม่ๆ จากตะวันตกหล่ังไหลเข้ามาในฐานะทีเ่ป็นของแปลกและสัญลักษณ์แห่ง 

ความเหนือกว่าทางวัฒนธรรม เกิดการยอมรับและเลียนแบบในส่ิงที่ตนเห็นว่าดีกว่าในนามของ

“ศิวิไลซ์” “สมัยใหม่” ซึ่งเกิดขึน้ในสยามครัง้แล้วครัง้เล่า และมันค่อยๆแพร่หลายและครอบครอง
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จิตใจชาวสยามจนยอมรับว่ามันเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตแบบใหม่2 3อาคารและส่ิงปลูกสร้างทาง

สถาปัตยกรรม  ได้ทําหน้าที่ เป็นเสมือนภาพประจักพยานและสะท้อนทัศนคติและแนวคิดของชน

ชัน้ผู้นําว่าเป็นไปในทิศทางใด ณ ช่วงเวลานัน้ๆ 

ข้าพเจ้าจึงเกิดความสนใจที่จะนําเอารูปแบบของสถาปัตยกรรมตะวันตก มาใช้ใน

ผลงานของข้าพเจ้า โดยนํามาใช้ในเชิงสัญลักษณ์เพ่ือเป็นตัวแทนของความศิวิไลซ์ ความทันสมัย 

เหมือนด่ังมหานครที่ถูกฉาบเคลือบไปด้วย ความสง่างามของส่ิงปลูกสร้าง อาคารสถาน เป็น

เสมือนฉากม่าน ที่ภายนอกถูกประดับตกแต่งอย่างสวยงาม แต่ภายในกลับเต็มไปด้วยปัญหาที่ยัง

ไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร ดังที่ ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น และนํามาเรียบเรียงผ่าน

ประสบการณ์และจินตนาการของข้าพเจ้า ออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     

3 สมชาติ จึงสิริอาภารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชการที่  4 

– พ.ศ. 2480 (กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 12. 



12 

 

 
 

ภาพที่ 1 ภาพตึกสูงในกรุงเทพมหานคร 1 

ที่มา : Postjung.com, กรุงเทพมหานครติด1 ใน10 เมืองที่มีตึกระฟ้ามากที่สุดในโลก, เข้าถึง

เมื่อ 18 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://picpost.postjung.com/183827.html    

     

 
 

ภาพที่ 2  ภาพตึกสูงในกรุงเทพมหานคร 2 

ที่มา : skyscrapercity.com, Beautyful Buliding, accessed  July 25, 2016, available from 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1198733 



13 

 

 
 

ภาพที่ 3 ภาพพระที่น่ังอนันตสมาคมที่ถูกสร้างขึน้ในยุคที่บ้านเมอืงเร่ิมมีการรับเอารูปแบบ   

  สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมาใช้ในสยาม 

ที่มา : pantip.com, พระที่ น่ังอนันตสมาคม, เข้าถึงเมื่อ 18 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

http://pantip.com/topic/30607565? 

 

 
 

ภาพที่ 4 ภาพตึกสูงในกรุงเทพมหานครที่ส่วนยอดหลังคาโดมแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก 

ที่มา : thailandtopvote, 10 ตึกสูงในกรุงเทพฯ, เข้าถึงเมื่อ 18 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก  

http://thailandtopvote.com 
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ภาพที่ 5 ภาพหมู่บ้านจัดสรรที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่สามารถพบได้ทั่วไปในเมืองใหญ่ๆ 

ที่มา : บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จํากัด (มหาชน), บ้านนันทวัน, เข้าถึงเมื่อ 18 กรกฎาคม 2559, 

เข้าถึงได้จาก http://www.lh.co.th/home/projects/ บ้านนันทวัน-บางนา-กม.7/detail 

 

 
 

ภาพที่ 6 ภาพซากตึกร้างกลางกรุงเทพมหานคร ที่ก่อสร้างไม่เสร็จเน่ืองจากปัญหาทางเศรษฐกิจ 

ที่มา : pantip.com, ตึกร้างบางรัก, เข้าถึงเมื่อ 18 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://pantip.com/topic/ 

30004951 
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ภาพที่  7 ภาพประติมากรรมฝูงม้าหน้าทางเข้าหมู่บ้านจัดสรรแห่งหน่ึง แสดงให้เห็นถึงสภาพวิถี

 ชีวิตที่หรูหราในสังคมเมือง 

ที่มา : บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จํากัด (มหาชน),  บ้านลดาวัลย์, เข้าถึงเมื่อ 18 กรกฎาคม 2559, 

เข้าถึงได้จากhttp://ladawan.lh.co.th/th0000001063 

 

 
 

ภาพที่ 8 ภาพวิถีชีวิตคนเมืองที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนตึกสูง 

ที่มา : pantip.com, สระว่ายนํา้บนดาดฟ้า โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร, เข้าถึงเมื่อ 18 

กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://pantip.com/topic/30877815 
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ภาพที่ 9 ภาพปัญหานํา้เน่าเสียที่เต็มไปด้วยขยะมูลที่เป็นปัญหาที่เกิดขึน้ในเมืองใหญ่ 

ที่มา: dek-d.com, ขยะลอยนํา้, เข้าถึงเมื่อ 18 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

https://www.dek-d.com/board/view/3516242/ 

  

 
 

ภาพที่ 10 ปัญหานํา้เน่าเสียในเขตเมือง 

ที่มา : pantip.com, นํา้ท่วมกับขยะ, เข้าถึงเมื่อ 18 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://topicstock. 

pantip. com/camera/topicstock/2011/11/O11299572/O11299572.html 
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ภาพที่ 11 ภาพโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยควันเสียซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ 

ที่มา: The Washington Post, Effects of climate change ‘irreversible,’ U.N. panel warns in      

report, accessed  July 18, 2016, available from https://www.washingtonpost.com/ 

national/health-science/effects-of-climate-change-irreversible-un-panel-warns-in-report/2

014/11/01/2d49aeec-6142-11e4-8b9e-2ccdac31a031_story.html 

 

 
 

ภาพที่ 12 ภาพควันไฟที่ลอยผ่านตัวเมืองกรุงเทพมหานคร 

ที่มา : ครูบันเทิง.com, ภาพควันไฟกลางเมือง,เข้าถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

https://www.gotoknow.org/posts/360273 
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ภาพที่ 13 ภาพชุมชนแออัดในเมืองที่มีประชากรอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่น 

ที่มา: reddit.com, The Slums of Dharavi, Mumbai, India, accessed  July 18, 2016, 

available from https://www.reddit.com/r/UrbanHell/comments/3xi4xq/the_slums_ 

of_dharavi_mumbai_india/?st=iuobi1j5&sh=2fe68ad3 

 

 
 

ภาพที่ 14 ภาพชุมชนแออัดที่กินพืน้ที่เป็นบริเวณกว้างในเมืองใหญ่ 

ที่มา: Bollywood tours,  The Slums of Dharavi, Mumbai, India,  accessed  July 18, 2016, 

available from http://www.bollywoodtours.in/wp-content/uploads/2014/04/dharavi2 

 

http://i.imgur.com/PUtmnP0.jpg
http://i.imgur.com/PUtmnP0.jpg


19 

 

 
 

ภาพที่ 15 ภาพชุมชนแออัดที่มีประชากรอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่น 

ที่มา : Perth Academy, Human Environments, accessed  July 18, 2016, available from 

http://www.perthacademy.org.uk/social-studies-geography-national-qualifications.php 

 

 
 

ภาพที่ 16 ภาพปัญหาการจราจรที่ติดขัดอันเน่ืองมาจากรถยนต์ในท้องถนนมจีํานวนมากเกินไป 

ที่มา : bannbann.blogspot.com, สภาพแวดล้อมกลางกรุง, เข้าถึงเมื่อ 18 กรกฎาคม 2559, 

เข้าถึงได้จาก http://bannbann.blogspot.com/2015/07/1-1.html 
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ภาพที่ 17 ภาพปัญหาการจราจรติดขัดในย่านใจกลางกรุงเทพมหานคร 

ที่มา : thaiwebsites.com, สยามแสควร์, เข้าถึงเมื่อ 18 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

http://www.thaiwebsites.com/siamsquare.asp  

ฃ 

 
 

ภาพที่ 18 ภาพการใช้โทรศัพท์มือถือแสดงให้เห็นถึงยุคสมัยใหม่ที่การส่ือสารมีบทบาทสําคัญต่อ   

    วิถีชีวิตคนเมือง 

ที่มา : avrotor.blogspot.com, Call girls, accessed  July 18, 2016, available from 

http://avrotor.blogspot.com/2016/07/cellphone-epidemic-and-cellphone.html 
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ภาพที่ 19 ภาพผู้โดยสารบนรถไฟฟ้าต่างกําลังมุ่งอยู่กับการใช้เคร่ืองมือส่ือสารของตัวเอง 

ที่มา : storylog.co, หรือเราก้มหน้าเพียงเพราะว่ากลัวจะสูญหาย, เข้าถึงเมื่อ 18 กรกฎาคม 

2559, เข้าถึงได้จากhttps://storylog.co/story/ 565d653deb5ada2c587d336a 

 

 
 

ภาพที่  20 ภาพเหล่านักเล่นเกมส์ออนไลน์ที่มาชุมนุมในร้าน แสดงให้ เห็นถึงอิทธิพลส่ือ  

     และเทคโนโลยีในสังคมดิจิตอลที่มีบทบาทและเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตอย่างชัดเจน 

ที่มา : mthai.com, Neolution eSport Stadium ร้านเน็ตฯใหญ่ที่สุดในไทย, เข้าถึงเมื่อ 18 กรกฎาคม 

2559, เข้าถึงได้จาก http://game.mthai.com/online-games/17317.html 
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บทที่ 3 

วิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

  

ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในชื่อ “ภาพลายเส้นของมหา

นคร”  ข้าพเจ้าได้แบ่งระยะของการทํางานไว้ดังนีคื้อ 

 

วิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

1. ระยะการหาข้อมูล 

การค้นคว้าหาข้อมูลทางเนือ้หาเร่ืองราวที่มีประเด็นที่น่าสนใจและมีความเกี่ยวข้อง

กับวิทยานิพนธ์ชิน้ นี ้ โดยอาศัยแหล่งข้อมูลจากหลายที่มา ทั ง้ที่มาจากประสบการณ์ตรงของตัว

ข้าพเจ้าเอง และข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าจากส่ือต่างๆ เช่น  ส่ือทางอินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ 

โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือต่างๆ แล้วต่อจากนัน้ นําข้อมูลที่ได้มาคัดเลือกให้เหลือเพียงประเด็นที่

น่าสนใจ และทําการ่างแบบในขัน้ตอนต่อไป 

2. ระยะของการร่างแบบ 

ข้าพเจ้าเลือกใช้การวาดเส้นด้วยปากกาดํา เพ่ือกําหนดโครงสร้างภาพรวมของผลงาน

โดยอาศัยประเด็นเร่ืองราวที่ได้รับจากข้อมูล ที่ ข้าพเจ้าเลือกสรรไว้ในระยะการหาข้อมูลนํามา

สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปทรงที่มีความเกี่ยวข้องกับเนือ้หาที่ ข้าพเจ้าต้องการจะนําเสนอ จากนัน้จึง

ได้ผสมผสานจินตนาการและทัศนคติส่วนตัวเข้ากับข้อมูลข้างต้น โดยนําเอาโครงสร้างของ ตึก 

อาคารและส่ิงปลูกสร้างต่าง เป็นโครงสร้างหลัก นํามาผสานและรวมตัวกันจนเกิดเป็นภาพ

ลายเส้นที่แสดงสาระของมหานครอันกว้างใหญ่ตามจินตนาการและความรู้สึกนึกคิดของข้าพเจ้า 

3. ระยะของการศึกษาภาพร่าง 

การเลือกเอารูปทรงของตึก อาคาร และส่ิงปลูกสร้าง ที่จะนํามาใช้ในผลงานของ

ข้าพเจ้านั ้น มีความสําคัญต่อการส่ือสารถึงประเด็นที่ ข้าพเจ้าต้องการจะนําเสนอเป็นอย่างยิ่ง 

เพราะถ้าหากนําเอารูปทรงที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ข้าพเจ้าต้องการนําเสนอมาใช้ลงใน

ผลงาน อาจทําให้แนวความคิดของผลงานที่วางเอาไว้เกิดความผิดเพีย้นไปจากเดิม ฉะนัน้ข้าพเจ้า 

จึงใช้ความพิถีพิถันในการเลือกเฟ้นรูปทรงของตึก อาคารและ สถาปัตยกรรมมาที่จะนําสร้างสรรค์

ลงในผลงานของข้าพเจ้าอย่างรอบคอบ โดยจะเห็นได้ว่า อาคาร สถานที่  และสถาปัตยกรรมใน

สถานที่ต่างๆ มีบทบาทหน้าที่และบริบทที่แตกต่างกันไป มีบุคลิกภาพที่มีความเฉพาะตัว ขึน้อยู่กบั 
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การใช้งานของสถาปัตยกรรม หรือสถานที่นั ้นๆ เช่นเดียวกับมนุษย์ ที่มีบุคลิกภาพที่แตกต่าง

หลากหลาย ตามแต่ว่าใครจะมีอุปนิสัยหรือสถานภาพทางสังคมอย่างไร  เช่น สถาปัตยกรรมที่มี

การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ การปกครอง เป็นศูนย์อํานาจของประเทศ สถาปัตยกรรมแห่งนัน้ ก็จะ

ถูกสร้างให้มีบุคลิกที่สง่างาม น่าเกรงขาม บรรยากาศในสถานที่นัน้ก็จะมีความสงบ สํารวม  หรือ 

อาคารที่ถูกใช้เป็นสถานตากอากาศ ก็จะมีบุคลิกที่เรียบง่าย ผ่อนคลาย สนุกสนาน ให้ความรู้สึกที่

เป็นกันเองกับผู้พักอาศัย เป็นต้น  

4. ระยะของการสร้างผลงานจริง 

ข้าพเจ้านําภาพร่างลายเส้นที่ได้นํามาขยายเป็นผลงานจริง โดยใช้เทคนิควาดเส้น

พู่กันจุ่มสีอะครีลิคสีดํา วาดลงบนผ้าใบที่เตรียมไว้โดยได้ทําการแบ่งช่วงระยะในการทํางานดังนีคื้อ 

4.1 ขัน้ตอนของการขึน้โครงสร้างโดยรวมของผลงาน  

อาจกล่าวได้เป็นการเร่ิมต้นการทํางานจริงขัน้ที่1ก็ว่าได้ โดยข้าพเจ้าจะวาดเส้นโดยใช้

สีอะครีลิคลงบนผลงาน  โดยอาศัยความแม่นยําและความชํานาญในการวาดเส้น  ซึ่งวาดโดยไม่

มีการร่างภาพก่อน เพ่ือให้ผลงานมีความเรียบร้อยและไม่ต้องการให้งานมีลายเส้นดินรอปรากฏอยู่ 

โดยเร่ิมวาดจากส่วนล่างสุดของผลงานขึน้ไปสู่ส่วนบนสุดจนเต็มผลงาน ในระยะนี ้ข้าพเจ้าจะวาด

เพียงโครงสร้างที่เป็นรูปทรงภายนอกของตึก อาคารและสถานที่ทีม่ีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประเด็น

ที่ต้องการจะนําเสนอ โดยยึดเอาภาพร่าง ที่ได้ร่างภาพไว้บนกระดาษแล้วก่อนหน้านีเ้ป็นโครงสร้าง

หลัก แต่จะสามารถปรับเปล่ียน เพ่ิมเติม หรือตัดทอนในส่วนของรายระเอียดของผลงานบางส่วน

ได้ตามความเหมาะสมในขัน้ตอนต่อไป 

 4.2 ขัน้ตอนของการเก็บรายละเอียด 

ในส่วนของภายในรูปทรงตึกและส่ิงปลูกสร้าง ขัน้ตอนนีข้้าพเจ้าจะทําการวาดรายระ

เอียดของผลงาน โดยคัดเอาประเด็นทางสังคมที่มีเนื ้อหาที่ น่าสนใจ นํามาประกอบเข้าด้วย

ประกอบกับรูปทรงของตึกอาคาร สถานที่ หรือส่ิงปลูกสร้างที่ถูกวาดขึน้ในขั ้นแรกเป็นตัวกํากับ

เนือ้หา เพ่ือบอกเล่าถึงวิถีชีวิตที่แตกต่างกันของกลุ่มคนหลากหลายอาชีพ หลากหลายชนชัน้ใน

บริบทของสภาพแวดล้อม ชุมชนและสถานที่ โดยมีเร่ืองราวเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าต้องการจะนําเสนอ 

ที่แตกต่างกันไป 
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ทัศนะธาตุในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

ทัศนะธาตุที่ข้าพเจ้าเลือกนํามาสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือให้ผลงานที่ปรากฏออกมามี

ความสมบูรณ์ โดยการใช้ จุด เส้น รูปทรง พืน้ผิว นํา้หนัก รวมไปถึงองค์ประกอบโดยรวมของภาพ 

ทัศนะธาตุที่ปรากฏขึน้ในผลงานสามารถให้ความรู้สึกได้ดังนี ้

1. จุด การใช้จุดในผลงานของข้าพเจ้า ส่วนใหญ่เกิดขึน้จากการนําจดุมาใช้ในพืน้ที่ที่

ต้องจะไล่นํ ้าหนักจากเข้มไปสว่าง ซึ่งส่วนใหญ่จะทําหน้าที่เชื่อมต่อพืน้ที่  ระหว่างภาพควันไฟที่

ลอยอยู่ เหนือเมืองหรือพืน้ที่ที่มีหมอกปลกคลุม ที่จะเป็นนํา้หนักขาว จุดจะทําหน้าที่ เชื่อมต่อ

ระหว่างนํ ้าหนักสีขาวให้ เกิดความนุ่ มนวล และไม่แ ข็งกระด้าง ในการไล่นํ ้าหนักจากเข้มไปสู่

นํา้หนักสว่าง 

2. เส้น ถือเป็นทัศนะธาตุหลักในผลงานข้าพเจ้า ข้าพเจ้าใช้ เส้นเป็นตัวกําหนด

โครงสร้างทางองค์ประกอบและรูปทรงของผลงานทัง้หมด โดยเส้นจะทําหน้าที่แบ่งรูปทรงและพืน้

หลังออกจากกัน ลักษณะของเส้นที่มีความหนาที่แตกต่างกัน ทําให้ผลงานเกิดระยะใกล้-ไกล และ

เป็นตัวกําหนดขอบเขตของรูปทรงย่อยในผลงานอีกด้วย ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเส้นที่มีความแข็ง

กระด้างค่อนข้างมาก ทัง้นีเ้กิดจากการนําเส้นที่มีลักษณะเป็นเรขาคณิต นํามาประกอบเข้าด้วยกัน

เป็นโครงสร้างสถาปัตยกรรม และส่ิงปลูกสร้างจํานวนมาก  โดยเส้นที่ นํามาใช้จะมีความ

หลากหลาย ทัง้เส้นประ เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นหยัก หรือเส้นที่มีขนาดที่เล็กมากๆไปจนถึงเส้นที่มี

ขนาดใหญ่มาก และได้มีการแทรกภาพ กลุ่มคน และเส้นที่มาจากธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมความอ่อน

ช้อย ลดความแข็งกระด้างในงาน และสร้างความขัดแย้งและก่อให้เกิดความสมบูรณ์ของผลงาน 

3. รูปทรง ข้าพเจ้าสร้างรูปทรงขึน้จากการผสานสัมพันธ์ของเส้นที่มคีวามหลากหลาย 

ประกอบรวมกันเป็นรูปทรงของ ส่ิงปลูกสร้างต่างๆ ในวิถีชีวิตคนเมือง รูปทรงของตึกสูง บ้านเรือน 

อาคารในสถานที่ต่างๆ นําประกอบรวมตัวกันจนเกิดเป็นภาพของมหานครอันยิ่งใหญ่ โดยรูปทรง

ของตึก อาคารและส่ิงปลูกสร้างนัน้ ส่วนใหญ่แล้วข้าพเจ้าจะเปิดช่องให้เห็นภาพภายในตึกด้วย 

เน่ืองด้วยข้าพเจ้ามีความเห็นว่าวิถีชีวิตความเป็นเมือง ปัญหาความวุ่นวายต่างๆนานัปการ เกิดขึน้

จากการกระทําของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ภายในส่ิงปลูกสร้าง ข้าพเจ้าจึงต้องการแสดงให้เห็นถึงสภาพ

วิถีชีวิตของมนุษย์ภายในตึกสูงด้วย 

4. พืน้ผิว ในผลงานของข้าพเจ้า การผสานกันของ จุด และเส้น ก่อให้เกิดพืน้ผิวแบบ 2 

มิติขึน้ เพ่ือต้องการให้ เกิดความแตกต่างในพืน้ผิวของรูปทรง ข้าพเจ้าจึงได้สร้างให้เกิดพืน้ผิวที่มี

ความแตกต่างกัน โดยอาศัยการรวมตัวกันของจุด และเส้น มีมีลักษณะที่แตกต่างกัน โดยคํานึงถึง

ความเหมาะสม และความสวยงาม โดยอาศัยการสร้างลวดลายต่างๆของตึก เส้นลายอิฐที่สร้างขึน้ 
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จากรูปทรงส่ีเหล่ียมเรียงตัวซ้อนกัน พืน้ผิวของสนามหญ้าที่เกิดจากการเรียงตัวกันของเส้นตรง

เล็กๆ พืน้ผิวของหลังคาบ้านที่เกิดจากเส้นที่ลากตัดกันของเส้นตรง ลายกระเบือ้งที่เกิดจากการตัด

กันของเส้นเกิดเป็นรูปทรงต่างๆ เป็นต้น 

5. นํา้หนัก ข้าพเจ้าเลือกใช้วิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้เกิดค่านํา้หนักต่างๆในผลงาน 

ทัง้ที่เกิดจากการทับซ้อนกันของเส้น การทับซ้อนกันของจุดหรือการเลียงตัวเพ่ือไล่นํา้หนักกันของ

จุด ไปจนถึงนํา้หนักขาว ที่เกิดจากการปล่อยให้พืน้ผิวผ้าใบสีขาวแสดงตัวของมันเอง หรือพืน้ที่ที่

ทับซ้อนกันของเส้นและจุด จนเกิดเป็นนํา้หนักดําสนิท 

 

 
 

ภาพที่ 21 ภาพร่างสมบรูณ์ผลงานวทิยานิพนธ์ ภาพลายเส้นของมหานคร, 2559,  เทคนิค วาดเส้น  

     ขนาด 50 x 70  เซนติเมตร  
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ภาพที่ 22 ภาพความก้าวหน้าในการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพลายเส้นของมหานคร ระยะที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 23 ภาพความก้าวหน้าในการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพลายเส้นของมหานคร ระยะที่ 2 
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ภาพที่ 24  ภาพความก้าวหน้าในการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพลายเส้นของมหานคร ระยะที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 25 ภาพความก้าวหน้าในการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพลายเส้นของมหานคร ระยะที่ 4 
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ภาพที่ 26 ภาพความก้าวหน้าในการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพลายเส้นของมหานคร ระยะที่ 5 

 

 
 

ภาพที่ 27 ภาพความก้าวหน้าในการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพลายเส้นของมหานคร ระยะที่ 6 
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ภาพที่ 28 ภาพความก้าวหน้าในการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพลายเส้นของมหานคร ระยะที่ 7 

 

 
 

ภาพที่ 29  ภาพขัน้ตอนการกําหนดโครงสร้างหลักของ ภาพลายเส้นของมหานคร          
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ภาพที่ 30 ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์และตรวจสอบความเรียบร้อยของ ภาพลายเส้นของมหานคร, 

    เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ  ขนาด 250 x 500  เซนติเมตร      
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ภาพที่ 31 ภาพรายละเอียด 1 ของ ภาพลายเส้นของมหานคร  
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ภาพที่ 32  ภาพรายละเอียด 2 ของ ภาพลายเส้นของมหานคร 
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ภาพที่ 33 ภาพรายละเอียด 3 ของ ภาพลายเส้นของมหานคร 
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บทที่ 4 

การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ 

 

การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ในผลงานที่ชื่อ ”ภาพลายเส้นของมหานคร” นีข้้าพเจ้าได้ 

ทําการทดลอง ค้นคว้าอย่างจริงจัง ได้รับรู้ถึงข้อผิดพลาดต่างๆที่ เกิดขึน้ในการทํางานศึกษาถึง

จุดเด่นและจุดด้อยของผลงาน เพ่ือนําจุดเด่นของผลงานมาปรับใช้และพัฒนาผลงานต่อไป โดย

ข้าพเจ้าได้ทําผลงานออกมาอย่างเป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ือง ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการค้นคว้า

อย่างมาก เพ่ือที่จะให้ผลงานมีความสมบูรณ์ เป็นที่ น่าพอใจ ข้าพเจ้าจึงได้แบ่งช่วงระยะของ

การศึกษาค้นคว้าไว้เป็น 2 ระยะดังนีคื้อ 

 

การสร้างสรรค์ผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ 

ในช่วงของการสร้างสรรค์ผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์นีนั้น้ ข้าพเจ้าเร่ิมทาํการศึกษา 

จากการสร้างสรรค์ผลในเนือ้หาและประเด็นที่มีความหลากหลาย คล้ายกับการรวมเอาส่ิงที่

ข้าพเจ้ามีความสนใจและต้องการจะบอกเล่าหรือแสดงความคิดเห็นโดยได้นําเอาความคิดที่

น่าสนใจมาถ่ายทอดโดยการนํามาผูกโยงเข้าด้วยกันและแสดงออกมาในรูปของจินตนาการในส่ือ 

2 มิติ คืองานจิตรกรรม เทคนิควาดเส้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ข้าพเจ้าจะมุ่งประเด็นเร่ืองของ

ประเด็นทางสังคม การเมือง ปัญหาส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม สภาพวิถีชีวิตที่หลากหลายของมนุษย์ 

เพ่ือสะท้อนภาพวิถีชีวิตมนุษย์ในสังคมออกมาเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัย  ในส่วนของข้อมูลที่

ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ือนํามาทดลองสร้างสรรค์ผลงานในช่วงนี ้ เป็นข้อมูลที่ได้ทั ง้จาก

ประสบการณ์ตรง และข้อมูลที่ได้จากการรับรู้ผ่านส่ือต่างๆ  

ข้าพเจ้าสามารถแยกประเด็นหลักๆที่ข้าพเจ้ามีความสนใจที่จะนํามาสร้างสรรค์เป็น

งานศิลปะ อันได้แก่ ประเด็นทางการเมือง ซึ่งข้าพเจ้ามีความสนใจที่จะนําเอาประเด็นความ

เคล่ือนไหวทางการเมืองมาใช้แสดงออกลงในผลงานของข้าพเจ้า เน่ืองด้วยปัจจบุันนี ้สังคมไทยตก 

อยู่ภายใต้กระแสความแตกแยกทางความคิดอันเน่ืองมาจากผลกระทบทางการเมืองเกิดการแบ่ง

ฝักแบ่งฝ่าย เกิดกระแสต่อต้านกลุ่มคนผู้มีความคิดเห็นต่างหรือมีค่านิยมทางการเมืองที่ต่างไป

จากตน ทําให้ สังคมไทยปัจจุบันนี ้ เป็นสังคมที่ เต็มไปด้วยความอคติ อันก่อให้เกิดปัญหาความ

ขัดแย้งทางสังคมมากมาย เกิดการชุมนุมประท้วงการทํางานของรัฐบาลอยู่บ่อยครัง้  



35 

 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม ด้วยเหตุที่ข้าพเจ้าใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครมา

เป็นเวลานาน  จึงรับรู้ถึงปัญหาส่ิงที่เกิดขึน้ในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี ภาพกองขยะมูลฝอย 

ชุมชนแออัด ปัญหารถติด ปัญหามลพิษทางอากาศ แหล่งนํา้เสีย เป็นภาพที่คนกรุง พบเห็นกัน

อย่างชินตา ข้าพเจ้าจึงเกิดความสนใจที่จะนํามาสร้างสรรค์เป็นผลงานในระยะก่อนวิทยานิพนธ์

ประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคม ในผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้าได้หยิบยกเอา

ประเด็นทางสังคมในหลากหลายแง่มุมมานํามาสอดแทรกลงในผลงานในผลงานในหลายๆชิน้ 

ผลงานในช่วงระยะก่อนวิทยานิพนธ์มีจํานวนทัง้สิน้ 8 ชิน้ ซึ่งแต่ละชิน้มีรูปแบบ และ

เนือ้หาที่แตกต่างกัน โดยสามารถอธิบายขัน้ตอนการดําเนินงานและพัฒนาผลงานได้ดังนีคื้อ 

ชิน้ที่ 1 ผลงานที่ชื่อ “เมืองและกองทัพ”  สร้างขึน้ใน ปี 2555 

 

 
 

ภาพที่ 34   "เมืองและกองทัพ", 2555, เทคนิค หมึกดําบนผ้าใบ, ขนาด 135 x 250  ซม. 

 

ข้าพเจ้าสร้างขึ ้นผลงานชิน้ นี ้ จากความสนใจเร่ืองของการเมือง โดยต้องการ

วิพากษ์วิจารณ์การบริหารบ้านเมืองที่ไร้ประสิทธิภาพ มีการคอรัปชั่นเกิดขึน้มากมาย โดยใช้การ

วาดกลุ่มผู้บริหารประเทศให้มีหัวเป็นสัตว์ต่างๆ นานาชนิด เต้นรํากันอย่างสนุกสนานภายใน

อาคารที่มีลักษณะคล้ายทําเนียบรัฐบาล จะมีจุดเด่นอยู่ที่กองทัพ อันมีกลุ่มทหารเหล่าต่างๆ ยืน

เป็นหมวดหมู่อย่างน่าเกรงขาม อีกส่วนหน่ึงของผลงานคือ กลุ่มนํา้มันที่ร่ัวไหลในทะเล ซึ่งมีตึกสูง

ที่มีการจราจรคับค่ัง เป็นเสมือนการแสดงแนวความคิดว่า ความเจริญทางเทคโนโลยีนัน้มาพร้อม

กับส่ิงแวดล้อมที่เส่ือมโทรม และการใช้ทรัพยากรโลกที่สิน้เปลืองขึน้เร่ือยๆ เป็นต้น 
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ชิน้ที่ 2 ผลงานที่ชื่อ “เมืองท่า”  สร้างขึน้ในปีเดียวกัน คือ ปี 2555 ซึ่งข้าพเจ้าขยาย

ความสนใจต่อยอดจากเร่ืองสภาพแวดล้อมของเมืองเส่ือมโทรม แล้วผู้คนจํานวนมากในเมืองก็จะ

กลายเป็นผู้อพยพ 

 

 
 

ภาพที่ 35  “เมืองท่า”,  2555, เทคนิค หมึกดําบนผ้าใบ ขนาด 135 x 250 ซม. 

 

ผลงานชิน้นี ้ข้าพเจ้าต้องการนําเสนอมีแนวคิดในเร่ืองของการอพยพลีภ้ัยว่า ผู้คนไม่

สามารถดํารงชีวิตอยู่ในเมืองนี ้ได้อีกต่อไป  โดยสามารถสังเกตได้จากภาพระดับนํ ้าด้านนอก

กําแพงเมืองที่มีปริมาณที่สูงกว่าพืน้ที่ภายในตัวเมือง  ข้าพเจ้าวาดยานพาหนะ สองชนิดคือ เรือ

เหาะ กับเรือเดินทะเล เป็น ส่ือในการบอกเล่าถึงแนวคิดหลักของผลงานชิน้นี ้ซึ่งต้องการแสดงให้

เห็นถึงปัญหานํา้ท่วมโลก ผู้คนเกิดความแตกต่ืน และทิง้ที่อยู่อาศัยไปหาแหล่งที่อยู่ใหม่ และ

ข้าพเจ้านําเอาประเด็นดังกล่าวมาผสมผสานเข้ากับจินตนาการส่วนตัวของข้าพเจ้า เกิดเป็น

ผลงานศิลปะที่ให้อารมณ์สนุกสนานกึ่งวิพากษ์วิจารณ์ 
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ชิน้ที่ 3 ผลงานที่ชื่อ “คนครุ่นคิดใจกลางเมือง”  เป็นผลงานชิน้ที่สามที่สร้างเสร็จ

ต่อมาในปลายปี 2555 

 

 
 

ภาพที่ 36   "คนครุ่นคิดใจกลางเมือง", 2555, เทคนิค หมึกดําบนผ้าใบ ขนาด 135 x 250 ซม. 

 

ผลงานชิน้นี ้ ข้าพเจ้าหยิบยืมเอารูปประติมากรรมที่มีชื่อว่า “คนครุ่นคิด” หรือ “The 

Thinker” ของ โอกุสต์โรแด็ง(Auguste Rodin) ประติมากรและจิตรกรชาวฝร่ังเศสมาใช้ในผลงาน  

เพ่ือใช้เป็นสัญลักษณ์ของการตัง้คําถามถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึน้รอบๆตัวข้าพเจ้าและผู้คนในสังคม 

ว่าแท้จริงแล้วมีต้นเหตุมาจากอะไร โดยในภาพนีจ้ะมีจุดเด่นคือภาพกลุ่มควันสีขาวที่ลอยออกมา

จากปล่องควัน ลอยตัดกันเป็นเส้นโค้งกระจัดกระจายอยู่ทั่วพืน้ที่ของภาพ แสดงให้เห็นถึงมลภาวะ 

ที่เส่ือมโทรมของสังคมอุตสาหกรรม ความเจริญก้าวหน้าของการคมนาคม ดังจะเห็นได้จาก

เคร่ืองบินไอพ่น รถไฟฟ้าความเร็วสูง เคร่ืองบินเจ็ท และกระสวยอวกาศ  

ชิน้ที่ 4 ผลงานที่ชื่อ “เบือ้งหน้าและเบือ้งหลัง”  สร้างขึน้ในปีต่อมา คือ ปี 2556 โดย

ยังคงเทคนิคเดิม คือ หมึกดําบนผ้าใบ โดยกลับมานําเสนอเร่ืองเร่ืองความเจริญกับความเส่ือม

โทรม มลภาวะอีกครัง้ โดยเน้นการเปรียบเทียบและการแสดงออกที่ชัดเจนมากขึน้  
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ภาพที่ 37  “เบือ้งหน้าและเบือ้งหลัง”,  2556, เทคนิค หมึกดําบนผ้าใบ ขนาด 135 x 250 ซม. 

 

ผลงานชิน้ นีข้้าพเจ้าต้องการแสดงความคิดเห็นในเชิงเปรียบเทียบถึงส่ิงที่ เห็นเบือ้ง

หน้าคือ ภาพตึกสูง อาคาร และส่ิงปลูกสร้างที่ ดูทันสมัย ชีวิตมนุษย์ในยุคปัจจุบันมีความ

เจริญก้าวหน้ามากมาย แต่ในขณะเดียวกันก็ได้ก่อมลภาวะด้วยไว้บนโลกด้วยเช่นกัน  ข้าพเจ้าจึง

ต้องการแสดงให้เห็นถึงที่มาของสรรพส่ิงทัง้ปวง ว่าแท้จริงแล้ว พลังงานต่างๆ ที่เรานํามาใช้อํานวย 

ความสะดวกในชีวิตประจําวันนัน้มาจากธรรมชาติ ที่นับวันจะเร่ิมเส่ือมโทรงลงหรือลดจํานวนลง 

หรืออีกนัยหน่ึงต้องการแสดงการเปรียบเทียบในสภาพแวดล้อมของเมืองที่มีความขัดแย้งกับ

สภาพแวดล้อมของธรรมชาติ  โดยข้าพเจ้าทดลองใช้เส้นที่มีนํา้หนักอ่อนเบา นํามาใช้ในบริเวณที่

วาดเป็นส่วนของธรรมชาติ เพ่ือต้องการให้เกิดพืน้ที่ที่เบาสบาย นุ่มนวล ขัดแย้งกับความรู้สึกที่แข็ง 

กระด้างของพืน้ที่ที่เป็นรูปทรงเส้นเลขาคณิตของส่ิงปลูกสร้างในเมือง เป็นต้น 

ชิน้ที่ 5 ผลงานที่ชื่อ “เมืองหล(ว)ง”  ต่อเน่ืองจากผลงานชิน้ที่ 4 ในปีเดียวกัน  โดยมี

แนวความคิดของการวิพากษ์แบบตัง้คําถามชวนคิด  เห็นได้จากที่ข้าพเจ้าตัง้ใจตัง้ชื่อผลงานให้มี

ความกํากวมสับสนระหว่างคําว่า “เมืองหลวง” กับคําว่า “เมืองหลง” เพ่ือเป็นการแสดงความคิดใน

เชิงตัง้คําถามถึงวิถีชีวิตในสังคมเมืองใหญ่  
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ภาพที่ 38  “เมืองหล(ว)ง”, 2556, เทคนิค หมึกดําบนผ้าใบ ขนาด 200 x 250 ซม. 

 

ผลงานชิน้นี ้ข้าพเจ้าสร้างเมืองที่มีความสลับซับซ้อน เต็มไปด้วยภาพอาคารและส่ิง

ปลูกสร้างในสถานที่ ต่างๆมากมาย ข้าพเจ้าได้นําเอารูปทรงของสวนเขาวงกตมาใช้เป็นโครงสร้าง

หลักในผลงานด้วย  โดยมีแนวความคิดที่ว่า สวนเขาวงกต เป็นเสมือนสถานที่ที่มีความพิเศษ เขา

วงกตถูกสร้างขึน้ให้ เป็นสถานที่ที่มีความสวยงาม มักถูกประดับตกแต่งไว้ในพระราชวัง ห รือ

สถานที่ที่มีความหรูหรางดงามมันทําหน้าที่ชักชวนให้ ผู้ที่เข้ามาชมสวน เต็มใจที่จะเดินเข้ามา

เพ่ือที่จะได้เล่นสนุกกับการพยายามค้นหาทางออกที่อยู่ในอีกด้านหน่ึงของสวน  

เขาวงกตจึงเป็นเสมือนตัวแทนความรู้สึกของมนุษย์ที่ ติดอยู่กับกิเลส หรือบางส่ิง

บางอย่างที่ยังหาทางออกไม่ได้ การติดอยู่กับความหลงใหลในบางส่ิงบางอย่างที่สร้างความสับสน

งงงวยเช่นเดียวกับสังคมที่เห็นผิดเป็นชอบ  เป็นเสมือนการตัง้คําถามถึงส่ิงต่างๆ รอบๆ ตัวข้าพเจ้า

ว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ เกิดจากอะไรและกําลังดําเนินไปในทิศทางใดกันแน่  

ชิน้ที่ 6 ผลงานที่ชื่อ “ชีวิตกับท้องทะเล”  หลังจากเว้นระยะไป 1ปี  ปี 2558 จึง

สร้างสรรค์ผลงานชิน้นีขึ้น้ โดยเปล่ียนเทคนิคจากหมึกดําบนผ้าใบ เป็นสีอะครีลิคบนผ้าใบ  
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ภาพที่ 39  “ชีวิตกับท้องทะเล”, 2558, เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ, ขนาด 120 x 240 ซม. 

 

ผลงานชิน้นีม้ีความแตกต่างกับผลงานที่สร้างขึน้ก่อนหน้านีอ้ยู่พอสมควร โดยข้าพเจ้า 

ต้องการบอกเล่าเร่ืองราวของมนุษย์ที่ต้องต่อสู้และเผชิญกับภัยธรรมชาติ ดังจะเห็นได้จากลมพายุ 

ฝนฟ้าคะนอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการทดลองเอาภาพบรรยากาศของพายุฝนมาใช้ในผลงานของ

ข้าพเจ้าเป็นครัง้แรก 

ชิน้ที่ 7 ผลงานที่ชื่อ “เมืองเขาวงกต” สร้างต่อเน่ืองมาในปี 2558 โดยใช้เทคนิคเดิม

คือ สีอะครีลิคบนผ้าใบ  

 
 

ภาพที่ 40 “เมืองเขาวงกต”, 2558, เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ, ขนาด 120 x 240 ซม. 



41 

 

ผลงานชิน้นี ้ข้าพเจ้านําเอารูปทรงของสวนเขาวงกตมาใช้ในผลงานมากกว่าชิน้อื่นๆ 

เพ่ือมุ่งประเด็นที่การแสดงความคิดในเชิงปรัชญา มากกว่าการพรรณนาถึงความคิดที่มีต่อสังคม

ภายนอก แต่มุ่งหมายที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกภายในของข้าพเจ้า แต่ยังใช้ภาพเมืองเป็นส่ือ 

และเป็นตัวแทนในการนําเสนอความคิด  

เห็นได้จากการใช้รูปแบบของสวนเขาวงกต มีความหลากหลายและแตกต่างกันไป 

และได้มีนําเอารูปทรงต่างๆมาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความหมายของความคิดของข้าพเจ้า 

ยกตัวอย่างเช่น ห้องสมุดที่มีชัน้หนังสือที่ถูกจัดวางไว้อย่างสลับซับซ้อน จนดูคล้ายกับเป็นเขาวงกต 

ในห้องสมุดก็ว่าได้   

จุดนี ้ข้าพเจ้าต้องการจะส่ือถึงแนวความคิดเห็นว่า เราอาจมีความรู้มากมายให้เรา

เรียนรู้มากมาย แต่ปัญหาชีวิต มนุษย์ต้องหาทางออกด้วยตนเอง ข้าพเจ้าจะขอยกตัวอย่างอีกจุด

หน่ึง ข้าพเจ้าใช้รูปของหอสูงเป็นตัวแทนของสติปัญญาของมนุษย์ ในภาพจะเหน็ได้ว่า มีเขาวงกต 

ลายล้อมอยู่ทั่วทุกบริเวณของภาพ หากเราแทนตัวเองเป็นคนคนหน่ึงที่เดินหลงอยู่ในภาพ คงต้อง

เป็นการยากที่จะสามารถหาทางออกจากที่แห่งนี ้หอสูงจึงเป็นสถานที่ที่ทําให้เราสามารถที่จะ

มองเห็นพืน้ที่ ต่างๆได้กระจ่างชัด ทําให้ เรารู้ได้ว่าจุดใดคือทางออก หอสูงจึงเปรียบเสมือน

สติปัญญาหรือการค้นพบแนวทางที่จะนํามาแก้ปัญหาต่างๆ ได้ในชีวิต เป็นต้น 

ชิน้ที่ 8 ผลงานที่ชื่อ “วันนีแ้ละวันพรุ่งนี”้  เป็นผลงานชิน้สุดท้ายในปี 2558 ก่อนที่จะ

ลงมือสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อวิทยานิพนธ์ ซึ่งยังคงเปล่ียนมาใช้เทคนิคสีอะครีลิคบนผ้าใบ  

 

 
 

ภาพที่ 41 “วันนีแ้ละวันพรุ่งนี”้, 2558, เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ, ขนาด 145 x 240 ซม. 
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ในผลงานชิน้นี ้ข้าพเจ้ามุ่งประเด็นการนําเสนอ เ ร่ืองของเมืองที่กําลังพัฒนา โดย

นําเอารูปทรงของส่ิงปลูกสร้างต่างๆ มาผสมผสานกันให้เกิดเป็นเมือง  ประกอบไปด้วย โครงสร้าง

ของตึกรถไฟฟ้าที่กําลังก่อสร้าง เสาของอาคารที่กําลังทําการก่อสร้าง ข้าพเจ้านําเอารูปทรงต่างๆ

มาประกอบ จัดวาง โดยยึดโครงสร้างองค์ประกอบศิลป์แบบศิลปะไทยประเพณี  

ผลงานชิน้นีจ้ะสังเกตได้ว่า ภายในภาพจะมีรูปทรงคล้ายเส้นสินเทาในงานจิตรกรรม

ไทยประเพณีปรากฏอยู่ เป็นการทดลองนําเอาองค์ประกอบศิลป์แบบไทยประเพณีมาใช้ในผลงาน

ของข้าพเจ้าที่มคีวามคิดในแนวทางร่วมสมัย 

 

สรุปความรู้จากการศึกษาและสร้างสรรค์งานก่อนวิทยานิพนธ์ 

ภาพรวมจากผลงานทัง้  8 ชิน้ ที่ข้ าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้า โดยการสร้างสรรค์ผลงาน

ในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานในประเด็นและเนือ้หาที่มีความหลากหลาย ทัง้

ในด้านรูปแบบ และกระบวนการในการทํางาน ไปจนถึงกระบวนการทางความคิด ส่งผลให้ผลงาน

ที่ได้ ทําให้ได้เห็นความน่าสนใจในผลงานชิน้ ต่างๆมากมาย ซึ่งในผลงานแต่ละชิน้นัน้มีความ

น่าสนใจที่แตกต่างกันไป โดยข้าพเจ้าสามารถสรุปผลลัพธ์จากการทํางานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์

ได้ดังนีคื้อ  

ประเด็นและเนือ้หาโดยข้าพเจ้าสามารถจําแนกเนือ้หาหลักๆได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆคือ 

เนือ้หาที่ว่าด้วยเร่ืองของการแสดงความคิดเหน็ต่อส่ิงที่เกิดขึน้รอบตัว ปัญหาที่คนในสังคมประสบ

พบเจอในชีวิตประจําวัน เช่นปัญหามลภาวะเป็นพิษ ปัญหาส่ิงแวดล้อม หรือปัญหาสังคมต่างๆ

อันมีที่มาจาก ความผันผวนทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งถือว่าประเด็นดังกล่าวเป็นเร่ืองที่เกิดขึน้จาก

สภาวะภายนอกรอบตัวข้าพเจ้า อาจมีที่มาหรือแรงบันดาลใจที่เกิดขึน้จากการรับรู้ข่าวสารข้อมูล

หรือจากประสบการณ์ตรงที่ข้าพเจ้าพบเจอมานําเสนอซึ่งในขัน้ตอนของการทาํงานนัน้ ข้าพเจ้าจะ 

ทําการวาดจากส่วนด้านล่างขึน้ไปสู่ด้านบนของภาพ และแก้ไขรายระเอียดต่างๆภายในภาพจน

สมบูรณ์ โดยขัน้ตอนนี ้ข้าพเจ้าจะวาดโดยปราศจากภาพแบบร่างหรือเส้นร่างใดๆ เป็นการทํางาน

ในแบบฉับพลัน อาศัยเพียงความแม่นยําของวาดเส้น นําเสนอประเด็นต่างๆที่ข้าพเจ้ามีความ

สนใจในขณะนัน้ออกมาอย่างฉับพลันโดยมิได้มีการวางแนวความคิดเอาไว้ก่อนล่วงหน้า เพ่ือให้

ผลงานมีความสดใหม่เสมือนเป็นการปลดปล่อยเอาส่ิงที่ข้าพเจ้ารู้สึกอยู่ภายใน สะท้อนออกมาใน

รูปของงานศิลปะอย่างฉับพลัน



43 

 

อีกส่วนหน่ึงคือความน่าสนใจในประเด็นและเนื ้อหาที่มีเกี่ยวข้องกับเร่ืองราวส่วนลึก

ภายในจิตใจของข้าพเจ้าเอง โดยมีแรงบันดาลใจมาจากแนวคิดในเชิงปรัชญา การตัง้ประเด็น

คําถามในเชิงค้นความหมายของชีวิต แสดงออกผ่านการใช้ภาพสวนเขาวงกตเป็นโครงสร้างหลัก

ในการนําเสนอแนวความคิด และใช้สัญลักษณ์ที่คนส่วนใหญ่สามารถตีความได้ง่าย เป็น

ส่วนประกอบในผลงาน เพ่ือแสดงอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งถือเป็นกระบวนการทํางานที่แตกต่างจาก

ชิน้ก่อนหน้านี ้ทัง้ในด้านของกระบวนการทางความคิดและกระบวนการในการนําเสนอ  

 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ “ภาพลายเส้นของมหานคร” ได้มีการพัฒนาใน

เทคนิควิธีการและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น เน่ืองจากได้ผ่านช่วงเวลาการทดลอง เรียนรู้ และ

พัฒนาผลงานมาอย่างต่อเน่ือง โดยเนื ้อหายังคงเป็นประเด็นทางสังคมที่ข้าพเจ้ามีความสมใจ

เช่นเดียวกับผลงานในช่วงระยะก่อนวิทยานิพนธ์ แต่ได้มีการเลือกเฟ้นเอาประเด็นที่มีความสําคัญ 

และแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตในสังคมเมืองใหญ่ มาสร้างสรรค์ เป็นการกําหนดรูปแบบที่ 

ชัดเจนขึน้  จึงมีความแตกต่างจากผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ การเลือกประเด็นแง่คิดและ

แนวความคิดในผลงานมีการแสดงออกที่ตรงประเด็น มีการวางโครงสร้างทางองค์ประกอบของ

ภาพที่ชัดเจน จึงทําให้ผลงานมีความสมบูรณ์ ลงตัว ทัง้ทางด้านเนือ้หาและรูปแบบในการนําเสนอ 

ที่มีความสมบูรณ์กว่าผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ 
 

การพัฒนาผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “ภาพลายเส้นของมหานคร” 

ในผลงานชิน้นี ้ ข้าพเจ้าได้นําเสนอภาพวิถีชีวิตของมนุษย์ที่ดําเนินไปในมหานครอัน

กว้างใหญ่ แสดงสภาวะของความสับสนวุ่นวายในสังคมเมืองหลวงอันประกอบไปด้วยประเด็นทาง 

ความคิด และจินตนาการ ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมเมืองที่ข้าพเจ้าต้องการนําเสนอ  

ข้าพเจ้าได้จัดวางโครงสร้างของภาพโดยอาศัยภาพตึกรามบ้านช่อง อาคาร สถานที่ 

และส่ิงปลูกสร้างต่างๆนํามาใช้เป็นโครงสร้างหลักในผลงานของข้าพเจ้า โดยเลือกเอาประเด็น

ปัญหาที่มีความน่าสนใจ  นํามาเป็นตัวกําหนดรูปทรง โดยอาศัยภาพอาคาร สถานที่นํามาจัด

องค์ประกอบ รวมตัวกันจนเกิดเป็นส่วนประกอบหลักในการกําหนดโครงสร้างของงานในผลงาน

ชิน้นี ้ข้าพเจ้าได้วาดรูปสถาปัตยกรรม ที่ประกอบขึน้จากรูปทรงเรขาคณิต อันมีลักษณะคล้ายกับ

สถาปัตยกรรมตะวันตก เพ่ือต้องการแสดงให้เห็นถึงสภาพเมือง ที่ถูกฉาบเคลือบไปด้วยความ

งดงามในยุคของความศิวิไลซ์ ความเจริญทางด้านวัตถุการแสดงความสง่างามยิ่งใหญ่ของตึกสูง

ระฟ้า และยังได้นําหลังคาทรงโดมมาใช้เป็นลักษณะของการล้อเลียนสถานที่ สําคัญต่างๆ 
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ภายในประเทศ ที่มักใช้หลังคาทรงโดมเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง ส่ือถึงความเท่า

เทียมกับนานาอารยะประเทศ  

 
 

ภาพที่ 42 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพลายเส้นของมหานคร ที่เสร็จสมบูรณ์ , 2559, เทคนิค  

    สีอะครีลิคบนผ้าใบ, ขนาด 250 x 500 ซม. 

 

ในผลงานวิทยานิพนธ์นี ้ข้าพเจ้าต้องการสะท้อนสภาพวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม

ปัจจุบัน  โดยการนําเอาภาพสถานที่ต่างๆ ที่เราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจําวัน นํามาแสดงไว้

ในผลงานด้วย เช่น โรงพยาบาล หมู่บ้านจัดสรร พิพิธภัณฑ์ศิลปะ โรงแรม คอนโดมิเนียม บ้านพัก 

คนชรา สวนสนุก เรือนจํา โบสถ์ มัสยิด โบสถ์คริสต์ วัด สถานออกกําลังกาย สุสาน สถานีรถไฟ 

เข่ือน โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า ชุมชนแออัด บ่อนการพนัน เป็นต้น ในผลงานชุดนีข้้าพเจ้า

ยังคงเปิดให้เห็นภาพภายในอาคาร ด้วยการใช้เส้นรูปหยักทําหน้าที่เสมือนเป็นเส้นสินเทาในงาน

จิตรกรรมไท ยป ระเพณี เปิดให้ ผู้ดูได้เห็นถึงสภาพวิถีชีวิตของมนุษย์ภายในสถานที่ ต่างๆ

เช่นเดียวกับผลงานช่วงระยะก่อนวิทยานิพนธ์  

 หากมองลึกลงไปในรายละเอียดแต่ละส่วนของผลงานก็จะเห็น ส่ิงที่ ข้ าพเจ้าต้องการ

นําเสนอ โดยดูได้ดังนี ้
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ภาพที่ 43  ภาพรายละเอียด 1  ภาพลายเส้นของมหานคร 

  

 
 

ภาพที่ 44 ภาพรายละเอียด 2  ภาพลายเส้นของมหานคร 
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ภาพที่ 45 ภาพรายละเอียด 3  ภาพลายเส้นของมหานคร 
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ภาพที่ 46 ภาพรายละเอียด 4  ภาพลายเส้นของมหานคร 
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ภาพที่ 47 ภาพรายละเอียด 5  ภาพลายเส้นของมหานคร 
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ภาพที่ 48 ภาพรายละเอียด 6  ภาพลายเส้นของมหานคร 
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ภาพที่ 49 ภาพรายละเอียด 7  ภาพลายเส้นของมหานคร 

 



51 

 

 
 

ภาพที่ 50 ภาพรายละเอียด 8  ภาพลายเส้นของมหานคร 
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ภาพที่ 51 ภาพรายละเอียด 9  ภาพลายเส้นของมหานคร 
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ภาพที่ 52   ภาพรายละเอียด 10 ภาพลายเส้นของมหานคร 
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บทที่ 5 

สรุปการสร้างสรรค์ผลงาน  

 

การศึกษาค้นคว้าและการสร้างสรรค์พัฒนารูปแบบของผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี ้ 

อาศัยแรงบันดาลใจที่ได้จากวิถีชีวิตในสังคมเมืองใหญ่ ภาพสังคมสมัยใหม่ในกรุงเทพมหานคร 

ผสมผสานกับทัศนคติและจินตนาการของผู้วิจัย นํามาสร้างสรรค์เป็นจินตภาพในผลงานจติรกรรม

ร่วมสมัยในหัวข้อ “ภาพลายเส้นของมหานคร" สามารถให้คุณค่าทางศิลปะที่สะท้อนสภาพสังคม

ปัจจุบันและแง่คิดกับวิถีชีวิตของมนุษย์ที่ต้องต่อสู้ดิน้รนอยู่ในเมืองใหญ่ได้ 

อน่ึง วิทยานิพนธ์ชิน้ นี ้เป็น รูปแบบที่ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงทัศนคติที่มีต่อวิถี

ชีวิตของมนุษย์ที่ดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมเมืองใหญ่ เพ่ือทําหน้าที่เป็นด่ังภาพสะท้อนให้เห็นถึงชีวิต

ในบางแง่มุม ที่บางครัง้โลกแห่งความเป็นจริง อาจมีหลายส่ิงหลายอย่าง ทําหน้าทีห่ลอกล่อให้ เรา

หลงติดอยู่กับภาพมายาและเปลือกนอกที่ห่อหุ้มไปด้วยส่ิงสวยงาม ผลงานศิลปะจึงมีคุณค่าเมื่อ

มันได้ทําหน้าที่ให้มนษุย์ ใช้สติและปัญญาในการดําเนินชวีิตมากขึน้ 
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รายการอ้างอิง 

 

วิก ิพ ีเดีย . กรุง เท พ มห า น คร.  เ ข้ า ถึง เ มื ่อ  19   ก ร ก ฎ า ค ม  2559 .   เ ข้ า ถึง ได้จ า ก 

 ht tps: / / th.wik ipedia.org/wik i/กรุ งเท พมหานคร 

สมชาติ จึงสิริอาภารักษ์. สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ 4 – พ.ศ. 2480 

 กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553. 

เอซีนิวส์. กรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแบรนด์สินค้าอินเตอร์มากที่สุดอันดับที่ 18 ของโลก.  

 เข้าถึงเมื่อ19 กรกฎาคม 2559. เข้าถึงได้จากhttp://www.acnews.net/view_news_ 

 breaking.  php?news_id= B255917118 / 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ 

 

ผลงานการสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์  

ชิน้ที่ ชื่อผลงาน         ขนาด     เทคนิค        ปี 

1. “เมืองและกองทัพ  135 x 250 ซม.  หมึกดําบนผ้าใบ      2555 

 (Cities and Armies)” 

2. “เมืองท่า (Port)”   135 x 250 ซม.  หมึกดําบนผ้าใบ      2555 

3. “คนครุ่นคิดใจกลางเมือง  135 x 250 ซม.  หมึกดําบนผ้าใบ      2555 

 (Thinker in the city)” 

4. “เบือ้งหน้าเบือ้งหลัง  135 x 250 ซม.  หมึกดําบนผ้าใบ      2556 

 (Front and Back)”  

5. “เมืองหล(ว)ง (Going Astray)” 200 x 250 ซม.   หมึกดําบนผ้าใบ      2556 

6. “ชีวิตกับท้องทะเล  120 x 240 ซม.  สีอะครีลิคบนผ้าใบ   2558 

 (Lifes in the Sea)” 

7 “เมืองเขาวงกต (Maze city)” 120 x 240 ซม.  สีอะครีลิคบนผ้าใบ   2558 

8 “วันนีแ้ละวันพรุ่งนี ้  145 x 240 ซม.  สีอะครีลิคบนผ้าใบ   2558 

(Today and Tomorro)” 

 

ผลงานการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

ชิน้ที่ ชื่อผลงาน       ขนาด     เทคนิค        ปี 

1.        “ภาพลายเส้นของมหานคร 250 x 500 ซม.  สีอะครีลิคบนผ้าใบ   2559 

(Lineament of Metrosphere)”  
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