
 
 

 

 

 

จุดร่วมกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ และปรากฏการณ์ทางสังคม 

 

 

 

 

 

โดย 

นายศักดิ์พิรุณ   โยธา 

 

 

 

 

 

 

 

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต 

สาขาวิชาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 

ภาควิชาจิตรกรรม 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2561 

 



 
 

จุดร่วมกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ และปรากฏการณ์ทางสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นายศักดิ์พิรุณ โยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ ( จิตรกรรม ) 

ภาควิชาจิตรกรรม 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2561 
 



 
 

Joint point in the creative process of art and social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Sakpirun yotha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Bachelor of Fine Arts ( B.F.A. ), Program in Visual Arts 

Department of Painting 
Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts 

Silpakorn  University 
Academic Year 2018 



 
 

คณะจิตรกรรม  ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้ศิลปนิพนธ์เรื่อง
“จุดร่วมกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ และปรากฏการณ์ทางสังคม”เสนอโดย นายศักดิ์พิรุณ โยธา 
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอก
จิตรกรรม 

 
.................................................... 

( ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง ) 
คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

............./......................../............ 
 

ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณฤษภ์ ทิพย์วารี 

 
คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์    ....................................................     ประธานกรรมการ 

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน เบียดกลาง ) 
............./......................../............ 

         ....................................................     กรรมการ 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน ) 

............./......................../............ 

              ....................................................     กรรมการ 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณฤษภ์ ทิพย์วารี ) 

............./......................../............ 

               ...................................................     กรรมการ 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุฒิ โตอุรวงศ์ ) 

............./......................../............ 

              ....................................................     กรรมการ 
( อาจารย์ ดร.วิชญ มุกดามณี ) 

............./......................../............



 
 

ง 
 

หัวข้อศิลปนิพนธ์  จดุร่วมกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ และปรากฏการณ์ทางสังคม         
ชื่อนักศึกษา  ศักดิพิ์รุณ โยธา 
สาขาวิชา  ทัศนศิลป์ 
ภาควิชา   จิตรกรรม 
ปีการศึกษา  2561 
 
 

บทคัดย่อ 
 

จุดร่วมระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ และปรากฏการณ์ทางสังคม ข้าพเจ้าเลือกที่จะ
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เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในสังคมและการถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึกที่ขับเน้นเนื้อ
เรื่อง อุดมการณ์อย่างชัดเจน  

ข้าพเจ้าสร้างกลไกการบันทึกทางรูปแบบศิลปะที่เรียบง่าย หลากหลายเช่น การน าวัสดุจาก
พ้ืนที่จริงมาสร้างสรรค์ผลงาน การวาดเส้น ระบายสี จัดวาง ถัก มัด ย้อม ฯลฯ ในกระบวนการที่เรา
เข้ าถึ งและขณะที่ เ ราท า  เ พ่ือสะท้อนความจริ งของสั งคม ผ่ านกระบวนการทางศิลปะ       
(Conceptual Art) 
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Abstract 
 

 According to the common point between the creative process of art and social 
phenomena, I chose to perform an art work in real place by traveling, confronting, 
fighting, learning, and focusing on educational processes. Recording, touching, 
responding to situations are the opening up of searching view. The changing events in 
society and conveying thoughts, including emotions, and sensation enhance to 
emphasize the story and ideology clearly. I have created a mechanism for recording 
various simple of art forms, such as bringing materials from the actual area to create 
works, drawing lines, coloring, laying, knitting, tying, dyeing, etc. The processes while we 
are doing and we have accessed reflect the truth of society through the artistic process 
which calls “Conceptual Art.” 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ข้าพเจ้าขอน้อมร าลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ผู้ให้ชีวิตก าลังใจและการสนับสนุนทั้งอบรมสั่ง
สอนในทุกๆด้าน ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณฤษภ์ ทิพย์วารี ผู้เป็นที่ปรึกษาส่งเสริม 
ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับหัวข้อศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ รวมถึงการท างาน กระบวนการสร้างสรรค์ ความคิด 
เทคนิคและการพัฒนาการใช้ชีวิตสู่สังคม ท้ายสุดนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้
ค าปรึกษาชี้แนะในทุกๆเรื่อง และขอบคุณเพ่ือนพ้องน้องพ่ี ที่คอยช่วยเหลือกันและกันด้วยมิตรภาพที่
งดงาม ขอให้ความสุข ความเจริญก้าวหน้า เกิดแก่ทุกๆท่านที่ได้กล่าวมา และอีกหลายท่านที่ข้าพเจ้า
มิได้เอ่ยนาม 
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ค าน า 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์  กลุ่มวิชาเอก
จิตรกรรม ประจ าปี 2561 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน
หัวข้อ จุดร่วมกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ และปรากฏการณ์ทางสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
สร้างสรรค์เพ่ือแสดงให้เห็นถึงวิธีการและกระบวนการท างานนอกสถานที่หรือในพื้นที่จริงของเนื้อหา ที่
ศึกษาและเข้าร่วมในการสร้างสรรค์ ทั้งขั้นตอนการท า การวางแผน แก้ปัญหา พัฒนาผลงาน รวมถึง
บันทึกเรื่องราวของสภาวะพ้ืนที่ ปรากฏการณ์ทางสังคม และเป็นสื่อกลางแสดงผล เผยแพร่ สู่
สาธารณะชนการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานในครั้งนี้ คาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์และเติมเต็มให้
ผู้สนใจศึกษาศิลปะได้เป็นอย่างด ี
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บทที่ 1 

บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ปรากฏการณ์ทางสังคม รวมไปถึงตัวตนของตัวข้าพเจ้าเป็นเหตุปัจจัย
หลักที่ท าให้เกิดแรงขับเคลื่อน ในทางอารมณ์และความรู้สึก น าไปสู่กระบวนการทางความคิด 
วิเคราะห์ แยกแยะ ศึกษาและเรียนรู้ความหมายและใจความส าคัญของเนื้อหา 

ประสบการณ์ตรงร่วมกับพ้ืนที่ บ่งบอกถึงใจความส าคัญของความหมาย ปัญหา ความรู้สึกที่ 
เกิดขึ้น ในทุกขณะของการเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นถึงขอบเขตของพ้ืนที่ ตัวอย่าง เขตป่าสงวน เขต
อภัยทาน เขตของเมือง เขตของเทศกาลแต่ละภาค อาชีพและชุมชน รวมถึงบุคคลและเหตุการณ์
ทางการเมือง ทางสังคม 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์เพ่ือเข้าไปร่วมสร้างกระบวนการการเรียนรู้กับพ้ืนที่ต่างๆศึกษาข้อมูล 
องค์ประกอบทางกายภาพและชีวภาพ คิดค้นเทคนิคและรูปแบบในการน าเสนอโดยยืดหยุ่นไม่ตายตัว 
แต่มุ่งเน้นการน าเสนอกระบวนการที่หลากหลาย ไปสู่การสร้างสรรค์ในรูปแบบทางศิลปะที่เกิดขึ้น 
และสอดคล้องกับพ้ืนที่นั้นๆเพ่ือประสิทธิภาพ และเข้าถึงกระบวนการเรียนรู้ในทางสีสันสุนทรียศาสตร์
และความหมายเป็นส าคัญ 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
เพ่ือต้องการศึกษาสัมผัสและรับรู้ถึงความหมายของพ้ืนที่ที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางสังคม 
เพ่ือถ่ายทอดผลงานเป็นสื่อให้เห็นแนวทางเฉพาะตน ผ่านกระบวนการการการสร้างสรรค์ทาง

ศิลปะ 
เพ่ือเป็นสื่อกลางการเรียนรู้ และปลุกจิตส านึกให้แก่สาธารณชน      

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

เมื่อทุกขณะคือการเดินทางในทุกสิ่งล้วนมีคุณค่าเสมอ ความรู้สึกที่น าพาให้เราออกเดินทาง
เผชิญหน้ากับเนื้อหาของพ้ืนที่ผ่านประสบการณ์ตรง  เก็บบันทึกสิ่งที่ก้าวเข้าผ่านหัวใจของความรู้สึก 
แสดงกระบวนการการสร้างและความหลากหลายทางความรู้สึกจึงก่อเกิดการสร้างสรรค์ระหว่างพ้ืนที่
ที่สอดคล้องด้วยจินตนาการภายใต้จิตวิญญาณท่ีอยู่ส่วนลึกของจิตใจ
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ขอบเขตของโครงการ 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
เป็นการน าเสนอเรื่องราวสะท้อน และมุ่งเน้น ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ทาง

สังคม ศึกษาข้อมูลของพ้ืนที่ และสร้างกระบวนการสร้างสรรค์เพ่ือให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ 
ขอบเขตด้านรูปแบบ 
น าเสนอผลงานในรูปแบบที่หลากหลายโดยการสร้างสรรค์จากวัสดุในพ้ืนที่ ผ่านการบันทึก

และใช้ชีวิตสร้างสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อม 
ขอบเขตด้านเทคนิค 
น าเสนอเทคนิคและองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย เช่น ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ 

ประติมากรรมและสื่อผสม วัสดุในแต่ละพ้ืนที่ก็ต่างขับเน้น แสดงออกแตกต่างกันไป 

วิธีการศึกษา 
1. ส ารวจและศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน 
2. เก็บรวบรวมข้อมูล (ด้วยวิธีการศึกษาจากสถานที่จริง) โดยวิธีการเก็บบันทึกข้อมูลภาพถ่าย

ตามสถานทีต่่าง ๆ ห้องสมุด แหล่งวัฒนธรรม หนังสือ อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์เกี่ยวกับวิธีการสร้างสรรค์ 
3. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และลงมือสร้างด้วยแบบร่างและขยายงานจริง 
4. การวิเคราะห์ผลงานและสรุปการสร้างสรรค์       

แหล่งข้อมูล 
1. ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสารหนังสือ บทความ บทกวี วรรณกรรม ห้องสมุด 

อินเตอร์เน็ต ที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติ 
2. ข้อมูลที่ได้จากภาคสนามสถานที่ต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์

พืช 
3. ข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยี  
4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของบุคคลอ่ืน  
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าศิลปนิพนธ์ 
1. ผ้าดิบ และกระดาษ  
2. พู่กัน  
3. คัดเตอร์  
4. กรรไกร 
5. เข็มเย็บผ้า และกาว 
6. สีทางเคมีและสีที่ได้จากการลงพ้ืนที่ เช่น สีจากดิน สีจากใบไม้ ดอกไม้ 
7. สมุดจดบันทึก 
8. ดินสอ ปากกา ถ่านเกรยอง 
9. กล้องถ่ายรูป   
10. ยานพาหนะ  

 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์
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บทที่ 2 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 
 
อิทธิพลที่ได้รับจากการอ่านวรรณกรรม เรื่องสั้น สุนทรพจน์ และบทกวี 
 
 

 

ภาพที่ 2 ปกหนังสือ ความฝันที่มั่นสุดท้าย 

ความฝันที่มั่นสุดท้ายได้ถ่ายทอดออกมาให้เห็นถึงการเดินทางไปโคเปนเฮเกนในประเทศ
เดนมาร์ก สู่หมู่บ้าน คริสเทียเนีย บอกถึงความงดงาม ธรรมชาติ ความรัก วิธีคิด และการใช้ชีวิตของ
ชาวฮิปปี้พวกเขาเป็นอิสระจากสังคมและโลกภายนอก ปราศจากความกลัว การอยู่รวมกันที่แตกต่าง
จากผู้คนในเมืองพวกเขาให้คุณค่ากับเวลา ความเนิบช้า เพื่อได้รับฟังเสียงของผู้อื่นและธรรมชาติ ท าให้
ไร้ซึ่งความรุนแรง ในบทความจากหนังสือ ความฝันที่มั่นสุดท้าย โดย นิ้วกลม และอุดมการณ์ของฮิปปี้
ก็ส่งผลต่อการเดินทางของข้าพเจ้าและการบันทึกเรื่องราวของการเคลื่อนตัวของสังคมบนโลกใบนี้ 
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ภาพที่ 3 กนกพงศ์ สงสมพันธ ุ์ 
ที่มา : กนกพงศ์ สงสมพันธุ์, เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก

https://www.goodreads.com/photo/author/2913491._ 

 
 

 

ภาพที่ 4 พินัยกรรม 
ที่มา : พินัยกรรม, เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก 

https://www.facebook.com/102095593224428/photos/a.270311966402789/270
311969736122/?type=1&theater 
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ภาพที่ 5 วรรณกรรมของ กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ 

สะพานขาด 2534 รวมเรื่องสั้นชุดที่หนึ่ง 
 คนใบเลี้ยงเดี่ยว 2535 รวมเรื่องสั้นชุดที่สอง 

จดหมายถึงเพ่ือน 2554 รวมจดหมายจาก กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ถึงขจรฤทธิ์ รักษา 
บันทึกจากหุบเขาฝนโปรยไพร 2544 ความเรียงเชิงบันทึกทัศนะ  
กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ นักเขียนรางวัลซีไรต์ 2539 เป็นแรงขับเคลื่อนที่เผยให้เห็นถึงทัศนะคติ

ของความเรียบง่ายในการใช้ชีวิติ จากความเรียงเชิงทัศนะ ในหนังสือบันทึกจากหุบเขาฝนโปรยไพร นั้น
ได้พูดถึงการเดินทางมาอยู่ในหุบเขา คือเขาหลวงนครศรีธรรมราช ในอ าเภอพรหมคีรี  กนกพงศ์ได้
เขียนถึงสิ่งแวดล้อมรอบๆหมู่บ้านธรรมชาติของพ้ืนที่ ชีวิติ และความเป็นอยู่รวมถึงความอบอุ่นของ
เพ่ือนบ้านที่พ่ึงพาตนเองแบบวิถีชนบท และแสดงให้เห็นถึงความคิดและความเป็นอยู่ ของนักเขียนที่
สอดคล้องไปกับปรัชญาชีวิตและตั้งค าถามที่ว่า นักเขียนคืออะไร และขนานนามถึงพ้ืนที่ตรงนั้นว่า หุบ
เขาฝนโปรยไพร 
 จากวรรณกรรมหลายเล่มของ กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ที่ใช้การเดินทางบันทึกเรื่องราวความคิด
และทัศนะคติในการด ารงชีวิติ ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความเป็นอิสระ ที่ไร้ขีดจ ากัด การต่อรองลมหายใจกับสิ่ง
ที่ตัวเองรัก ทั้งหมดนี้ล้วนมีความหมายต่อข้าพเจ้าและในงานสร้างสรรค์ 
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อิทธิพลที่มาจากบทเพลง ดนตรี เสียงเพื่อขับสุนทรียะในงาน 
ท่วงท านองและชื่อบทเพลง  
1. เพลง ไกล  
2. เพลง วาสิฏฐี 
3. เพลง ล าธาร 
4. เพลง (กนกพงศ์) คนฟังเสียงฝน  
 

 

ภาพที่ 6 มาโนช พุฒตาล 
ที่มา : มาโนช  พุฒตาล, เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%
99%E0%B8%8A_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%95%E0%B8
%B2%E0%B8%A5 
ความในของบทเพลงที่ข้าเจ้าได้หยิบยกมานั้น ล้วนแสดงให้เห็นถึงการตั้งค าถามกับชีวิติในเชิง

สร้างสรรค์ ทั้งวิธีคิด แนวความคิด ศาสนา ความเชื่อ และอุดมการณ์ บางท่วงท านองเล่าถึงปัญหาของ
สังคม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ของความจริงที่เกิดข้ึน โดยการสร้างตัวตนเป็นผู้เฝ้ามองและถ่ายทอด
ผ่านบทเพลง ความเข้มขลังของเสียงดนตรีที่มีทั้ง บาดลึก นุ่มนวล พริ้วไหวของสายลมและสายน้ าที่
ไหลผ่านล าธาร ความเป็นอิสระและเสรีภาพ รวมถึงอารมณ์ความรู้สึกท่ีปล่อยวางและการแก่งแย่งสู้รบ
เพ่ือความอยู่รอด ทั้งความต้องการที่จะเป็นใหญ่ในผืนแผ่นดิน ดนตรีและบทเพลงที่ข้าพเจ้าได้หยิบยก
มานี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการท างานสร้างสรรค์ของขา้พเจ้า และยังมีอีกหลายบทเพลงหลาย
ท่วงท านอง หลายจังหวะของเสียงดนตรี ที่ผลักดันให้ต้องเดินทางมุ่งหน้าค้าหาสู่ประสบการณ์ของ
ความจริง 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%8A_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%8A_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%8A_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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อิทธิพลจากนักอนุรักษ์และนักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 

 

ภาพที่ 7 สืบ นาคะเสถียร 
ที่มา :  สืบ นาคะเสถียร, เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก 

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0
%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0
%B8%AD%E0%B8%99/33751 

สืบ นาคะเสถียร ( 31 ธันวาคม พ.ศ. 2492 - 1 กันยายน พ.ศ. 2533 ) เป็นนักอนุรักษ์และ
นักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติชาวไทย มีชื่อเสียงจากการพยายามปกป้องแก่งเชี่ยวหลานและเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง และฆ่าตัวตายเพ่ือเรียกร้องให้สังคมเห็นความส าคัญของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สืบ นาคะเสถียร เป็นอีกหนึ่งคนที่ส่งผลต่ออิทธิพลในการสร้างสรรค์
ผลงานเชิงอนุรักษ์ และมองเห็นถึงการมีชีวิตของทุกสรรพสิ่งบนโลก สิ้นเสียงปืนที่เขาได้พรากชีวิตของ
ตัวเองเพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่เหล่าสัตว์และผืนป่า ที่ให้อาหารและอากาศหายใจแก่มนุษย์ 
การฆ่าตัวตายของเขาในวันนั้นท าให้ข้าพเจ้าได้ศึกษาชีวิตการท างาน การเสียสละ การอุทิศลมหายใจ
เพ่ือสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้ล้วนผลักดันและเป็นแรงกระตุ้นมุ่งสู่การท างานเพ่ือสังคม ปลุกจิตส านึก ใน
การสร้างสรรค์ผลงาน1 

 

 

                                                           
1เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A_%E0%B8%99%E0%B8%B2%E
0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8
%A3 



9 
 

 
 

อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ จากศิลปิน 
 

 

ภาพที่ 8 คามิน เลิศชัยประเสริฐ 
ที่มา : คามิน เลิศชัยประเสริฐ, เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก 

https://adaybulletin.com/conversation-
%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99-
%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B1
%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA
%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%90/11988 

 
คามิน เลิศชัยประเสริฐ 
PROMISE AND ART  
สัจจะและศิลปะ 
คามิน เลิศชัยประเสริฐ ศิลปินที่ใช้ศิลปะท าความเข้าใจกับปัจจุบันขณะ ซึ่ งนิทรรศการล่าสุด

เขาใช้ชื่อว่า “ก่อนเกิด,หลังตาย” โดยมีผลงานประติมากรรมสะท้อนการท าความเข้าใจตนเอง การท า
ความเข้าใจชีวิต และสภาพการเกิด-ดับ ซึ่งนับเป็นผลมาจากมุมมองในศิลปะของเขาที่มี 2 ระดับ 
ระดับแรกเป็นการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิค และระดับที่สูงขึ้นจนกลายเป็นปรัชญาใน
การด าเนินชีวิต สิ่งที่เขาสนใจมาตลอดหลายปีมานี้ คือพยายามหาค าตอบของชีวิตผ่านการท างานใน
หลายรูปแบบ ทั้งท าภาพยนตร์ ท างานประติมากรรม เขียนหนังสือ และที่ส าคัญเขาใช้ประสบการณ์
เพ่ือท าความเข้าใจอีกด้วย 
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ผมไม่ได้ท างานศิลปะเพ่ือความงาม แต่ท าเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการท าความเข้าใจชีวิต
และสังคม ผมไม่ได้ติดที่รูปแบบหรือสไตล์ของงาน ผมสนใจเรื่องวิธีคิด แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการตั้ง
ค าถามแบบที่ต้องการค าตอบ ด้วยการทดลองท าให้ศิลปะที่เป็น Conceptual มีความเป็น Practical 
มากขึ้น 

นอกจากนั้นเขายังผสมผสานการปฏิบัติศึกษา เฝ้าสังเกต วิเคราะห์ ทดลอง ที่สอดคล้องไปกับ
หลักทางพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ ขณะเดียวกันเขาใช้การวิปัสสนาเป็นส่วนหนึ่งในการท างานอีก
ด้วย ซึ่งเป็นวิธีการฝึกจิตที่ท าให้เขามองโลกตามความเป็นจริง2 

 

 

ภาพที่ 9 นิทรรศการ “ปัจจุบันขณะ ที่ไร้กาลเวลา” 
 

 

ภาพที่ 10 นิทรรศการ “ปัจจุบันขณะ ที่ไร้กาลเวลา” 
ที่มา : นิทรรศการ “ปัจจุบันขณะ ที่ไร้กาลเวลา”, เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก 

https://fineartmagazineblog.wordpress.com/2016/12/17/kamin/ 
  
 

                                                           
2 คามิน เลิศชัยประเสริฐ, เข้าถึงเมือ่ 25 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก 

https://mqdc.com/nhnw2/index.php/person-45.html 
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ประติมากรรมสังคม กับ โจเซฟ บอยส์ 

 

 

ภาพที่ 11 โจเซฟ บอยส์ I Like America and America Likes Me ( 1974 ) 
ที่มา : โจเซฟ บอยส์, เข้าถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก 
 https://themomentum.co/art-and-politics/ 

โจเซฟ บอยส์ (Joseph Beuys) ศิลปินชาวเยอรมันผู้เคลื่อนไหวในกระแสศิลปะของยุโรปและ
อเมริกา เป็นหนึ่งในศิลปินยุโรปในยุคหลังสงครามที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกศิลปะบอยส์เป็นศิลปินที่
ท างานหลากสื่อหลายแขนง ตั้งแต่สื่อแบบประเพณีนิยมอย่าง จิตรกรรม ประติมากรรม วาดเส้น ไป
จนถึงสื่อที่น าเสนอด้วยกระบวนการทางความคิด และสื่อแบบไทม์เบส ( Time-based – สื่อศิลปะที่
อาศัยเวลาเป็นตัวแปรในการน าเสนอผลงาน ) อย่างงานศิลปะจัดวาง ศิลปะแสดงสด ศิลปะ
สถานการณ์ ผลงานส่วนใหญ่ของเขามีความเกี่ยวพันกับสังคมและการเมืองอย่างแนบแน่นลึกซึ้งดังที่
ปรากฏในผลงานศิลปะการแสดงที่อ้ือฉาวที่สุดของเขา ที่ชื่อว่า I Like America and America Likes 
Me ( 1974 ) ในเดือนพฤษภาคม ปี 1974 บอยส์บินไป นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยนอนไปบนเปล
หาม ห่อหุ้มตัวเองด้วยผ้าขนสัตว์ เขาโดยสารรถพยาบาลและถูกหามไปยังสถานที่แสดงงาน และอาศัย
อยู่ในห้องปิดล็อคร่วมกับหมาป่าไคโยตี้ (coyote) วันละแปดชั่วโมง เป็นเวลากว่าสามวัน โดยมีรั้วตา
ข่ายเหล็กกั้นเขากับคนดูภายนอกในนั้น เขายืนห่อตัวด้วยผ้าห่มผืนหนาที่ท าจากขนสัตว์สีเทา พยุงบน
ไม้เท้าอันใหญ่ของคนเลี้ยงแกะ และนอนบนกองฟาง เขาและหมาป่าต่างก็จดจ้องกันและกัน บางครั้ง
หมาป่าเดินวนไปมารอบๆ ตัวเขา และกระโจนเข้าขย้ ากัดฟัดเหวี่ยงผ้าห่มจนขาดเป็นชิ้นๆ และเขาตอบ
โต้ด้วยการท าท่าทางเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ อย่างการกระแทกไม้เท้ากับพ้ืน ห่อตัวด้วยผ้าห่มแล้วชูไม้เท้า
เหนือศีรษะ หรือโยนถุงมือหนังของเขาไปที่หมาป่า สามวันผ่านไป หมาป่าเริ่มคุ้นเคยและหมดความ
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ระแวงในตัวเขา จนเขาสามารถถอดผ้าขนสัตว์ที่ห่อตัวออกและสวมกอดมันด้วยตัวเปล่าได้ หลังสิ้นสุด
การแสดง เขาก็เดินทางกลับไปที่สนามบินโดยนอนไปบนเปลหามและโดยสารรถพยาบาล บินออกจาก
อเมริกาโดยไม่ได้เหยียบย่างเท้าลงบนผืนแผ่นดินอเมริกาแม้แต่เพียงก้าวเดียว 

ผลงานชุดนี้ของเขา เปรียบเปรยถึงการเผชิญหน้ากันระหว่างสองฟากฝั่งอารยธรรม ฝั่งหนึ่ง
เป็นอารยธรรมอันเก่าแก่อย่างยุโรป ที่มีความลุ่มลึกและมีมรดกตกทอดอันยาวนาน แต่ก็เสื่อมโทรม
และต้องการการเยียวยารักษา (อุปมาด้วยการนอนไปบนเปลหามและห่อหุ้มตัวเองด้วยผ้าขนสัตว์) อีก
ฝั่งหนึ่งคืออเมริกา ทวีปที่เพ่ิงเกิดใหม่ มีความป่าเถื่อนก้าวร้าว แต่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา (เหมือนหมาป่า
ไคโยตี้) เมื่อสองฝั่งเผชิญหน้ากันจึงเกิดการปะทะกระทบกระทั่ง ขบกัด จนค่อยๆใช้เวลาสร้าง
ความคุ้นเคย และจบลงด้วยความเป็นมิตรต่อกัน 

ในช่วงท้ายของชีวิตการท างาน บอยส์น าเสนอวิธีคิดที่น าศิลปะเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ชุมชน สังคม และเรียกมันว่า ประติมากรรมสังคม (Social Sculpture)บอยส์สร้าง
แนวคิดนี้ขึ้นเพ่ือรวบรวมความรู้ความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับศักยภาพของศิ ลปะที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสังคม ในฐานะที่เป็นงานศิลปะ ประติมากรรมสังคมไม่จ าเป็นต้องเป็นผลงานศิลปะอย่างที่
คนทั่วไปเข้าใจเท่านั้น หากแต่รวมถึงกิจกรรมของมนุษย์ที่มุ่งมั่นที่จะจัดระบบและก่อร่างสร้างสังคม
หรือสิ่งแวดล้อมขึ้นมาใหม่ แนวความคิดหลักของประติมากรรมสังคมคือการที่ศิลปินสร้างสรรค์ความ
เป็นไปได้ใหม่ๆ ทางสังคมด้วยการใช้ ภาษา ความคิด การกระท า และวัตถุบอยส์เชื่อว่าทุกคนสามารถ
เป็นศิลปินได้ ถ้าเขาเหล่านั้นใช้คุณสมบัติในเชิงสร้างสรรค์ในชีวิตส่วนตัว ก็ถือว่ามีคุณสมบัติเป็นศิลปิน 
บอยส์ต้องการเชิดชูพลังสร้างสรรค์ของปัจเจกชน เขาเชื่อว่า คนคนหนึ่ง นอกจากเป็นหน่วยหรือ
องค์ประกอบของจักรกลขนาดมหึมาอย่างสังคมแล้ว เขาเหล่านั้นยังเป็นผู้มีพลังในการเยียวยารักษา 
ตลอดจนรังสรรค์ให้ชีวิตส่วนตนและส่วนรวมงอกงามในทางสร้างสรรค์ บอยส์เชื่อว่าประติมากรรม
สังคมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนแต่ละคนตระหนักในศักยภาพในทางสร้างสรรค์ที่เป็นสากลของตัวเองซึ่ง
หมายถึงทุกคนต่างรู้ว่า ตัวเองมีความส าคัญและมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันในการสร้างสรรค์สังคมอัน
ดีงามประติมากรรมสังคมของบอยส์จึงไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมทางศิลปะที่ท าขึ้นในพ้ืนที่ทางศิลปะ
อย่างหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์เท่านั้น หากแต่เป็นกิจกรรมทางสังคมที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่สาธารณะและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมรอบข้างอย่างแนบแน่น 
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ภาพที่ 12 โจเซฟ บอยส์ 7000 Oaks City Forestation Instead of City Administration (1982)  
ที่มา :  โจเซฟ บอยส์, เข้าถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก 
 https://themomentum.co/art-and-politics/ 

ผลงานที่โดดเด่นที่สุดในแนวทางนี้ของเขา คือกิจกรรมทางศิลปะที่เขาท าในมหกรรมศิลปะ 
Documenta ครั้ ง ที่  7 ใ นปี  1982 ที่ มี ชื่ อ ว่ า  7000 Oaks  City Forestation Instead of City 
Administration บอยส์รณรงค์ให้ปลูกต้นโอ๊กจ านวน 7,000 ต้นในเมืองคาสเซิล ประเทศเยอรมนี เพ่ือ
เชื่อมโยงพ้ืนที่แสดงงานศิลปะเข้ากับการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ต้นโอ๊ก
ทั้งหมดก็ยังคงยืนต้นงอกงามอยู่ในเมืองคาสเซิลจวบจนทุกวันนี้ (ต้นที่บอยส์เป็นผู้ปลูกจะมีเสาหินปัก
ก ากับอยู่ข้างต้น) 

 

 
ภาพที่ 13 โจเซฟ บอยส์ 7000 Oaks City Forestation Instead of City Administration (1982)  
ที่มา : โจเซฟ บอยส์, เข้าถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก 
 https://themomentum.co/art-and-politics/ 

หรือผลงานที่มีชื่อว่า Save the woods (1971) ที่บอยส์และลูกศิษย์จ านวน 50 คน เข้าไปท า
กิจกรรม ประติมากรรมสังคม ด้วยการกวาดใบไม้ในป่ากราเฟนแบร์เกอร์ (Grafenberger) ในเมืองดุส
เซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี เพ่ือประท้วงเทศบาลเมืองที่วางแผนจะโค่นป่าพ้ืนเมืองแห่งนี้ทิ้งเพ่ือสร้าง
สนามเทนนิส 
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ภาพที่ 14 โจเซฟ บอยส์ : Save the woods (1971)  
ที่มา : โจเซฟ บอยส์, เข้าถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก 
 https://themomentum.co/art-and-politics/ 

นอกจากนั้น เขายังจัดการบรรยายทางความคิดต่างๆ ไปจนถึงการเคลื่อนไหวทางการเมือง 
ด้วยการตั้งองค์กรทางศิลปะที่เผยแพร่แนวคิด ประติมากรรมสังคม ของเขาผ่านการรณรงค์ทาง
การเมืองและการเสริมสร้างประชาธิปไตย โดยใช้งานศิลปะเป็นเครื่องมืออีกด้วย3 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3ประตมิากรรมสังคม กับ โจเซฟ บอยส์, เข้าถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก 

 https://themomentum.co/art-and-politics/ 
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บทที่ 3 

กระบวนการและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 
 

ในองค์ประกอบและกระบวนการสร้างสรรค์ข้าพเจ้าได้สร้างกลไกการท างานขึ้นโดยการออก
เดินทางแบบไม่มีข้อจ ากัด ทั้งเทคนิค และวิธีการ แต่จะมีการวางแผนไว้คร่าวๆและมุ่งสู่เนื้อหาของ
ความจริง ขับเน้นเรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ผ่านประสบการณ์ตรงที่ได้พูดคุยและศึกษาพ้ืนที่นั้นๆ 
ผลงานของข้าพเจ้าในชุดนี้จึงถ่ายทอดออกมาในหลากหลายรูปแบบทั้งทางจิตรกรรมกึ่งนามธรรมและ
สื่อผสมโดยแสดงอารมณ์ความรู้สึกด้วยการจินตนาการภาพ ผ่านกระบวนการบันทึกและหลอมรวมไป
ถึงสุนทรียะภาพภายในจิตใจ 
การศึกษาหาข้อมูลและวิธีการสร้างสรรค์ 

การรับสารข้อมูลด้วยการเดินทางไปในที่ต่างๆ โดยไร้ขอบเขตและเป้าหมาย เพ่ือพบข้อมูลที่
แปลกใหม่ ท าให้เกิดความประทับใจทางความรู้สึก ขณะปะทะกับเนื้อหาในสถานที่ต่างๆ และใช้การ
จดบันทึกผ่านการรับรู้ทางความรู้สึก เพราะทุกอย่างไม่ได้คิดและวางแผนมาก่อน และการรับสารข้อมูล
อีกอย่างคือปรากฏการทางสังคมที่มักจะผ่านเข้ามาบ่อยครั้ง เป็นข้อมูลที่ทุกคนในสังคมนั้นมี
ประสบการณ์ร่วมกัน คือการเข้าถึงสื่อออนไลน์ หรือบทโทรทัศน์ รวมไปถึงท่วงท านองของบทเพลงที่
ไหลผ่านเข้ามาในขณะช่วงอารมณ์นั้นๆ ฉะนั้นการค้นหาข้อมูลของข้าพเจ้าจึงมีความหลากหลายและ
ไม่ตายตัว 
การด าเนินการและขั้นตอนในการท างาน 

การด าเนินการและขั้นตอนในการท างานตามหัวข้อเรื่อง จุดร่วมกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ
และปรากฏการทางสังคม Joint point in the creative process of art and social phenomena 
ได้ก าหนดและวางแผนการท างานตามข้ันตอนดังนี้ 
 เนื้อหา 

ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงสาระของพ้ืนที่ที่เกิดปัญหา หรือพ้ืนที่ที่ปะทะด้วยภาวะ
อารมณ์ของข้าพเจ้า การพูดคุยผ่านผู้คนในพ้ืนที่ โดยเนื้อหาสาระที่สะท้อนถึง ความประทับใจ ความ
รัก ความรุนแรง และการเรียกร้องถึงเสรีภาพของสิ่งมีชีวิต ผ่านวัสดุสิ่งแวดล้อมรอบๆเช่น การน าดิน
จากพ้ืนที่จริงมาเขียน ระบาย ชุบ เคลือบ หรือการใช้ใบไม้มาบดเพ่ือน าเอาสีมาสร้างสรรค์ บอกเล่า
ผ่านข้อความ รูปทรงกึ่งนามธรรม กึ่งเรื่องเล่าและบทกวี มุ้งเน้นการแสดงออกโดยฉับพลัน รวดเร็ว ซึ่ง
ข้าพเจ้าได้เฝ้ามองและบันทึกสังเกต ว่าความรู้สึกท่ีไหลผ่านเข้ามานั้นลื่นไหลไปอย่างรวดเร็วและผ่าน
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ไปง่ายมาก ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้วัสดุในพ้ืนที่เพ่ือบันทึก ท าให้เกิดสาระที่ชัดเจนด้วยความจริง
ของสุนทรียะ 

รูปแบบของผลงาน 
รูปแบบผลงานของข้าพเจ้า เป็นจิตรกรรมก่ึงนามธรรม กึ่งเหมือนจริง และสื่อผสม การน าเอา

สีของดิน สีของใบไม้ หรือวัสดุในพื้นที่ที่หยิบยกมาใช้และสอดรับกับวัสดุที่ข้าพเจ้าได้เตรียมไว้ส่วนหนึ่ง
เช่น กระดาษ ผ้าดิบ ผ่านการแสดงออกด้วยท่วงท่า ท่วงท านองของอารมณ์ความรู้สึก ทั้งบรรยากาศ 
แสงเงา โทนสี จึงบ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจน 

เทคนิควิธีการ 
เทคนิคที่ไม่ตายตัว ในแต่ละครั้งของการท างาน เกิดจากการเดินทางไปในพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน 

โดยใช้กระบวนการบันทึกสภาวะของสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ เพราะการเดินทางในแต่ละครั้งข้าพเจ้า
วางแผนแบบคร่าวๆ จึงเกิดเทคนิคที่ใหม่และสดอยู่เสมอ วิธีการท างานก็ใช้การบันทึกโดยการด้นสด 
(Improvisation) ฉับพลัน ผ่านอารมณ์ความรู้สึกในขณะนั้น จึงเห็นความแตกต่าง ความเปลี่ยนแปลง
ของเวลา และค้นพบสุนทรียะในการท างานบางครั้งรูปร่าง รูปทรง สี  บรรยากาศ ท าให้ข้าพเจ้าเกิด
ความประหลาดใจถึงสิ่งที่แสดงออกมา  
ขั้นตอนการประมวลความคิด 

การหาข้อมูลและสร้างภาพร่าง ( Sketch) 
ข้าพเจ้าใช้การเดินทางไปในที่ต่างเพ่ือศึกษาหาข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ทั้งการรับข่าวสารจากสื่อต่างๆ 

รวมถึงสถานการณ์ทางสังคม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะถูก
แยกย่อยออกมาถึงการวางแผน โดยท าความเข้าใจกับเนื้อหารวมถึงสร้างกระบวนการคาดคะเนความ
เป็นไปได้ และศึกษาพ้ืนที่ที่จะเข้าไปร่วมท างาน แล้วจึงวางแผนเส้นทาง ค่าใช้จ่าย ยานพาหนะ 
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ อุปกรณ์ในการรองรับการด ารงชีวิตรวมไปถึงอุปกรณ์ที่รองรับการท างาน ใน
บางครั้งข้าพเจ้าวางแผนมากเกินไปท้ายสุดแล้วไม่เป็นไปตามแบบที่วางไว้ จึงคิด วิธีทุกอย่างแบบ
คร่าวๆเพราะทุกอณูภาคของสายลม เม็ดทราย แผ่นน้ า ใบไม้ที่พลิ้วไหว ทั้งอากาศที่ไหลเข้าสู่สวนลึก
ของร่างกาย ยังไม่นิ่งและแน่นอนภาพร่างที่วางไว้ล้วนแปรผันอยู่ตลอกเวลา 
ขั้นตอนการแสดงออกด้วยกระบวนการทางเทคนิค 

1. ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ ที่จะน าออกเดินทาง เช่น ผ้าดิบ กระดาษ สี รวมไปถึงอุปกรณ์
ในการพักแรมในพ้ืนที่ เช่น เต็นท์ ไฟฉาย เข็มทิศ เสื้อผ้า เครื่องอ านวยความสะดวกเฉพาะที่จ าเป็น
เท่านั้นเพราะการเดินทางในแต่ละครั้งข้าพเจ้าเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์เป็นส่วนมาก แผนที่ก็เป็นสิ่ง
ส าคัญในการมุ่งหน้าสู่เนื้อหาของพ้ืนที่ 

2. ขั้นตอนการเตรียมวัสดุในพ้ืนที่ ตัวอย่างเช่น ข้าพเจ้านั้นใช้สีจากผืนดิน ก็จะเก็บดินมา
ประมาณพอประมาณ และละลายกับน้ าโดยน้ าก็หาได้จากล าธารในป่าหรือแล้วแต่พ้ืนที่ ที่ท างาน 
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น ามาผสมกับกาว หรือบางครั้งบางชิ้นงานข้าพเจ้าก็ไม่มีการผสมสารทางเคมีเขา้ไปในผลงานเลย และสี
ที่ได้จากใบไม้ ดอกไม้ ขึ้นอยู่กับประเภทและชนิดของพืชนั้นว่าเป็นลักษณะแบบใด วัสดุอุปกรณ์ที่
หลากหลายในพ้ืนที่นั้นก็ใช่ว่าจะหยิบมาใช้ได้เสียทุกอย่าง จะต้องค านึงถึงผลกระทบ และธรรมชาติ
ของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้นด้วย 

3. ขั้นตอนการตอบโต้ทางเนื้อหาในสาระของพ้ืนที่ ข้าพเจ้าเลือกวัสดุในพ้ืนที่มาเขียน
แสดงออกด้วยจินตนาการผ่านรับรู้ด้วยสายตา การรับฟังค าบอกเล่าของคนในพ้ืนที่ รับรู้ด้วยกลิ่น และ
คลื่นเสียง กลั่นกรองด้วยอารมณ์ความรู้สึกถ่ายทอดออกมาในเชิงกึ่งนามธรรม เป็นการบันทึกเรื่องราว
ความจริงของชีวิตที่ผสมผสานเข้ากับเนื้อหาของพ้ืนที่ ผ่านจิตวิญญาณของตัวข้าพเจ้า  

4. ขั้นตอนการติดตั้งผลงาน ผลงานของข้าพเจ้าเป็นลักษณะถอดประกอบได้เพราะเป็น
เงื่อนไขและข้อจ ากัดของการเดินทาง เมื่อเก็บงานกลับมาจากการลงท างานในพ้ืนที่แล้ว ก็จะน ามา
ประกอบกันตามรูปแบบตามแผนที่วางไว้ อาจจะคลาดเคลื่อนเพราะผลงาน บางครั้งเป็นผลงานที่มี
ขนาดใหญ่ จึงต้องค านึงถึงพ้ืนที่ผนัง ส่วนที่ต้องการยึด เจาะ ติดตั้ง 
 

 

ภาพที่ 15 การทดลองระบายสีบนร่างกาย 

สถานที่ อุทยานแห่งชาติพุเตย เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ใน
ท้องที่ของอ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอุทยานแห่งชาติล าดับที่ 85 ของประเทศไทยพุเตย 
เป็นอุทยานแห่งชาติที่เกิดเหตุการณ์เครื่องบินเลาดาแอร์ เที่ยวบินที่ 004 ประสบอุบัติเหตุตก เมื่อวันที่ 
26 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 มีผู้เสียชีวิต 223 คน4 

สร้างสรรค์เมื่อ วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่ 18เดือน ธันวาคม 
พุทธศักราช 2561 / 12 December 2018 – 18 December 2018 

                                                           
4 อุทยานแห่งชาติพุเตย, เข้าถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0
%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%
95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2 
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ภาพที่ 16 วิธีการใช้สีจากดินในพ้ืนที่ 

สถานที่ ริมล าคลองนครชัยศรี ในขณะที่เครื่องจักรก าลังลอกดินโคลนและสิ่งปฏิกูลขึ้นมาจาก
ใต้ผืนน้ า 

สร้างสรรค์เมื่อ วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2560 / 27 August 2017 
 

 

ภาพที่ 17 การผสมดินกับกาวและใช้เทคนิคพิมพ์ใบไม้ลงบนผืนผ้าดิบ 

สถานที่ในการสร้างสรรค์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ มีพ้ืนที่ครอบคลุม 4 อ าเภอ คือ 
อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอหนองปรือ อ าเภอศรีสวัสดิ์และอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ได้รับการประกาศเป็น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2508 ปัจจุบันมีพ้ืนที่ 858.55 ตารางกิโลเมตรหรือ 
536,594 ไร่ เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย หลังจากมีพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 25035 

สร้างสรรค์เมื่อ วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ 
พุทธศักราช 2561 / 15 February 2018 - 19 February 2018 
 

                                                           
5 พื้นที่เขตรักษาพันธุ์ป่าสลักพระ, เข้าถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม2562, เข้าถึงได้จาก

http://kanchanaburi.go.th/au/tourkan2015/salakpra.php 
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ภาพที่ 18 อุปกรณ์และบรรยากาศในพื้นที่ป่า 

สถานที่ อุทยานแห่งชาติพุเตย เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ใน
ท้องที่ของอ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอุทยานแห่งชาติล าดับที่ 85 ของประเทศไทยพุเตย 
เป็นอุทยานแห่งชาติที่เกิดเหตุการณ์เครื่องบินเลาดาแอร์ เที่ยวบินที่ 004 ประสบอุบัติเหตุตก เมื่อวันที่ 
26 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 มีผู้เสียชีวิต 223 คน6 

สร้างสรรค์เมื่อ วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่ 18เดือน ธันวาคม 
พุทธศักราช 2561 / 12 December 2018 – 18 December 2018  
 
 

                                                           
6 อุทยานแห่งชาติพุเตย, เข้าถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0
%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%
95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2 
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ภาพที่ 19 การทดลองในพ้ืนที่ป่าริมล าธาร 

สถานที่ในการสร้างสรรค ์อุทยานแห่งชาติไทรโยค มีที่ท าการตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 7 ต าบลไทร
โยค อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีพ้ืนที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ 2 อ าเภอของจังหวัดกาญจนบุรี
คืออ าเภอไทรโยค และอ าเภอทองผาภูมิ มีเนื้อที่ 958 ตารางกิโลเมตรหรือ 598,750 ไร่สภาพส่วนใหญ่
เป็นภูเขาหินปูนมีความลาดชันโดยเฉลี่ยประมาณ 35 % อยู่ระหว่าง 300-600 เมตรจากระดับน้ าทะเล
ปานกลาง จุดสูงสุดของพ้ืนที่คือ เทือกเขาเราะแระ สูงประมาณ 1,125 เมตร มีล าน้ าที่ส าคัญ คือ 
แม่น้ าแควน้อย แม่น้ าน้อย แม่น้ าเลาะห์ กระจายทั่วพ้ืนที่ ส่วนหนึ่งของภูเขาเทือกนี้ทอดตัวยาวจาก
เหนือลงมา ทางทิศใต้7 

สร้างสรรค์เมื่อ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน 
พุทธศักราช 2561/ 10 November 2018 – 12 November 2018 

                                                           
7 อุทยานแห่งชาติไทรโยค, เข้าถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงไดจ้าก 

http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1018 
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ภาพที่ 20 การทดลองวางใบไม้บนพื้นดินที่ชื้นเปียก 

สถานที่ในการสร้างสรรค์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ มีพ้ืนที่ครอบคลุม 4 อ าเภอ คือ 
อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอหนองปรือ อ าเภอศรีสวัสดิ์และอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ได้รับการประกาศเป็น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2508 ปัจจุบันมีพ้ืนที่ 858.55 ตารางกิโลเมตรหรือ 
536,594 ไร่ เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย หลังจากมีพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 25038 

สร้างสรรค์เมื่อ วันที่ 17 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่  19 เดือน มีนาคม 
พุทธศักราช 2561 / 17 March 2018 – 19 March 2018 
 
 

                                                           
8 พื้นที่เขตรักษาพันธุ์ป่าสลักพระ, เข้าถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก

http://kanchanaburi.go.th/au/tourkan2015/salakpra.php 
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ภาพที่ 21 ภาพผลงานที่จัดวางในพ้ืนที่ริมล าธาร 

สถานที่ในการสร้างสรรค์ อุทยานแห่งชาติพุเตย เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งเดียวในจังหวัด
สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในท้องที่ของอ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอุทยานแห่งชาติล าดับที่ 85 ของ
ประเทศไทยพุเตย เป็นอุทยานแห่งชาติที่เกิดเหตุการณ์เครื่องบินเลาดาแอร์ เที่ยวบินที่ 004 ประสบ
อุบัติเหตุตก เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 มีผู้เสียชีวิต 223 คน9 
สร้างสรรค์เมื่อ วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่ 18เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 
2561 / 12 December 2018 – 18 December 2018  
 
 
 
 
 

                                                           
9 อุทยานแห่งชาติพุเตย, เข้าถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0
%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%
95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2 
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ภาพที่ 22 การเขียนบทความบนใบไม้และพิมพ์ลงบนกระดาษ 

 

 

ภาพที่ 23 การเขียนบทความบนใบไม้และพิมพ์ลงบนกระดาษ  

 สถานที่ในการสร้างสรรค์ อุทยานแห่งชาติไทรโยค มีที่ท าการตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 7 ต าบลไทร
โยค อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีพ้ืนที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ 2 อ าเภอของจังหวัดกาญจนบุรี
คืออ าเภอไทรโยค และอ าเภอทองผาภูมิ มีเนื้อท่ี 958 ตารางกิโลเมตรหรือ 598,750 ไร่สภาพส่วนใหญ่
เป็นภูเขาหินปูนมีความลาดชันโดยเฉลี่ยประมาณ 35 % อยู่ระหว่าง 300-600 เมตรจากระดับน้ าทะเล
ปานกลาง จุดสูงสุดของพ้ืนที่คือ เทือกเขาเราะแระ สูงประมาณ 1,125 เมตร มีล าน้ าที่ส าคัญ คือ 
แม่น้ าแควน้อย แม่น้ าน้อย แม่น้ าเลาะห์ กระจายทั่วพ้ืนที่ ส่วนหนึ่งของภูเขาเทือกนี้ทอดตัวยาวจาก
เหนือลงมา ทางทิศใต้10 

สร้างสรรค์เมื่อ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน 
พุทธศักราช 2561/ 10 November 2018 – 12 November 2018 

                                                           
10 อุทยานแห่งชาติไทรโยค, เข้าถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงไดจ้าก 

http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1018 

http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1018
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ภาพที่ 24 การยึดถุงด้วยวิธีการมัดขอบถุงเข้าด้วยกัน 

สถานที่ในการสร้างสรรค์ ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 
สมุทรสาคร ส านักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

สร้างสรรค์เมื่อ วันที่ 6 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่ 10 เดือน กันยายน 
พุทธศักราช 2561 / 6 September 2018 – 10 September 2018 

 
 

 

ภาพที่ 25 ปลูกป่าชายเลน 

สถานที่ในการสร้างสรรค์ ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 
สมุทรสาคร ส านักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

สร้างสรรค์เมื่อ วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2559 ถึงวันที่ 14 เดือน ธันวาคม 
พุทธศักราช 2559 / 11 December 2016 – 14 December 2016 
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ภาพที่ 26 เก็บขยะในพื้นที่ป่าโกงกาง 

สถานที่ในการสร้างสรรค์ ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 
สมุทรสาคร ส านักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

สร้างสรรค์เมื่อ วันที่ 6 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่ 10 เดือน กันยายน 
พุทธศักราช 2561 / 6 September 2018 – 10 September 2018 
 

 

 

ภาพที่ 27 ในพ้ืนที่ป่าโกงกางแหล่งอนุบาลสัตว์น้ า 

สถานที่ในการสร้างสรรค์  ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 
สมุทรสาคร ส านักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

สร้างสรรค์เมื่อ วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2559 ถึงวันที่ 14 เดือน ธันวาคม 
พุทธศักราช 2559 / 11 December 2016 – 14 December 2016 
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ภาพที่ 28 ในพ้ืนที่ป่าโกงกางแหล่งอนุบาลสัตว์น้ า 

สถานที่ในการสร้างสรรค์  ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 
สมุทรสาคร ส านักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

สร้างสรรค์เมื่อ วันที่ 6 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่ 10 เดือน กันยายน 
พุทธศักราช 2561 / 6 September 2018 – 10 September 2018 

 
 

 

ภาพที่ 29 การติดตั้งผลงาน 

สถานที่ติดตั้งผลงาน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ จังหวัดนครปฐม  

จัดแสดงผลงาน วันที่ 10 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2561 / 10 September 2018 
 



27 
 

 
 

 

ภาพที่ 30 การติดตั้งผลงาน 

สถานที่ติดตั้งผลงาน ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
จังหวัดนครปฐม 

จัดแสดงผลงาน วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2561 / 18 December 2018 
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บทที่ 4 

วิเคราะห์การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน 
 

วิเคราะห์การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน  
ในหัวข้อ จุดร่วมกระบวนการศิลปะและปรากฏการณ์ทางสังคม  
(Joint point in the creative process of art and social phenomena ) 

นับว่าเป็นการเดินทางอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางวิธีคิดกระบวนการทางเทคนิค ได้บันทึกช่วงของ
เวลาในการสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับความไม่เสถียรของโลกใบนี้ การฝึกจิต ปล่อยวาง ทางความรู้สึกเป็น
การพัฒนาชัดเจนขึ้นเมื่อการสร้างสรรค์น าพาเราไปในที่ต่างๆ พบเจอผู้คน แลกเปลี่ยนประสบการณ์
สุดท้ายแล้วข้าพเจ้ามองว่าความเป็นสุนทรียะที่เกิดในงานนั้น ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากความรักความ
จริงใจ ความทุ่มเทความมุ่งมั่นมานะในการท างานเป็นที่สุด ข้าพเจ้าแบ่งล าดับการพัฒนา ได้ดังนี้ 

1. การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 
2. การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1-2 

การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าเกิดขึ้นในช่วงการคิดค้นเทคนิควิธีการรวมถึงความคิดที่

สนุกกับการได้ทดลองสิ่งใหม่ๆผ่านกระบวนการสร้างสรรค์หลายวิธีซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบจิตรกรรม
กึ่งนามธรรม และสื่อผสม เช่นการเก็บวัสดุในพ้ืนที่มาประกอบใหม่โดยให้วัสดุ เล่าเนื้อหาผ่านรูปทรงที่
เชื่อมโยงถึงพ้ืนที่ หรือการน าดินจากที่บ้านต่างจังหวัดมาปั้นโดยการ บิด บีบ แสดงให้เห็นถึงการตอบ
โต้ทางอารมณ์ความรู้สึกรวมไปถึงท่วงท่าที่ฉับพลันของร่างกายในขณะนั้น การเรียนรู้และพัฒนาใน
ช่วงแรกนี้อาจจะยังหวั่นไหวไม่เสถียรต่ออารมณ์ความรู้สึกและกระบวนการทางความคิด 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์บางครั้งข้าพเจ้ามุ่งเน้นแต่เรื่องเทคนิคไม่ได้
ค านึงถึงความลงตัวในชิ้นงาน กระบวนการวางแผนหรือเป้าหมายความเป็นได้ก็ยังไม่แน่นิ่งเลยท าให้
สาระชิ้นงานหายไป 
การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1 ( ปีการศึกษา 2561 ) 

ผลงานในระยะที่ 1 จากภาพโดยรวมจะมีเนื้อหาและเทคนิควิธีการมุง่เน้นแสดงออกไปในการ
ท างานด้านสิ่งแวดล้อมโดยการหยิบเอาวัสดุในพ้ืนที่เช่น ถุงพลาสติกที่ทะเลซัดเข้าฝั่งมาติดอยู่ในพ้ืนที่
ป่าโกงกางมามัดและประกอบใหม่ แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของคุณค่าในระบบนิเวชและเป็น
กระบอกเสียงให้แก่เหล่าสัตว์ที่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าถึงโทษภัย อันซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตรวม
ไปถึงแหล่งอาหารที่มนุษย์และสัตว์นั้นได้บริโภค ปัญหาในระยะนี้ยังเป็นการค้นหาและทดลองทั้งแนว
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ความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ ท าให้ความลงตัวในชิ้นงานยังไม่สมบูรณ์ และปัญหาในการติดตั้ง
ผลงาน บางครั้งคราวการคาดหวังและแบบแผนที่วางไว้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สิ่งนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กๆ
ที่มาบั่นทอนจิตใจและก าลังใจบ้างในบางอารมณ์ แต่ก็ไม่ได้ท าลาย จุดหมายของการท างาน เป็นการ
แต่งแต้มสีสันและเพ่ิมรสชาติให้กับชีวิต บรรจุความแข็งแกรงให้กับอารมณ์ความรู้สึก 
สถานที่ท่ีได้เข้าไปสร้างสรรค์ 

1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ มีพ้ืนที่ครอบคลุม 4 อ าเภอ คือ อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอ
หนองปรือ อ าเภอศรีสวัสดิ์และอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2508 ปัจจุบันมีพ้ืนที่ 858.55 ตารางกิโลเมตรหรือ 536,594 ไร่ เป็นเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย หลังจากมีพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 
250311 เนื่องด้วยเหตุการณ์ทางสังคม เหตุเกิดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561ที่มีการล่าสัตว์ป่าในพ้ืนที่
เขตป่าสงวน (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ) เป็น
การสูญเสียครั้งใหญ่ของผืนป่าตะวันตกด้วยการจากไปของเสือด า ที่ลูกกระสุนวิ่งผ่านร่างอย่างน่า
สะเทือนใจ ซึ่งเสือด านั้นมีอิทธิพลต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก ว่าด้วยการควบคุมประชากรของสัตว์
ชนิดต่างๆ เพราะด้วยเหตุนี้จึงส่งผลต่อความรู้สึกของข้าพเจ้าแม้นว่าการฆ่าสัตว์นั้นซึ่งรวมไปถึงการฆ่า
สัตว์เพ่ือน ามาท าอาหารล้วนต่างมีลมหายใจ และคุณค่าของแต่ละชีวิตล้วนมีสิทธิเสรีภาพเช่นเดียวกัน 
ข้าพเจ้าจึงได้ลงพ้ืนที่จริงเพ่ือสืบค้นข้อมูลและเป็นบริเวณเดียวกันกับการล่าเสือด า จึงเลือกที่จะเข้าไป
สร้างสรรค์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เพราะถือได้ว่าพ้ืนที่ตรงนี้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่ง
แรกของประเทศไทย จึงมีความส าคัญต่อการคุมครองของผืนป่าและสรรพชีวิต 

2. รอบๆในพ้ืนที่บ้าน เป็นพ้ืนที่ในบริเวณรอบๆบ้านของข้าพเจ้าเอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ
ประทับใจและความเป็นอยู่ของครอบครัว พืชผัก ต้นไม้ ใบหญ้า หยาดน้ าค้างล้วนผูกพันเชื่อมโยงและ
เป็นสายใยที่ผสานเข้ากับความรู้สึกลึกๆข้างในหัวใจ ข้าพเจ้าได้เลือกพ้ืนที่ที่บ้านเพราะมีความ
หลากหลายของวัสดุ ทั้งเนื้อดิน พันพืช ต่างมีความสัมพันธ์ต่อการด ารงชีวิต  

3. ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 สมุทรสาคร ส านักอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเล และการลงพ้ืนที่ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้พบเห็นกับ
ถุงพลาสติกที่ลอยมาติดอยู่ตามชายฝั่ง และฝังลึกอยู่ภายใต้รากของต้นโกงกางจึงเป็นเหตุผลและภาพ
สะเทือนใจในการเลือกพ้ืนที่แห่งนี้เพ่ือน ามาสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งถุงและวัสดุที่น ามาใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานนั้นข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บในพ้ืนที่ป่าโกงกางซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าที่ส าคัญ และ
เป็นแหล่งอาหารของการด ารงชีวิตมนุษย ์ 

                                                           
11 พื้นที่เขตรักษาพันธุ์ป่าสลักพระ, เข้าถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก

http://kanchanaburi.go.th/au/tourkan2015/salakpra.php 
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4. อุทยานแห่งชาติไทรโยค มีที่ท าการตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 7 ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นท่ีครอบคลุมอยู่ในท้องที่ 2 อ าเภอของจังหวัดกาญจนบุรีคืออ าเภอไทรโยค และ
อ าเภอทองผาภูมิ12 ซึ่งที่มาของการเลือกพ้ืนที่ในครั้งนี้ ก็เกิดจากเหตุการณ์สะเทือนใจอีกครั้งหลังการ
จากไปของหมีขอในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ก็เกิดจากผู้มีอ านาจได้เข้ารุกล้ าในเขตพ้ืนที่รักษาพันสัตว์ป่า
แสดงให้เห็นว่ากฎหมายในข้อบังคับยังอยู่ภายใต้ผู้มีอิทธิพล อีกทั้งเป็นภาพสะท้อนของสังคมใน
ปัจจุบัน 

5. อุทยานแห่งชาติพุเตย เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในท้องที่
ของอ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอุทยานแห่งชาติล าดับที่ 85 ของประเทศไทยพุเตย เป็น
อุทยานแห่งชาติที่เกิดเหตุการณ์เครื่องบินเลาดาแอร์ เที่ยวบินที่ 004 ประสบอุบัติเหตุตก เมื่อวันที่ 26 
พฤษภาคม พ.ศ. 2534 มีผู้เสียชีวิต 223 คน13 ในการเลือกสถานที่ครั้งนี้ข้าพเจ้าได้วางแผนไว้คร่าวๆ
โดยไม่ได้คิดถึงเนื้อหาหรือวิธีการแต่เพียงอย่างใดสุดท้ายแล้วเมื่อข้าพเจ้าเดินทางไปถึงที่หมายก็ได้
สนทนากับคนในพ้ืนที่ก็เลยรู้ประวัติและที่มาของพ้ืนที่นั้นอย่างน่าตกใจ ส่วนคนที่มานั่งเล่าความหลัง
ของพ้ืนที่นั้นเขาก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของการกู้เครื่องบินล านี้แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีส่วนประกอบของเนื้อหา
อ่ืนๆด้วยทั้งสภาพอากาศที่หนาวถึง17 องศาเซลเซียสทั้งวันทั้งคืน ภูเขาสลับซับซ้อน และการท างานที่
ไร้ซึ่งแสงไฟเพราะการเข้าถึงของไฟฟ้ายังไม่มี  

6. ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งในขณะระหว่างวันที่ วันที่ 14 มกราคม 2562 กรมควบคุม
มลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ระบุว่า มีสารมลพิษทาง
อากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐาน ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่า
ระหว่าง 50-91 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ข้าพเจ้าจึงเลือกที่จะน าฝุ่นละอองเหล่านี้มาสร้างสรรค์
โดยการเก็บเขม่าควันจากท่อรถยนต์ ฝุ่นที่ตกบนพ้ืนถนน หรือคราบของฝุ่นที่เกาะบนใบไม้ การท างาน
ในครั้งก็ควบคู่ไปกับการก าหนดลมหายใจ และท างานโดยไม่ใช้ผ้าปิดจมูก 

                                                           
12 อุทยานแห่งชาติไทรโยค, เข้าถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงไดจ้าก 

http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1018 
13 อุทยานแห่งชาติพุเตย, เข้าถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0
%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%
95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2 
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ภาพที่ 31 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

 

 

ภาพที่ 32 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ชื่อผลงาน เสือด า หมายเลข 1 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 
สถานที่ในการสร้างสรรค์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ มีพ้ืนที่ครอบคลุม 4 อ าเภอ คือ 

อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอหนองปรือ อ าเภอศรีสวัสดิ์และอ าเภอเมืองกาญจนบุรี ได้รับการประกาศเป็น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2508 ปัจจุบันมีพ้ืนที่ 858.55 ตารางกิโลเมตรหรือ 
536,594 ไร่ เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย หลังจากมีพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 250314 ซึ่งเป็นบริเวณที่เชื่อมต่อกันกับเขตรักษาพันธุ์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร สถานที่
ที่เสือด าเสียชีวิต 

สร้างสรรค์เมื่อ วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ 
พุทธศักราช 2561 / 15 February 2018 - 19 February 2018 
                                                           

14 พื้นที่เขตรักษาพันธุ์ป่าสลักพระ, เข้าถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก
http://kanchanaburi.go.th/au/tourkan2015/salakpra.php 
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ภาพที่ 33 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

 

 

ภาพที่ 34 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ชื่อผลงาน เสือด า หมายเลข 1 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 
สถานที่ในการสร้างสรรค์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ มีพ้ืนที่ครอบคลุม 4 อ าเภอ คือ 

อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอหนองปรือ อ าเภอศรีสวัสดิ์และอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ได้รับการประกาศเป็น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2508 ปัจจุบันมีพ้ืนที่ 858.55 ตารางกิโลเมตรหรือ 
536,594 ไร่ เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย หลังจากมีพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 250315 ซึ่งเป็นบริเวณที่เชื่อมต่อกันกับเขตรักษาพันธุ์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร สถานที่
ที่เสือด าเสียชีวิต 

สร้างสรรค์เมื่อ วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ 
พุทธศักราช 2561 / 15 February 2018 - 19 February 2018 

                                                           
15 พื้นที่เขตรักษาพันธุ์ป่าสลักพระ, เข้าถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก

http://kanchanaburi.go.th/au/tourkan2015/salakpra.php 
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ภาพที่ 35 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ชื่อผลงาน เสือด า หมายเลข 1 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 

 สถานที่ในการสร้างสรรค์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ มีพ้ืนที่ครอบคลุม 4 อ าเภอ คือ 
อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอหนองปรือ อ าเภอศรีสวัสดิ์และอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ได้รับการประกาศเป็น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2508 ปัจจุบันมีพ้ืนที่ 858.55 ตารางกิโลเมตรหรือ 
536,594 ไร่ เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย หลังจากมีพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 250316 ซึ่งเป็นบริเวณที่เชื่อมต่อกันกับเขตรักษาพันธุ์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร สถานที่
ที่เสือด าเสียชีวิต 

สร้างสรรค์เมื่อ วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ 
พุทธศักราช 2561 / 15 February 2018 - 19 February 2018 
 

                                                           
16 พื้นที่เขตรักษาพันธุ์ป่าสลักพระ, เข้าถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม, 2562, เข้าถึงได้จาก

http://kanchanaburi.go.th/au/tourkan2015/salakpra.php 
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ภาพที่ 36 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 

ชื่อผลงาน เสือด า หมายเลข 2 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 
สถานที่ในการสร้างสรรค์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ มีพ้ืนที่ครอบคลุม 4 อ าเภอ คือ 

อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอหนองปรือ อ าเภอศรีสวัสดิ์และอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ได้รับการประกาศเป็น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2508 ปัจจุบันมีพ้ืนที่ 858.55 ตารางกิโลเมตรหรือ 
536,594 ไร่ เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย หลังจากมีพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 250317 ซึ่งเป็นบริเวณที่เชื่อมต่อกันกับเขตรักษาพันธุ์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร สถานที่
ที่เสือด าเสียชีวิต 

สร้างสรรค์เมื่อ วันที่ 17 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่  19 เดือน มีนาคม 
พุทธศักราช 2561 / 17 March 2018 – 19 March 2018 

 

                                                           
17 พื้นที่เขตรักษาพันธุ์ป่าสลักพระ, เข้าถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม, 2562, เข้าถึงได้จาก

http://kanchanaburi.go.th/au/tourkan2015/salakpra.php 
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ภาพที่ 37 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

 

 

ภาพที่ 38 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ชื่อผลงา เสือด า หมายเลข 2 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 
สถานที่ในการสร้างสรรค์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ มีพ้ืนที่ครอบคลุม 4 อ าเภอ คือ 

อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอหนองปรือ อ าเภอศรีสวัสดิ์และอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ได้รับการประกาศเป็น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2508 ปัจจุบันมีพ้ืนที่ 858.55 ตารางกิโลเมตรหรือ 
536,594 ไร่ เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย หลังจากมีพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 250318ซึ่งเป็นบริเวณที่เชื่อมต่อกันกับเขตรักษาพันธุ์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร สถานที่
ที่เสือด าเสียชีวิต 

สร้างสรรค์เมื่อ วันที่ 17 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่ 19 เดือน มีนาคม 
พุทธศักราช 2561 / 17 March 2018 – 19 March 2018 

                                                           
18 พื้นที่เขตรักษาพันธุ์ป่าสลักพระ, เข้าถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก

http://kanchanaburi.go.th/au/tourkan2015/salakpra.php 
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ภาพที่ 39 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชุดที่ 3 ปีการศึกษา 2560 

 

 

ภาพที่ 40 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชุดที่ 3 ปีการศึกษา 2560 

ชื่อผลงาน ในพ้ืนที่รอบบ้าน 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 
สถานที่ในการสร้างสรรค์ 65 หมู่ที่ 9 ต าบลสินเจริญ อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป็นการแสดงออกของวัสดุในพ้ืนที่รอบๆบ้าน ผสาน และหลอมรวมกับจินตนาการภาพด้วยอารมณ์
ความรู้สึกระหว่างพ้ืนที่กับช่วงเวลาของชีวิต 

สร้างสรรค์เมื่อ วันที่ 15 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่ 23 เดือน เมษายน 
พุทธศักราช 2561 / 15 April 2018 – 23 April 2018 
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ภาพที่ 41 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชุดที่ 3 ปีการศึกษา 2560 

 

 

ภาพที่ 42 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชุดที่ 3 ปีการศึกษา 2560 

ชื่อผลงาน ในพ้ืนที่รอบบ้าน 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 
สถานที่ในการสร้างสรรค์ 65 หมู่ที่ 9 ต าบลสินเจริญ อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น

การแสดงออกของวัสดุในพ้ืนที่รอบๆบ้าน ผสาน และหลอมรวมกับจินตนาการภาพด้วยอารมณ์
ความรู้สึกระหว่างพ้ืนที่กับช่วงเวลาของชีวิต 

สร้างสรรค์เมื่อ วันที่ 15 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่ 23 เดือน เมษายน 
พุทธศักราช 2561 / 15 April 2018 – 23 April 2018 
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ภาพที่ 43 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชุดที่ 3 ปีการศึกษา 2560 

 

 

ภาพที่ 44 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชุดที่ 3 ปีการศึกษา 2560 

ชื่อผลงาน ในพ้ืนที่รอบบ้าน 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 
สถานที่ในการสร้างสรรค์ 65 หมู่ที่ 9 ต าบลสินเจริญ อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป็นการแสดงออกของวัสดุในพ้ืนที่รอบๆบ้าน ผสาน และหลอมรวมกับจินตนาการภาพด้วยอารมณ์
ความรู้สึกระหว่างพ้ืนที่กับช่วงเวลาของชีวิต 

สร้างสรรค์เมื่อ วันที่ 15 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่ 23 เดือน เมษายน 
พุทธศักราช 2561 / 15 April 2018 – 23 April 2018 
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ภาพที่ 45 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชุดที่ 4 ปีการศึกษา 2560 

ชื่อผลงาน ความงามของผืนป่า 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 

สถานที่ในการสร้างสรรค์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ มีพ้ืนที่ครอบคลุม 4 อ าเภอ คือ 
อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอหนองปรือ อ าเภอศรีสวัสดิ์และอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ได้รับการประกาศเป็น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2508 ปัจจุบันมีพ้ืนที่ 858.55 ตารางกิโลเมตรหรือ 
536,594 ไร่ เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย หลังจากมีพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 250319ซึ่งเป็นบริเวณที่เชื่อมต่อกันกับเขตรักษาพันธุ์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร สถานที่
ที่เสือด าเสียชีวิต 

สร้างสรรค์เมื่อ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม 
พุทธศักราช 2561 / 1 May 2018 – 3 May 2018 

 
 

 

                                                           
19 พื้นที่เขตรักษาพันธุ์ป่าสลักพระ, เข้าถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก

http://kanchanaburi.go.th/au/tourkan2015/salakpra.php 
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ภาพที่ 46 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

ชื่อผลงาน บรรจุโลก 450 ปี 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 
สถานที่ในการสร้างสรรค์  ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 

สมุทรสาคร ส านักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งถุงที่น ามาใช้ใน
การสร้างสรรค์ผลงานนั้นข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บในพ้ืนที่ป่าโกงกางซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าที่ส าคัญ 

สร้างสรรค์เมื่อ วันที่ 6 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่ 10 เดือน กันยายน 
พุทธศักราช 2561 / 6 September 2018 – 10 September 2018 
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ภาพที่ 47 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 

 

ภาพที่ 48 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

ชื่อผลงาน บรรจุโลก 450 ปี 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 
สถานที่ในการสร้างสรรค์  ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 

สมุทรสาคร ส านักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งถุงที่น ามาใช้ใน
การสร้างสรรค์ผลงานนั้นข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บในพ้ืนที่ป่าโกงกางซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าที่ส าคัญ 

สร้างสรรค์เมื่อ วันที่ 6 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่ 10 เดือน กันยายน 
พุทธศักราช 2561 / 6 September 2018 – 10 September 2018 
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ภาพที่ 49 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

 

 

ภาพที่ 50 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

ชื่อผลงาน บรรจุโลก 450 ปี 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 
สถานที่ในการสร้างสรรค์ ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ สมุทรสาคร 

ส านักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งถุงที่น ามาใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานนั้นข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บในพ้ืนที่ป่าโกงกางซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าที่ส าคัญ 

สร้างสรรค์เมื่อ วันที่ 6 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่ 10 เดือน กันยายน 
พุทธศักราช 2561 / 6 September 2018 – 10 September 2018 
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ภาพที ่51 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชุดที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

ชื่อผลงาน หมีขอ  
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 
สถานที่ในการสร้างสรรค์ อุทยานแห่งชาติไทรโยค มีที่ท าการตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 7 ต าบลไทร

โยค อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีพ้ืนที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ 2 อ าเภอของจังหวัดกาญจนบุรี คือ
อ าเภอไทรโยค และอ าเภอทองผาภูมิ มีเนื้อที่ 958 ตารางกิโลเมตรหรือ 598,750 ไร่สภาพส่วนใหญ่เป็น
ภูเขาหินปูนมีความลาดชันโดยเฉลี่ยประมาณ 35 % อยู่ระหว่าง 300-600 เมตรจากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง จุดสูงสุดของพ้ืนที่คือ เทือกเขาเราะแระ สูงประมาณ 1,125 เมตร มีล าน้ าที่ส าคัญ คือ แม่น้ าแคว
น้อย แม่น้ าน้อย แม่น้ าเลาะห์ กระจายทั่วพ้ืนที่ ส่วนหนึ่งของภูเขาเทือกนี้ทอดตัวยาวจากเหนือลงมา 
ทางทิศใต้20  

สร้างสรรค์เม่ือ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน 
พุทธศักราช 2561 / 10 November 2018 – 12 November 2018 

          
 

                                                           
20 อุทยานแห่งชาติไทรโยค, เข้าถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงไดจ้าก 

http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1018 
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ภาพที่ 52 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชุดที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

ชื่อผลงาน หมีขอ  
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 
สถานที่ในการสร้างสรรค์ อุทยานแห่งชาติไทรโยค มีที่ท าการตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 7 ต าบลไทร

โยค อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีพ้ืนที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ 2 อ าเภอของจังหวัดกาญจนบุรี
คืออ าเภอไทรโยค และอ าเภอทองผาภูมิ มีเนื้อที่ 958 ตารางกิโลเมตรหรือ 598,750 ไร่  สภาพส่วน
ใหญ่เป็นภูเขาหินปูนมีความลาดชันโดยเฉลี่ยประมาณ 35 % อยู่ระหว่าง 300-600 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง จุดสูงสุดของพ้ืนที่คือ เทือกเขาเราะแระ สูงประมาณ 1,125 เมตร มีล าน้ าที่
ส าคัญ คือ แม่น้ าแควน้อย แม่น้ าน้อย แม่น้ าเลาะห์ กระจายทั่วพ้ืนที่ ส่วนหนึ่งของภูเขาเทือกนี้ทอดตัว
ยาวจากเหนือลงมา ทางทิศใต้21 

สร้างสรรค์เม่ือ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน 

พุทธศักราช 2561 / 10 November 2018 – 12 November 2018 

 

                                                           
21 อุทยานแห่งชาติไทรโยค, เข้าถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงไดจ้าก 

http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1018 
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ภาพที่ 53 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชุดที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

ชื่อผลงาน หมีขอ  
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 
สถานที่ในการสร้างสรรค์ อุทยานแห่งชาติไทรโยค มีที่ท าการตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 7 ต าบลไทร

โยค อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีพ้ืนที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ 2 อ าเภอของจังหวัดกาญจนบุรี
คืออ าเภอไทรโยค และอ าเภอทองผาภูมิ มีเนื้อที่ 958 ตารางกิโลเมตรหรือ 598,750 ไร่ สภาพส่วน
ใหญ่เป็นภูเขาหินปูนมีความลาดชันโดยเฉลี่ยประมาณ 35 % อยู่ระหว่าง 300-600 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง จุดสูงสุดของพ้ืนที่คือ เทือกเขาเราะแระ สูงประมาณ 1,125 เมตร มีล าน้ าที่
ส าคัญ คือ แม่น้ าแควน้อย แม่น้ าน้อย แม่น้ าเลาะห์ กระจายทั่วพ้ืนที่ ส่วนหนึ่งของภูเขาเทือกนี้ทอดตัว
ยาวจากเหนือลงมา ทางทิศใต้22 

สร้างสรรค์เม่ือ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน 
พุทธศักราช 2561 / 10 November 2018 – 12 November 2018 

 
 
 
 
 

                                                           
22 อุทยานแห่งชาติไทรโยค, เข้าถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงไดจ้าก 

http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1018 
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การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2 (Thesis) 
การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานในระยะท่ี 2 เป็นการเดินทางทางความคิดและกระบวนการที่

ชัดเจนขึ้นมากกว่าชุดก่อนหน้านี้ มีรายละเอียดในเชิงเนื้อหาที่เข้มข้น สอดรับกับการวางแผนและ
กลั่นกรองวิธีการใหม่ๆ ความน่าสนใจในงานระยะที่ 2 นี้เป็นการสร้างสรรค์งานด้วยรูปแบบกึ่ง
นามธรรม และสื่อผสมเป็นการบันทึกที่ละชิ้น ด้วยขนาดที่แตกต่างกัน ฉับพลันทางความรู้สึก ตอบโต้
ด้วยวิธีการอย่างรวดเร็ว และเก็บชิ้นงานต่างขนาด มาประกอบรวมกันเป็นชิ้นงานขนาดใหญ่ แสดงถึง
พลัง และเน้นย้ าในเนื้อหา เพ่ือปะทะกับอารมณ์ ความรู้สึก ขับเน้นสุนทรียะภาพในตัวผู้สร้างและตัว
ผู้ชม 
 

 

ภาพที่ 54 ผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 ชุดที่1(Thesis) 

ชื่อผลงาน พุเตย 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 
สถานที่ในการสร้างสรรค์ อุทยานแห่งชาติพุเตย เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งเดียวในจังหวัด

สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในท้องที่ของอ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอุทยานแห่งชาติล าดับที่ 85 ของ
ประเทศไทยพุเตย เป็นอุทยานแห่งชาติที่เกิดเหตุการณ์เครื่องบินเลาดาแอร์ เที่ยวบินที่ 004 ประสบ
อุบัติเหตุตก เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 มีผู้เสียชีวิต 223 คน23 

สร้างสรรค์เมื่อ วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่ 18เดือน ธันวาคม 
พุทธศักราช 2561 / 12 December 2018 – 18 December 2018 

                                                           
23 อุทยานแห่งชาติพุเตย, เข้าถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0
%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%
95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2 
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ภาพที่ 55 ผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 ชุดที่ 1 (Thesis) 

 

 

ภาพที่ 56 ผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 ชุดที่ 1 (Thesis) 

ชื่อผลงาน พุเตย 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 
สถานที่ในการสร้างสรรค์ อุทยานแห่งชาติพุเตย เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งเดียวในจังหวัด

สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในท้องที่ของอ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอุทยานแห่งชาติล าดับที่ 85 ของ
ประเทศไทยพุเตย เป็นอุทยานแห่งชาติที่เกิดเหตุการณ์เครื่องบินเลาดาแอร์ เที่ยวบินที่ 004 ประสบ
อุบัติเหตุตก เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 มีผู้เสียชีวิต 223 คน24 

สร้างสรรค์เมื่อ วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่ 18เดือน ธันวาคม 
พุทธศักราช 2561 / 12 December 2018 – 18 December 2018 

                                                           
24 อุทยานแห่งชาติพุเตย, เข้าถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0
%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%
95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2 
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ภาพที่ 57 ผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 ชุดที่ 2 (Thesis) 

ชื่อผลงาน Pm2.5 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 
สถานที่ในการสร้างสรรค์ จังหวัดนครปฐม ในวันที่ฝุ่นควัน Pm2.5 ครอบคลุมอากาศทั่วพื้นที่ 
สร้างสรรค์เมื่อ วันที่ 28 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2562 ถึงวันที่ 4 เดือน มกราคม 

พุทธศักราช 2562 / 28 January 2019 – 4 January 2019 
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ภาพที่ 58 ผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 ชุดที่ 2 (Thesis) 

 

 

ภาพที่ 59 ผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 ชุดที่ 2 (Thesis) 

ชื่อผลงาน Pm2.5 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 
สถานที่ในการสร้างสรรค ์จังหวัดนครปฐม ในวันที่ฝุ่นควัน Pm2.5 ครอบคลุมอากาศทั่วพื้นที่ 
สร้างสรรค์เมื่อ วันที่ 28 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2562 ถึงวันที่ 4 เดือน มกราคม 

พุทธศักราช 2562 / 28 January 2019 – 4 January 2019 
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บทที่ 5 

บทสรุป 
 

การจัดท าศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ จุดร่วมกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ และปรากฏการณ์
ทางสังคม เป็นการน าเสนอเรื่องราว ทางสังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ผ่านการถ่ายทอดในรูปแบบกึ่ง
นามธรรมและสื่อผสม โดยการเดินทางเพ่ือค้นพบความจริงของเนื้อหา บันทึก ท าความเข้าใจกับพ้ืนที่ 
และในส่วนลึกของจิตใจที่คู่ขนานไปกับเวลา เป็นการถ่ายทอดตัวตนในอีกแง่มุมหนึ่ง ซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้
เฝ้ามองเสมือนกระจกสะท้อนความจริงที่อยู่ตรงหน้า และสร้างปรากฏการณ์ปลุกจิตส านึกต่อตัว
ข้าพเจ้าเองและสาธารณะชนให้สังคมตระหนักถึงสภาวะของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ที่มีผลต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ สุนทรียะที่เกิดขึ้นล้วนเป็นการมองถึงรายละเอียดเล็กๆ และให้คุณค่ากับทุกสรรพ
สิ่ง สัจจะความจริงคือความหมายที่ท าให้ข้าพเจ้านั้น มุ่งมั่น เน้นย้ า สร้างสรรค์งาน รวมไปถึงการ
เปิดรับสิ่งใหม่ในยุคสมัยที่ผันแปรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ตลอดการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน ถึงการวิเคราะห์จัดท าเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ 
เป็นช่วงเวลาหนึ่งของการบอกเล่าชีวิต อารมณ์ความรู้สึก ทั้งความงามทางศิลปะ หลากหลายวิธีการ
ล้วนเป็นการตรวจสอบจิตใจ ท้ายสุดแล้วการเดินทางนี้ไม่มีที่สิ้นสุดหากแต่เป็นความพึงพอใจในตัวตน 
และจะพัฒนาศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติและทุกสรรพสิ่งภายใต้ของ
ฐานแห่งความเป็นจริง 
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_________________. นิทรรศการ “ปัจจุบันขณะ ที่ไร้กาลเวลา”, เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2562 
เข้าถึงได้จาก https://fineartmagazineblog.wordpress.com/2016/12/17/kamin/ 

ประติมากรรมสังคม กับ โจเซฟ บอยส์, เข้าถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก 
 https://themomentum.co/art-and-politics/ 

พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์ป่าสลักพระ, เข้าถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก 
http://kanchanaburi.go.th/au/tourkan2015/salakpra.php 

มาโนช พุฒตาล. เข้าถึงเมื่อ, 25 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก  
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https://adaybulletin.com/conversation-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%90/11988
https://adaybulletin.com/conversation-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%90/11988
https://adaybulletin.com/conversation-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%90/11988
https://adaybulletin.com/conversation-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%90/11988
https://adaybulletin.com/conversation-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%90/11988
https://fineartmagazineblog.wordpress.com/2016/12/17/kamin/
https://themomentum.co/art-and-politics/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%8A_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%8A_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%8A_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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สืบ นาคะเสถียร, เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก  
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0
%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0
%B8%AD%E0%B8%99/33751 

____________. เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก  
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A_%E0%B8
%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8
%96%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3 

อุทยานแห่งชาติพุเตย, เข้าถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก 
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%
A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%
87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%
B8%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2 

อุทยานแห่งชาติไทรโยค, เข้าถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก  
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/33751
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/33751
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/33751
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A_%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A_%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A_%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2
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รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ์ 
 
รายช่ือผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ 

ชื่อผลงาน         ขนาด       เทคนิค 
“เสือด า หมายเลข 1”   แปรผันตามพ้ืนที่  สื่อผสมจากพ้ืนที่ 
“เสือด า หมายเลข 2”   แปรผันตามพ้ืนที่  สื่อผสมจากพ้ืนที่ 
“ในพ้ืนที่รอบบ้าน”   แปรผันตามพ้ืนที่  สื่อผสมจากพ้ืนที่ 
“ความงามของผืนป่า”  แปรผันตามพ้ืนที่  สื่อผสมจากพ้ืนที่ 
“บรรจุโลก 450 ปี”  แปรผันตามพ้ืนที่  สื่อผสมจากพ้ืนที่ 
“หมีขอ”  แปรผันตามพ้ืนที่  สื่อผสมจากพ้ืนที่ 
 
รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

ชื่อผลงาน         ขนาด       เทคนิค 
“พุเตย”     แปรผันตามพ้ืนที่  สื่อผสมจากพ้ืนที่ 
“PM 2.5”    แปรผันตามพ้ืนที่  สื่อผสมจากพ้ืนที่ 
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ประวัติผู้สร้างสรรค์ 
 

ชื่อ  นายศักดิ์พิรุณ โยธา รหัสนักศึกษา 01570086 
เกิด    10 กรกฎาคม 2538 
ที่อยู ่   65 หมู่ 9 ต าบลสินเจริญ อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์  0862777336 
Email    Sukpirun@hotmail.com 
Facebook Sakpirun Yotha 

ประวัติการศึกษา 
-คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
-วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 

ประวัติการแสดงผลงาน    
2561 -ร่วมแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิม

พระเกียติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ จังหวัดนครปฐม 

2559  -Sea side shade part 2 Impressions จัดแสดงขึ้น Venice di Iris Art space  
2558 -ร่วมแสดงนิทรรศการ ในการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 13 ณ หอ

ศิลป์ร่วมสมัยภาคใต้ อาศรมศิลปกรรมทักษิณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัย
ทักษิณเกียรติประวัติ 

2561 -ได้รับทุนการศึกษาระดับปีสุดท้ายของมูลนิธิ ป่อเต็กตึ๊ง 
2560  -ได้รับทุนการศึกษา อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 
2557 -รางวัลดีเด่น ในการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 12 ณ หอศิลป์ร่วมสมัย

ภาคใต้อาศรมศิลปกรรมทักษิณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2556 -รางวัลดีเด่น ในการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 11 ณ หอศิลป์ร่วมสมัย

ภาคใต้ อาศรมศิลปกรรมทักษิณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
-รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียติแสงสะท้อนชีวิตกับพลังงาน 
“พระผู้เป็นพลังของแผ่นดิน” ครั้งที่ 1 

2555 -รางวัลชมเชย ในการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 10 ณ หอศิลป์ร่วม
สมัยภาคใต้ อาศรมศิลปกรรมทักษิณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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