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บทคัดย่อ 
 
 การท าลายก าแพงท่ีสาธารณะโดยไม่ไดรั้บอนุญาต โดยการ พ่นสีสเปรย ์วาด เขียน  มีโทษ
ตามกฎหมาย พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง การกระท าของ
บุคคลเหล่านั้น  ไม่ไดมี้เจตนาให้เกิดสุนทรียภาพ ไร้ความงามในทศันะของบุคคลทัว่ไป หากแต่ขา้พเจา้
มองเห็นความตรงไปตรงมาในการแสดงออกความรู้สึกเหล่านั้น บันทึกลงไปบนก าแพง เฉกเช่น  
งานศิลปะนามธรรม ท่ีใชภ้าษาภาพในการส่ือสารดว้ย ทศันธาตุ   สร้างอิสรภาพต่อผูช้ม ใหค้ิดในแง่ใดก็
ได ้ตามประสบการณ์ของตนเอง ไม่มีการช้ีวดัมารตราฐานความถูกผิด ดว้ยการเขา้ไปสร้างกระบวนการ
ทดลอง จดัการปรับเปล่ียน ดดัแปลง และยกระดบัการกระท าบนก าแพง ให้มีคุณค่าขึ้น เพื่อสร้างการ
รับรู้ใหม่ ต่อพื้นท่ีสาธารณะ และพื้นท่ีทางศิลปะ  
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Abstract 

According to an Act on the Maintenance of the Cleanliness and Orderliness of the Country, 
there is a punishment by the law for people who damage the public wall without permission by spraying, 
painting or writing.  The action of these people do not intend to create an unbeautiful aesthetic to the 
view of general people. However, I see the straightforward expression of those emotions that is marked 
on the wall. For example, an abstract art use image, which is associated with visual elements, to convey 
the meaning. It provides freedom for the audience to think in a way of their own experience, which can 
be in anyway because there is no standard of right or wrong.  There are the experimental process, 
adjustment, and modification to increase its value.  This will create new perceptions towards public 
spaces and art spaces. 
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กติติกรรมประกำศ 
 

ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีเป็นแรงผลกัดนัให้ขา้พเจา้มีก าลงัใจ และตน้ทุนในการท า
ศิลปนิพนธ์ชุดน้ี ขอขอบพระคุณอาจารย์พรรษา พุทธรักษา อาจารย์ผู ้ควบคุมศิลปนิพนธ์ชุดน้ี  
ท่ีช่วยดูแลอบรม ช้ีแนะแนวทางในการท างาน และเป็นท่ีปรึกษาในหลายๆดา้น ขอขอบพระคุณอาจารย์
ทุกท่าน ท่ีให้ค  าช้ีแนะแนวทางในงานศิลปะ เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ผูมี้ส่วนร่วมในการท าศิลปนิพนธ์
ส าเร็จ ลุล่วงทุกประการ 
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ค ำน ำ 
 
 เอกสารฉบบัน้ีเป็นส่วนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทศันศิลป์ กลุ่มวิชาเอก
จิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร เร่ือง “ศิลปะไม่มีก าแพง”  
(ART NO WALLS) ตามหลกัสูตรการศึกษาปริญญาตรีศิลปบณัฑิต โดยเรียบเรียงในการเขา้ถึงระบบ
แนวคิด และการปฏิบัติอันเป็นการสร้างสรรค์ผลงาน โดยรวบรวมข้อมูลต่าง  ๆ ในการท างาน  
อธิบายขั้นตอน ท่ีมาและแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ วิธีคิด ขั้นตอนการท างาน และวิธีการต่าง ๆ  
หากผิดพลาดประการใด ขา้พเจา้กราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 ส่ิงท่ีขา้พเจา้กล่าวเป็นเร่ืองจริงและเป็นสัจธรรมบนโลกใบน้ี  ไม่วา่ส่ิงไหนก็ตามหากเรา
ไม่เปิดใจ หรือมองส่ิงต่าง ๆ เพียงด้านใดด้านหน่ึง ก็จะเป็นผลลบทั้งต่อตวัผูต้ดัสิน และตวัผูถู้ก
ตดัสิน งานศิลปะก็เช่นกนั มกัมีทั้งสองดา้นเสมอ ๆ ไม่วา่จะเป็นการหยบิยกดา้นดีของส่ิงต่าง ๆ เพื่อ
น ามาเป็นแรงบันดาลใจในการท างานศิลปะ หรือแม้แต่การหยิบยกด้านลบของส่ิงต่าง ๆ  
ในส่วนของแง่ดีก็ตอ้งมีเร่ืองราวในแง่ลบผสมผสานซ่อนอยูบ่างส่วน ซ่ึงจิตใจของมนุษยเ์องก็มีทั้งดี
และไม่ดีรวมอยู่สองดา้นเช่นกนั การกระท าท่ีเกิดจากภายใตจิ้ตส านึกดา้นลบ ท่ีมนุษยแ์สดงออกมา
นั้น เป็นการระบายความคิดด้านลบ ความรู้สึกด้านลบ กระท าลงส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นกระท าไม่ดีใน
สถานท่ีท่ีไม่เหมาะสม หรือสมควรตามกาลเทศะ 

 การกระท าในส่ิงท่ีไม่ดี หรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น เกิดจากภายในจิตใจ อีกทั้งยงั
เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย และเกิดขึ้นโดยตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ การกระท านั้นจะมีจุดประสงค์
เพื่ออะไรก็ตามแต่ ถึงแมจ้ะเป็นส่ิงลบแต่ภายในนั้นก็อาจจะมีส่ิงดีซ้อนแอบแฝงอยู่ เพราะส่ิงต่าง ๆ 
มีสองด้านเสมอ ขา้พเจ้าจึงหยิบยกการกระท าท่ีใช้อารมณ์ความรู้สึกฉับพลนัของมนุษย์ ท่ีมีการ
กระท าท่ีเห็นผลของการกระท านั้น ๆ อย่างการกระท าของมนุษยบ์นก าแพงต่าง ๆ ตามท่ีสาธารณะ
ทั้งเกิดจากความตั้งใจและไม่ตั้งใจ ขา้พเจา้ให้ค่าของการกระท านั้น ๆ ท่ีมีรูปแบบการท างานในทาง
ศิลปะ อย่างการจดัองค์ประกอบศิลป์ สี น ้ าหนัก และทศันธาตุต่าง ๆ ขา้พเจา้จึงน ามาปรับเปล่ียน
และสร้างสรรคใ์หม่ใหสู้งค่ายิง่ขึ้น 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรวิจัย 

             สุนทรียภาพในการมองเห็นของคนส่วนใหญ่ ลว้นมองในแง่มุมของความสวยความงาม  
ท าให้เขา้ถึงอารมณ์ ความรู้สึก สุนทรียภาพของภาพท่ีเห็นไดง้่าย ซ่ึงมุมมองดงักล่าวเกิดเป็นแรง
บันดาลใจให้กับข้าพเจ้า ในการหามุมมองหรือสุนทรียภาพท่ีขัดแย้งกันจากมุมมองข้างต้น  
โดยขา้พเจา้ตดัสินใจเลือกจากประเด็นท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์เป็นหลกั โดยเห็นไดช้ัดเจน
จากกระกระท าดว้ยการพ่นก าแพงตามขา้งถนน อยู่ตามชุมชนต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการกระท าของมนุษย ์
โดยการเลือกชุมชนเหล่านั้นยงัแสดงถึง ฐานะ ความเป็นอยู่ ทางดา้นถ่ินฐานท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงเกิดจาก
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ความจงใจของมนุษย์ท่ีมักง่าย และการแสดงออกทางอารมณ์ได้ชัดเจนท่ีเกิดขึ้ นบนก าแพง  
บางขอ้ความแสดงออกอย่างชดัเจนถึงความรุนแรง และอ านาจในการอวดอา้ง หรือท่ีเรียกว่าการ
ประกาศศักดาของสถาบันการศึกษาท่ีตนศึกษา เช่น “....พ่อทุกสถาบัน” หรือบางข้อความก็
แสดงออกชดัเจนถึงความรักท่ีมีต่อคนรัก เช่น “แม๊กรักเอ๋” ซ่ึงในสารเหล่าน้ีในทุก ๆ ขอ้ความลว้น
เกิดจากการกระท าท่ีเกิดขึ้น โดยมีอารมณ์เป็นส่วนช้ีน าในการกระท าและการแสดงออกท่ีชุดเจน  
โดยสามารถเห็นผลไดเ้ป็นรูปธรรมในขอ้ความท่ีบนัทึกไวบ้นก าแพง 

 ความมกัง่ายท่ีไร้ส านึกของผูค้นเหล่านั้น ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยการท าลาย
ทศันียภาพของส่ิงปลูกสร้างนั้น ๆ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเฉพาะของผูอ่ื้นหรือแมแ้ต่สถานท่ีสาธารณะ ท าลาย
ทัศนียภาพในชุมชน อย่างไรก็ตามปัญหาเหล่า น้ี ได้ท าให้เกิดมุมมองใหม่ ซ่ึงก็สามารถเกิด
ทศันียภาพใหม่ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบแก่ผูพ้บเห็น ซ่ึงเป็นท่ีมาในการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม
ของขา้พเจา้ในศิลปนิพนธ์ชุดน้ีอีกดว้ย 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

ขา้พเจา้เพียงตอ้งการน าเสนอผลงานขา้งถนนท่ีดูไร้ซ่ึงคุณค่า ไร้ซ่ึงสุนทรียศาสตร์ ไร้ซ่ึง
บุคคลช่ืนชม และสนใจ ขา้พเจ้ามองเห็นความตรงไปตรงมาในการแสดงออกความจริงใจความ
รุนแรง และการกระท าท่ีแสดงถึงภายใตจิ้ตใจลึก ๆ ของผูก้ระท าผลงานนั้น ๆ ใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน
ทางอารมณ์ ขา้พเจา้จึงตอ้งการจะหยิบยกงานบนก าแพงท่ีบุคคลเหล่านั้นกระท าให้สูงขึ้น ทั้งในเชิง
ของภาพลกัษณ์ ในเชิงคุณค่า ในเชิงของการยกย่องให้เป็นผลงานศิลปะ โดนเปล่ียนสถานท่ีท่ีเคย
พบเห็น และเปล่ียนการรับรู้จากเดิมให้บุคคลผูไ้ดเ้ห็นผลงานของขา้พเจา้ ท่ีมีการรวมเอาผลงานบน
ก าแพงมาสร้างสรรคใ์หม่เป็นผลงานศิลปะของขา้พเจา้เอง ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัการรับรู้ของผูช้ม ความรู้ 
ทศันคติ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
 

งานศิลปะกบัความคิดของมนุษย ์เป็นส่ิงท่ีมีหลากหลายดา้น หลายมิติ หรือจะเรียกว่ามีทั้ง
สองดา้นเสมอ ๆ ทั้งดีและไม่ดีก็วา่ได ้ไม่วา่จะเป็นการหยบิยกดา้นดีของส่ิงต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็นแรง
บนัดาลใจในการท างานศิลปะ หรือดา้นลบของส่ิงต่าง ๆ จิตใจของมนุษยก์็มีทั้งสองด้านเช่นกัน  
การกระท าท่ีเกิดจากภายใตจิ้ตส านึก ทั้งดา้นใดและดา้นหน่ึงของมนุษย ์โดยในส่วนของดา้นลบจะ
แสดงออกมาง่ายและรวดเร็วกว่า โดยมกัไม่ผ่านการไตร่ตรองขึ้นอยู่กบัอารมณ์ในขณะนั้น ซ่ึงดา้น
ลบท่ีมนุษยแ์สดงออกออกมา การระบายความคิดดา้นลบผา่นความรู้สึกดา้นลบ การกระท าท่ีกระท า
ต่อของส่ิงต่าง ๆ การกระท าท่ีไม่ดีในสถานท่ีท่ีไม่เหมาะสม ไม่สมควรตามกาลเทศะ การกระท าส่ิง
ท่ีไม่ดีต่าง ๆ เหล่าน้ีมกัมีเหตุจูงใจท่ีท าใหม้นุษยก์ลา้ท่ีจะสร้างขึ้น โดยเกิดจากภายใตจิ้ตใจเกิดขึ้นใน
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รูปแบบต่าง ๆ มากมาย และเกิดขึ้นโดยตั้งใจ และไม่ตั้งใจ การกระท านั้นจะเพื่ออะไรก็ตามถึงแมจ้ะ
เป็นส่ิงด้านลบแต่ภายในนั้ นก็อาจจะมีส่ิงดีแอบแฝงอยู่เพราะส่ิงต่าง ๆ มีสองด้านอยู่เสมอ  
ดงัท่ีขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นขา้งตน้ ขา้พเจา้จึงหยิบยกการกระท าท่ีใช้อารมณ์ความรู้สึกฉับพลนัของ
มนุษยท่ี์ท าลงบนก าแพงต่าง ๆ ตามท่ีสาธารณะมาสร้างสรรคใ์หม่เป็นผลงานศิลปะของขา้พเจา้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อยกระดบัจิตใจมนุษยด์ว้ยสุนทรียศาสตร์ 

2.  เพื่อใหม้นุษยเ์ปล่ียนแปลงทศันคติในการตดัสินใจส่ิงต่าง ๆ 

3.   เพื่อใหม้นุษยต์ระหนกัถึงการศึกษา สังคมสภาพแวดลอ้มของบุคคลอ่ืน ใหเ้ห็นใจเรียนรู้

ท่ีจะเขา้ใจผูอ่ื้น 

4.   เพื่อเสียดสีสังคมและเสียดสีผูค้นท่ีดูถูกผูอ่ื้น 

ขอบเขตของโครงการ 

1.  ศึกษาสังคมสภาพแวดลอ้มของบุคคลในบริเวณนั้น 

2.  ศึกษาเรียนรู้ความเป็นอยูใ่นสังคมของบุคคลบริเวณนั้น 

3.  ศึกษาลกัษณะรูปแบบของการกระท านั้น ๆ 

4.  ศึกษาบริบทพื้นท่ีต่าง ๆ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  ทราบถึงเหตุผลของการกระท านั้น ๆ 

2.  ทราบถึงบริบทบุคคลในสภาพแวดลอ้มนั้น ๆ 

3. แสดงใหม้นุษยเ์ห็นอีกดา้นของแง่ลบภายในจิตใจ 

4. ใหบุ้คคลท่ีเขา้ชมงานไดต้ระหนกัถึงสังคมความเป็นอยูข่องบุคคลชนชั้นล่าง 
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5. ยกระดบัส่ิงท่ีเคยอยูต่  ่าไดสู้งขึ้น 

วิธีการศึกษา 

1.กศึกษาหาประเด็นสุนทรียภาพ และส่ิงแวดลอ้ม 

2.กคน้หาสถานท่ี ท่ีถูกท าลายโดยการพ่นก าแพง 

3.กส ารวจสถานท่ีจริงและ รวบรวมขอ้มูลโดยการบนัทึกภาพ 

4.กแกไ้ข และสร้างสรรคผ์ลงานลงบนก าแพง ในสถานท่ีจริง 

5.กบนัทึกภาพของสถานท่ีจริงท่ีถูกแกไ้ขแลว้ 

6.กเลือกรูปท่ีสนใจ และสร้างสรรคผ์ลงานผา่นจิตรกรรม 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในศิลปนิพนธ์ 

1.กสีสเปรย ์

2.กสีทาบา้น 

3.กแปรงทาสี พู่กนั ลูกกลิ้งสี 

4.กโนต้บุ๊คและคอมพิวเตอร์ กลอ้ง 

5.กสีน ้ามนั 

6.กเฟรมผา้ใบ 
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บทท่ี 2 

ท่ีมาและความส าคัญ 

   ส่ิงท่ีดีหรือไม่ดี มนุษย์สามารถรับรู้และแยกแยะได้จากความถูกต้อง กาลเทศะ 
ความรู้สึก จิตส านึก และขอ้กฎหมายท่ีเป็นส่ิงสากล แต่หากเราพบด้านดีท่ีถูกซ่อนไวใ้นดา้นลบ 
อยา่งท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทก่อนหนา้ ขา้พเจา้จึงตอ้งการจะสร้างสรรค2์ส่ิงทั้งดา้นดีและไม่ดี ทั้งส่ิงท่ีไร้
ค่าใหมี้ค่า ส่ิงท่ีถูกเมินไม่สนใจใหเ้ป็นส่ิงท่ีน่าสนใจและเขา้ถึงผูค้นได ้ 

 ข้าพเจ้าจึงเลือกจะท่ีหยิบยกข้อความ ลวดลายต่าง ๆ บนก าแพงหรือท้องถนน มา
สร้างสรรค์ใหม่ เพื่อให้มนุษยไ์ดต้ระหนักถึงอีกดา้นของส่ิงนั้น แต่เพียงเป็นการให้ผูช้มไดเ้ปิดใจ
เรียนรู้ ความรู้สึกท่ีซ่อนไวใ้นงาน ส่ิงต่าง ๆ ท่ีถูกประกอบกนัในภาพ ในบริบทสภาพแวดลอ้มหรือ 
สังคมโดยรอบ เหตุผลของการกระท านั้น ๆ เพื่อช้ีน าไปสู่การเห็นอกเห็นใจ การเปิดใจเรียนรู้
ความรู้สึกของผูก้ระท า บุคคลท่ีกระท าและท าลายท่ีสาธารณะก็ไม่ต่างอะไรจากขยะ และถูกผูค้นใน
สังคมเรียกวา่  ขยะสังคม 

 ขยะ หรือ มูลฝอย หรือ ของเสีย เป็นเหตุส าคัญประการหน่ึงท่ี ก่อให้เกิดปัญหา
ส่ิงแวดล้อม และมีผลต่อสุขภาพอนามัย มูลฝอยหรือของเสียก าลังมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี  
เพราะสาเหตุจากการเพิ่มของประชากร การขยายตวัทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม นับเป็น
ปัญหาท่ีส าคญัของชุมชนซ่ึงตอ้งจดัการและแกไ้ข ปริมาณกากของเสียและสารอนัตราย ในปัจจุบนั
ปัญหาขยะนับว่าเป็นปัญหาส าคญัทั้งในระดบัชุมชน ระดบัประเทศ และระดบัโลก  เน่ืองมาจาก
ประชากรมีจ านวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเมืองหลวง เม่ือประชากรในชนบทหลัง่ไหลเขา้มาหางาน
ในชุมชนก็เพิ่มมากขึ้น และส่ิงท่ีตามมาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ คือขยะย่อมมีมากขึ้นตามไปด้วย 
จนกระทั่งการก าจัดขยะไม่สมดุล กับการเพิ่มขึ้ นของจ านวนขยะ สร้างปัญหาเป็นอย่างมาก  
ทั้ งทางทัศนียภาพ  กล่ิน  ความสะอาด ฯลฯ เกิดเป็นปัญหาขยะล้นเมือง    ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะ
แกปั้ญหาดา้นขยะจนท าให้สูญเสียงบประมาณเป็นจ านวนมาก แต่ผลลพัธ์ก็ยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ 
ประชาชนส่วนใหญ่ยงัทิ้งขยะไม่เป็นท่ี ไม่คดัแยกขยะก่อนทิ้ง รวมทั้งขาดความรู้เก่ียวกบัการน าขยะ
ท่ีใชแ้ละกลบัมาใชใ้หม่ และไม่เห็นคุณค่าวา่ขยะเหล่านั้นอาจน ามาสร้างประโยชน์ได ้
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 การแกปั้ญหาขยะส าหรับระยะยาวนั้นเราตอ้งเร่ิมจากจุดเลก็ ๆ โดยการปลูกจิตส านึกท่ีดี 
ให้กบัเยาวชน ให้เห็นถึงความส าคญั ภยั และประโยชน์  เม่ือเยาวชนรู้จกัการแยกขยะ ทิ้งขยะใหถู้ก
ท่ีถูกวิธี ก็จะท าใหชุ้มชนดูสะอาดยิง่ขึ้น และเร่ิมจากชุมชนน้ีไดผ้ลดีแลว้ก็จะสามารถเป็นแบบอยา่ง
ให้กับชุมชนอ่ืนได้ อันจะส่งผลดีต่อประเทศชาติในอนาคต เน่ืองจากปัญญาขยะ หรือค าว่า  
“ขยะ”  ต่างล้วนเป็นส่ิงท่ีผู ้คนไม่ต้องการ เพิกเฉย ไม่ใส่ใจกับมัน ข้าพเจ้าจึงหยิบยกทั้ งค  า  
และ ความหมายของ “ขยะ” ขึ้นเพื่อท่ีจะเปรียบเทียบให้เห็นถึงความส าคญัในส่ิงท่ีเล็กน้อยและถูก
ละเลยจะเกิดเป็นปัญหาใหญ่ขึ้น การกระท าต่าง ๆ ท่ีไร้ซ่ึงจิตสาธารณะ จิตส านึกต่าง ๆ ท่ีส่งผลให้
เกิดการท าลายสถานท่ีสาธารณะ และการอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นในสังคมเกิดขึ้น1 

อทิธิพลจากผลงานศิลปกรรม 

 

ภาพท่ี 1 โก๋แก่ Present –Bangkok 1 st Time : ตอนพ่นก าแพงคร้ังแรก 

 

 

 

 

                                                           
1 นิสิตคณะสังคมศาสตร์, สาเหตุปัญหาขยะในเมืองไทย [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 20 เมษายน 2561.  

เขา้ถึงไดจ้าก http://wwwbuddygirl.blogspot.com/2012/01/blog-post_31.html 
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 โลกปัจจุบนัมีความเจริญก้าวหน้า ทนัสมยัด้วยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมากขึ้น
ตามล าดับ เพราะฉะนั้นการด ารงชีวิตของมนุษยก์็เร่ิมท่ีจะเปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเหล่านั้น เทคโนโลยีในการอ านวยความสะดวกสบายต่อชีวิตมนุษย ์ มีเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ 
สาเหตุเหล่าน้ีจึงไดเ้กิดมีความแข่งขนัในวงการอุตสาหกรรม และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมนุษยไ์ดก้ระท า
มากขึ้นในชีวิตประจ าวนั เพื่อตอบสนองการด ารงชีวิต ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้งพื้นท่ีสงัคมรอบขา้งของสภาพท่ีอยูอ่าศยั 

                      นบัตั้งแต่ไดเ้กิดส่ิงมีชีวิตบนโลก มนุษยไ์ดเ้รียนรู้และพฒันาวิทยาการความรู้มากมาย
หลายอย่างต่างกัน บางอย่างวิเศษสุดท่ีมีแต่มนุษยเ์ท่านั้นท่ีจะไปถึง แต่การท่ีมนุษยม์ุ่งหมายท่ีจะ
เอาชนะ ธรรมชาติเพื่อความสะดวกสบายจนเกิดผลกระทบท่ีไม่คาดคิดตามมา คือการท่ีมนุษยไ์ดเ้ขา้
ไปท าลายส่ิงแวดลอ้ม เม่ือวิถีชีวิตของมนุษยไ์ดเ้ขา้ไปสู่การท าลายธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้มท่ี
อยูอ่าศยัของตนดว้ยเช่นกนั ความตอ้งการของมนุษยน์ั้นมกัไม่มีท่ีส้ินสุด และเป็นปัญหาความเส่ือม
โทรม มลภาวะของสภาพแวดลอ้มตามถ่ินท่ีอยูอ่าศยั  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ตวัอยา่งผลงานประกอบอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม 
ท่ีมา: Julio Anaya Cabanding, “Art Works.” [Online], accessed 20 April 2019. Available from 
https://www.julioanayacabanding.com/works   
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ภาพท่ี 3 ตวัอยา่งผลงานประกอบอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม 
ท่ีมา: Julio Anaya Cabanding, “Art Works.” [Online], accessed 20 April 2019. Available from 
https://www.julioanayacabanding.com/works   

 

 

ภาพท่ี 4 ตวัอยา่งผลงานประกอบอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม 
ท่ีมา: Julio Anaya Cabanding, “Art Works.” [Online], accessed 20 April 2019. Available from 
https://www.julioanayacabanding.com/works   
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ภาพท่ี 5 ตวัอยา่งผลงานประกอบอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม 
ท่ีมา: Julio Anaya Cabanding, “Art Works.” [Online], accessed 20 April 2019. Available from 
https://www.julioanayacabanding.com/works   

 

 

ภาพท่ี 6 ตวัอยา่งผลงานประกอบอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม 
ท่ีมา: Julio Anaya Cabanding, “Art Works.” [Online], accessed 20 April 2019. Available from 
https://www.julioanayacabanding.com/works   
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 ภาพวาดสามมิติลวงตาท่ีหยิบเอาผลงานช้ินเอกในประวติัศาสตร์ศิลปะ มาแขวนโชว์
ในพื้นท่ีเก่าโทรมรกร้าง (ภาพท่ี 1-6) เป็นผลงานศิลปะของศิลปินชาวมาลากา ในประเทศสเปน  
ท่ีมีช่ือว่า ฆูลิโอ อนายา กาบานดิน (Julio Anaya Cabanding)2 สร้างสรรค์ภาพวาดช้ินเอกสุด
คลาสสิคในประวติัศาสตร์ศิลปะขึ้นมาใหม่ในพื้นท่ีสาธารณะ และพื้นท่ีบา้น ๆ รกร้าง ท่ีไม่มีใคร
เหลียวแล เขาวาดภาพสุดคลาสสิคเหล่าน้ีขึ้นมาพร้อมกบักรอบรูปอนังดงามวิจิตรดว้ยมือทั้งหมด 
โดยใชเ้ทคนิคการวาดหลอกตาให้ดูเหมือนเป็นภาพสามมิติ (ถึงแมจ้ะเป็นภาพวาดแบน ๆ ธรรมดา) 
ท่ีมีมาแต่โบราณซ่ึงมีช่ือเรียกว่า ทรอมพลุยล์ (Trompe L’oeil)3  ไม่ว่าจะเป็นตึกร้างทรุดโทรม  
แผ่นคอนกรีตกันคล่ืนสึกกร่อนริมทะเล หรือก าแพงท่ีเต็มไปด้วยรอยขีดเขียนพ่นกราฟฟิต้ี  
หรือห้องนอนบ้านเพื่อน เขายงัคงเลือกท างานบนพื้นท่ีเส่ือมโทรมเหล่าน้ี ก็เพราะเขาต้องการ
แสวงหาพื้นท่ีท างานศิลปะท่ีตรงกันขา้มกบัห้องแสดงงานอนัหรูหราในหอศิลป์หรือพิพิธภณัฑ์
ทัว่ไป 

“ผมตอ้งการสร้างความขดัแยง้ระหว่างงานศิลปะท่ีสูงส่งท่ีอยู่ในพิพิธภณัฑ์ กบัสถานท่ี
อนัเส่ือมโทรม ไม่สะดวกสบาย และไม่เหมาะจะมีส่ิงล ้าค่าเช่นน้ีอยู่ ซ่ึงตรงกนัขา้มกบั
พิพิธภณัฑอ์ยา่งส้ินเชิง”4 

  

 

 

 

 

                                                           
2 Julio Anaya Cabanding, Art Works [Online], accessed 20 April 2019. Available from https://www. 

julioanayacabanding.com/works    
3 ศิลปะเชิง 3 มิติ หรือ ศิลปะลวงตาทรอมพลุยล ์หรือ ทรอมพลุยล ์(ฝร่ังเศส: Trompe-l'œil) มาจากภาษา

ฝร่ังเศสท่ีแปลว่า “ลวงตา” เป็นเทคนิคการสร้างศิลปะแบบหน่ึงท่ีท าให้ผลท่ีออกมาดูเหมือนมีความเป็นภาพ 3 มิติ
แม้ว่าจะเป็นจิตรกรรมสองมิติ ซ่ึงท าโดยการเขียนให้ลวงตา, อ้างจาก ดรุณี แซ่ล่ิว, ทรอมพลุยล์ [ออนไลย]์,  
เขา้ถึงเม่ือ 19 เมษายน 2561. เขา้ถึงไดจ้าก http://info.gotomanager.com/news/details.aspx?id=66614  

4 Julio Anaya Cabanding, Art Works [Online], accessed 20 April 2019. Available from https://www. 
julioanayacabanding.com/works    

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2
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 ดว้ยทกัษะอนัน่าท่ึงของ อนายา ท่ีไดข้โมยผลงานคลาสสิคช้ินเอกเหล่าน้ีมาน าเสนอใน
พื้นท่ีทิ้งร้าง ชายขอบ และไม่สะดวกสบาย เขาร่างการสร้างภาพดว้ยการใช้สีสเปรย์ เช่นเดียวกับ
ศิลปินกราฟฟิต้ีนกัพ่นผนงั5 และเก็บรายละเอียดอยา่งประณีตดว้ยสีอคริลิค เขาพฒันาทกัษะการวาด
ภาพอนัเช่ียวชาญจากการเรียนศิลปะท่ีสถาบนั University of Fine Arts in Malaga อีกทั้งเขามีความ
สนใจในการท างานศิลปะเฉพาะพื้นท่ี (Site-Specific Art) และงานจิตรกรรมทรอมพลุยล์อยู่แลว้ 
หลงัจากท่ีเพื่อนสนิทของเขาซ่ึงเป็นศิลปินกราฟฟิต้ีอย่าง Imon Boy แนะน าให้เขายา้ยท่ีท างานจาก
ในสตูดิโอออกไปบนทอ้งถนน ผลงานชุดน้ีของเขาก็ถือก าเนิดขึ้นมา 

"ผมชอบผลลพัธ์และความสัมพนัธ์ระหว่างภาพวาดทรอมพลุยล์กับสภาพแวดลอ้ม
เหล่าน้ี ผมเลยตดัสินใจท ามนัอยา่งต่อเน่ือง”6  

 อนายา กาบานดิน ได้กล่าวถึงประสบการณ์การท างานนอกสถานท่ีคร้ังแรกของเขา  
ภาพวาดของเขาถูกวาดออกมา อย่างประณีตพิถิพิถนั จนคนท่ีไดเ้ห็นมกัจะคิดว่ามนัเป็นของจริง 
หรือถูกตกแต่งขึ้นดว้ยโปรแกรมโฟโตช้็อป 

 

ภาพท่ี 7 ตวัอยา่งผลงานประกอบอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม 
ท่ีมา: JAN PAUL MULLER,  “Art Works.” [Online],  accessed 22 April 2019.  Available from 
https://janpaulmueller.tumblr.com/ 

                                                           
5กลุ่มกราฟฟิต้ี, กราฟฟิตีน้ักพ่นผนัง [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 19 เมษายน 2561. เขา้ถึงไดจ้าก http://www. 

ain0410.com/  
6
 Julio Anaya Cabanding, Art Works [Online], accessed 20 April 2019. Available from https://www. 

julioanayacabanding.com/works    

http://www.ain0410.com/
http://www.ain0410.com/
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ภาพท่ี 8 ตวัอยา่งผลงานประกอบอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม 
ท่ีมา: JAN PAUL MULLER,  “Art Works.” [Online],  accessed 22 April 2019.  Available from 
https://janpaulmueller.tumblr.com/  

 
ศิลปินชั้นน าอีกคนคือ Jan Paul Müller (แจน พอล มลูเจอร์) เร่ิมศึกษาในปีค.ศ. 2009  

ท่ี School of Design and Visual Communications ในประเทศเยอรมนี แจนพอลเร่ิมตน้ตั้งแต่วยัเด็ก
ท่ีมีความสนใจในรูปแบบท่ีหลากหลายของฉากศิลปะในเมืองนิวยอร์ก หลงัจากสร้างแบรนด์แฟชัน่
ในปี 2014 เขาไดก้ลายเป็นท่ีรู้จกั และเปิดเผยต่อสาธารณชนในฐานะนกัออกแบบกราฟิก ซ่ึงเป็นอีก
หน่ึงศิลปินท่ีมีอิทธิต่อขา้พเจา้7 (ภาพท่ี 7และ8) 
 

 

 

                                                           
7
 JAN PAUL MULLER,  “ Art Works.”  [ Online] ,  accessed 22 April 2 0 1 9 .  Available from 

https://janpaulmueller.tumblr.com/ 
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 ผลงานในระยะแรกของขา้พเจา้ ไดรั้บอิทธิพลและจุดเร่ิมตน้ศิลปนิพนธ์น้ีจากการไดพ้บ 

วีดีโอเน้ือหาสอดคล้องคล้ายคลึงกับตัวงานของข้าพเจ้า เป็นวีดีโอท่ีสร้างมาเพื่อความบันเทิง  

แต่เน้ือหามีความเสียดสี และน่าสนใจอย่างมาก ไดพู้ดถึงศิลปะในแง่ตลกขบขนั แต่เน้ือหาท่ีถูกพูด

ถึงก็เป็นความจริงในแง่ของศิลปะแขนงต่าง ๆ และรูปแบบงานของวีดีโอน้ี ก็เป็นแบบเดียวกนักบั

ศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้ คือก าแพงขา้งถนน 

 ผลงานในช่วงแรกของขา้พเจา้ จึงเป็นลกัษณะของภาพเหมือน สีน ้ ามนับนผา้ใบ เป็น

ส่ือกลางในการแสดงออกถึงความรู้สึก อารมณ์ การแสดงออกท่ีชดัเจน  

 ผลงานในช่วงหลงัของขา้พเจา้ก็มีการปรับเปล่ียนในตวังาน และเพิ่มเทคนิคท่ีจดัการกบั

ต้นแบบงานภาพเขียน คือเข้าไปจัดการแก้ไขตัวก าแพงในท่ีสาธา รณะเพื่อปรับภูมิทัศน์   

ได้รับอิทธิพลมาจาก ภาพวาดสามมิติลวงตาท่ีหยิบเอาผลงานช้ินเอกในประวติัศาสตร์ศิลปะ  

มาแขวนโชว์ ในพื้นท่ีเก่าโทรมรกร้าง (ภาพท่ี 1-6)  เป็นผลงานศิลปะของศิลปินชาวมาลากา  

ท่ีมีช่ือว่า ฆูลิโอ อนายา กาบานดิน  สร้างสรรคภ์าพวาดช้ินเอกสุด คลาสสิคในประวติัศาสตร์ศิลปะ

ขึ้นมาใหม่ในพื้นท่ีสาธารณะ และพื้นท่ีบ้าน ๆ รกร้าง ท่ีไม่มีใคร เหลียวแล ด้วยการเขียนงาน

จิตรกรรมและกรอบท่ีน่าสนใจ ให้แนวความคิดไปในทิศทางเดียวกับศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า 

ขา้พเจา้จึงน ามาเป็นแนวทางและปรับน ามาใชเ้พื่อให้เขา้กบัศิลปนิพนธ์ชุดน้ี และผลงานนามธรรม

ของ JAN PAUL MULLER (ภาพท่ี 7-8) มีความเป็นสตรีทอาร์ท การท างานนามธรรมร่วมกบัพื้นท่ี

สาธารณะ ขา้พเจา้น าความเป็นนามธรรมมาปรับใชใ้นตวังานของขา้พเจา้ เอง โดยการเลือกและตดั

ภาพให้อยู่ในพื้นท่ีของกรอบ รูปภาพภาพในกรอบถูกเลือกโดยการน ากรอบไปจดัองคป์ระกอบบน

พื้นท่ีบนก าแพง เม่ือภาพถูกตดัและเลือกบางพื้นท่ีเก็บไวใ้นกรอบ จึงเกิดเป็นงานนามธรรม จากฝีมือ

การท าลายของมนุษยใ์นพื้นท่ีสาธารณะนัน่เอง  
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อทิธิพลแนวคิดทางปรัชญา 

 นักปรัชญาสนใจในเร่ืองของการมีอยู่ (Existence) หรือการเป็นอยู่ คุณธรรม ความรู้ 
ความจริง และความงาม นกัปรัชญา ตั้งค  าถามกบัแนวคิดเหล่าน้ี ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีอยู่นอกขอบเขตของ
การศึกษาของวิทยาศาสตร์ ในอดีต 

เร่ืองท่ีอยูใ่นขอบเขตการศึกษาของปรัชญา มีจ านวนมาก อาทิเช่น 

 -กความคิดท่ีถูกตอ้ง เป็นอยา่งไร? 

 -กเราจะตรวจสอบว่า ความคิดใดถูกตอ้งหรือไม่ ไดอ้ย่างไร? ธรรมชาติของความคิด 
  และการคิดเป็นอยา่งไร? 

 -กความคิดท่ีถูกตอ้งเป็นส่ิงสัมบูรณ์หรือวา่เป็นส่ิงสัมพทัธ์? 

 -กธรรมชาติของความรู้เป็นอยา่งไร? 

 -กความรู้ เกิดจากเหตุปัจจยัใดบา้ง? อะไรคือกระบวนการท่ีท าใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้? 

 -กการกระท า ควรจะมีเป้าหมายขั้นสุดทา้ยอยูท่ี่อะไร? 

 -กมีความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีดีกบัส่ิงท่ีชัว่หรือไม่? อะไรคือเกณฑ์แบ่งแยกระหว่างดี 
  และชัว่?  

 -กอะไรคือความจริง? อะไรคือส่ิงท่ีมีอยู?่ จกัรวาลน้ีมีพระเจา้หรือไม่? 

 -กธรรมชาติพื้นฐานของสรรพส่ิงคืออะไร? 

 -กสรรพส่ิงมีอยูด่ว้ยตวัของมนัเองนอกเหนือการรับรู้ของเราหรือไม่? 

 -กธรรมชาติของสถานท่ีและเวลาเป็นอยา่งไร? 

 -กคนเรา เกิดมาท าไม? การมีสติรู้คืออะไร? 

 -กความงามเป็นเร่ืองท่ีขึ้นอยูก่บัผูท่ี้รับรู้หรือไม่? หรือวา่เป็นส่ิงสากลท่ีเป็นจริงในตวัเอง 
  แมจ้ะไม่ถูกรับรู้? 

 -กองคป์ระกอบของความงามคืออะไร? อะไรคือศิลปะ? เหล่าน้ี เป็นตน้ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ปรัชญากรีกโบราณ กลุ่มของค าถามเหล่าน้ีจะถูกพิจารณาถึงในสาขาแยกย่อยของปรัชญา 

คือ การวิเคราะห์ หรือตรรกศาสตร์, ญาณวิทยา จริยศาสตร์ อภิปรัชญา และสุนทรียศาสตร์ โดยท่ี 

จริยศาสตร์กับสุนทรียศาสตร์ถูกรวมเรียกว่า  อรรฆวิทยา /คุณวิทยา (Axiology) อย่างไรก็ตาม

ปรัชญามิไดส้นใจเฉพาะเร่ืองเหล่าน้ีเท่านั้น อริสโตเติล (Aristotle) ผูริ้เร่ิมการแบ่งสาขาในลกัษณะน้ี

ยงัคงจดัให้การเมือง ฟิสิกส์สมยัใหม่ ธรณีวิทยา ชีววิทยา อุตุนิยมวิทยา และดาราศาสตร์เป็นสาขา

หน่ึงของการศึกษาทางปรัชญาดว้ยเช่นกนั แวดวงปรัชญากรีกไดพ้ฒันากระแสการคิดแบบวิเคราะห์

ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจากโสกราตีส (Socrates) และวิธีการของเขา ซ่ึงเสนอให้แบ่งปัญหาท่ีสนใจ

ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อท าใหเ้ขา้ใจปัญหาไดม้ากขึ้น8 

                                                           
8 พิชญกญัญา หล่อวฒันา, ประเด็นทางปรัชญา [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 19 เมษายน 2561. เขา้ถึงไดจ้าก 

https://sites.google.com/site/14561hs/praden-thang-prachya  
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บทท่ี  3 

วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 

 ก่อนจะมาเป็นศิลปนิพนธ์ “ศิลปะไม่มีก าแพง” ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับศิลปะกับชุมชน  

และน ากลบัมาสู่หอศิลป์หรือพื้นท่ีทางศิลปะ ขา้พเจ้ามีความสนใจก าแพงในท่ีสาธารณะ ชุมชน  

และบา้นคนท่ีถูกท าลายโดยสีสเปรย ์จากคนจ านวนหน่ึงท่ีไม่ทราบว่าเป็นใคร ไม่ทราบท่ีมาท่ีไป

และเหตุผลในการท าลายสถานท่ีนั้น ๆ อีกทั้งสร้างความเดือดร้อนให้ผูอ่ื้น ซ่ึงการกระท าท่ีเกิดขึ้น

เป็นรูปแบบหน่ึงในการระบายอามรณ์ทางดา้นลบของบุคคลเหล่านั้น  

ขั้นตอนการประมวลความคิด 

 เน่ืองจากขา้พเจา้มีความคุน้ชินกบัท่ีพกัอาศยัในเขตชานเมืองมาตั้งแต่เด็ก ขา้พเจา้พบ

เห็นก าแพงท่ีถูกพ่นท าลายดว้ยสีสเปรยอ์ยู่เสมอ ๆ จนเกิดเป็นความชินตา แต่สถานท่ีต่าง ๆ ก็มีความ

แตกต่างของข้อความบนก าแพงต่างกันไป ลักษณะของรูปแบบตัวอักษร ขนาด การเลือกใช้สี  

ส่ิงท่ีเกิดขึ้นมีความแตกต่างกันอยู่มาก บางขอ้ความแสดงออกชัดเจนในการใช้ค  าพูด แต่ในบาง

ขอ้ความก็ไม่มีความหมาย หรือนยัยะอะไร ท าใหข้า้พเจา้สนใจและเกิดความสงสัย วา่คนเหล่านั้นมี

สาเหตุอะไรในการกระท า และคนเหล่านั้นไดรั้บผลประโยชน์อะไร  

 ในช่วงชั้นปีการศึกษาท่ี 3 ขา้พเจา้ได้เลือกสาขาวิชาจิตรกรรม และได้รับหัวขอ้ในการ

สร้างสรรคผ์ลงานเร่ือง อารมณ์และความรู้สึก ขา้พเจา้จึงน าภาพก าแพงท่ีถูกท าลายมาสร้างสรรค์ขึ้น 

เน่ืองจากขา้พเจา้คิดว่าการกระท าเช่นน้ี ลว้นเกิดจากอารมณ์ของผูก้ระท าเป็นส าคญั และอาจจะไม่

ทราบท่ีมาท่ีไป หรือเหตุผลในการกระท า แต่ส่ิงหน่ึงท่ีเกิดขึ้นอย่างชดัเจนคือ พฤติกรรมการกระท า

เช่นนั้นเกิดจากภายในของคนเหล่านั้น ถูกวางแผนถูกคิดไตร่ตรองมาก่อนแลว้ อาจจะชัว่ขณะหรือ

ถูกคิดไตร่ตรองมาอย่างดี แต่การสร้างสรรค ์หรือการกระท าต่อก าแพงของบุคคลเหล่าน้ี แสดงออก

ผ่านลายเส้น รูปแบบท่ีแสดงถึงความรวดเร็ว ระยะเวลาท่ีฉับพลันและสถานการณ์ท่ีหลบซ่ อน
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ในขณะกระท ำส่ิงนั้น เพรำะได้มีกำรเตรียมอุปกรณ์ เตรียมกำรวำงแผนระบุสถำนท่ีมำล่วงหน้ำ 

ขำ้พเจำ้จึงคิดวำ่ก็เป็นเร่ืองของอำรมณ์ควำมรู้สึกขณะหน่ึงของคนเหล่ำนั้นเป็นส ำคญั  

ขั้นตอนการแสดงออกทางด้านเทคนิควิธีการ 

 1.ขำ้พเจ้ำท ำกำรส ำรวจ คน้หำสถำนท่ีสำธำรณะท่ีถูกท ำลำยด้วยกำรถูกพ่นสีสเปรย์  

บนก ำแพง ถ่ำยภำพรวบรวมพื้นท่ีต่ำง ๆ และน ำมำวำงแผนกำรท ำงำนต่อไป โดยก ำแพงส่วนใหญ่ท่ี

ขำ้พเจำ้เลือกและพบเห็น มกัเป็นก ำแพงในสถำนท่ีส่วนบุคคล ก่อนจะเร่ิมปฏิบติังำนขำ้พเจำ้ไดเ้ขำ้

ไปเพื่อขออนุญำตเจ้ำของพื้นท่ีนั้น ๆ ก่อนจะด ำเนินกำร หำกข้ำพเจ้ำเข้ำไปปฏิบติังำนในพื้นท่ี

สำธำรณะโดยไม่ขออนุญำติเจำ้ของพื้นท่ีจะเป็นกำรบุกลุกพื้นท่ี และผิดกฎหมำยเก่ียวพื้นท่ีรัฐบำล 

อำจจะถูกด ำเนินกำรทำงกฎหมำยได ้(ภำพท่ี 9)  

 

 

ภำพท่ี 9 ตวัอยำ่งขั้นตอนกำรแสดงออกทำงดำ้นเทคนิควิธีกำร 
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2.  เทคนิคในกำรพ่นสีสเปรย์ของข้ำพเจ้ำคือ กำรแกะสลักกระดำษ หรือเรียกว่ำ  

“งำนปรุกระดำษ” คืองำนท่ีช่ำงใช้กระดำษชนิดต่ำง ๆ มำสลักท ำให้เป็นรูปภำพ หรือลวดลำย  

แลว้น ำไปปิดประดบั เป็นงำนตกแต่งส่ิงต่ำง ๆ ทั้งท่ีเป็นส่ิงถำวรอยู่ไดน้ำน เช่น ปิดเป็นลวดลำย  

บนระใบฉัตรทองแผ่ลวด หรือเป็นส่ิงท่ีตอ้งกำรใช้งำนชัว่ครำว เช่น ปิดลวดลำยตกแต่งพระเมรุ 

ตกแต่งฐำนเบญจำ ตกแต่งเคร่ืองจิตกำธำน 1 ข้ำพเจ้ำน ำเทคนิคน้ีมำปรับใช้ในกำรท ำงำน  

เป็นกำรฉลุลำยกระดำษรูปกรอบรูป เพื่อในไปพ่นบนก ำแพงตวักรอบเหล่ำนั้นจะถูกใช้เป็นบลอ้ค

ในกำรพ่นสีสเปรย์ กระบวนกำรท ำงำนจะเหมือนกับกำรสกรีนเส้ือ คือกำรพ่นทับกันหลำย ๆ  

บลอ้คจนเกิดเป็นรูปภำพ (ภำพท่ี 10) 

 

\ 

ภำพท่ี 10 ตวัอยำ่งขั้นตอนกำรแสดงออกทำงดำ้นเทคนิควิธีกำร 

                                                           
1 ช่ำงสิบหมู่, งานสลักกระดาษ [ออนไลน์], เขำ้ถึงเม่ือ 22 เมษำยน 2561. เขำ้ถึงไดจ้ำก http://www.chang 

sipmu.com/engraving_p05.html   



19 
 

3. กำรท ำงำนในท่ีจริงข้ำพเจ้ำจะติดกระดำษท่ีใช้เป็นบล้อค แต่ละกรอบจะใช้ทั้ งหมด  

4 บลอ้ค บลอ้คทั้งหมดถูกตดั โดยแทนค่ำน ้ำหนกัไว ้คือ ด ำ เทำเขม้  เทำอ่อน และขำว ท ำกำรเลือกสี

สเปรย ์และพ่นลงบนก ำแพงตำมล ำดบั (ภำพท่ี11,12)  

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 11 ตวัอยำ่งขั้นตอนกำรแสดงออกทำงดำ้นเทคนิควิธีกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 12 ตวัอยำ่งขั้นตอนกำรแสดงออกทำงดำ้นเทคนิควิธีกำร 
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4.  เม่ือพ่นก ำแพงเสร็จ ขำ้พเจำ้จะทำสีพื้นรอบนอกของกรอบ และเหลืองำนเดิมไวภ้ำยใน 

เป็นงำนนำมธรรม กำรท ำงำนทั้ งหมดถูกบันทึกไว้เป็นวีดีโอ และเผยแพร่ผ่ำน YouTube  

และภำพถ่ำย (ภำพท่ี 13,14)  

 

ภำพท่ี 13 ตวัอยำ่งขั้นตอนกำรแสดงออกทำงดำ้นเทคนิควิธีกำร 

 

ภำพท่ี 14 ตวัอยำ่งขั้นตอนกำรแสดงออกทำงดำ้นเทคนิควิธีกำร 
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5.  ภำพถ่ำยท่ีขำ้พเจำ้เลือกจะถูกเขียนดว้ยสีน ้ ำมนัลงบนผำ้ใบ และถูกใส่กรอบท่ีมีลกัษณะ

หรูหรำ เพื่อใหต้รงตำมแนวควำมคิดดงักล่ำว (ภำพท่ี 15) 

 

 

ภำพท่ี 15 ตวัอยำ่งขั้นตอนกำรแสดงออกทำงดำ้นเทคนิควิธีกำร 

 ผลงำนทดลองท่ีเกิดขึ้น จำกปฏิกิริยำจำกชุมชนท่ีเกิดขึ้น เม่ือขำ้พเจำ้ไดท้ ำงำนร่วมกบั

พื้นท่ีสำธำรณะ ชุมชนได้ให้ควำมส ำคญัมำกขึ้นกับกำรดูแลและปรับปรุงพื้นท่ี ให้ควำมสนใจ  

และเกิดกำรตั้งค  ำถำมกับงำนของขำ้พเจำ้ ก ำแพงท่ีขำ้พเจำ้ไดเ้ขำ้ไปปรับปรุงไดมี้กำรขออนุญำต

เจำ้ของพื้นท่ีนั้น ๆ ก่อนเสมอ จึงไดมี้กำรพูดคุยกบัเจำ้ของพื้นท่ีก่อนกำรท ำงำนทุกคร้ัง เจำ้ของพื้นท่ี

บำงท่ำนก็สนบัสนุนในกำรท ำงำน ทั้งในขณะท่ีท ำ หรือหลงัจำกท่ีไดรั้บกำรแกไ้ขแลว้ก็ไดช่้วยดูแล  

และให้ขอ้มูลกบัเพื่อนบำ้นท่ำนอ่ืน ๆ หรือเม่ือมีคนมำถำมถึงผูท่ี้สร้ำงผลงำนเจำ้ของพื้นท่ีก็ไดช่้วย

ถึงติดต่อ เพื่อไปท ำงำนในดำ้นกำรพำณิชย ์ก็ช่วยให้ขอ้มูลเต็มท่ี คนในชุมชนก็ไดรั้บควำมรู้ด้ำน

ศิลปะ หรือเด็กตำมพื้นท่ีนั้น ๆ ก็ไดใ้ห้ควำมสนใจทำงศิลปะมำกขึ้น ไดรั้บควำมรู้ใหม่ และไดเ้ปิด

จินตนำกำรวำ่ศิลปะไม่ไดอ้ยูใ่นพื้นท่ีเพียงแค่บนกระดำษวำดรูประบำยสีเท่ำนั้น   
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 เด็ก ๆ ในชุมชนให้ควำมสนใจและอยำกท่ีจะเขำ้ร่วม ช่วยขำ้พเจำ้ในกำรปรับปรุงพื้นท่ี 

เม่ือเด็กในชุมชนไดล้องท ำ ท ำให้พวกเขำในอนำคตอำจจะเป็นผูท่ี้ท ำลำยก ำแพง ไดใ้ห้ควำมส ำคญั

และช่วยกันดูแลพื้นท่ีในชุมชนมำกขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่ดูแลพื้นท่ีบำ้นตนเองแต่เป็นพื้นท่ีโดยรอบ 

นอกจำกจะไดท้ ำงำนร่วมกบัคนในชุมชนนั้น ๆ ในขณะท ำงำนก็มีคนในชุมชนให้ขอ้มูลเก่ียวกับ

ชุมชน ท ำให้ขำ้พเจำ้ไดเ้ขำ้ใจสภำพแวดลอ้มควำมเป็นอยู่ของคนในพื้นท่ีนั้น ไดพู้ดคุยแลกเปล่ียน

ทศันคติ และไดเ้ห็นขอ้แตกต่ำงทำงมุมมองศิลปะ และแนวควำมคิดของคนในชุมชนต่องำนของ

ข้ำพเจ้ำ เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งแก่ข้ำพเจ้ำ เพื่อน ำไปปรับปรุงแก้ไขและได้เห็นมุมมองใหม่ ๆ  

ท่ีบำงคร้ังขำ้พเจำ้ก็ไม่ไดต้ค ำนึงถึง แต่ก็มีบำงพื้นท่ี ท่ีเจำ้ของพื้นท่ีไม่ไดใ้ห้ควำมส ำคญัหรือสนใจ

ในตวังำนของขำ้พเจ้ำ แต่อนุญำตให้ขำ้พเจ้ำท ำงำนบนพื้นท่ีได้  แต่อย่ำงน้อยก็ดีกว่ำพื้นท่ีเดิมท่ี

สกปรกและถูกท ำลำย ทุกคร้ังท่ีขำ้พเจำ้ปฏิบติัก็จะมีคนในพื้นท่ี อย่ำงน้อย1-2คน ท่ีเขำ้มำสักถำม  

แต่ด้วยน ้ ำเสียงและท่ำทีในแง่ลบต่อขำ้พเจ้ำ แต่เม่ือได้รับค ำตอบและค ำอธิบำย ได้รับกำรยืนยนั  

กำรอนุญำตจำกเจ้ำของพื้นนั้น ๆ แลว้ ท่ำทำงในขณะแรกก็ได้มีกำรเปล่ียนไป กำรท ำงำนนอก

สถำนท่ีมีควำมล ำบำก ท่ำทำย ควำมอนัตรำยทั้งจำกพื้นท่ี ท่ีมีกำรจรำจรของรถยนต ์รถจกัรยำนยนต์

ท่ีมีควำมเร็ว สภำพอำกำศ หรือบุคคลอนัตรำยในบริเวณนั้น ก็ไม่ไดมี้ผลต่อกำรท ำงำนของขำ้พเจำ้ 

ในขณะเดียวกนัขำ้พเจำ้ตอ้งกำรน ำเสนอ ในเพศสภำพ คือเพศหญิงนั้น ว่ำสำมำรถท ำงำนท่ีล ำบำก

อนัตรำย และมีควำมอดทนไม่ต่ำงจำกเพศชำย เพรำะส่วนใหญ่กำรท ำงำน กรำฟฟิต้ีกบัพื้นสำธำรณะ 

เป็นเพศชำยส่วนใหญ่ เพรำะตอ้งใชค้วำมอดทน ต่ออุปสรรคของสภำพแวดลอ้มในพื้นท่ีนั้น ๆ  
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บทท่ี 4 

การสร้างสรรค์และการพฒันาผลงาน 

 ผลงานการสร้างสรรคข์องขา้พเจา้มีท่ีมาและแรงบนัดาลใจจาก ความสนใจในก าแพงท่ี
ถูกท าลายดว้ยฝีมือและความเกร้ียวกราดของมนุษย ์การกระท านั้น ๆ ก็มีสาเหตุมาจากสาเหตุหลาย
สาเหตุ อยา่งสภาพแวดลอ้ม และสภาพจิตใจ (ดา้นลบ) ของบุคคลนั้น ๆ จึงท าใหเ้กิดการกระท าดา้น
ลบในสถานท่ีท่ีเป็นสาธารณะต่าง ๆ ทั้งน้ีทั้งนั้นการกระท าน้ีเกิดจากความตั้งใจของกลุ่มบุคคล
เหล่าน้ีทั้งส้ิน    

 ภาษาของพื้นท่ีขา้พเจา้หยบิยกภาพสตรีทอาร์ตท่ีมีวิธีการท่ีรวดเร็วฉับพลนั และมีบริบท
ของสภาพแวดลอ้มถึงวิถีชีวิตความแออดัของบุคคลในสภาพแวดลอ้มนั้น ๆ มาเปล่ียนบริบทให้มี
ความสุภาพในงานจิตรกรรมขึ้น โดยวิธีการเขียนภาพท่ีใชค้วามละเอียด ประณีต เพื่อยกระดบัและ
ให้ผูช้มตระหนักถึงคุณค่าของภาพงานสตรีทอาร์ต สู่งานศิลปะท่ีมีผูค้นยอมรับกันอย่างสากล  
อย่างงานจิตรกรรมภาพเหมือน ประกอบกบักรอบภาพสีทองซ่ึงเป็นค่านิยมท่ีแสดงถึงความหรูหรา
มีระดบั 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 

                   การสร้างสรรค์ผลงานในระยะแรกนั้น ขา้พเจา้สนใจในตวัก าแพงท่ีถูกท าลายโดยการ
พ่นสีสเปรยใ์นพื้นท่ีสาธารณะ โดยมีความส าคญัจากค าในก าแพงนั้น  และมีพื้นท่ีบางส่วนโดยรอบ
เล็กนอ้ย ท่ีแสดงออกให้เห็นชดัเจนของสภาพแวดลอ้ม และน าไปใส่กรอบสีทองเพิ่มความหรูหรา 
ตามแนวความคิด (ภาพท่ี 16) 

 

 



24 
 

 

ภาพท่ี 16  ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 

 

ภาพท่ี 17  ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 
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ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 

                 ความส าคญัของก าแพงอยู่ท่ีตวัอกัษรท่ีเกิดขึ้นบนก าแพง และการใส่กรอบสีทองของ

ขา้พเจา้ ก็มีแนวความคิดสอดคลอ้งกบัการตดัทอนรูปภาพดา้นในกรอบ เม่ือตวัอกัษรบนก าแพงถูก

ตดัทอน จึงเกิดเป็นภาพใหม่ให้ความรู้สึกเหมือนกบัภาพงานนามธรรม ภาพงานนามธรรมทัว่ไปก็

เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวของศิลปิน ภาพบนก าแพงก็เช่นกันแต่ต่างกันจากแหล่งท่ีมา  

งานนามธรรมเกิดจากศิลปิน  แต่งานขา้พเจา้เกิดขึ้นท่ีขา้งถนน (ภาพท่ี 18) 

 

ภาพท่ี 18  ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 
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การสร้างสรรค์และการพฒันาในระยะศิลปนิพนธ์ 

                  เม่ือขา้พเจา้สนใจร่องรอยบนตวัก าแพง และตอ้งส ารวจพื้นท่ีจริง ขา้พเจา้จึงเกิดความคิด

ท่ีจะปรับปรุงในตัวก าแพง เพื่อพัฒนา และแก้ไขให้ดีขึ้ น โดยการใส่กรอบจ าลองท่ีข้าพเจ้า

สร้างสรรคข์ึ้น เสริมแต่งเขา้ไปในตวัก าแพงเพื่อเป็นการจ าลองหอศิลป์นอกสถานท่ี และน ากลบัมา

เขียนจากภาพท่ีแกไ้ขบนก าแพงนั้น ๆ  

 

ภาพท่ี 19 การสร้างสรรคแ์ละการพฒันาในระยะศิลปนิพนธ์ 
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ภาพท่ี 20  การสร้างสรรคแ์ละการพฒันาในระยะศิลปนิพนธ์ 

 

 

ภาพท่ี 21  การสร้างสรรคแ์ละการพฒันาในระยะศิลปนิพนธ์ 
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ภาพท่ี 22  การสร้างสรรคแ์ละการพฒันาในระยะศิลปนิพนธ์ 

 

ภาพท่ี 23  การสร้างสรรคแ์ละการพฒันาในระยะศิลปนิพนธ์ 
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 นอกจากการสร้างกรอบจ าลองลงบนก าแพงแลว้ ขา้พเจา้ไดส้ร้างกรอบจ าลองลงบน

ผิวหนงัของคน ซ่ึงมีแนวคิดและท่ีมาในรูปแบบเดียวกนักบัศิลปนิพนธ์เล่มน้ี อีกนั้นยงัเป็นมิติใหม่

ของงานศิลปะอกัรูปแบบหน่ึง อยา่งลวดลายบนร่างกายมนุษยอ์ยา่งศิลปะรอยสัก (Tattoos)1 

  

 

ภาพท่ี 24  การสร้างสรรคแ์ละการพฒันาในระยะศิลปนิพนธ์ 

 

 

                                                           
1 ดิฉนั, ศิลปะบนเรือนร่างที่เรียกว่า “รอยสัก” [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2561. เข้าถึงได้จาก https:// 

dichan.mthai.com/story/5208.html  
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ภาพท่ี 25  การสร้างสรรคแ์ละการพฒันาในระยะศิลปนิพนธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 26  การสร้างสรรคแ์ละการพฒันาในระยะศิลปนิพนธ์ 
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ภาพท่ี 27  การสร้างสรรคแ์ละการพฒันาในระยะศิลปนิพนธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 28  การสร้างสรรคแ์ละการพฒันาในระยะศิลปนิพนธ์ 
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ภาพท่ี 29  การสร้างสรรคแ์ละการพฒันาในระยะศิลปนิพนธ์ 

 

ภาพท่ี 30  การสร้างสรรคแ์ละการพฒันาในระยะศิลปนิพนธ์ 
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ภาพท่ี 31  การสร้างสรรคแ์ละการพฒันาในระยะศิลปนิพนธ์ 

 

ภาพท่ี 32  การสร้างสรรคแ์ละการพฒันาในระยะศิลปนิพนธ์ 
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ภาพท่ี 33  การสร้างสรรคแ์ละการพฒันาในระยะศิลปนิพนธ์ 

 

ภาพท่ี 34 การสร้างสรรคแ์ละการพฒันาในระยะศิลปนิพนธ์ 
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ภาพท่ี 35 การสร้างสรรคแ์ละการพฒันาในระยะศิลปนิพนธ์ 

 

ภาพท่ี 36  การสร้างสรรคแ์ละการพฒันาในระยะศิลปนิพนธ์ 
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ภาพท่ี 37  การสร้างสรรคแ์ละการพฒันาในระยะศิลปนิพนธ์ 

 

 

ภาพท่ี 38  การสร้างสรรคแ์ละการพฒันาในระยะศิลปนิพนธ์ 
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ภาพท่ี 39  การสร้างสรรคแ์ละการพฒันาในระยะศิลปนิพนธ์ 

 

ภาพท่ี 40  การสร้างสรรคแ์ละการพฒันาในระยะศิลปนิพนธ์ 
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ปัญหาและการแก้ไข 

 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในชุด “ศิลปะไม่มีก าแพง” มีการพฒันาความคิด  

การสร้างสรรค์มาจากผลงานก่อนระยะศิลปนิพนธ์ ซ่ึงอาจมีปัญหาระหว่างการพฒันารูปแบบ 

เทคนิค วิธีการดงัน้ี 

         ปัญหาเกิดจากรูปแบบท่ียงัไม่เป็นไปตามความคิด โดยเฉพาะรูปแบบท่ีมีความมากเกินจ าเป็น 

ส่งผลให้ขา้พเจา้เกิดความรู้สึกอึดอดั และภาพท่ีเกิดขึ้นเป็นเหมือนเพียงภาพทิวทศัน์ (Landscape)2 

ทัว่ไปเท่านั้น ส่งผลให้ผลงานขาดความพอเหมาะในการแสดงออกและส่ือสาร ดงันั้นจึงแกปั้ญหา

โดยการลดรูปทรงในงาน โดนการตดัทอนจ ากดัรูปภาพโดยการใชก้รอบก าหนดพื้นท่ีจริงและงานท่ี

น ากลบัมาวาด และทดลองหาความเป็นไปได ้และความลงตวัต่อไป  

            การเลือกภาพจากก าแพง ในช่วงแรกของขา้พเจา้ยงัขาดความช านาญในการตดัทอนภาพ 

และเลือกการจดัองคป์ระกอบไดไ้ม่สมบูรณ์สวยงาม ตามความเหมาะสมเท่าท่ีควร จึงแกไ้ขโดยการ

จ าลองการจดัองค์ประกอบภาพท่ีจะเกิดขึ้นก่อน ให้ได้องค์ประกอบท่ีสวยงามเหมาะสมและพึง

พอใจก่อนการสร้างสรรคผ์ลงาน  

            ขาดการฝึกฝนการเขียนภาพเทคนิคสีน ้ ามนั ให้เกิดความละเอียด ประณีต ขา้พเจา้จึงแกไ้ข

โดยการฝึกฝน เขียนภาพใหล้ะเอียดสวยงามยิง่ขึ้น  

ขา้พเจา้ไม่ไดมี้พื้นฐานความเขา้ใจมากนกัในการตดับลอ้ค Stencil แต่ไดมี้โอกาสท างานตดั
กระดาษ กบัผูท่ี้มีความช านาญทางดา้นเทคนิคน้ี จึงไดรั้บความรู้ และไดป้ระสบการณ์การท างาน
มากมาย  ขา้พเจ้าได้น าความรู้ท่ีรับมาปรับใช้ในตวังานของขา้พเจ้า งานช้ินแรกของขา้พเจ้าเม่ือ
ขา้พเจ้าได้ลงมือท าในสถานท่ีจริง ก็มีอุปสรรคมากมาย แต่ก็ท าให้ได้รับส่ิงแปลกใหม่ และรู้จกั
ปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ สถานท่ี ผูค้น ในสภาพแวดลอ้มนั้น การท างานท่ีไดร่้วมท ากบับุคลล
ในสังคม บุคคลแต่ละคนก็มีความแตกต่าง ท าให้ขา้พเจา้ไดรั้บการเรียนรู้การท างาน ร่วมกบัผูค้น
มากขึ้น เรียนรู้การมองโลกในแง่ท่ีแตกต่างออกไป ไดรั้บมุมมองใหม่ๆ บางคร้ังตวัของขา้พเจา้ก็ได้
มีการกระท าท่ีแสดงออกถึงความรุนแรง แง่ลบ การระบายอารมณ์ การท างานศิลปนิพนธ์ฉบบัน้ี  

                                                           
2 จิรชนม์ ฉ ่าแสง, "Landscape Photography" [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 27 เมษายน 2561. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://where-photo.blogspot.com/2013/10/landscape-photography.html  

http://where-photo.blogspot.com/2013/10/landscape-photography.html
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ก็มีส่วนช่วยบ าบดัจิตใจของขา้พเจา้ ให้เขา้ใจทั้งส่ิงต่าง ๆ ในสภาพแวดลอ้มรอบขา้ง และในการ
ท างานข้าพเจ้าก็จะน ากลับมาวิเคราะห์ปัญหา หาวิธีแก้ กับมีตั้ งค  าถาม หาทั้ งรูปแบบและ
แนวความคิดใหม่ๆ และมาค านวณว่าความคิดน้ีสามารถน ามาปรับใชจ้ริงไดห้รือไม่ ศึกษารูปแบบ
เพิ่มเติมของความเป็นนามธรรม องค์ประกอบในตัวงาน ศึกษาดูการท างานจากศิลปิน รุ่นพี่  
ท่ีท างานเก่ียวกบักราฟฟิต้ี ขอค าแนะน า ค  าติชมเพื่อน ามาปรับแกใ้นตวังาน บางคร้ังการท างานของ
ขา้พเจา้ไม่ไดใ้ชเ้วลาอยา่งเตม็ท่ีกบัการท างาน เพราะในชีวิตนอกสถานศึกษา ก็ตอ้งท างาน เพื่อน ามา
เป็นทุนในการท างานศิลปะในมหาวิทยาลยัดว้ย การจดัการเวลาบางคร้ังก็อาจจะมีปัญหาการจดัการ
เวลาคลาดเคล่ือน ขา้พเจา้ก็น ามาเป็นบทเรียนและเรียนรู้ปรับแกเ้พื่อมาใช ้
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บทท่ี 5 

สรุป 

 ศิลปนิพนธ์ในหัวข้อ “ศิลปะไม่มีก ำแพง” เป็นผลงำนสร้ำงสรรค์ท่ีถ่ำยทอดอำรมณ์

ควำมรู้สึกท่ีก่อใหเ้กิดอิสระทำงแนวควำมคิดของผูช้ม เม่ือพบเห็นภำพผลงำนนำมธรรมของขำ้พเจำ้ 

ท่ีเกิดจำกกำรตดัทอนภำพขำ้งถนน และน ำมำสู่กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะ และน ำกลบัเขำ้มำสู่

พื้นท่ีของหอศิลป์ ซ่ึงเป็นควำมงำมท่ีเกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษยท่ี์ไม่มีสุนทรียภำพไร้ซ่ึงควำมงำมในกำร

กระท ำขึ้น เน่ืองจำกเกิดจำกสภำวะอำรมณ์ ควำมรุนแรงทำงดำ้นลบของบุคคลนั้น ๆ ในขณะกระท ำ 

ขำ้พเจำ้จึงเป็นส่ือกลำง ในกำรเช่ือมโยงระหว่ำงขอ้ควำม ลวดลำยบนก ำแพงของบุคคลนั้น ๆ น ำมำ

สร้ำงสรรค์ใหม่ในรูปแบบของขำ้พเจำ้ โดยพื้นท่ีบนก ำแพงนั้นยงัเป็นแรงบนัดำลใจส ำคญัในกำร

สร้ำงสรรคผ์ลงำนขึ้น  

 ผลท่ีได้จำกกำรศึกษำคือ กำรเรียนรู้และพัฒนำตนเอง มุ่งเน้นไปสู่กำรสร้ำงสรรค์  

กำรส่ือสำรให้เห็นควำมจริงภำยใน และเขำ้ถึงแก่นในเร่ืองท่ีสนใจ ขำ้พเจ้ำได้ศึกษำ อยู่ร่วมกับ

ชุมชน พื้นท่ีสำธำรณะ ท ำให้ขำ้พเจ้ำอยำกเขำ้ไปเป็นส่วนหน่ึงในกำรช่วยเหลือ ปรับปรุง หรือ

สร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะต่อยอดจำกพื้นท่ีนั้น ๆ โดยกำรกระท ำบนก ำแพงแสดงให้เห็นถึงกำร

กระท ำด้ำนลบของบุคคล และเห็นว่ำในสังคมมีบุคคลท่ีกระท ำเช่นนั้นจ ำนวนมำก ข้ำพเจ้ำไม่

สำมำรถท่ีจะบอกกล่ำวถึงบุคคลท่ีกระท ำขึ้น แต่ขำ้พเจำ้สำมำรถเขำ้ไปรับปรุง ช่วยแกไ้ขโดยกำรใช้

ศิลปะได ้ถึงแมว้่ำอำจจะไม่ไดช่้วยเหลือใครได้ในจ ำนวนมำก หรือลดสภำวะคุคำมของพื้นท่ีนั้น ๆ 

ได้โดยตรง แต่อย่ำงน้อยขำ้พเจ้ำก็เป็นจุดเร่ิมต้นของกำรแก้ไขในกำรสร้ำงสรรค์สังคมให้ดีขึ้น  

และส่งผลใหส้ังคมของเรำน่ำอยูข่ึ้นได ้

จุดเร่ิมตน้ท่ีขำ้พเจำ้สนใจและไดเ้ลือกท่ีจะเรียนศิลปะ  ขำ้พเจำ้คิดว่ำในชีวิตทุกอย่ำงมีกำร

ผสมผสำนกับศิลปะอยู่ในทุกส่ิง กำรใช้ชีวิต กำรจัดจำดอำหำร สีสันฉลำกสินค้ำก็ได้รับกำร

ออกแบบ ขำ้พเจำ้จึงเกิดควำมสงสัยและอยำกไดรั้บควำมรู้ควำมเขำ้ใจ ควำมเขำ้ใจศิลปะก็อยู่ท่ีตวั

มุมมองของบุคคล ศิลปะมีควำมเปิดกวำ้งทำงควำมคิด จิตนำกำร และศิลปะท ำให้ส่ิงท่ีมำจำก
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จินตนาการเกิดขึ้นได้จริง การท างานศิลปะของขา้พเจ้าท าให้เกิดพลงังานด้านบวกในจิตใจของ

ข้าพเจ้า ถึงแม้บางคร้ังจะผิดพลาดแต่ก็ส่ิงเหล่านั้นข้าพเจ้าน ากลับมาเป็นบทเรียนและเรียนรู้  

การแกปั้ญหา ท าให้มีประสบการณ์ เม่ือการท างานอาจจะเกิดความผิดพลาดอีก ศิลปะในมุมมอง

ของขา้พเจ้า คือการท างานท่ีเกิดประโยชน์ ต่อผูอ่ื้น ช่วยเหลือผูอ่ื้นได้ไม่มากก็น้อย ท าให้สังคม 

และโลกใบน้ีน่าอยู่ขึ้น ในร้ัวของมหาวิทยาลยัเป็นเพียงจุดเร่ิมตน้ เสมือนการซ้อมก่อนลงสนาม 

ชีวิตจริง รูปแบบของบุคคลท่ีได้มาอยู่ร่วมกันในสถานท่ีใหม่ แต่มีความคิดไปในทางเดียวกัน  

โคจรมาพบกนัเพราะศิลปะ ไดเ้รียนรู้การใชชี้วิตร่วมกนัในสังคม มุมมองการเร่ิมตน้ของศิลปะของ

บุคคลแตกต่างกนัทางความคิดและประสบการณ์  ขา้พเจา้ไดเ้พื่อน ไดมิ้ตรภาพ ไดบ้ทเรียน ไดส่ิ้ง

ต่าง ๆ มากมายจากร้ัวมหาวิทยาลยัน้ี และหลงัจากน้ีบทเรียนท่ีขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้มาทั้งหมด จะถูก

น ามาปรับใช้ในชีวิตจริง และขา้พเจ้าจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ต่อไป พฒันาและท างานศิลปะ เพื่อให้

การศึกษาท่ีไดรั้บมาเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อตวัขา้พเจา้และช่วยเหลือส่ิงต่าง ๆ เท่าท่ีขา้พเจา้จะ

สามารถท าได ้ขา้พเจา้เช่ือมัน่ในตวัศิลปะ ศิลปะคืออิสระและน ามาซ่ึงมิตรภาพใหม่ ๆ ให้กบัตวั

ข้าพเจ้าเอง อีกทั้งข้าพเจ้าอาจจะไม่เข้าใจความหมายของมันได้ดีอย่างถ่องแท้ ส าหรับข้าพเจ้า

ความรู้สึกกบัศิลปะมนัเกิดขึ้นในใจ และอยูใ่นการใชชี้วิตทุก ๆ กา้วของขา้พเจา้เอง 
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