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บทคัดย่อ 

ชีวิตของคนเราถูกก าหนดด้วยเวลา และถูกขับเคลื่อนด้วยเวลาเช่นกัน การใช้ชีวิตประจ าวัน
ของคนเราโดยส่วนมากจะเริ่มขึ้นในตอนเช้าและหยุดพักในตอนค่ า หรือที่เรียกว่า หาเช้ากินค่ า ในการ
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุด “ช่วงเวลาสะท้อนภาพชีวิต” ข้าพเจ้าได้แสดงออกด้วยรูปแบบภาพ
ทิวทัศน์ตลาด โดยน าเสนอผลงานสะท้อนภาพของตลาดที่โดยส่วนมากมีผู้คนพลุกพล่าน แต่เมื่อถึงเวลา
หยุดพักกลับเงียบสงัดจนรู้สึกวังเวง โดยน าเสนอให้เห็นถึงบรรยากาศและอารมณ์ที่ไม่คุ้นชิน แสงไฟที่
สลัว ประกอบกับวัตถุต่างๆที่ถูกวางทิ้งไว้ภายในตลาดเล่าเรื่องราวของชีวิตประจ าวันของผู้คน เพียงแต่
น าเสนอมุมมองของช่วงเวลาที่แตกต่าง เปรียบเสมือนเบื้องหลังของการใช้ชีวิตของกลุ่มชนชั้นล่างที่ต้อง
ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ซึ่งวัตถุต่างๆในภาพเป็นสื่อแทนความเหนื่อยยาก  
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Abstract 

Human’s life relies of time and is driven by time. Mostly human’s daily life 
starts in the morning and finishes in the evening or what we call living from hand to 
mouth. In this set of paintings “The passage of time reflecting life”, the artist illustrates 
a landscape image of markets, by presenting a different feeling of time. Normally it is a 
crowded place, but when it is a break time, it became surprisingly quiet to the point 
of feeling desolated, which gives of an unusual atmosphere and feeling. The dim light 
and the objects left in market shows the life style of humans but in a different timing 
portraying the life of working class that has to struggle to survive. On top of that, the 
objects in the painting are a symbol of tiredness. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่คอยสนับสนุนและส่งเสริม ขอขอบพระคุณ 
คุณครูวราภรณ์ (สอนป.1)  จากโรงเรียนบ้านเอราวัณ ที่คอยอบรมสั่งสอนให้มีระเบียบวินัย  ครูนิมนต์ 
(สอนป.6) ที่เป็นผู้ริเริ่มให้ข้าพเจ้าได้เข้าสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และพาไปประกวดจนได้รับ
รางวัลและได้เข้าโรงเรียนชั้นน าของจังหวัด ที่มีชื่อเสียงด้านศิลปะที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะ ขอบคุณ
ครูพรพรหม และครูกิตติพงษ์ ที่อบรมสั่งสอนทางด้านศิลปะ จนท าให้มีการพัฒนาฝีมือและมีความ
เข้าใจทางศิลปะมากขึ้น และช่วยสนับสนุนให้ไปต่อทางด้านศิลปะ  ครูกิตติพงษ์  เป็นทั้งครู  และ
เปรียบเสมือนผู้ใหญ่ในครอบครัว  การใช้ชีวิตในทางศิลปะเป็นที่ปรึกษาที่ดี  ทั้งในด้านศิลปะและการ
ใช้ชีวิต  และ ครูสังคม ทองมี  ผู้ที่ให้โอกาส ทางด้านศิลปะไม่ว่าจะเป็นการไปแข่งขันที่ต่างประเทศ 
และช่วยสนับสนุนจนข้าพเจ้าได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร และขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่คอย
ให้ค าแนะน าปรึกษาไม่วา่จะเป็นในด้านของแนวความคิดหรือเทคนิคจนผลงานของข้าพเจ้าส าเร็จลุล่วง 
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ค าน า 
 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอก
จิตรกรรม ปีการศึกษา 2562 ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยเรียบเรียงเพื่อน าเสนอ แนวความคิดและกระบวนการวิธีการต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ
เรื่อง "ช่วงเวลา สะท้อน ภาพชีวิต" ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมโดยได้มีแรงบันดาลใจจาก 
สังคมรอบตัว และการสังเกตถึงวิถีชีวิตของผู้คน โดยเข้าใจถึงลักษณะของชีวิตชนกลุ่มล่างที่มีลักษณะ
หาเช้ากินค่ า โดยได้น าเสนอผ่านการใช้ทัศนธาตุต่างๆ ใช้กระบวนการเพ้นท์สีอะคริลิกและสีน้ ามัน 
ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและ
ท าให้ผู้ที่ได้อ่านเข้าใจถึงวิถีชีวิต และประเด็นที่ข้าพเจ้าต้องการสื่อ 
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บทที่ 1 

บทน า 

คนเราทุกคนล้วนมีอาชีพที่แตกต่าง ซึ่งในแต่ละอาชีพนั้นก็จะมีการเชื่อมโยง และเกื้อหนุนซึ่ง
กันและกัน หนึ่งในอาชีพที่เราทุกคนต้องพึ่งพาคือกลุ่มอาชีพของพ่อค้าแม่ค้า หรือกลุ่มแรงงานต่างๆ 
กลุ่มชนชั้นแรงงานเหล่านี้ เปน็กลุ่มที่ท างานอย่างเหน็ดเหนื่อยโดยใช้แรงกายอย่างมาก มีภาพและงาน
ศิลปะมากมายที่แสดงออกถึงความเหน็ดเหนื่อยของคนเหล่านี้ แต่มีไม่มากที่พูดถึงการหยุดพักซึ่ง
ข้าพเจ้าเล็งเห็นถึงความส าคัญและความน่าสนใจของช่วงเวลาแห่งการหยุดพักของความวุ่นวายของ
คนกลุ่มนี้  โดยผลงานศิลปะของข้าพเจ้าจะน าเสนอมุมมองที่เราอาจเห็นได้จากสื่อต่างๆมากมาย 

 

ที่มาและความส าคญัของการสร้างสรรค ์

โดยปกติแล้วเราจะคุ้นเคยกับการเห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่ท างานในช่วงกลางวันหรือช่วงก่อน
พระอาทิตย์ตกดิน ซึ่งจะเป็นเวลาในการท างานมาตรฐานหรือตามเวลาราชการ โดยส่วนมากจะเป็น
ช่วงเช้าถึงเย็น ในช่วงเวลาของวันวันหนึ่ง ในตอนเช้า ผู้คนจะเริ่มสัญจรจากที่พักอาศัยไปสู่ที่ท างาน 
ส่วนในเวลากลางวันก็จะเป็นช่วงพักเที่ยงแต่ส าหรับแต่ละสายอาชีพนั้น เวลาเข้างานและการพักก็จะ
ต่างกัน และเมื่อถึงช่วงเย็น ที่ผู้คนเลิกงานก็จะเริ่มสัญจรกลับที่พักอาศัยส่วนตัว ซึ่งสถานที่ที่ข้าพเจ้า
มองเห็นความส าคัญถึงการท างานและวิถีชีวิตของผู้คนคือตลาด ตลาดแต่ละที่ จะมีเวลาเปิดปิดที่
ต่างกันหรือบางที่อาจเปิดตลอด 24 ชั่วโมงเลยก็เป็นได้ โดยส่วนมากหากเป็นตลาดสด จะเปิดขายและ
เริ่มมีคนมาซื้อตั้งแต่ช่วงเวลา 03:00 น. เป็นต้นไป เพราะว่าบางคนอาจมาเลือกซื้อของสดเพื่อไปขาย
ตามร้านของตัวเองที่เปิดในเวลาไม่กี่ชั่วโมงต่อมา แล้วตลาดปิดในช่วงเวลา 4-5 ทุ่ม จากการสังเกต
และสอบถาม  ช่วงเวลาที่ ตลาดจะปิดหรือมีผู้คนน้อยที่สุดจะเป็นในช่วงเที่ยงคืนถึงตี 3 ซึ่งจะเป็น
ช่วงเวลาที่เหล่าคนท างานในตลาดจะพักผ่อน หรือตลาดบางที่ อาจปิดเร็วกว่านั้นเช่น  5 โมงเป็นต้น 
ตลาดในช่วงที่มีคนพลุกพล่านกับในช่วงที่ปิดท าการนั้นจะมีบรรยากาศต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็น
ของที่วางเรียงรายเพื่อเตรียมขายหรือบรรยากาศโดยรอบ ซึ่งเมื่อเป็นช่วงเวลาที่ตลาดปิดหรือตลาด
วายแล้วจะมีบรรยากาศที่เงียบเหงาเหมือนเป็นสถานที่ร้างเลยก็ว่าได้  
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วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค ์

1. ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอภาพชีวิตของคนชนช้ันล่างที่ต้องท างานหนักตั้งแต่เช้าถึงเย็น ชีวิตของคน
กลุ่มนี้ต้องดิ้นรนเพื่อท างานและด าเนินชีวิตไปในแต่ละวันอย่างยากล าบากจนถึงช่วงเวลาพักผ่อน  
เมื่อถึงช่วงพักก็เป็นเวลาเก็บข้าวของที่เป็นเครื่องมือท ามาหากินเข้าที่เพ่ือที่วันรุ่งขึ้นจะได้ตื่นขึ้นมา
ท างานต่อไป เป็นการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนชนชั้นล่างที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ใน
ผลงานของข้าพเจ้าได้เลือกเวลาในตอนกลางคืนมาน าเสนอเพื่อให้ได้เห็นถึงบรรยากาศที่วังเวง 
เงียบและลึกลับน่าค้นหา ส่วนวัตถุในงานประกอบด้วยข้าวของเครื่องใช้ที่ผ่านการท างานหนัก
ตลอดทั้งวันแสดงให้เห็นถึงความเหนื่อยล้าในการท างาน โดยที่สิ่งชนิดต่างๆจะเป็นตัวบ่งบอกถึง
อาชีพและกิจวัตรประจ าวันของผู้คน 

2. น าเสนอภาพบรรยากาศที่เงียบและนิ่ง แสดงถึงการหยุดนิ่งในช่วงเวลากลางคืนในยามที่คน
พักผ่อนหลังจากการที่ตรากตร าท างานมาตลอดทั้งวัน และให้เห็นถึงสิ่งของที่ถูกเก็บหลังจากการ
ใช้งาน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงกิจวัตรประจ าวันและอาชีพของคนท างานในแต่ละอาชีพที่ต้อง
ดิ้นรนสู้ชีวิตอย่างล าบากมากเพื่อให้ผ่านไปได้ในแต่ละวัน 

 

แนวความคิดในการสร้างสรรค ์

ข้าพเจ้าน าเสนอผลงานสะท้อนภาพของตลาดที่ โดยส่วนมากมีผู้คนพลุกพล่ าน เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ไม่มีผู้คนแล้วจะเป็นภาพที่คนส่วนมากจะไม่คุ้นเคย น าเสนอให้เห็นถึง
บรรยากาศที่แตกต่างและความรู้สึกของการหยุดพักโดยบรรยากาศภาพจะเป็นลักษณะแสงไฟที่สลัว 
สื่อถึงความเงียบและวังเวง ไร้ผู้คน เป็นภาพที่น าเสนอในมุมกว้างๆเพื่อให้เห็นภาพรวมที่มีแต่สิ่งของที่
ไม่ได้ใช้งาน ข้าพเจ้าต้องการที่จะน าเสนอมุมมองของช่วงเวลาที่แตกต่าง เปรียบเสมือนเบื้องหลังของ
การใช้ชีวิตของกลุ่มชนชั้นล่างที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด การที่ได้น าเสนอภาพของตลาดใน
ช่วงเวลาที่เราไม่คุ้นเคยหรือเป็นภาพที่คนส่วนมากไม่ได้เห็น ท าให้เราเห็นถึงการด าเนินชีวิตในอีก
แง่มุมหนึ่ง เป็นมุมมองของกลุ่มแรงงานโดยใช้วัตถุเป็นสื่อแทนความเหนื่อยยาก ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ
นี้ เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของแรงงานหรือผู้คนที่ได้หยุดพัก ในเวลากลางวันแม้จะถูกใช้งานอย่างหนัก
แต่เมื่อถึงเวลากลางคืนที่ไม่มีคนก็จะเป็นเวลาที่ได้พักผ่อนและเป็นช่วงเวลาของความหยุดนิ่ง เช่น 
เก้าอี้ที่ถูกคว่ าอยู่บนโต๊ะจะแสดงให้เห็นถึงร้านที่ปิด เพราะเราจะคุ้นเคยกับภาพเก้าอี้ตั้งอยู่เพื่อรอให้
คนมานั่ง  
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ขอบเขตของการสร้างสรรค ์

ด้านเนื้อหา แสดงเนื้อหาเรื่องราวของวิถีชีวิตของผู้คนหลังเวลาเลิกงาน การหยุดพัก และ
บรรยากาศที่เงียบสงบ แสดงออกถึงภาพชีวิตการต่อสู้ดิ้นของคนชนชั้นล่างซึ่ง
สื่อผ่านวัตถุ ข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ในตลาด ซึ่งวัตถุต่างๆที่ไม่ได้ใช้งานหรือถูก
เก็บเมื่อตลาดปิดจะเห็นได้ชัดถึงร่องรอยการสึกหรอการใช้งานอย่างหนักหน่วง 
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แทนกลุ่มแรงงาน หรือชนช้ันล่าง 

ด้านรูปแบบ เป็นการน าเสนอผลงานจิตรกรรมที่มีลักษณะเป็นผลงานเหมือนจริง โดยมี
บรรยากาศของงานที่มืดสลัวแบบกลางคืน ให้ความรู้สึกที่เงียบ วังเวงและลึกลับ
น่าค้นหา น าเสนอภาพทิวทัศน์ของตลาด โดยใช้มุมมองในภาพกว้างเพื่อให้เห็น
องค์ประกอบภาพรวม แล้วเห็นถึงสิ่งของหลากหลายที่ถูกวางทิ้งไว้ในตลาด ซึ่ง
ในผลงานจะใช้ทัศนธาตุต่างๆเพื่อสร้างบรรยากาศ หลักๆจะเป็นการใช้แสงและ
เงาเพื่อเน้นจุดเด่นในภาพ และนอกจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของรายละเอียดที่
อยู่ในสิ่งของในภาพที่จะมีพื้นผิวที่แตกต่างกัน เช่นวัตถุที่ไม่ได้ใช้งานหลายครั้ง
จะให้ความรู้สึกที่แห้ง ดูทรุดโทรม การจัดองค์ประกอบภาพมีการใช้เส้นแนวตั้ง
และแนวนอนที่จะให้ความรู้สึกที่นิ่งไร้ซึ่งการเคลื่อนไหว  

ด้านเทคนิค น าเสนอด้วยการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเทคนิคสีอะคริลิก (Acrylic 
Painting) และสีน้ ามัน (oil painting) ใช้สีอะคริลิกขึ้นรูปเพื่อร่างภาพรวมก่อน
โดยใช้การเขียนแบบสีบาง โปร่งแสง เพื่อท าให้ภาพดูมีอากาศมากขึ้น และเริ่ม
ใช้สีน้ ามันเพื่อเก็บรายละเอียดภาพรวม การจัดองค์ประกอบแสงเงาในภาพ จะ
จัดแสงเงาวัตถุในภาพให้มีความลงตัว บางจุดใช้เนื้อสีหนาเน้นให้วัตถุโดดขึ้นมา
เพื่อจะเน้นสาระในตัวงานตามหัวข้อและเก็บรายละเอียดทั้งภาพโดยการเคลือบ
สีเพื่อให้ภาพดูเป็นเอกภาพมากขึ้น 
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บทที่ 2 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค ์

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 
 

แนวความคิดของงานชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการสังเกตสภาพแวดล้อม อาจเรียกได้
ว่าเป็นการมองดูสังคมโดยรอบ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว คนรู้จัก หรือ คนรอบข้างที่พักอาศัย แรง
บันดาลใจหลักเลยนั้นมาจาก สภาพแวดล้อม โดยรอบ ข้าพเจ้าเติบโตมาในครอบครัวที่ท างานหาเช้า
กินค่ าเช่นกัน แม้จะไม่ได้ท างานในตลาด แต่ก็เป็นอาชีพที่ ท างานอย่างเหน็ดเหนื่อยต่อเนื่อง ตั้งแต่เช้า
ถึงเย็น ในละแวกที่ข้าพเจ้าอยู่อาศัย มีตลาดอยู่มากมาย  และด้วยความที่ หลายครั้งข้าพเจ้าได้ออก
เดินทาง หรือ ยังตื่นอยู่ในช่วงเวลาที่ ผู้คนในตลาดนั้น หยุดท าการ หรือปิดตลาดแล้ว ข้าพเจ้าจึงได้
เห็นมุมมองที่แตกต่าง เพราะโดยส่วนมากหากว่า ไปเพื่อหาซื้อของ หรือจับจ่ายใช้สอยประจ าวันก็จะ
ไปกันในช่วงเวลาที่ตลาดนั้นยังเปิดอยู่ จะเห็นภาพที่ครึกครื้น และดูชุลมุนวุ่นวาย แต่ภาพที่ข้าพเจ้า
เห็นจนคุ้นเคยนั้น กลับเป็นภาพของตลาดที่เงียบสนิทมืดสลัว ถ้าเป็นภาพของช่วงเวลาแห่งการหยุด
พัก จากการสังเกตอยู่เป็นประจ า จึงได้กลายมาเป็น แรงบันดาลใจในผลงานชุดนี้ของข้าพเจ้า 
 

ทัศนคติทีเ่กี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์  

เวลามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตของคนเป็นอย่างมาก จนมีการศึกษา
ประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเวลา เพราะเวลานั้นมีผลกระทบต่อการพัฒนาของมนุษย์ทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน กล่าวได้ว่า การด ารงชีวิตของมนุษย์นั้นต้องมีเวลาเป็นส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงมีการ
ก าหนดเวลาเช่น เช้า สาย บ่าย เย็น วัน เดือน ปี และอื่นๆ เพราะท าให้ มนุษย์มีความเข้าใจตรงกัน 
เช่น การนัดหมาย การด าเนินชีวิต การเริ่มเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว หากนับเวลาผิดพลาดก็อาจท าให้
เกิดความเสียหายได้ อาจท าให้การนัดกันนั้นผิดเวลา ส่งผลเสียต่อการค้าขาย หรือกระบวนการอื่นๆ
ในแต่ละขั้นตอนเป็นต้น เวลาจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับมนุษย์และประวัติศาสตร์ มนุษย์จึงด ารงอยู่โดย
ใช้เวลาเป็นตัวก าหนดกฎเกณฑ์ว่า ช่วงไหนควรท าอะไรอยู่ที่ไหน ควรท างานตั้งแต่เมื่อไหร่ หรือหยุด
พักในช่วงเวลาใด ดังน้ันการสร้างผลงานชุดนี้ มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของเวลาและทัศนคติที่ผู้คน
มีต่อการใช้เวลาในแต่ละวัน ความส าคัญ ของการรู้เวลา ดังนั้นหากสังเกตโดยทั่วไปแล้ว ส าหรับคนที่
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ท างานหาเช้ากินค่ าช่วงเวลาเช้าถึงบ่ายหรือเย็นก็จะเป็นช่วงเวลาในการท างาน และเมื่อถึงสิ้นสุดเวลา
เหล่านั้น เวลากลางคืนก็จะเป็นเวลาแห่งการพักผ่อน หรือการหยุดพัก 

 
อิทธิพลที่ได้รบัจากงานศลิปกรรม 

 

ภาพที่ 1 At the Forge- Frans Mortelmans 

ผลงานชิ้นแรกที่หยิบมาน าเสนอคือผลงานของ Frans Mortelmans  เป็นศิลปินชาวเบล
เยี่ยม ผลงานมีชื่อว่า At The Forge เป็นภาพวาดสีน้ ามันบน canvas ขนาด 54.6 * 44.5 cm ภาพนี้
เป็นภาพที่วาด คนก าลังตีเหล็ก ซึ่งสื่อให้เห็นถึงชนชั้นแรงงานโดยบรรยากาศภาพนั้นมีความมืดสลัว 
ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพล จากงานศิลปะช้ินนี้ ซึ่งจะมีการใช้บรรยากาศที่มืดสลัวโดยมีเน้นแค่บางจุดที่เป็น
จุดเด่น ท าให้ภาพมีความลึกและน่าสนใจ  ภาพรวมของงานนั้น จะมีลักษณะ ที่ใช้สีน้ าตาล เพื่อคลุม
พื้นที่ น้ าหนักสีโดยรอบ และในระยะของพื้นหลังหลายจุดนั้นไม่ได้มีการเน้นหรือใส่รายละเอียดใดๆ 
แต่เหมือนกับเป็นลักษณะของการร่างภาพ และมีความโปร่ง ซึ่งในประเด็นนี้เป็นจุดเด่นของงาน ท าให้
ภาพมีมิติมากยิ่งกว่าการอัดแน่นรายละเอียดลงไป ในบางส่วนของภาพนั้น จะมีการเน้นให้สว่างขึ้น 
โดยจะเป็นวัตถุที่ ศิลปินต้องการให้สื่อความหมาย ผลงานนี้เชื่อมโยงกับผลงานข้าพเจ้า ทั้งด้านเนื้อหา
และรูปแบบ แต่จะเชื่อมโยงอย่างมากในรูปแบบ ในแง่ของเนื้อหา งานของข้าพเจ้าพูดถึงประเด็นของ
กลุ่มชนชั้นแรงงาน ซึ่งมีความเหน็ดเหนื่อยในการท างาน โดยใช้ สิ่งของในตลาดเป็นสื่อแทนแต่ส าหรับ
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ในผลงานงานของศิลปินนั้น มีทั้งวัตถุและคนประกอบด้วยและแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ส่วนใน
เรื่องของรูปแบบข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลในเรื่องของการใช้สีและบรรยากาศ ซึ่งโดยมากจะเน้นไปในโทน
ที่มืด 

 

 

ภาพที่ 2 Adolph Menzel, The Iron Rolling Mill (Modern Cyclopes) 

 

มีศิลปินมากมายที่ท าผลงานเกี่ยวกับชนชั้นแรงงาน โดยเฉพาะในช่วงของยุคศตวรรษที่ 19 
เพราะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายระหว่าง ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม ผลงานเหล่านี้ส่วนมากจะอยู่ในประเทศ
ฝรั่งเศส  อังกฤษ เยอรมัน และอเมริกา มีปัญหาอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นใน
เมืองหรือนอกเมืองในช่วงศตวรรษที่ 19 บทบาทของแรงงานได้มีการเปลี่ยนแปลง เพราะการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมและการเพิ่มขึ้นของเครื่องยนต์ต่างๆ ศิลปินหลายคนให้ความส าคัญกับชนชั้นแรงงานที่
ท างานต่างๆโดยเฉพาะในการเพาะปลูก โดยแสดงออกถึงความเหน็ดเหนื่อย โดยที่ผลงานเหล่านี้
กลายเป็นประเด็นถกเถียงมากมายของผู้คน และตั้งค าถามถึงการเปลี่ยนแปลง ในรูปแบบของแรงงาน 
ผลงานหน่ึงที่ข้าพเจ้าให้ความสนใจคือ The Iron Rolling Mill หรือรู้จักอีกชื่อว่า Modern 
Cyclopes ของ Adolph Menzel  ศิลปินชาวเยอรมัน ซึ่งมีชื่อเสียงอันดับต้นๆในยุคนั้น ซึ่งผลงานนี้
เองก็เป็นผลงานของช่วงยุคศตวรรษที่ 19 เป็นยุคของ เหล็กและไอน้ า ผลงานนี้ไม่เพียงแต่แสดงออก
ถึง ความแปลกใหม่ในยุคสมัย แต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงของงานจิตรกรรมอีกด้วย เพราะในยุคก่อนๆ
งานจิตรกรรมนั้นจะแสดงออกเพียงแค่ ประวัติศาสตร์ หรือภาพที่แสดงออกถึงความเชื่อต่างๆ ภาพนี้
กลับแสดงออกถึงชนชั้นแรงงานจ านวนมากที่ก าลังท างานอยู่ในโรงงานอย่างเด็ดเหนื่อย โดยในภาพ
นั้นทุกคนก าลังชุลมุนกับการท างาน ในบริเวณเตาหลอม เพื่อที่จะให้เข้าใจและเข้าถึงภาพวาดนี้ได้
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อย่างเต็มที่ ตัวศิลปินเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการท างานนี้ เพื่อที่เขาจะสามารถเก็บรายละเอียด
เล็กๆน้อยๆได้ และท าให้ภาพมีความลึกซึ้ง และสื่อออกมาอย่างชัดเจน และด้วยความสามารถของ
ศิลปินการใช้สีในงาน และการตัดกันของแสงเงา ท าให้ภาพนั้นให้ความรู้สึกที่ร้อน นอกจากนั้น การจัด
ท่าทางของ กล้ามเนื้อของแรงงานมีการเกร็งตัวอย่างมาก แสดงออกถึงการท างานอย่างหนักหน่วง 
และเหน็ดเหน่ือย ในภาพไม่เพียงแต่มีคนที่ท างานหนักอยู่แต่ก็มีกลุ่มคนที่ก าลังพักอยู่เช่นกัน 

จากผลงานของศิลปิน ข้าพเจ้าชื่นชอบเรื่องของบรรยากาศในภาพที่ให้ความรู้สึกและอารมณ์ 
ที่ท าให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนกับว่าได้เข้าไปอยู่ในสถานที่จริง ภาพนั้นมีความลึก และน่าค้นหา นอกจากนั้น
ภาพนี้ยังเชื่อมโยงถงึงานของข้าพเจ้าในเรื่องประเด็นที่พูดถึงชนชั้นแรงงานและความเหน็ดเหนื่อยและ 
การหยุดพัก ผลงานส่วนมากที่ได้แสดงออกมานั้นจะแสดงถึงชนชั้นแรงงานที่เหน็ดเหนื่อยโดยใช้คน
เป็นองค์ประกอบหลักในภาพ โดยแสดงออกผ่านสีหน้าแววตาและท่าทาง ซึ่งข้าพเจ้าได้หยิบเอา
ประเด็นหลักๆของงานมา แต่เลือกที่จะแสดงออกผ่านวัตถุอื่นๆเพ่ือสื่อถึงคน 
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บทที่ 3 

การด าเนินงานสรา้งสรรค์ผลงาน 

 

การก าหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์  

ในการสร้างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ก่อนที่จะได้สร้างสรรค์ผลงานจริงได้มีการค้นคว้าหา
ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการหาภาพผลงาน หรือการลงสถานที่จริงเพื่อบันทึกภาพมุมมองต่างๆ จากการ
สังเกตเห็นสิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวันและสิ่งรอบตัว จึงท าให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน 
ดังนั้น ในการสร้างผลงานจึงมีการทดลองด้วยการลงสถานที่จริงคือถ่ายรูปของตลาดสดในเวลา
กลางคืนโดยมีการถ่ายในหลากหลายเวลาเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง หามุมมองที่น่าสนใจที่
สามารถสื่อแนวความคิดที่ต้องการได ้

 

เนื้อหาสาระ  

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้รับอิทธิพลจากสิ่งต่างๆมากมาย อิทธิพลหลักที่มีต่อผลงานคือ
อิทธิพลทางสิ่งแวดล้อมและสังคม เกิดจากการสังเกตเห็นสิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวันและสิ่งที่เห็น
รอบตัว สภาพสังคมที่เรามักเห็นเป็นปกติคือสังคมของคนหาเช้ากินค่ า ดังนั้นผลงานของข้าพเจ้าจึง
ได้รับอิทธิพลทางเนื้อหา มาจาก การสังเกตสังคมสิ่งที่เห็นรอบตัว ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยของคน 

 

รูปแบบของผลงาน  

รูปแบบของผลงานนั้นมีความสอดคล้องกับแนวความคิดอย่างตรงไปตรงมา โดยสื่อเป็นภาพ
ของ ตลาด อย่างไรก็ตามก็มีการสอดแทรกเนื้อหาที่ลึกซึ้ง โดยเลือกช่วงเวลาในการแสดงออกผลงาน
คือเป็นภาพของตลาดตอนกลางคืน ซึ่งแสดงออกถึงวิถีชีวิตที่แตกต่าง เพราะว่าในช่วงเวลากลางคืน
เป็นช่วงเวลาที่ตลาดนั้นปิด แสดงออกถึงช่วงเวลาของการหยุดพัก ซึ่งเป็นเหมือนการหยุดพัก จากการ
ท างานที่หนักหน่วง โดยรูปแบบของภาพจะมีลักษณะมืด และดูเงียบเหงา  
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เทคนิค 

เทคนิคที่เลือกใช้เป็นเทคนิคสีอะคริลิกและสีน้ ามันบนแคนวาส โดยโทนสีหลักๆที่เลือกใช้เป็น
สีที่เข้มและมืดแต่แทรกด้วยสีของวัตถุต่างๆเพื่อแสดงถึงบรรยากาศและอารมณ์ที่เงียบเหงา 

 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน  

ขั้นตอนการประมวลความคิด  

ในการค้นหาข้อมูลในการสร้างภาพร่าง เริ่มต้นจากการค้นคว้าภาพผลงานของศิลปินอื่น เพื่อ
ดูเป็นแรงบันดาลใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่ององค์ประกอบ บรรยากาศ หรือ น้ าหนักพื้นผิว  ในการสร้างภาพ
ร่างโดยหลักจะท าโดยการถ่ายภาพจากสถานที่จริงโดยเลือกช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลากลางคืน ทดลอง
ถ่ายจากหลายๆมุม โดยหากได้มุมมองที่ลงตัวแล้วก็จะท าการปรับสี โดยใช้โปรแกรมในการแต่งภาพ
เพื่อให้ได้สีและบรรยากาศที่ต้องการ โดยมีการปรับความสว่างของภาพให้ลดลง แล้วปรับลดค่าสีหาก
ภาพนั้นมีสีสดเกินไป หากบางภาพ มีองค์ประกอบภาพรวมที่ถูกใจแต่ขาดวัตถุที่แสดงความหมาย การ
ตัดต่อ การเพ่ิมวัตถุเข้าไปในภาพก็ช่วยให้สื่อความหมายของงานได้ชัดเจนที่สุด  

 

ภาพที่ 3 กระบวนการถ่ายภาพเพ่ือท าภาพร่าง 
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ภาพที่ 4 ภาพร่างผลงาน 1 

 

ภาพที่ 5 ภาพร่างผลงาน 2 
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ขั้นตอนการแสดงออกด้วยเทคนคิวิธีการ 

ขั้นตอนแรกสุดของงานคือการตีสเกลเพ่ือเปรียบเทียบขนาดงานกับภาพร่างโดยใช้การขีดเส้น
เปรียบเทียบสัดส่วน จากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการการร่างภาพโดยใช้สีอะคริลิกสีเข้ม แต่จะใช้เป็นน้ า
สีมากกว่าในการร่างวัตถุต่างๆเพื่อให้องค์ประกอบให้ตรงกับภาพร่าง จากนั้นจึงลงสีวัตถุต่างๆให้มี
ความสมจริงและมีบรรยากาศที่เป็นไปตามกับแนวความคิด โดยในกระบวนการหลังๆจะใช้เนื้อสีมาก
ขึ้น  ในการสร้างผลงานจริง มีการสร้างสรรค์ 2 วิธี โดยวิธีแรกคือการรองพื้นสีของแคนวาสทั้งหมด
ด้วยน้ าสีบางๆเพื่อคลุมบรรยากาศของภาพ โดยใช้สีโทนเข้ม แล้วจึงเขียน วัตถุและองค์ประกอบต่างๆ
ในภาพซึ่งในการรองพื้นก่อนเขียนจะช่วยให้พื้นสีของแต่ละวัตถุมีสีที่เชื่อมโยงกันจึงท าให้มีความเป็น
เอกภาพ อย่างไรก็ตามด้วยกระบวนการวิธีนี้อาจท าให้ภาพดูหม่นและความสดของสีของตัววัตถุไม่สด
มากพอ ดังนั้นในบางชิ้นจึงได้มีการทดลองโดยการใช้วิธีเขียนสีแท้ไปเลยโดยไม่รองพื้นก่อนซึ่งวิธีนี้
ภาพจะมีความสดจัด โดยเขียนสีตามภาพสเก็ตที่ท าไว้  ถึงแม้ว่าทั้ง 2 กระบวนการนี้เวลาที่เขียนเสร็จ
แล้วอาจมีสีที่สดเกินไปแต่ก็สามารถแก้ไขโดยการเคลือบสีในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ
ที่สุดของงาน ในการเคลือบสีมีใช้ทั้งสีอะคริลิกและสีน้ ามันซึ่งจะใช้ลักษณะของน้ าสีในการเคลือบทับ
วัตถุและพื้นผิวต่างๆ เพื่อคุมให้ภาพนั้นมีความเป็นเอกภาพ โดยในหลายชิ้นจะมีการใช้ลักษณะของ
ขอบเข้มซึ่งจะท าในกระบวนการสุดท้ายคือการเคลือบผลงานหรือ glazing  

 

ภาพที่ 6 กระบวนการร่างภาพ 1 
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ภาพที่ 7 กระบวนการร่างภาพ 2 

 

ภาพที่ 8 กระบวนการท างาน 1 
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ภาพที่ 9 กระบวนการท างาน 2 

 

ภาพที่ 10 กระบวนการท างาน 3 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าศิลปนิพนธ์ 

- เฟรมผ้าใบ (Canvas)  
- สีอคริลิก (Acrylic Paint) 
- สีน้ ามัน (Oil Paint) 
- น้ ามันลินสีด (linseed oil) 
- ลิควิน (Liquin) 
- พู่กัน (Paint brush) 
- จานสี (Paint tray) 
- เกรียง (Trowel) 
 

 

ภาพที่ 11 อุปกรณ์สีอคริลคิ 
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ภาพที่ 12 medium สีน้ ามัน 

 

ภาพที่ 13 อุปกรณ์สีน้ ามัน 
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ภาพที่ 14 พู่กนั 
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บทที่ 4 

การวิเคราะหแ์ละพัฒนาผลงาน 

ในระยะต่างๆตั้งแต่ก่อนศิลปนิพนธ์จนมาเป็นศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้มีการพัฒนาทั้งเนื้อหา
แนวความคิดและรูปแบบเป็นอย่างมาก โดยในระยะก่อนศิลปนิพนธ์ได้มีการทดลองรูปแบบและ
เนื้อหามากมาย ซึ่งในระยะแรกได้เขียนภาพทิวทัศน์โดยเปลี่ยนบริบทของบรรยากาศและความรู้สึก
ของภาพซึ่งตัวข้าพเจ้าสนใจมุมมองของภาพในเวลากลางคืนจึงได้ทดลองเปลี่ยนบรรยากาศของ
สถานที่ต่างๆในเวลากลางคืนก่อนที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆจนมาเป็นภาพตลาดตอนกลางคืน และพัฒนา
จนมาเป็นผลงานศิลปะชุดนี ้

 

การพัฒนาการสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานก่อนศิลปนพินธ์  

ผลงานก่อนศิลปนพินธ์ชิ้นที ่1-2 

ผลงาน 2 ชิ้นแรกที่กล่าวถึงนี้เป็นผลงานลักษณะทิวทัศน์ ซึ่งเป็นทิวทัศน์ของ สระแก้ว และ
พื้นที่ในมหาวิทยาลัยซึ่งมีองค์ประกอบของธรรมชาติและสถาปัตยกรรมปนอยู่ โดยช่วงเวลาที่เลือกใน
การสร้างผลงานนั้นเป็นช่วงเวลาของกลางคืน ซึ่งมีความเงียบและมืดสลัว เป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีคน 
หรือเป็นช่วงเวลาปิดท าการ ซึ่งสถานที่นั้นให้บรรยากาศที่เงียบเหงา และนอกจากนั้นยังรู้สึกถึงความ
วังเวงและลึกลับในบรรยากาศ จึงเลือกที่จะน าเสนอภาพนี้ ด้วยเทคนิคสีอะคริลิกและน้ ามัน เนื้อหา
ของภาพนั้น น าเสนอมุมมองที่แตกต่าง ขอสถานที่ที่เราคุ้นชิน โดยให้ความรู้สึกของความเงียบเหงา
และวังเวงนอกจากนั้นยังมีความลึกลับอีกด้วย เมื่อมองจากบรรยากาศของพื้นที่ที่มีทั้งต้นไม้และน้ า 
น้ าในเวลากลางคืนนั้นจะให้ความรู้สึกที่น่ากลัว เหมือนกับมีอะไรบางอย่าง ซึ่งได้แสดงออกในผลงาน
ผ่านการใช้สี ลักษณะของสีที่ใช้ในผลงานเป็นสีโทนมืดที่แทรกด้วยสีโทนน้ าเงินเขียว  และสีโทนร้อน
เช่นแดงม่วง ผลงานนั้นจะมีสีที่ดูเกินจริง  โดยให้ความรู้สึกของภาพแฟนตาซี ซึ่งให้ความรู้สึกเพ้อฝัน 
และลึกลับ สอดคล้องกับเนื้อหาของงาน ข้าพเจ้าสนใจในการสร้างบรรยากาศของภาพด้วยการแทรกสี
เข้าไปในความมืด ซึ่งยิ่งมองก็จะยิ่งสัมผัสได้ถึงอารมณ์ของภาพและบรรยากาศ  ในด้านของทัศนธาตุ 
มีการใช้ทางเส้นตรง เส้นโค้ง หรือเส้นอิสระและจุดของใบไม้ ซึ่งได้สร้างความสมดุลให้กับผลงาน  และ
ยังท าให้ผลงานมีเอกภาพ แสงที่แสดงออกในงานให้ความรู้สึกชวนเพ้อฝัน และอาจท าให้ดูไม่สมจริง 
ในด้านของเทคนิค ผลงานของข้าพเจ้า สร้างสรรค์ด้วยเทคนิค  linear painting เป็นหลัก โดยเป็น
การเขียนในลักษณะที่ ค่อนข้างจะเก็บรายละเอียด และเขียนในสีลักษณะที่บาง องค์ประกอบของ
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ภาพทั้งสองนั้น ถูกจัดคล้ายกัน โดยใช้เป็นมุม perspective  ที่จุดรวมของภาพอยู่ตรงกลางภาพ และ
ใช้สะพาน เป็นตัวเอกของงาน   

 

ภาพที่ 15 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 

 

ภาพที่ 16 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 
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ผลงานก่อนศิลปนพินธ์ชิ้นที ่3 

ผลงานชิ้นนี้ได้เข้าใกล้ลักษณะของผลงานศิลปนิพนธ์มากที่สุด หลังจากที่ได้ทดลองวาด
ทิวทัศน์ของธรรมชาติและสะพาน ก็เริ่มค่อยๆค้นคว้าเนื้อหาที่น่าสนใจ จึงสังเกตเห็นถึงชีวิตประจ าวัน
ของผู้คน โดยเฉพาะคนรอบตัวที่เป็นคนท างานหาเช้ากินค่ า บวกกับความสนใจของมุมมองในบริบท
เวลากลางคืนหรือเวลาที่เป็นเวลาหยุดพักจึงได้ทดลองหามุมมองถ่ายภาพสถานที่ต่างๆ ที่มีความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในแต่ละวัน จึงเกิดความสนใจไปที่พื้นที่ของตลาด เพราะโดยปกติจะเป็น
สถานที่ที่คนพลุกพล่าน  และมีคนเข้าออกท างานตลอดเวลา แต่เมื่อถึงเวลากลางคืน กลับให้
บรรยากาศที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงเพราะเป็นเวลาที่ตลาดปิด และผู้คนหยุดพัก จากสถานที่ที่เต็มไปด้วย
ผู้คนตลอดเวลาก็กลายเป็นสถานที่ที่ดูรกร้าง ผลงานชิ้นนี้จึงได้ถ่ายทอดบรรยากาศของตลาดในเวลา
กลางคืนโดยเป็นภาพตลาดที่ได้บันทึกมา ผ่านเทคนิคสีอะคริลิก องค์ประกอบของภาพนี้ถูกจัดในแนว
ยาว เพื่อให้เห็นวัตถุต่างๆในตลาดมากมาย โดยเน้นจุดเด่นไปที่ รถเข็นไม้เก่าๆที่ถูกวางทิ้งไว้ ผลงาน
ชิ้นนี้เริ่มต้นกระบวนการด้วยการรองพื้นสีน้ าตาลทั้งภาพ เพื่อให้แสดงออกบรรยากาศของความแห้ง  
และให้ความรู้สึกที่ขาดชีวิตชีวา ลักษณะของภาพนั้น หลายจุดถูกปล่อยไว้เป็นลักษณะเหมือนกับการ
ขึ้นรูปภาพเอาไว้  เหมือนกับการร่างภาพแต่ไม่ได้เก็บรายละเอียดเพื่อที่จะเน้นความโดดเด่นมาที่วัตถุ
หลักด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นรถเข็นไม้หรือเก้าอี้ การเขียนผลงานที่มีแสดงถึงลักษณะพื้นผิวของวัตถุอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้สามารถเข้าถึงอารมณ์ และความรู้สึกของวัตถุต่างๆ โดยต้องการน าเสนอว่าวั ตถุ
เหล่านั้นถูกปล่อยทิ้งร้าง   แสดงออกถึงความเงียบเหงา และนิ่งสงบ การจัดวางของวัตถุต่างๆ
ส่วนมากจะมีเส้นแกนแนวนอนซึ่งให้ความรู้สึก นิ่ง และไม่มีการเคลื่อนไหว สีของภาพนั้นโดยภาพรวม
จะอยู่ในโทนสีน้ าตาล ซึ่งให้ความรู้สึกขาดชีวิตชีวา ซึ่งขัดแย้งกับภาพของตลาดตอนกลางวัน ที่มี
ชีวิตชีวาอย่างมากด้วยจ านวนคนที่พลุกพล่าน อย่างไรก็ตามด้วยความที่ภาพนี้ ได้เลือกจากรูปถ่ายที่
ถ่ายมา และไม่ได้ปรับแต่ง ภาพที่ออกมาจึงมีความสว่างมาก ท าให้ไม่รู้สึกถึงบรรยากาศของกลางคืน 
อย่างไรก็ตาม ก็ยังแสดงออกถึง ความเงียบและ ความรู้สึกของตลาดที่ดูร้าง   
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ภาพที่ 17 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 
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การวิเคราะหผ์ลงานศิลปนิพนธ ์

ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1-2 

ส าหรับผลงานชิ้นแรกและชิ้นที่ 2 ได้ทดลองการสร้างองค์ประกอบที่กว้างขึ้นโดยเน้น 
perspective โดยให้จุดรวมสายตาอยู่ที่กลางภาพ ในด้านของเนื้อหาได้ต่อยอดมาจากผลงานชิ้น
สุดท้ายก่อนศิลปนิพนธ์โดยน าเสนอภาพทิวทัศน์ของตลาดในเวลากลางคืน ซึ่งสื่อถึง สังคมของคนหา
เช้ากินค่ าที่เมื่อถึงเวลาในการหยุดพักนั้น จะแสดงบรรยากาศของความเงียบเหงาและนิ่งสงบจาก
ตลาดที่เคยพลุกพล่านก็กลายเป็นพื้นที่ที่ปราศจากคน ผลงานทั้ง 2 ชิ้น มีโทนภาพที่เข้มขึ้น โดยใช้
ลักษณะขอบเข้ม การใช้สีในผลงานทั้ง 2 ชิ้นใช้สีที่ค่อนข้างสดจัดเพื่อแสดงออกถึงวัตถุและวัสดุต่างๆที่
ต่างกันแต่มีการเคลือบผลงานเพื่อให้มีความกลมกลืน จุดกลางภาพนั้นจะมีลักษณะแสงสว่าง
เหมือนกับเป็นสปอร์ตไลท์ที่ส่องประกายภาพให้มีความโดดเด่น โดยในภาพแรกจะมีลักษณะของ
องค์ประกอบที่ละเอียดและมีสิ่งของวางเรียงรายมากมายโดยมีการตัดกันระหว่างเส้นแนวตั้งและ
แนวนอน ท าให้ดูมีความวุ่นวายพอสมควรนอกจากนั้นยังมีเส้นที่เป็นอิสระ ท าให้ดูมีการเคลื่อนไหว
เล็กน้อย ต่างกันในชั้นที่ 2  เน้นไปที่เส้นแนวนอนเป็นหลักและมีเส้นแนวตั้งของเสาบ้างโดยการใช้
เส้นแนวนอนเยอะท าให้ภาพมีความนิ่ง เหมือนกับการหยุดท าให้รู้สึกว่าในตลาดไม่มีการเคลื่อนไหว
ใดๆ ในผลงาน 2 ชิ้นนี้แม้องค์ประกอบและการใช้สีจะออกมาค่อนข้างดีแต่ด้วยขนาดที่เล็กจึงท าให้
ผลงานไม่สามารถสื่อถึงอารมณ์ได้ การสร้างผลงานที่มีขนาดใหญ่กว่าจึงตอบโจทย์ในด้านของเนื้อหา
และการสร้างอารมณ์ความรู้สึก ลักษณะของผลงานทั้ง 2 ชิ้นมีเทคนิคที่ต่างกัน โดยชิ้นแรกจะให้การ
ใช้ฝีแปรงโดดเด่นกว่าและมีสีที่สดสว่างกว่า และยังมีการใช้สีคู่ตรงข้าม สีฟ้าและเหลือง ท าให้ดูมี
ชีวิตชีวา แตกต่างจากภาพที่  2 แม้จะมีสีที่สดและสว่าง แต่เป็นสีที่มีโทนใกล้เคียงกันและตัดกันน้อย
กว่าภาพแรก จึงท าให้ภาพนี้ดูสงบมากกว่า 
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ภาพที่ 18 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1 

 

 

ภาพที่ 19 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2 
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ผลงานศลิปนพินธ์ ชิ้นที่ 3 

ส าหรับผลงานชิ้นที่ 3 เป็นหนึ่งในชิ้นที่ข้าพเจ้าชอบมากที่สุด จากภาพแรกที่มีสีสดจัดภาพนี้
ได้มีการตัดทอนให้สีนั้นมีความหม่นมากขึ้น เพื่อท าให้ภาพนั้นดูนิ่งสงบ และมีการเคลื่อนไหวที่น้อยลง 
ภาพไม่ได้ท าในขนาดที่ใหญ่ขึ้นมากจึงท าให้สามารถแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างชัดเจน 
ผลงานชิ้นนี้เลือกที่จะใช้ perspective โดยมีจุดรวมสายตาอยู่ที่มุมบนของภาพ ภาพนี้จะมีโทนสีที่
เข้มกว่าในภาพรวมและเน้นที่องค์ประกอบหลักที่ด้านหน้าของภาพซึ่งก็คือถุงกระสอบ เป็นการเน้น
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรองของภาพด้วยโดยการใช้ค่าน้ าหนักที่แตกต่าง  ในการเขียน
ภาพนี้เน้นถึงการเขียนพื้นผิวของวัสดุให้ชัดเจนเพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกสมจริงและท าให้ผู้ชม
สามารถเข้าถึงภาพได้ การน าถุงที่ดูว่างเปล่ามาวางพาดบนโต๊ะท าให้รู้สึกว่า ไม่ได้มีการใช้งานหรือถูก
ทิ้งร้างนอกจากนั้นยังส่งเสริมด้วยการมีผ้าคลุมอยู่ด้านหลัง ซึ่งแสดงออกชัดเจนถึงการหยุดพักว่าเป็น
เวลาที่ร้านมันปิดท าการ ภาพนี้เป็นภาพที่สามารถสร้างระยะในงานและสร้างมิติให้กับงานได้อย่างดี 

 

ภาพที่ 20 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 4 

ต่างกับชิ้นก่อนๆที่เน้น perspective เป็นมุมที่พุ่งเข้าไปให้ภาพดูลึก ภาพนี้ทดลองการใช้
องค์ประกอบที่ดูแบนกว่าและเป็นมุมที่มองเข้าไปตรงๆโดยเน้นเส้นแนวนอนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น
ตะกร้าโต๊ะหรือสิ่งของที่ถูกวางโดยมีเส้นแนวนอนเป็นเส้นหลัก ภาพนี้มีความน่าสนใจโดยการใช้
เส้นแนวนอนท าให้ภาพนั้นรู้สึกนิ่งและไม่มีการเคลื่อนไหว แต่ข้อเสียนั้นคือ การจัดองค์ประกอบ
ดังกล่าวท าให้ภาพขาดมิติความลึก แม้ว่าภาพจะมีขนาดใหญ่แต่ก็ท าให้รู้สึกว่าภาพนั้นตื้นมาก อย่างไร
ก็ตามการใช้สีในภาพนี้แสดงออกถึงความเงียบเหงาและวังเวงได้เป็นอย่างดีเพราะแม้จะมีสีที่ตัดกันแต่
เมื่อถูกเคลือบ glazing ในขั้นตอนสุดท้ายก็ท าให้มีความกลมกลืน และลดทอนความสดของสีลงไปท า
ให้งานนั้นมีเอกภาพและมีความสมดุล ข้อเสียหลักของงานชิ้นนี้ก็คือด้วยความที่วัตถุทุกชิ้นอยู่ในระยะ
ที่ใกล้เคียงกันจึงไม่สามารถแสดงออกถึงวัตถุเด่นหรือวัตถุรองได้ ท าให้ภาพรวมของผลงานนั้นดูเท่ากัน
จนหมด การแสดงออกถึงลักษณะพื้นผิวในผลงานชิ้นนี้ค่อนข้างชัดเจนด้วยการเขียนโดยใช้ทีแปรง
ผสมกับการเขียนแบบ linear painting  โดยการเขียนแบบ linear painting เหมาะกับการเขียน
พื้นผิวของที่มีลักษณะมันวาวหรือลื่นเช่นเหล็กหรือพลาสติก ส่วนการเขียนแบบทิ้งที่แปรงนั้นเหมาะ
กับการเขียนวัตถุที่มีความหยาบหรือมีพื้นผิวเช่นตะกร้าสาน กระสอบหรือ ผ้าคลุมของ ที่ไม่ได้มีเนื้อผ้า
เรียบ 
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ภาพที่ 21 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 4 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 5 

ส าหรับผลงานชิ้นที่ 5 ได้เลือกกกลับไปใช้มุมมองที่มีความลึก โดยใช้ perspective ที่มีจุด
รวมสายตาที่กึ่งกลางภาพ ผลงานชิ้นนี้ทดลองใช้วัตถุที่แตกต่างโดยมีทั้งร่มที่หุบ  หรือมอเตอร์ไซค์ที่
จอดทิ้งไว้โดยไม่มีคน หนึ่งในจุดส าคัญของผลงานของข้าพเจ้าคือใช้สัญลักษณ์ของวัตถุแทนคน โดยใช้
วัตถุที่ถูกวางไว้และไม่ได้ถูกใช้งานแสดงออกถึงการหยุดพัก ภาพนี้มีการใช้เส้นแนวตั้งมากกว่า ไม่ว่า
จะเป็นกอไม้ไผ่ที่ถูกตั้งวางไว้ตรงมุมภาพร่มที่ถูกตั้งไว้แต่หุบอยู่และเสาแนวตั้งต่างๆ ภาพนี้เอง ก็
เลือกใช้โทนสีภาพที่ดูเข้มแต่ได้ทดลองที่จะท าน้ าหนักให้ดูสว่างมากขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้เห็นรายละเอียด
ในภาพมากขึ้น และลดค่าความตัดกันของ แสงและความมืดให้ภาพมีความหม่น ภาพนี้มี การเขียน
รายละเอียดของวัตถุต่างๆโดยรอบของภาพมากกว่าภาพก่อน โดยให้ความส าคัญกับวัตถุต่างๆอย่าง
เท่าเทียม ซึ่งในการเขียนรายละเอียดเท่ากันเช่นนี้ จึงท าให้ภาพนั้นขาดจุดโดดเด่นเช่นกัน ดังนั้นแม้ว่า
จะเขียนด้วย perspective แต่ภาพก็ดูขาดมิติบางอย่าง และการลดความขัดกันระหว่างสีเข้มและแสง
สว่างในงานกลายเป็นท าให้ดูงานนั้นไม่เสร็จสมบูรณ์ด้วย 

 

ภาพที่ 22 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 5 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 6 

ส าหรับผลงานชิ้นที่ 6 จึงได้มีการผสมผสานระหว่างการใช้องค์ประกอบแบบ perspective 
และการมีวัตถุเด่นอยู่ด้านหน้าผลงาน การเลือกจัดองค์ประกอบแบบนี้เพื่อเน้นวัตถุหรือองค์ประกอบ
หลักที่หน้างานแต่ก็ยังคงความเป็นทิวทัศน์แบบมุมกว้างที่ท าให้ภาพนั้นมีมิติลึกเข้าไป โดยภาพนี้ 
มุมมองของ perspective ที่เห็นนั้นจะเป็น ในส่วนของหลังคาหรือเพดานที่มีจุดรวมสายตาอยู่ที่กลาง
ภาพ ข้อเสียขององค์ประกอบลักษณะนี้คือเหมือนกับมีการวางกั้นอยู่ที่หน้าผลงาน แม้ภาพจะดู
เหมือนมีความลึกแต่ก็ไม่สามารถมองทะลุเข้าไปได้  ภาพนี้มีลักษณะสีที่เข้มและตุ่นมาก คล้ายกับภาพ
ก่อน แต่มีการใช้สีเป็นบางจุดเพื่อให้มีความสว่างขึ้น  จากค าแนะน าของอาจารย์  ในการเก็บ
รายละเอียดของวัตถุทุกชิ้นหรือวัตถุส่วนมากของภาพท าให้ไม่สามารถแบ่งแยกได้ระหว่า ง
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรองของภาพจึงควรปล่อยบางส่วนให้เป็นเหมือนกับการขึ้นรูป โดย
ไม่ต้องเก็บรายละเอียดในส่วนที่เป็นระยะหลังของภาพ และเก็บรายละเอียดเน้นเฉพาะส่วน
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบของภาพนี้ให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากภาพก่อนๆเพราะการจัดเรียง
ของที่อยู่ด้านหน้านั้นถูกวางอย่างกระจัดกระจายและดูรกท าให้ดูเหมือนพื้นที่ถูกทิ้งร้าง  บวกกับ
บรรยากาศของสทีี่เป็นโทนสีน้ าตาลเป็นหลักจึงท าให้มีความแห้งและดูขาดชีวิตชีวา 

 

ภาพที่ 23 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 6 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 7-9 

ข้าพเจ้ารู้สึกว่าผ้าคลุมของสีขาวฟ้านั้นเป็นเอกลักษณ์ของวัตถุที่ถูกน ามาคลุมของในตลาด 
เป็นผ้าพลาสติกที่มรีาคาไม่แพง ซึ่งผู้คนใช้โดยทั่วไป โดยผู้คนนั้นจะน ามาคลุมทับของที่ไม่ได้ใช้แล้วใน
เวลาที่ตลาดนั้นปิด ทั้ง 3 ภาพนี้จึงเน้นองค์ประกอบที่คล้ายกันโดยให้ความส าคัญกับผ้าคลุมของโดยมี
องค์ประกอบของวัตถุอื่นเข้ามาประกอบด้วยเล็กน้อย ลักษณะของผ้านั้นมีความอิสระทางรูปทรงจึง
ท าให้ภาพดูมีความน่าสนใจมากขึ้น นอกจากนั้นรอยยับของผ้ายังสามารถแสดงออกถึงความเหนื่อย
และการถูกใช้งานอย่างหนักหน่วง เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมาย ในการเขียนผ้าลักษณะนี้ได้มีการ
ลดทอนสีเพื่อให้มีความหม่นและเป็นสีโทนออกเทามากกว่าเพื่อให้ดูไร้ชีวิตชีวา ผลงาน 3 ชิ้นนี้เลือกที่
จะใช้องค์ประกอบภาพที่มีความมืดมากกว่าโดยจะเห็นจุดเด่นของภาพแค่บางจุดซึ่งความมืดนั้นท าให้
ภาพมีความวังเวงลึกลับมากขึ้นสร้างความน่าค้นหาให้กับงานแต่ข้อเสียคือรายละเอียดต่างๆในพื้นหลัง
นั้นถูกลบจนหมด ท าให้เมื่อมองผ่านๆแล้วเหมือนกับเป็นภาพที่เป็นสีด าซะมากกว่า การเขียนผลงาน
ชุดนี้จึงมีลักษณะคล้ายกับการเขียน Still Life มากกว่าการเขียนทิวทัศน์  เพราะให้ความส าคัญกับ
วัตถุมากกว่าองค์ประกอบโดยรวม ดังนั้นข้อเสียหลักของผลงานชุดนี้คือการที่องค์ประกอบภาพรวม
ถูกกลบด้วยความมืดจนขาดรายละเอียด จุดเด่นของงานก็คือการให้ความส าคัญกับวัตถุที่เป็น
สัญลักษณ์ ในด้านของเนื้อหาก็ยังคงไว้เหมือนเดิม เพียงแต่ในที่นี้จะเน้นไปที่สัญลักษณ์ทางวัตถุมาก
ขึ้น พื้นผิวในงานถูกแสดงออกอย่างชัดเจนโดยเฉพาะกับผ้าคลุมซึ่งมีลักษณะหยาบและมีรอยยับให้
เห็นอย่างชัดเจน ผลงานชุดนีจ้ึงให้ความส าคัญกับพื้นผิวต่อนข้างมากเพื่อแสดงออกถึงลักษณะเด่นของ
วัสด ุ
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ภาพที่ 24 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 7 

 

ภาพที่ 25 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 8 
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ภาพที่ 26 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 9 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 10 

จากค าแนะน าต่างๆที่ได้รับและจากการทดลองในหลากหลายรูปแบบ จึงสรุปได้ว่าผลงานที่มี
ลักษณะเป็นแนวลึกให้ความรู้สึกที่ชัดเจนกว่า โดยภาพ perspective สามารถแสดงออกถึง
บรรยากาศได้และท าให้เหมือนกับว่าผู้ชมสามารถเดินเข้าไปในงานได้มากกว่าจึงท าให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น 
ผลงานชิ้นนี้เลือกใช้องค์ประกอบโดยจุดน าสายตาอยู่ที่กลางภาพโดยเป็นการเขียนในลักษณะปล่อยที
แปรง โดยเขียนทั้งภาพเหมือนกับเป็นการร่างภาพ และเก็บรายละเอียดแค่บางส่วน ผลงานชิ้นนี้จึงมี
ลักษณะสีที่บาง และใช้สีที่หม่นโดยมีการเน้นสีเป็นบางจุดในระยะหน้าของภาพ ภาพนี้ เองก็ใช้
ลักษณะขอบมืด จึงท าให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดในขอบของงานได้ดังนั้นภาพนี้จึงเป็นภาพที่ดู
ขาดรายละเอียดเนื่องจากกลางภาพนั้นก็เป็นถนนโล่งๆท าให้ขาดจุดเด่นในภาพหากจะพัฒนาให้
ผลงานมีความน่าสนใจอาจต้องลดความมืดของขอบ และเพิ่มรายละเอียดขององค์ประกอบหลักใน
งานให้ชัดเจนขึ้น 

 

ภาพที่ 27 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 10 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 11 

จากการสร้างผลงานศิลปนิพนธ์มาทั้งหมด ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานชิ้นที่ท าออกมาได้ดีที่สุด
โดยมีการผสมผสานระหว่างทิวทัศน์ perspective และการให้ความส าคัญกับวัตถุ โดยภาพนี้ มีจุดน า
สายตาอยู่ที่กึ่งกลางของภาพ โดยท าให้ภาพนั้นมีมิติลึกเข้าไปท าให้รู้สึกว่าภาพมีความลึกมาก
เหมือนกับว่าสามารถเดินเข้าไปได้ ประกอบกับขนาดของผลงานที่มีขนาดใหญ่มากจนท าให้สเกลของ
วัตถุนั้นเกือบเท่าจริง นอกจากจะมีการใช้ perspective และสร้างระยะในงาน ในช่วงระยะหน้าของ
งานยังเน้นถึงวัตถุต่างๆที่ถูกกองวางเรียงรายแต่ก็ยังเปิดช่องให้เห็นระยะกลางและหลังของงานท าให้
ภาพนั้นไม่ดูตัน ผลงานช้ินนี้รวมเอาวัตถุต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์มาใช้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมของ
ทั้งผ้าสีขาวฟ้ากระสอบเก่าๆที่ถูกน ามาคลุมของ ตะกร้าที่ถูกซ้อนทับกันไว้เหมือนกับไม่ได้ถูกใช้งาน
หรือกล่องและตะกร้าที่ถูกวางทับถม ของที่ถูกกองทัพซ้อนกันไว้แสดงออกถึงการถูกใช้งานอย่างหนัก
หน่วงและแสดงออกถึงการหยุดพัก ผลงานชิ้นนี้มีการใช้ทั้งเส้นแนวตั้งและแนวนอนโดยมีเส้นน า
สายตาไปสู่จุดรวมของภาพแต่ในองค์ประกอบหลักที่หน้าภาพนั้นก็ยังเป็นเส้นแนวนอนที่แสดงออกถึง
ความนิ่งสงบท าให้ภาพดูไม่มีการเคลื่อนไหว สีที่ใช้ในงานนี้มีความสดที่ระดับหนึ่ง โดยที่มีการใช้
เทคนิค glazing ในขั้นตอนท้ายเพื่อควบคุมให้วัตถุทั้งหมดนั้นมีความสมดุลและมีความเป็นเอกภาพ
ภาพนี้แม้จะมีการใช้ขอบมืดแต่ลดความเข้มลง จากค าแนะน าของอาจารย์ในเรื่องของความเข้มของ
ผลงานที่ท าให้รายละเอียดของงานนั้นหายไป ภาพนี้จึงมีสีที่สว่างขึ้นแต่ก็ยังคงบรรยากาศที่ดูมืดสลัว
เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาของงานและช่วงเวลาของผลงาน ซึ่งเป็นเวลากลางคืน การเน้นรายละเอียด
มากขึ้นในระยะหน้าท าให้ภาพนั้นดูสมบูรณ์มากขึ้นส่วนในระยะหลังนั้น แม้จะมีรายละเอียดที่มากไม่
แพ้กันแต่ลักษณะในการเขียนนั้นจะใช้น้ าสีที่มีความบางท าให้ภาพนั้นมีความโปร่งมากกว่าและเก็บ
รายละเอียดน้อยกว่าระยะหน้าท าให้สร้างระยะของผลงานได้มากขึ้น ผลงานชิ้นนี้เลือกใช้ความสว่างที่
มากขึ้นและการตัดกันของแสงและเงามากขึ้นเช่นกันเพื่อท าให้ภาพนั้นดูมีความน่าสนใจและน่าค้นหา 
ส าหรับพื้นผิวในงานมีการแสดงออกถึงพื้นผิวที่แตกต่างกันมากมายเพราะมีวัตถุที่หลากหลายจึงใช้
เทคนิคที่หลากหลายในการเขียนเพื่อท าให้ผลงานนั้นแสดงออกถึงพื้นผิวที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น
พื้นผิวเรียบของพลาสติกหรือพื้นผิวที่ขรุขระและหยาบของตะกร้าหรือผ้าเก่าๆดังนั้นผลงานชิ้นนี้เป็น
ผลงานช้ินที่สมบูรณ์ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับช้ินก่อนๆที่ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมา 
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ภาพที่ 28 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 11 
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ผลงานศลิปนพินธ์ ชิ้นที่ 12 

จากการทดลองทั้งหมดจึงได้รูปแบบและองค์ประกอบที่ลงตัว ภาพนี้เป็นการต่อยอดจากภาพ
ก่อนหน้า โดยมีลักษณะขององค์ประกอบภาพที่คล้ายคลึงกันแต่เปลี่ยนวัตถุต่างๆที่อยู่ในภาพ โดย
ภาพนี้ไม่ได้มีผ้าคลุมเหมือนภาพก่อนแต่แสดงออกโดยการใช้วัตถุที่ถูกคว่ าอยู่ วัตถุที่เป็นวัตถุในระยะ
หน้าของผลงานช้ินนี้เป็นกะละมังใบใหญท่ี่ถูกคว่ าไว้และมีลักษณะที่บุบ แสดงออกถึงการถูกใช้งาน
อย่างหนักหน่วงและ ถาดสานแต่มีลักษณะขาดรุ่งริ่ง แสดงออกถึงการถูกใช้งาน และผ่านระยะเวลา 
นอกจากนั้นยังมีถุงขยะที่ถูกวางไว้ในตะกร้าที่พื้น ผ้าที่ถูกแขวนไว้ และกล่องหรือตะกร้าที่ถูกวางเรียง
รายซ้อนกัน ตา่งกันกับภาพก่อนคือในภาพนี้มีแผงขายหมทูี่ยังเปิดอยู่ แต่ไม่มีคน ซึ่งในความเป็นจริง 
ในเวลาที่ร้านอ่ืนๆนั้นปิดและหยุดพักจะเป็นเวลาของแผงขายหมูที่จะเริ่มท างานในการช าแหละหมู
เพื่อเตรียมพร้อมในการขายในเวลาเดยีวกันกับแผงอื่น ซึ่งในแง่ของเนื้อหานั้น เมื่อมามองดูอีกทีภาพนี้
มีความย้อนแยง้ เพราะว่า เนื้อหาที่ข้าพเจ้าต้องการสื่อ คือการหยุดพัก และการที่ ตลาดนั้นปิด 
แสดงออกถึง ความเงียบสงัดความเหงาและ วังเวง แต่ด้วยการที่แผงขายหมูยังเปิด จึงท าให้ภาพนั้น
ไม่ได้อยู่ในสภาวะหยุดนิ่งอย่างแท้จริงและยงัมีการเคลื่อนไหว สีของภาพน้ีเลือกที่จะใช้สีโทนน้ าตาล
อมแดง เป็นบรรยากาศหลักของภาพแต่ก็คุมด้วยสีที่เข้มเพื่อแสดงถึง บรรยากาศของเวลากลางคืน  
ภาพนี้ให้ความรู้สึกที่แห้ง และดูเหน็ดเหนื่อย โดยแสดงออกผ่านสัญลักษณ์ของวัตถุต่างๆ ความเข้ม
ของภาพเหมือน มีความเขม้พอสมควรแตก่็ถูกตัดลงเพื่อให้เห็นรายละเอียดต่างๆในภาพอย่างชัดเจน
ซึ่งภาพนี้เน้นการเก็บรายละเอียดของวัตถุในระยะหน้าและระยะกลาง ส่วนในระยะหลังนั้นก็ยังมี
รายละเอียดแต่จะถูกลดทอนและใช้สทีี่ค่อนข้างบางเพื่อให้มีความโปร่งในงาน การบ่งบอกตัวตนของ
วัตถุนั้นถูกแสดงออกด้วยการใช้พื้นผิว ซึ่งพื้นผิวของแต่ละวัตถุนั้นถูกแยกด้วยการเขียนด้วยเทคนิค
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกะละมังบุบ ถาดสาน หรือวัตถุอื่นๆซึ่งในภาพนี้เองถ้ามองในแง่ของเทคนิคและ
องค์ประกอบก็จัดว่าเป็นชิ้นที่ค่อนข้างประสบความส าเร็จ แต่ด้วยความขัดแย้งทางเน้ือหาจึงท าให้
ภาพนี้ อาจหลุดประเด็นไปเล็กน้อย 
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ภาพที่ 29 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 12 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 13 

ส าหรับภาพสุดท้าย มีการพัฒนามากที่สุดเมื่อเทียบกับผลงานชิ้นก่อนๆ ภาพนี้มีการเน้นเรื่อง
ของระยะโดยใช้ perspective ที่ลึกมากขึ้น perspective ของภาพนี้ลึกเข้าไปที่กลางภาพ ท าให้ภาพ
นั้น เหมือนกับไม่มีจุดสิ้นสุด เพิ่มความรู้สึกของบรรยากาศความเงียบเหงาในตลาด ประกอบกับโทนสี
ที่เข้มเหมือนกับภาพก่อนๆ ท าให้ภาพนั้น มีความสลัว ในภาพมีการเพิ่มผ้าที่คลุมของ  ซึ่งท าให้ มี
ความรู้สึกว่า ถูกปล่อยทิ้งร้างมากยิ่งขึ้น เน้นไปที่ร้านที่ถูกปิดทั้งหมดโดยจากภาพก่อนได้รับค าแนะน า
จากอาจารย์ว่า ภาพมีความสว่างเกินไป ท าให้บรรยากาศของภาพนั้นให้ความหมายที่แตกต่าง ดังนั้น
ภาพนี้จึงเป็นภาพที่มีองค์ประกอบและบรรยากาศสมบูรณ์ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความลึกของภาพ 
บรรยากาศของสี หรือแม้แต่ วัตถุต่างๆที่อยู่ในภาพ ที่ส่งเสริมเนื้อหาของ เงียบเหงาทิ้งร้าง การจัดวาง
ผ้าอย่างอิสระในงานให้ความรู้สึกทิ้งตัว และประกอบกับความยับของผ้าจึงเป็นสัญลักษณ์แทนคนที่
ท างานอย่างเหน็ดเหนื่อยและทิ้งตัวพักผ่อนในเวลาเลิกงาน 

 

ภาพที่ 30 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 13 
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บทที่ 5 

บทสรปุ 

จากการได้ทดลองรูปแบบที่หลากหลายในช่วงระยะก่อนศิลปนิพนธ์จึงท าให้ได้ค้นหาแนวทาง
ต่างๆมากมาย ได้ทดลองเทคนิคและรูปแบบที่แตกต่าง โดยสิ่งที่คงไว้ในชุดของศิลปนิพนธ์คือ
บรรยากาศของภาพที่มีความมืดและเงียบเหงา  ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด "ช่วงเวลา สะท้อน ภาพชีวิต" 
ได้เป็นผลงานที่น าเสนอเนื้อหาเรื่องของกลุ่มคนชนชั้นล่างที่ท างานหาเช้ากินค่ าโดยได้รับแรงบันดาลใจ
มาจากสิ่งต่างๆรอบตัว ผลงานชุดนี้แสดงออกผ่านรูปแบบของภาพทิวทัศน์ตลาดเวลากลางคืน ที่สื่อถึง
ความเหนื่อยล้าโดยมีอารมณ์ของภาพที่มืดสลัวและเงียบเหงา ซึ่งเป็นภาพที่ดูไม่คุ้นชินเพราะตลาดนั้น
โดยปกติจะเป็นสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน แต่ในลักษณะดังกล่าวจึงท าเพื่อสะท้อนถึงเนื้อหาของเวลา
หยุดพักของคนที่ได้ท างานอย่างหนักหน่วง ในการที่ผู้ชมได้เข้ามาดูผลงาน จะสะท้อนให้เห็นถึง 
มุมมองของกลุ่มชนชั้นแรงงาน โดยให้เห็นถึงการต่อสู้ดิ้นรนในการด าเนินชีวิต การท างานอย่างหนัก
หน่วง  ซึ่งต้องมีทั้งความอดทน อุตสาหะ เพื่อที่จะเลี้ยงชีวิตครอบครัว เพื่อความรัก ความอบอุ่นใน
ครอบครัว ถึงแม้เหน็ดเหนื่อยยากล าบาก แต่เพื่อความสุขของครอบครัวก็เป็นสิ่งที่กลุ่มคนกลุ่มนี้พึงท า 
ภาพศิลปนิพนธ์ที่แสดงออกมา จึงเป็นเหมือนการแสดง ร่องรอย หรือสิ่งที่เหลือทิ้งไว้ หลังจากที่ผู้คน
เหล่านี้ท างานอย่างหนัก จนได้หยุดพัก เพื่อกลับไปใช้เวลากับครอบครัว  
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1 ช่วงเวลา สะท้อน ภาพชีวิต 40 x 60ซม.  Acrylic and Oil on canvas 2019 

2 ช่วงเวลา สะท้อน ภาพชีวิต 2 40 x 60ซม. Acrylic and Oil on canvas 2019 

3 ช่วงเวลา สะท้อน ภาพชีวิต 3 113 x 120ซม. Acrylic and Oil on canvas 2019 

4 ช่วงเวลา สะท้อน ภาพชีวิต 4 113 x 120ซม. Acrylic and Oil on canvas 2019 

5 ช่วงเวลา สะท้อน ภาพชีวิต 5 140 x 204ซม. Acrylic and Oil on canvas 2019 

6 ช่วงเวลา สะท้อน ภาพชีวิต 6 150 x 180ซม. Acrylic and Oil on canvas 2019 
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12 

240 x 190ซม. Acrylic and Oil on canvas 2020 
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13 

250 x 200ซม. Acrylic and Oil on canvas 2020 
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