
()                                                           

 

 สาระของพื้นที่และเวลากับการเปลี่ยนแปลง 

โดย 

 นายพณิช  ผู้ปรารถนา 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



สาระของพื้นที่และเวลากับการเปลี่ยนแปลง 

โดย 
 นายพณิช  ผู้ปรารถนา 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



PLACES, TIME AND CHANGE 

By 

Mr. Panich  Phupratana 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 

Master of Fine Arts Program in Visual Arts 

Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2016 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University



  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง  “ สาระของพื้นที่และ

เวลากับการเปลี่ยนแปลง ”  เสนอโดย นายพณิช  ผู้ปรารถนา เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม

หลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ์

         
.…..……………………………………….. 

                                                                          (รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์)      

               คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

                วันที.่.........เดือน.................... พ.ศ........... 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
  1. อาจารย์ทรงไชย  บัวชุม 

  2. อาจารย์พรรษา  พุทธรักษา 

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ์

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

.................................................... กรรมการ               .................................................... กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์รุ่ง ธีระพิจิตร)                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  วังบอน) 
............/......................../..............                                    ............/......................../..............        

.................................................... กรรมการ                    .................................................... กรรมการ 

(อาจารย์ทรงไชย  บัวชุม)                                                 (อาจารย์พรรษา  พุทธรักษา) 
............/......................../..............                                    ............/......................../..............



56001211: สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

คำสำคัญ: จิตรกรรมแนวความคิด / พื้นที่ / เวลา 

   พณิช ผู้ปรารถนา: สาระของพื้นที่และเวลากับการเปลี่ยนแปลง. อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์: อ.ทรงไชย บัวชุม และ อ. พรรษา พุทธรักษา. 57 หน้า. 

   “เวลา” มีผลต่อชีวิตมนุษย์ เพราะมันเป็นตัวกำหนดความเป็นไป เวลาทำให้ได้สัมผัสถึง

ทุกสิ่งเกิดขึ้น และทำให้สัมผัสถึงสิ่งที่กำลังพังทลายลง เวลาเปลี่ยนแปลงชีวิต เปลี่ยนแปลงสภาพ

ของการมีอยู่ตลอดจนฤดูกาลที่ส่งผลต่อสิ่งต่างๆและมีวาระให้กับทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเดียวกันเวลาจึง

เปรียบเสมือนกับสิ่งที่บอกอายุ ยุคสมัย และวัฒนธรรม 

   ข้าพเจ้ามีความประทับใจและมีความคิดเห็นต่อสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องของเวลาที่ส่งผล

ต่อ “ความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่” และศึกษาเรื่องราวของสีสันในช่วงเวลาต่างๆ รวมไปถึงความ

เคลื่อนไหวในธรรมชาติ เช่น น้ำ หรือหมู่เมฆที่มีการเคลื่อนไหวและแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา  

   ในผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ได้แสดงถึงจังหวะความเคลื่อนไหวของเวลาเป็นช่วงๆ แบบ

เฟรมต่อเฟรมเพื่อให้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในจังหวะที่เท่ากันในรูปแบบของทิวทัศน์

แต่ละช่วงเวลาอันมีความเชื่อมโยงกันและสะท้อนให้เห็นถึงการเคลื่อนที่ของเวลาที่เปลี่ยนแปลง

อย่างไม่หยุดนิ่งโดยมีเนื้อหาในภาพแสดงถึงภาพทิวทัศน์ที่ผสมผสานกับการประกอบกันของรูป

ทรงภายนอกของเฟรม และเนื้อหาของภาพที่มีจุดต่างจุดเชื่อมกันอย่างชัดเจน 

——————————————————————————————————————— 
สาขาวิชาทัศนศิลป์                                                                           บัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยศิลปากร 

ลายมือชื่อนักศึกษา.........................................                                                          ปีการศึกษา 2559 

ลายมือชื่อที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์1...................................................2...................................................

ง



56001211: MAJOR: VISUAL ARTS 

KEY WORD: CONCEPSUAL  ART  / PLACE / TIME 

   PANICH PHUPRATANA: PLACE ,TIME AND CHANGE. THESIS ADVISORS: 

SONGCHAI BUACHUM, AND PHANSA  BUDDHARAKSA. 57 pp.   

   The time had an affection for everything. It is defined as. The time make it all 

happen things. There is season foe everything. The agenda for each sample. The time like to have 

personal history and culture. I have impresstioned that in the time of change. I studied the theory 

of the color over time. The movement in nature,such as water or clouds are moving and change 

the convertion time.  

   Painting this series represents the beat movement. Time interval to make sense the 

movement continues in the same rhythm in the landscape over time. Shoe the movement of the 

continuously changing dynamic. The content of the image shows the landscape of city combined 

with the assembly of the time external shape of the frame and image content with a point and the 

point clearly.   
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บทที่ 1 

บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

   เริ่มจากความประทับใจแต่แรกที่ข้าพเจ้าได้ชื่นชอบศิลปะแนวอิมเพรสชั่นนิสม์ คือการ

ใช้พู่กันตวัดสีอย่างเข้มๆ ใช้สีสว่างๆ มีส่วนประกอบของภาพที่ไม่ถูกบีบเน้นไปยังคุณภาพที่แปรผัน

ของแสง “มักจะเน้นไปยังผลลัพธ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเวลา” เนื้อหาของภาพเป็นเรื่อง 

ธรรมดาๆ และมีมุมมองที่พิเศษ       

   จิตรกรแนวอิมเพรสชั่นนิสม์ได้ฉีกกรอบการวาดที่มาตั้งแต่อดีตมักจะวาดภาพกลาง

แจ้งมากกว่าในห้องสตูดิโออย่างที่ศิลปินทั่วไปนิยมกันเพื่อที่จะลอกเลียนแสงที่แปรเปลี่ยนอยู่เสมอ

ในมุมมองต่าง ๆ            

   ภาพวาดแบบอิมเพรสชั่นนิสม์ ประกอบด้วยการตวัดพู่กันแบบเป็นเส้นสั้นๆ ของสีไม่

ได้ผสมหรือแยกเป็นสีใดสีหนึ่งซึ่งได้ให้ภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีชีวิตชีวาพื้นผิวของภาพ

วาดนั้นมักจะเกิดจากการระบายสีแบบหนาๆ องค์ประกอบของอิมเพรสชั่นนิสม์ยังถูกทำให้ง่ายและ

แปลกใหม่และจะเน้นไปยังมุมมองแบบกว้างมากกว่ารายละเอียดจากการที่ได้ศึกษาศิลปะแนวดัง

กล่าวข้าพเจ้าจึงเกิดความสนใจในเรื่องของช่วงเวลาที่มีความเฉพาะเจาะจงในเรื่องการแยกสีและรูป

ทรงที่มีลักษณะแตกต่างกันไปรวมทั้งการเคลื่อนไหวของธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากลมหรือสายน้ำแต่ที่

ลึกลงไปกว่านั้นคือเวลาที่อยู่ในความทรงจำและความรู้สึกที่มนุษย์ทุกคนย่อมมีประสบการณ์ที่ 

คล้ายคลึงกันข้าพเจ้าเรียกเวลานั้นว่า  "จิตสำนึกของเวลา”  คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้พื้นที่หนึ่งมีชีวิต

ชีวาได้กล่าวคือเวลาในลักษณะดังกล่าวเป็นแหล่งกำเนิดของความจริงแท้เขาเรียก “เวลาใน

จิตสำนึก” นี้ว่าเวลาที่ทุกคนสำนึกรู้ได้ตรงกันเวลาที่เป็นกลางแบบนี้ไม่ใช่เวลาที่วัดได้จากการใช้

เครื่องมือทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาหรือปฏิทินแต่เป็นการปรากฎของสิ่งเดียวกันปรากฏขึ้น

เช่นนั้น ณ ชั่วขณะหนึ่ง ในกระแสของจิตสำนึกเรื่องเวลาจิตสำนึกซึ่งมีความเป็นอัตวิสัยเป็นพื้นฐาน

ของวัตถุวิสัยดังเห็นได้จากถึงทุกคนจะมีเวลาส่วนตัวแต่ทุกคนก็สามารถระบุถึงสิ่งที่ เกิดขึ้นในความ

ต่อเนื่องของเวลาได้เพราะทุกๆ เรื่องในความทรงจำมีตำแหน่งของเวลากำกับอยู่ เราสันนิษฐานการ

เลื่อนไหลของเวลาที่ทำให้เราสำนึกได้ตรงกันและศึกษาปัจจัยการเกิดขึ้นของการรู้แจ้งแห่งเวลา และ

ความรู้ที่แท้จริง 
 1
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ของเวลาอย่างไรก็ตามสิ่งที่เรายอมรับคือการปรากฎขึ้นของเวลาและช่วงเวลาเช่นนั้น เราสันนิษฐาน

ถึงเวลาที่มีอยู่ชั่วขณะหนึ่งอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ใช่เวลาในโลกแห่งประสบการณ์แต่เป็นเวลาที่ดำรง 

อยู่ถาวรในการเลื่อนไหลของจิตสำนึก                 

   เมื่อตอนเป็นเด็กเรารู้สึกว่าเวลาในแต่ละวันผ่านไปช้ามากโดยเฉพาะในช่วงเวลาเรียน

วิชาที่ไม่ชอบแต่ในช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานและการเล่นกีฬานั้นเรารู้สึกว่ามันผ่านไปอย่างรวด

เร็วทั้งๆที่เข็มนาฬิกามันก็เดินบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงเหมือนเดิมแต่พอโตเป็นผู้ใหญ่เรารู้สึกว่าเวลา

มันช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินยิ่งมีอายุมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วยิ่งขึ้นและยิ่งทําให้รู้สึกอยู่

บ่อยๆ ว่าเวลาสําหรับเราบนโลกนี้เริ่มเหลือน้อยลงทุกวันทั้งที่เวลาหนึ่งวันในตอนเป็นเด็กกับใน

ตอนเป็นผู้ใหญ่ก็ยังคงมี 24 ชั่วโมงเท่ากัน              

   การเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏขึ้นในสังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าชอบ

สังเกตและศึกษามาโดยตลอดเช่นสภาวะทางสังคมและความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่ง

ต่างๆ ในสภาวะแวดล้อมที่ผ่านพ้นกาลเวลาสิ่งเหล่านี้มีสาระและความงามที่ปรากฏขึ้นในลักษณะ

ต่างๆ ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นเร้าความคิดและความรู้สึกที่ทําให้ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกและถ่ายทอด

ออกมาเป็นผลงานศิลปะ              

   เวลามีผลต่อชีวิตของมนุษย์เพราะมันเป็นตัวกําหนดความเป็นไปเวลาทําให้ทุกสิ่งเกิด

ขึ้นและทําให้ทุกสิ่งพังลง เวลาเปลี่ยนแปลงชีวิต เปลี่ยนแปลงสภาพมี ฤดูกาลสําหรับทุกสิ่ง และมีวา

ระสําหรับทุกอย่างเวลาจึงเปรียบเสมือนกับสิ่งที่บอกอายุยุคสมัยและวัฒนธรรมข้าพเจ้าจึงมีความ

สนใจในเรื่องของ เวลาที่เปลี่ยนแปลงของ สิ่งแวดล้อมทั้งในสังคมและธรรมชาติ และศึกษาเรื่องราว

ของสีในช่วงเวลารวมไปถึงการเคลื่อนไหวในธรรมชาติของน้ําหรือหมู่เมฆที่มีการเคลื่อนไหวและ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในผลงานชุดนี้ได้แสดงถึงจังหวะความคลื่อนไหวของเวลาเป็นช่วงๆ แบบ

เฟรมต่อเฟรมเพื่อแสดงให้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในจังหวะที่เท่าๆกันในรูปแบบของ

ทิวทัศน์แต่ละช่วงเวลาเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่ของเวลาที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไม่หยุด

นิ่งโดย เนื้อหาในภาพแสดงถึงภาพทิวทัศน์ในธรรมชาติและทิวทัศน์ของเมือง 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

   1.  เพื่อนำเสนอแง่มุมสาระการเปลี่ยนแปลงของเวลาและการเคลื่อนที่ของเวลาที่ได้

สัมผัสจากภาพสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ ในช่วงเวลาต่างๆ 

   2.  เพื่อนำเสนอรูปแบบผลงานที่ออกมาในรูปแบบของงานจิตรกรรมแบบเหมือนจริง 

โดยมีการเขียนภาพเป็นเฟรมต่อกัน เพื่อนำเสนอภาพทิวทัศน์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ตามปกติ 
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   3. เพื ่อแสดงถึงการใช้ภาพถ่ายในมุมมองของพื้นที่ที ่ข้าพเจ้ารู ้สึกประทับใจมา

สร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ 

สมมติฐานของการศึกษา 

   ข้าพเจ้ากำหนดรูปแบบสมมติฐานของการศึกษาในการสร้างสรรค์ให้ออกมาดังนี้ 

   สิ่งที่ข้าพเจ้าคาดหวังในผลงาน กล่าวคือข้าพเจ้าต้องการแสดงการสร้างสรรค์ผลงาน

จิตรกรรมที่มีผู้ชมเป็นส่วนร่วมและแสดงออกในเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของเวลา 

โดยการจัดวางรูปแบบของเฟรมที่มีขนาดเท่ากันมาจัดวางโดยมีช่องว่างที่เท่ากันและไม่เท่ากันโดย

บางชิ้นไม่ได้เขียนลงไปเพื่อให้เกิดช่องว่างที่สังเกตได้และเป็นคำถามต่อผู้ชมผลงานและยังเป็นช่อง

ว่างเพื่อให้คิดและเกิดจินตนาการปะติดปะต่อภาพให้สมบูรณ์โดยสามารถสร้างให้เกิดความรู้สึก

โต้ตอบต่อผู้ที่ได้สัมผัสผลงาน 

   สิ่งที่คาดหวังต่อผู้ชมผลงานของข้าพเจ้า กล่าวคือข้าพเจ้าคาดหวังว่าผู้ที่ได้ชมผลงาน

อาจจะทำให้บุคคลเหล่านั้นเกิดแรงบันดาลใจและเห็นสาระสำคัญของช่วงเวลาต่างๆ เช่นเวลาสุข 

เวลาทุกข์ เวลาหิว เวลาอิ่ม เวลาเหงา เวลาเหนื่อย และเวลาคิดถึง เป็นต้น เวลาเหล่านี้เป็นเวลาที่ทุก

คนล้วนเคยมีประสบการณ์ทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้ามุ่งหวังให้ผู้ชมมีความรู้สึกร่วมต่อเติมแต่งแต้มภาพและ

เกิดการประจักษ์ถึงจินตนาการของเวลาในผลงานของข้าพเจ้า  

ขอบเขตการศึกษา 

   ข้าพเจ้ากำหนดรูปแบบในการสร้างสรรค์ให้ออกมาในรูปแบบของงานจิตรกรรม 

การนำข้อมูลที่ได้รับจากสื่อมาวิเคราะห์กลั่นกรองและหาวิธีนำเสนอผ่านขอบเขตการสร้างสรรค์ 

ดังนี้ คอื 

ขอบเขตทางด้านเนื้อหา 

   1.  ศึกษาและไปถ่ายข้อมูลจริงจากสถานที่ที่ประทับใจในอดีต 

   2. ศึกษาจากภาพถ่ายเก็บข้อมูลจากการถ่ายภาพมุมสูงและสร้างงานร่างแบบกำหนดรูป

แบบและสร้างภาพร่าง 

ขอบเขตทางด้านรูปแบบ 

   1.  ผลงานในการแสดงออกผ่านการทำงานศิลปะในรูปแบบสัจนิยมคือการแสดงออก

แบบ ลักษณะเสมือนจริง โดยถ่ายทอดผ่านเทคนิคภาพวาดสีน้ำมันบนพื้นผ้าใบ 

   2.เน้นการแสดงออกให้เห็นถึงความแตกต่างของมุมมองแต่ละช่วงเวลาของวัน 



 4

ขอบเขตทางด้านเทคนิค 

   เทคนิคภาพวาดสีน้ำมันบนผ้าใบ 

ขั้นตอนของการศึกษา 

   1.  ศึกษารวบรวมข้อมูลจากสถานที่จริง 

   2.  ศึกษารูปแบบงานศิลปะของศิลปินท่านอื่นๆที่มีแนวทางการสร้างสรรค์คล้ายคลึง

กัน     

   3.  ศึกษาการสร้างสรรค์งานรูปแบบผลงานโดยพิจารณาในด้านเนื้อหาด้านสุนทรียภาพ 

รูปแบบ มิติ ขนาดผลงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความสัมพันธ์ตามแนวความคิดที่ตั้งไว้ 

 4.  สร้างแบบร่าง และค้นคว้าทดลองเทคนิคต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

 5.  Sketch แบบร่างสองมิติ ภาพร่างผลงาน 

 6.  ปฏิบัติงานจริงด้วยเทคนิคภาพวาดสีน้ำมันบนผ้าใบ 

 7. สร้างสรรค์ผลงานและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการพัฒนาการสร้างสรรค์ประมวล

ข้อมูลที่ศึกษาตามขั้นตอนเพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นเอกสารสำหรับนำเสนอและเผยแพร่ 

ข้อมูลจากสภาพแวดล้อม 

 1.  จากสภาพแวดล้อมจริงและประสบการณ์ที่สัมผัสด้วยตนเอง 

 2.  จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ข้อมูลเชิงวิชาการ 

 1.  จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 

 2.  จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิธีการศึกษา 

                       1.     ทำการค้นคว้าทดลองสร้างผลงานเทคนิคทางจิตรกรรมโดยสร้างรูปขึ้นใหม่

ภายในแนวความคิดที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดขอบเขตพื้นที่ว่างในรูปแบบตารางที่

ต่างเท่าๆ กันเป็นรูปทรงที่ทำให้เกิดเส้นลักษณะต่างๆ ด้วยการทำภาพร่างหาความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาพร่าง และขยายในขนาด สัดส่วนตามที่กำหนด 
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       2.     ศึกษาเรื่องสีของเวลาที่ต่างกันด้วยการศึกษาและบันทึกสภาพบรรยากาศจาก

สถานที่จริง บันทึกภาพในช่วงเวลาที่ห่างกันเป็นช่วงๆ และเอามาเปรียบเทียบความต่างของสี 

                  3.     ศึกษาความหมายของเส้นที่ให้ความหมายและความรู้สึกต่างๆ เช่น เส้น

หยัก เส้นตรง เส้นนอน เป็นต้น 



บทที่ 2 

ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

   ในการทำงานเพื่อให้ได้ผลตามจุดประสงค์ที่วางไว้ในขั้นตอนการทำงานศิลปะมีความ

จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่เพียงพอไปกับแรงบันดาลใจที่ได้รับเพื่อความสัมฤทธิ์ผลที่สมบูรณ์คือข้อมูล

ที่ได้รับโดยตรวจจากสถานที่จริงตามความเป็นไปในสภาวะสังคมและธรรมชาติในปัจจุบันข้อมูล

เท็จจริงของภาพโดยการวิเคราะห์ปริมาณของสีจากสถานที่จริงและ บันทึกเป็นภาพถ่าย ข้อมูลด้าน

วัสดุที่ใช้ในการทำงานแต่ละชิ้น ข้อมูลจากสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

   การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ ที่มีการเคลื่อนไหว และ

เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ทุกสิ่งไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนและสิ่งเหล่านี้เป็น

วัฏจักรของธรรมชาติ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี้ คือการประกาศความจริงออกไปว่าสิ่งทั้งปวงมีปัจจัย

ปรุงแต่งและปัจจัยไม่ปรุงแต่งนั้นไม่เที่ยงนี่เป็นหลักพระพุทธศาสนานี่ยิ่งเป็นการตอบปัญหาของ

คำถามที่ว่า  อะไรเป็นอะไร  เป็นอย่างยิ่ง ไม่มีอะไรจะตอบได้ยิ่งไปกว่านี้แล้วคือการบอกให้รู้ว่าสิ่งทั้ง

ปวง เป็น  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาที่ว่าเป็นอนิจจังก็คือสิ่งทั้งปวงเปลี่ยนแปลงเรื่อยไม่มีอะไรเป็นตัว

ของมันเองแม้หยุดอยู่เพียงชั่วขณะที่ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์นั้นหมายถึงสิ่งทั้งปวงมีลักษณะเป็นความ

ทนทุกข์ ทรมานอยู่ในตัวมันเอง มีลักษณะที่ดูแล้วน่าเกลียดน่าชัง น่าเบื่อหน่ายน่าระอาอยู่ในตัวมัน

เองทั้งนั้นและที่ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตานั้นหมายถึงการบอกให้รู้ว่าบรรดาสิ่งทั้งปวงนั้นไม่มีอะไรที่

ควรจะเอาไปยึดถือเอาด้วยจิตใจที่ยึดมั่นเป็นตัวตนหรือเป็นของตนไม่มีทางจะยึดเอาเป็นตัวตนหรือ

เป็นของตนได้เลย ถ้าไปยึดถือเข้าก็ต้องเป็นทุกข์  

ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์                  

   งานศิลปะที่แสดงออกด้วยรูปทรงที่เหมือนหรือคล้ายของจริงในธรรมชาติหรือใช้รูป

ทรงเหล่านั้นสื่อในการแสดงออกแต่อาจคิดแปลงหรือจัดระเบียบเสียใหม่ให้สอดคล้องกับความคิด

ของศิลปินรูปทรงที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้ห่างจากความจริงเหล่านี้จะเริ่มเป็นรูปทรงแบบ 

6
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นามธรรมขึ้นทีละน้อย ถ้ายิ่งดัดแปลงหรือตัดทอนส่วนที่เหมือนของจริงออกมากเท่าไหร่รูปทรงนั้น

ก็จะมีลักษณะเป็นนามธรรมมากขึ้นเท่านั้น  1

ความบันดาลใจและอิทธิพลที่ได้รับ                   

   อิทธิพลที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันข้าพเจ้าได้ใช้ชีวิตอยู่จังหวัดนครปฐมจึงมี

เดินทางกลับบ้านที่กรุงเทพฯบ่อยครั้งระหว่างทางข้าพเจ้าได้พบเห็นสภาพแวดล้อมที่เป็นชนบท

จนถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นตัวเมือง จึงสังเกตเห็นว่า บ้านเรือน  ตึก  อาคาร  เปลี่ยนแปลง และ ผุพัง

ไปตามกาลเวลา ข้าพเจ้าได้เพ่งมองภาพการเคลื่อนไหวของอาคารบ้านเรือนผ่านกระจกของยาน

พาหนะที่ข้าพเจ้านั่งไปได้เห็นภาพสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นเลือนลางและสร้างมิติลวงตา ซับซ้อน  

เคลื่อนไหว  ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนดังภาพวาดจิตรกรรมนามธรรมภาพเหล่านั้นเกิดมาด้วยเหตุใดและ

แล้วข้าพเจ้าได้ค้นพบที่มาของภาพการเคลื่อนไหวเหล่านั้นว่ามันเกิดขึ้นจากตัวข้าพเจ้าเองที่กำลัง

เคลื่อนที่ผ่านสิ่งเหล่านั้นด้วยความเร็วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความเลือนลางนั้นคือ

สัจธรรมอันแท้จริงข้าพเจ้าได้ซึมซับความรู้สึกเก็บบันทึกไว้ภายในจิตใจอันแฝงไปด้วยความคิดที่

ทำให้ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม  

   สังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างอย่างมากจนมี

การเสื่อมโทรมและศาสนสถานและอาคารบ้านเรือนต่างๆ ข้าพเจ้าจึงสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่

ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมการอ่านข่าวสารที่ผ่านสื่อเกือบทุกด้านทำให้เกิดกระบวนการคิด

และถ่ายทอดผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้ารูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า

เป็น  2

   ลักษณะวิธีการแบบจิตรกรรมเชิงแนวคิดคือมีความคิดหรือมุมมองที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง

ภาพสเก็ตช์ ข้อความหรือแม้แต่กระบวนการต่างๆ ล้วนถือว่าเป็นผลงานทางศิลปะ โดยศิลปินไม่

จำเป็นต้องลงมือสรรค์สร้างผลงานให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยซ้ำ มิติที่สำคัญของศิลปะคอนเซ็ปชวลคือ

การลดทอนลักษณะทางกายภาพของศิลปวัตถนุอกจากนี้ยังทำให้ศิลปินแสดงออกถึงความกล้าเสี่ยง 

กล้าทดลองด้วยวิธีการที่ไม่มีขอบเขตจำกัดทำให้เกิดรูปทรงที่มีพลังเคลื่อนไหวและที่สำคัญก็คือ

ทำให้เกิดการค้นพบมิติและภาษาใหม่ในการแสดงออกที่ไม่ซ้ำใคร 

    ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบศิลปะ (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อัมรินทร์ ปริ้นติ้งแอนพับ1

ริชซิ่ง, 2553), 417.

    พุทธทาสภิกขุ , คู่มือมนุษย์ ฉบับปฎิบัติธรรม  (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ, 2

2549), 26.
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อิทธิพลทางแนวความคิด 

   ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่าสาระที่สำคัญที่สุดของการสร้างสรรค์ศิลปะแนวความคิดการ

สร้างสรรค์จึงต้องเป็นกระบวนการทำงานของทั้งสมองและจิตใจ ศิลปินไม่ได้แสดงเพียงความรู้ 

ความเข้าใจในเรื่องที่นำมาทำเท่านั้น แต่ศิลปินต้องแสดงออกถึงความเชื่อ ความศรัทธา ทัศนะ ความ

คิดและอารมณ์ ความรู้สึกที่เขามีประสบการณ์ทางสมองและทางใจที่เข้าถึงเรื่องราวที่ทำนั้นอย่าง

ประจักษ์แจ้งออกมาในผลงานหรืออาจจะกล่าวในอีกนัยหนึ่งคือศิลปินต้องอาศัยตัวเองเป็น

ศูนย์กลางแสดงอัตตามีต่อเรื่องราวนั้นออกมาเป็นเนื้อหาสาระของผลงานศิลปกรรมนั้นย่อมสร้าง

การเปลี่ยนแปลงและบ่งบอกถึงพฤติกรรมอุดมคติความเชื่ออันเป็นการเดินทางของสภาพสังคมที่มี

เสรีภาพในการแสดงออกตามลัทธิต่างๆ ข้าพเจ้าจึงมองเห็นคุณค่าทางแนวความคิดในงาน

ศิลปกรรมยุคก่อนนั้นทรงคุณค่าและยอมรับงานศิลปกรรมยุคใหม่ด้วยเหตุผลนี้งานจิตรกรรมของ

ข้าพเจ้าจึงให้แนวความคิดที่แฝงการเตือนสติต่อผู้คนและมีอิสระในการแสดงออกเพื่อนำพาจิตใจให้

ผู้ดูและสังคมไปสู่ความดีงามช่วยสร้างจริยธรรมโดยผ่านความงดงามของงานศิลปกรรม  3

อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม                   

   ลัทธิประทับใจหรืออิมเพรสชันนิซึม(อังกฤษ: impressionism) เป็นขบวนการศิลปะที่

เกิดขึ้นในคริสต์ ศตวรรษที่ 19 ซึ่งเริ่มต้นจากการรวมตัวกันอย่างหลวมๆ ของจิตรกรทั้งหลายที่มี

นิวาสสถานอยู่ในกรุงปารีส พวกเขา เริ่มแสดงงานศิลปะในช่วงทศวรรษที่ 1860 ชื่อของขบวนการนี้

มีที่มาจากภาพวาดของโคลด โมเน่ ที่มีชื่อว่า Impression, Sunrise ("Impression, soleil levant"ใน

ภาษาฝรั่งเศส) และนักวิจารณ์ศิลปะนามว่าหลุยส์ เลอรัว  (Louis Leroy) ก็ได้ให้กำเนิดคำคำนี้ขึ้นมา

อย่างไม่ตั้งใจในบทวิจารณ์ศิลปะเชิงเสียดสีซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เลอชารีวารี (LeCharivari) 

อิทธิพลของลัทธิประทับใจยังแผ่ออกจากวงการศิลปะไปยังดนตรีและวรรณกรรม 

                 ลักษณะของภาพวาดแบบลัทธิประทับใจคือการใช้พู่กันตวัดสีอย่างเข้ม ๆ ใช้สีสว่าง ๆ มี

ส่วนประกอบของภาพที่ไม่ถูกบีบเน้นไปยังคุณภาพที่แปรผันของแสง (มักจะเน้นไปยังผลลัพธ์ที่เกิด

จากการเปลี่ยนแปลงของเวลา) เนื้อหาของภาพเป็นเรื่องธรรมดาๆ และมีมุมมองที่พิเศษจิตรกรแนว

ประทับใจได้ฉีกกรอบการวาดที่มาตั้งแต่อดีตพวกเขาจึงได้ชื่อว่าเป็นพวกขบถ พวกเขาได้วาดภาพ

จากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในปัจจุบันให้ดูประหลาดและไม่สิ้นสุดสำหรับสาธารณชนที่มาดูงานของพวก

เขานักวาดแนวนี้ปฏิเสธที่จะนำเสนอความงามในอุดมคติและมองไปยังความงามที่เกิดจากสิ่งสามัญ

แทน พวกเขามักจะวาดภาพกลางแจ้ง มากกว่าในห้องสตูดิโอ อย่างที่ศิลปินทั่วไปนิยมกัน เพื่อที่จะ

    ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบศิลปะ, 298.3
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ลอกเลียนแสงที่แปรเปลี่ยนอยู่เสมอในมุมมองต่างๆ ภาพวาดแบบลัทธิประทับใจประกอบด้วยการ

ตวัดพู่กันแบบเป็นเส้นสั้นๆ ของสีซึ่งไม่ได้ผสมหรือแยกเป็นสีใดสีหนึ่งซึ่งได้ให้ภาพที่เกิดขึ้นตาม

ธรรมชาติและมีชีวิตชีวาพื้นผิวของภาพวาดนั้นมักจะเกิดจากการระบายสีแบบหนาๆ ซึ่งทำให้พวก

เขาแตกต่างจากนักเขียนยุคเก่าที่จะเน้นการผสมผสานสีอย่างกลมกลืนเพื่อให้ผู้อื่นคิดว่ากำลังมอง

ภาพวาดบนแผ่นเฟรมให้น้อยที่สุดองค์ประกอบของลัทธิประทับใจยังถูกทำให้ง่ายและแปลกใหม่ 

และจะเน้น ไปยังมุมมองแบบกว้าง ๆ มากกว่ารายละเอียด 

   มูลเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดศิลปะในลัทธิประทับใจพอสรุปได้ดังนี้เป็นไปตามกฎ

วิวัฒนาการของธรรมชาติ ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามครรลองของชีวิต จากสภาพ 

หนึ่งสู่สภาพหนึ่ง ไม่สามารถหยุดอยู่กับที่ และความคิดร่วมสมัยย่อมเบื่อหน่ายกับสิ่งซ้ำซากจำเจ มี

กฎเกณฑ์ยุ่งยากไม่มีอิสระไม่มีการท้าทายสติปัญญาคตินิยมศิลปะแบบเก่าๆ อาทิคลาสสิกใหม่ 

(neoclassicism) จินตนิยม (romanticism) และสัจนิยม (realism) ซึ่งเกิดขึ้นและหมดความนิยมลง 

ล้วนเป็นบทพิสูจน์อันดีสำหรับกฎ วิวัฒนาการอนึ่งสภาพของสังคม เศรษฐกิจ และปรัชญาของชีวิต

ได้แปรเปลี่ยนไป คำว่าอิสรภาพ เสรีภาพและภราดรภาพ เป็นหลักทั่วไปในการแสวงหาทางออกใหม่

ลัทธิปัจเจกชนได้รับการนับถือ ทางด้านเศรษฐกิจเป็นไปตามแนวเสรีนิยมศิลปินต้องดำรงชีพอยู่ด้วย

ตนเองไม่มีข้อผูกพันหรือรับคำสั่งในการทำงานดังแต่ก่อนความก้าวหน้าทางวิชาการต่างๆ รุดไป

อย่างรวดเร็วมาก โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การค้นคว้าทฤษฎีแม่สีแสงอาทิตย์เพิ่มเติม และนัก

วิทยาศาสตร์ชื่อเชอวเริล (Chevreul) ได้เขียนตำราเกี่ยวกับทฤษฎีสีเป็นมูลเหตุจูงใจให้ศิลป็น เห็น

ทางใหม่ในการแสดงออกประกอบกับได้มีการประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปทำให้เขียนภาพเหมือนจริงลด

ความนิยมลง ไป เพราะสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้ให้ผลิตผลที่เหมือนจริงและรวดเร็วกว่า การคมนาคมโดย

ทั่วไปได้รับการพัฒนาให้รวดเร็วขึ้น ความเคลื่อนไหวถ่ายเททางศิลปวัฒนธรรมของชาติต่างเป็นไป

โดยสะดวกทำให้ศิลปินมีทรรศนะกว้างขวาง มีความเข้าใจต่อโลกภายนอกมากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างเช่น 

ในปี ค.ศ. 1867 มีการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมของญี่ปุ่นขึ้นในปารีสซึ่งก่อให้เกิดแรงดลใจต่อ

ศิลปินหนุ่มสาวหัวก้าวหน้าในยุคนั้นอย่างมากเป้นต้นมีการพัฒนาสืบทอดความคิดของศิลปินรุ่น

ก่อนหน้านี้ ได้แก่ พวกสัจนิยมซึ่งนิยมสร้างจากความเป้นจริงที่สามารถ มองเห็นได้ และพวกจิตรกร

หนุ่มกลุ่มธรรมชาตินิยมโดยเฉพาะพวกกลุ่มบาร์บีซงซึ่งไปรวมกันอยู่ที่หมู่บ้านบาร์บีซงใกล้ป่าฟ

แตนโบลอยู่ไม่ห่างจากปารีสเท่าใดนัก กลุ่มนี้จะยึดถือเอาธรรมชาติ อันได้แก่ ขุนเขาลำเนาไพร เป็น

สิ่งที่มีความงามอันบริสุทธิ์และมีคุณค่าสูงสุดพวกเขาจะออกไปวาดภาพ ณ สถานที่ที่ต้องการ ไม่มัว

นั่ง จินตนาการอยู่ในห้องดังแต่ก่อนนอกจากนี้ยังได้รับแรงดลใจจากจิตรกรอังกฤษสองคน คือ

จอห์น คอนสเตเบิลและ วิลเลียม เทอร์เนอร์ซึ่งมีแนวการสร้างงานคล้ายกลับกลุ่มบาร์บีซงศิลปินที่
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สำคัญของกลุ่มอิมเพรสชันนิสม์ ได้แก่โคลด โมเนต์ (Claude Monet) ซิสเลย์ (Alfred Sisley) เด

อกาส์ (Edgar Degas) ปิซาโร (Camille Pissarro) เรอนัว  (Pierre-Auguste Renoir) มาเนต ์(Edouard 

Manet  4

ภาพที่ 1  โคลด โมเนต์ “The Tour Saint-Romain Portal, Morning Effect” , “The Portal Grey     

    Weather” สีน้ำมันบนผ้าใบ, 106.5 x 73.2, 100.2 x 65.4 ซม. ฝรั่งเศษ, หอศิลป์ โอเซ่ 

ที่มา: Guy Cogeval, Orsay Museum Visitor Guide  (Paris: Edition Artlys, 2012), 85. 

    วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ศิลปะแบบอิมเพรสชั่นนิสม์, เข้าถึงเมื่อ  20 กันยายน 2559, 4

เข้าถึงได้จาก http://www.ipesk.ac.th/ipesk/home/VISUAL%20ART/lesson444
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ภาพที่ 2  โคลด โมเน่ “The Saint-Lazare Train Station” สีน้ำมันบนผ้าใบ, 75 x 104 ซม. ฝรั่งเศส 

ที่มา: Guy Cogeval, Orsay Museum Visitor Guide  (Paris: Edition Artlys, 2012), 75.  

ศิลปะคอนเซ็ปชวลอาร์ต  

   ศิลปะเชิงแนวคิด (Conceptual art) คือศิลปะที่กรอบความคิด (concept) หรือ  ความคิด

ที่เกี่ยวกับงานมีความสำคัญกว่าความงามและวัสดุที่ใช้ฉะนั้นงานหลายชิ้นที่สร้างขึ้นที่บางครั้งก็

เรียกว่า “ศิลปะจัดวาง” ของศิลปินซอล เลวิทท์  จึงเป็นงานที่สามารถประกอบขึ้นได้โดยผู้ใดก็ได้โดย

การทำตามคำสั่งที่ซอลระบุไว้ให้วิธีการสร้างงานศิลปะนี้เป็นพื้นฐานของงานของคำนิยาม

ของ“ศิลปะเชิงแนวคิด”ของซอลที่ว่า:“การสร้างศิลปะเชิงแนวคิดความคิดหรือแนวคิดเป็นสิ่งที่

สำคัญที่สุดของการสร้างงานเมื่อศิลปินใช้รูปลักษณ์ของศิลปะเชิงแนวคิดก็จะหมายความว่าการ

วางแผนและการตัดสินใจที่จะสร้างงานได้รับการทำไปแล้ว การสร้างงานจริงจึงเป็นการทำอย่างเป็น

พิธีเท่านั้นความคิดกลายมาเป็นเครื่องมือในการสร้างงานศิลปะในทศวรรษ 1960 ซอล เลวิทท์ 

ศิลปินอเมริกันได้คิดค้นคำว่า “คอนเช็ปชวลอาร์ต” ขึ้นเพื่อใช้อธิบายถึงการเคลื่อนไหว ทางศิลปะที่

ตัวผลงานไม่ได้มีความสำคัญมากเท่ากับความคิดหรือมุมมองที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพสเก็ตช์ข้อความ

หรือแม้แต่กระบวนการต่างล้วนถือว่าเป็นผลงานทางศิลปะโดยศิลปินไม่จำเป็นต้องลงมือสรรสร้าง

ผลงานให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยซ้ำมิติที่สำคัญของศิลปะคอนเซ็ปชวลคือการลดทอนลักษณะทาง

กายภาพของศิลปวัตถุให้เหลือเพียงจินตนาการที่เกิดขึ้นเป็นภาพในใจของผู้ชมเท่านั้นด้วยเสียง
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วิพากษ์วิจารณ์สถาบันต่างๆและความกังขาเกี่ยวกับศิลปะในรูปแบบเดิมๆคอนเซ็ปชวลอาร์ตจึง

กลายเป็นทางเลือกใหม่ที่มีความสำคัญในวงการศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ภาพถ่ายกลายเป็น

ของเกร่อที่มีให้พบเห็นอยู่ทั่วไปและภาพเขียนกลายเป็นวิธีการนำเสนอศิลปะอันแสนโบราณ  5

ภาพที่ 3  เมล บอชเนอร์ “Event Horizon” สีอคริลิคบนผ้าใบ, แปรผันตามพื้นที่, สหรัฐอเมริกา 

ที่มา: ดาเนียล มาร์โซนา, คอลเซ็ปชวลอาร์ต, แปลโดย อณิมา ทัศจันทร์ (เชียงใหม่: ไฟน์อาร์ท 

2552), 40. 

อิทธิพลที่ได้รับจากรูปแบบงานศิลปะ 

                    ที่มาและความสําคัญของ เทคนิค PHOTOMONTAGE (ศิลปะการตัดแปะ) ภาพถ่าย

เป็นสิ่งที่สามารถสื่อสารและถ่ายทอดเรื่องราวได้ด้วยตัวเองการเกิดขึ้นของภาพถ่ายทําให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างมากมาย ภาพถ่ายถูกนํามาใช้ในการบันทึก สิ่งที่เกิดขึ้น บันทึกความจริงช่วย

ในเรื่องของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เข้ามาแทนที่ภาพเขียนซึ่งต้องใช้ทักษะสูงกินเวลานาน และไม่

อาจเชื่อได้ว่าภาพเขียนมีความสมจริงที่สุดหรือไม่ภาพถ่ายจึงเป็นสื่อที่นําเสนอความจริงมีความน่า

เชื่อถือมากที่สุดภาพถ่ายในยุคแรกนั้นถูก วิพากย์วิจารณ์อย่างมาก ศิลปิน จิตรกร เห็นว่าภาพถ่ายไม่

ได้เป็นศิลปะ ช่างภาพเพียงแค่กด ชัตเตอร์เท่านั้น ไม่ได้ใช้ทักษะและเวลานาน ต่างจากงานจิตรกรรม

    ดาเนียล มาร์โชนา, คอนเซ็ปชวลอาร์ต ( เชียงใหม่: เชียงใหม่ไฟน์อาร์ท, 2552 ), 40.5
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ที่ศิลปินต้องใช้ทักษะสูงใช้เวลาและความอดทนอย่างมากกว่าจะสามารถผลิตผลงานได้ชิ้นหนึ่ง 

ภาพที่ทํากําลังเกิดขึ้นใหม่ในยุคสมัยนั้นจึงต้องเลียนแบบสุนทรียศาสตร์ความงามจากภาพจิตรกรรม 

ทั้งการจัดองค์ประกอบทุกอย่างถูกทําให้เหมือนภาพจิตรกรรมที่สุด ภาพถ่ายนี้คือ (Pictorialism) ทํา

ให้ภาพ มีความประณีตบรรจง ศิลปะได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามความคิดในแต่ละยุคสมัย 

ในช่วงปี 1920 หลังจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ศิลปะการตัดต่อภาพถือเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้น 

ใหม่ (Photomontage) เริ่มจากศิลปินที่ตัดต่อภาพเพื่อต้องการคลายเครียดตัดต่อภาพคนให้หัวโตดู

เป็นไปไม่ได้จริงเพื่อความสนุกสนาน ซึ่งต่อมาได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ศิลปิน จํานวนมากได้

ทําภาพตัดต่อและถือว่าภาพตัดต่อเป็นงานศิลปะยุคใหม่ที่กรุงเบอร์ลินในประเทศเยอรมันมีกลุ่ม

เคลื่อนไหวทางศิลปะชื่อว่ากลุ่ม DaDaเป็นกลุ่มที่ช่วยผลักดันให้ภาพตัดต่อได้รับความนิยมโดยมีการ

จัดการประกวดภาพตัดต่อในโปสการ์ดและทําให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจทําให้เกิดศิลปะสมัย ศิลปะ

แบบ Surrealism ซึ่งได้รับความนิยมในยุโรปได้นําเอา เทคนิคของ photomontage เข้าไปใช้ในการ

สร้างงานแบบ surrealism ด้วยกลุ่ม Dada มีได้ มีการพูดคุยกับศิลปินกลุ่มต่างๆอย่าง Pop Art และ

ร่วมกันเคลื่อนไหวผ่านทางการทํา magazine ทําให้ศิลปะ Photomontage เป็นที่นิยมและแพร่หลาย

มาจนถึงปัจจุบันและเป็นที่นิยมในงานโฆษณาเป็นอย่างมากแนวคิดหลังสมัยใหม่ Postmodern เป็น

แนวคิดที่ละทิ้งความจริงใน ทฤษฎีเก่าๆ ที่ postmodern ได้แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของความ

หมายที่ถูกสร้างขึ้นการใช้วิทยาศาสตร์เป็นแกนนําในการหาคําตอบว่าอะไรจริงไม่จริงกลายเป็นเรื่อง

เก่า ทําให้มนุษย์ตั้ง คําถามว่าวิทยาศาสตร์ดีจริงหรือเปล่ามนุษย์ได้มาถูกทางหรือไม่ความหมายต่างๆ

ที่ถูกนิยามขึ้นโดยมนุษย์นั้นซึ่งทําให้คนเชื่อด้วยการสร้างขึ้นมาเป็นความรู้นั้นเป็นความจริงแท้หรือ

ไม่ ซึ่งความหมายต่างๆ ไม่มีอะไรตายตัวความหมายคือการต่อสู้ที่สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้หลัง

สมัยใหม่ทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมากสื่อต่างๆมีการบีบอัดใส่เรา

อย่างรวดเร็วเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้มนุษย์แปลกแยกจากสังคมที่เป็นอยู่เกิดการล่มสลาย

ระหว่างความจริงกับภาพจําลองการลอกเลียนคัดลอกงานศิลปะภาพถ่ายสิ่งเหล่านี้กลายเป็นตัวแทน

ความจริง การสร้างภาพจําลองจากคอมพิวเตอร์สร้างความจริงขึ้นมาใหม่จากโมเดล 3มิติสิ่ง เป็นการ

สร้างความสมจริงขึ้นมาล่อลวงเราซึ่งความจริงแล้วสิ่งเหล่านี่ไม่ใช่ ของจริง การละทิ้งความจริงนั้น

กล่าวได้ว่าได้เกิดขึ้นมาแล้วในศิลปะแบบ impressionism ที่ได้ละทิ้งแนวคิดเก่าซึ่งว่าศิลปะที่ดีต้องมี

ความสมจริงงานศิลปะในยุคนี้ไม่ได้ตอบสนองชนชั้นสูงอีกต่อไปแต่เป็นการพูดถึงวิถีชีวิตของ

ชนชั้นกลางที่ได้เกิดขึ้นในสมัยนั้นภาพเขียนในยุคนี้ได้เป็นการแสดงออกถึงความประทับใจเป็น

หลักให้ความสําคัญกับแสงและสีได้เริ่มมีการนําวิทยาศาสตร์เข้ามาให้ในการเขียนรูปโดยมีการค้น

พบว่าแสงที่ตกกระทบกับวัตถุมี 7 สีซึ่งถือ เป็นเรื่องใหม่สําหรับยุคนั้นภาพเขียนในยุคนี้ไม่ได้เน้นให้
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มีความงามที่ละเอียดไม่มีการเกลี่ยสีให้ เข้าหากันแบบงานศิลปะยุคก่อนๆ ภาพที่เขียนไม่จําเป็นต้อง

มีขนาดใหญ่เพราะภาพเน้นอารมณ์ อย่างเช่นงานของ van gogh ไม่ได้อิงความเป็นจริงในธรรมชาติ

อยู่เลยในห้วงขณะนั้นฝีแปรงจึงหยาบและนิยมเขียนให้เสร็จอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นว่าศิลปะไม่จํา

เป็นจะต้องทําให้ใหญ่โตหรือใช้เวลานานและนิยมเขียนภาพที่เกี่ยวกับชีวิตของคนกิจกรรมของคน

ตามสถานที่ต่างๆ  

อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 

                  เดวิด ฮอคเน่ – การถ่ายภาพวาดภาพจะไม่เท่ากัน 

                 ความเห็นเกี่ยวกับการถ่ายภาพ เช่น “ถ่ายภาพเป็นเพียงสิ่งที่ดีสำหรับการทำสำเนา” “การ

ถ่ายภาพไม่สามารถแสดงเวลา” และอื่นๆ สื่อเหล่านี้บอกเราได้บางอย่างว่า การถ่ายภาพไม่สามารถ

นำเราไปสู่วิธีการใหม่ในการมองเห็นมันอาจจะมีความเป็นไปได้อื่นๆ แต่การวาดภาพสามารถขยาย

วิธีการมองเห็น  

   การสร้างภาพของฮอคเน่เกิดขึ้นโดยบังเอิญเขาสังเกตเห็นในวัยหกสิบที่ช่างภาพใช้

กล้องที่มีเลนส์กว้างถ่ายภาพเขาไม่ชอบการถ่ายภาพเช่นนี้เพราะพวกเขามักจะออกมาค่อนข้าง

บิดเบือน เขาเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับการวาดภาพของห้องนั่งเล่นและระเบียงใน Los Angeles เขา

เริ่มทำงานมากขึ้นด้วยการถ่ายภาพหลังจากการค้นพบนี้และได้หยุดการวาดภาพสำหรับระยะเวลาที่

จะไล่ตามเฉพาะรูปแบบใหม่ของการถ่ายภาพนี้ 1982 ฮอคเน่ สำรวจการใช้งานของกล้องทำให้ภาพ

คอมโพสิตของการถ่ายภาพโพลารอยย์จัดในตารางสี่เหลี่ยม หลังจากนั้นก็ใช้ฟิล์ม 35 มิลลิเมตร เพื่อ

สร้างภาพตัดปะรวบรวมภาพ “สมบูรณ์” จากชุดของการถ่ายภาพรายละเอียดเป็นรายบุคคล 

   ฮอคเน่ อุปสรรคสำคัญคิดว่าเขาได้เอาชนะเป็นมุมมองที่ จำกัด ของกล้องนิ่งๆ รูปเดียว

เท่านั้นที่สามารถแสดงให้เห็นถึงจุดหนึ่งของมุมมองที่มักจะเป็นระยะเวลาขนาดเล็กของเวลา “ภาพ

ทั้งหมดส่วนใหญ่มีข้อบกพร่องเหมือนกัน คือ “ไม่มีเวลา” จากนั้นเขาก็ได้ไปติดตามมุมมองการถ่าย

ภาพที่ผิดกลับหลายร้อยปีที่ผ่านมาและยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการประดิษฐ์ของกล้อง obscuraCubism 

ช่วยในการโค่นล้มมุมมองเดียวในมือศิลปะแต่กับการถ่ายภาพก็ยังคงมีอยู่คิด ที่อยู่เบื้องหลังตาราง

การแบ่งภาพของฮอคเน่ ก็คือการฉีกหลายจุดอ้างอิงในการถ่ายภาพในระยะสั้นที่จะทำให้มัน Cubist 

(เกี่ยวกับการวัดปริมาตร หน่วยวัดโบราณ เท่ากับ ประมาณ 18-22 นิ้ว)         6

    สุจิต เมทาวงค์, postmodern, เข้าถึงเมื่อ 20 กันยายน 2559 , เข้าถึงได้จาก http://6

www.photoartcmu.com/sites/default/files/520310219 pure.pdf
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ภาพที่ 4  เดวิด ฮอคเน่ “Joiners”- Creative Polaroid Collages, ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา                            

ที่มา: David Hockney, Creative Polaroid Collages, accessed October 29, 2016, available from     

http://www.shootingfilm.net/2013/01/joiners-polaroid-collages-by-david.html 
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ภาพที่ 5  เดวิด ฮอคเน่ “Joiners”- Creative Polaroid Collages, ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา 

ที่มา: David Hockney, Creative Polaroid Collages, accessed October 29, 2016, available from 

http://www.shootingfilm.net/2013/01/joiners-polaroid-collages-by-david.html 
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ภาพที่ 6  เดวิด ฮอคเน่ “Joiners”- Creative Polaroid Collages, ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา 

ที่มา: David Hockney, Creative Polaroid Collages, accessed October 29, 2016, available from 

http://www.shootingfilm.net/2013/01/joiners-polaroid-collages-by-david.html 
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ภาพที่ 7  เดวิด ฮอคเน่ “Joiners”- Creative Polaroid Collages, ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา  

ที่มา: David Hockney, Creative Polaroid Collages, accessed October 29, 2016, available from  

http://www.shootingfilm.net/2013/01/joiners-polaroid-collages-by-david.html 
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อิทธิพลที่ได้รับจากบทความทางปรัชญา 

   ว่าด้วยปรากฏการณ์วิทยาของจิตสำนึกเรื่องเวลา “การทำพื้นที่ให้มีความหมายของ

เวลา” คือการเสนอประสบการณ์ที่มีชีวิตชีวาการปรากฏขึ้นของปัจจุบันกาลซึ่งไม่เพียงพอแต่ดำรง

อยู่อย่างถาวรในจิตสำนึกของเราได้เท่านั้นแต่ยังสามารถก้าวข้าวผ่านจากจึตสำนึกไปสู่พื้นที่ใดๆ ก็ได้

เพื่อทำให้พื้นที่ทางกายภาพนั้นมีความหมายของเวลา 

   “พื้นที่จิตสำนึกของเวลา” คือมีพื้นที่ของเวลาเป็นวัตถุวิสัยแต่วัตถุวิสัยในที่นี้ไม่ใช่

กายภาพ ในขณะเดียวกัน ก็ได้ปฏิเสธวิทยานิยมที่แยกจิตออกไปจากกาย แต่กลับยอมรับในความเป็น

อัตวิสัยของพื้นที่และเวลาการใช้พื้นที่ในงานศิลปะมาเป็นตัวอย่างในการพิสูจน์ความมีอยู่ของ

จิตสำนึกแบบข้ามพ้นจากสภาวะอัตวิสัยไปสู่สภาวะวัตถุวิสัย จิตสำนึกของเวลา เป็นปัจจัยสำคัญที่

ทำให้พื้นที่หนึ่งมีชีวิตขึ้นมาได้โดยอธิบายว่าเวลาในลักษณะดังกล่าวเป็นแหล่งกำเนิดของความจริง

แท้ เรียกว่า “เวลาในจิตสำนึก” นี้ว่า เวลาที่ทุกคนสำนึกรู้ได้ตรงกัน (objective time – เวลาที่เป็น

วัตถุวิสัย)  

   การปรากฏขึ้นของปัจจุบันกาลซึ่งไม่เพียงแต่ดำรงอยู่อย่างถาวรในจิตสำนึกของเราได้

เท่านั้น แต่ยังสามารถก้าวข้ามผ่านจากจิตสำนึกไปสู่พื้นที่ใดๆ ก็ได้เพื่อทำให้พื้นที่ทางกายภาพนั้นมี

ความหมายของเวลาอันได้แก่ “อดีต ปัจจุบัน  อนาคต” การรับรู้สิ่งของในพื้นที่ผ่านการเห็นและ

สัมผัสร่างกายไม่ได้เป็นแค่การรับรู้ความสัมพันธ์แบบกายภาพอันมีสองมิติอย่างที่เข้าใจกันเท่านั้น 

แต่การรับรู้ดังกล่าวมีมิติที่สามด้วยเขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวอันเป็นการรับรู้ได้ถึงศักยภาพที่จะ

ดำเนินการต่อไปได้การรับรู้นี้เป็นการรับรู้ในระดับลึกซึ้งเทียบเคียงได้กับการรับรู้ได้ถึงการมีชีวิต 

เนื่องจากคุณสมบัติสำคัญของชีวิตคือ ศักยภาพที่จะเคลื่อนไหวได้นั่นเอง   7

   จากการที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาและค้นคว้าเรื่องราวเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผลงานและข้อมูล

ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ และผลงานศิลปะที่เป็นแรงบันดาลใจให้

ข้าพเจ้าได้แนวทางในการสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาหาความรู้ต่างๆ

ทำให้ตัวข้าพเจ้าเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และนำมาต่อยอดสร้างสรรค์และ ยังสามารถบอกต่อและเป็น

ตัวอย่างที่ดีในการค้นคว้าข้อมูลต่อไป  

    จริยา นวลนิรันดร์, ว่าด้วยปรากฎการณ์วิทยาของจิตสำนึกเรื่องเวลา, เข้าถึงเมื่อ 29 7

ตุลาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.midnightuniv.org/Edmund Husserl 
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 ภาพที่ 8  ภาพใบหน้า Edmund Husserl 

ที่มา: Edmund Husserl, Phenomenon, accessed October 29, 2016, available from https://

www.youtube.com/watch?v=N8TVGtUkByo    
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ภาพที่ 9  Edmund Husserl “Bracketing and Phenomenological Reduction” เยอรมัน   

ที่มา: Edmund Husserl, Bracketing and Phenomenological Reduction, accessed October 29 ,

2016, available from https://phenomenologyresearch.wordpress.com/2011/05/07/bracketing-and-

phenomenological-reduction/  



บทที่ 3 

การกำหนดรูปแบบและวิธีการในการสร้างสรรค์     

     

                รูปแบบในการนำเสนอวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า เป็นผลงาน  2มิติในลักษณะจิตรกรรมเชิง

ความคิดเป็นการแสดงออกถึงการแปรเปลี่ยนและการเคลื่อนที่ของเวลาในช่วงเวลาที่ต่างกันเช้า 

กลางวันเย็นและกลางคืนของสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันโดยมีขั ้นตอนในการ

สร้างสรรค์ดังนี้ คือการหาข้อมูลรูปแบบในการสร้างสรรค์วิธีการในการสร้างสรรค์การหาข้อมูล

จากสถานที่จริง ( แม่น้ำ,ตึก,วัดและอาคารบ้านเรือน ) โดยการถ่ายภาพค้นคว้าหาข้อมูลจากสื่อต่างๆ 

เช่น อินเตอร์เน็ตหนังสือภาพผลงานศิลปินไทยและต่างประเทศศึกษาบรรยากาศนั้นจากสถานที่จริง 

เพื่อนำมาวิเคราะห์ค่าน้ำหนักของสีและปริมาณเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานหา

ข้อมูลของรูปทรง และความเป็นไปได้ของพื้นที่ว่าง และการจัดเรียงเฟรมขั้นตอนการศึกษาข้อมูล 

การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า มีขั้นตอนในการศึกษาข้อมูลดังนี้ คือ  

                      1.     การหาข้อมูลในส่วนที่เป็นเรื่องราวที่สนใจ ทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหา ทั้งสอง

ส่วนต้องสัมพันธ์กัน ในเชิงความคิดและขัดแย้งกันในด้านรูปแบบโดยใช้ประสบการณ์ในการดำเนิน

ชีวิตในแต่ละวันและเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ต่างๆ ในแต่ล่ะช่วงเวลานำเอาสองสิ่งมา

เชื่อมโยงกันแล้วจึงนำมากลั่นกรองเรื่องที่สนใจและมุมมองที่ประเด็นต่อเนื่องไปกับความคิดและ

ความรู้สึก 

   2. การเก็บบันทึกข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายและการเขียนภาพจากที่จริงและนำไปสู่การสร้าง

แบบร่างจริง คิดและวิเคราะห์รูปแบบในการจัดเรียงเฟรมให้สอดคล้องกับเนื้อหาและสาระของภาพ

ต้นแบบ  

                        3.     หาความเป็นไปได้ในการจัดวางรูปแบบของเฟรมเพื่อโต้ตอบกับผู้ที่ชมผลงาน

ให้คิดตามหรือย้อนแย้งกับสาระและเนื้อหาที่มีในภาพผลงาน 

22



  23

รูปแบบในการสร้างสรรค์ 

         รูปแบบในการสร้างสรรค์ประกอบไปด้วยสีที่สื่อทางด้านอารมณ์ความรู้สึก ที่ใกล้เคียง

กับความจริงมากที่สุด วัสดุที่สร้างเรื่องราว ความจริง ความหมายในตัว  

สี ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวเป็นระนาบมีทิศทางที่ขัดแย้งและต่อเนื่องแสดงความรู้สึกแบบไหล

เอื่อยๆจนไปถึงการเคลื่อนไหวที่สลับซับซ้อนขึ้นสีนั้นอาจมีอยู่จริงตามธรรมชาติหรืออาจปรับ

เปลี่ยนการใช้สีไม่เป็นจริงก็ได้เพื่อเน้นแทนอารมณ์ความรู้สึกส่วนน้ำหนักเกิดจากการทับซ้อนให้มิติ

ลวงตาทำให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวและแปลเปลี่ยน              

วัสดุ คือเฟรมสื่อความหมายในตัวมันเองและอาจจะคล้อยตามสีหรือสีอาจคล้อยตามวัสดุผลงานบาง

ชิ้นใช้วัสดุปูพื้นก่อนแล้วจึงค่อยว่างสีวางน้ำหนักทีหลังขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ล่ะชิ้นงาน

นั้นๆ 

วิธีการสร้างสรรค์ 

   1. ศึกษาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติทั้งจากธรรมชาติจริงพร้อมถ่ายภาพ 

   2. บันทึกข้อมูลโดยตรง และจากสื่ออืนๆ  

   3. ทำ Sketch แก้ปัญหาและพัฒนาหาความเป็นไปได้ในทุกทาง (จำนวนมาก) 

   4. วิเคราะห์และสังเกตุเพื่อหาความลงตัวของผลงานก่อนลงมือปฎิบัติงานจริง 

   5. ปฏิบังานจริงโดยใช้วิธีการเขียนสีทีล่ะชั้น 

   6. วิเคราะห์และวิจารณ์ด้วยตนเอง  และอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ 

   เพื่อให้บรรลุถึงจุดเป้าหมายของการปฏิบัติหลังจากที่ได้ภาพต้นแบบที่มีการกำหนด

สัดส่วน และพร้อมที่จะนำมาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ ขั้นตอนต่อไปคือลงมือปฏิบัติผลงาน

จริง โดยมีรายละเอียดซึ่งสรุปได้เป็นขั้นตอนดังนี้  

   1. กำหนดรูปแบบการจัดเรียงเฟรมและขนาดเพื่อทำแม่แบบตามรูปทรงต่างๆที่กำหนด

ไว้ แล้วจึงประกอบโครงเฟรมออกมาตามแบบที่ร่างไว้  

                      2.      การเตรียมผ้าใบจะต้องเป็นผ้าใบผิวเรียบที่ขึงบนกรอบไม้จากนั้นจึงใช้สีอะคลิริค

ผสมน้ำทารองพื้นลงไปในบางชิ้นมีการเตรียมพื้นให้มีพื้นผิวที่ขรุขระเพื่อตอบสนองและสอดคล้อง

ไปกับต้นแบบ 

                                 3.     เริ่มร่า งภาพลงบนชิ้น เฟรมทีละชิ้นแล้วจึงนำมาต่อกัน เพื ่อดูภาพรวมใน

บางชิ้นไม่นำมาต่อกันในขณะขึ้นรูปเพื่อให้ได้ภาพที่บิดเบียนไปจากความถูกต้องเล็กน้อย 
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   4. การลงสีคือเริ่มจากการลงสีจากเข้มไปสว่างในสว่นของพื ้นที่ที่เป็นเงาจะเป็นชั้นแรก

จึงมีความบางและโปร่งแสงจากนั้นก็เริ่มลงสีที่มีลักษณะของน้ำหนักที่อ่อนลงมาเรื่อยๆจนถึงสีที่

อ่อนที่สุด 

                      5.   การติดตั้งผลงานในแต่ล่ะชิ้นจะมีขั้นตอนและระดับการมองที่แตกต่างกันเพื่อให้

เหมาะสมกับภาพที่วาดไว้ให้มากที่สุดในบางชิ้นจะติดตั้งสูงกว่าระดับสายตาและในบางชิ้นจะต่ำกว่า

ระดับตา ทั้งนี้เพื่อความประสานกลมกลืนกับระหว่างตัวผลงานและผู้ที่ชมผลงานให้สอดคล้องกัน 

อุปกรณ์ในที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

   โครงกรอบเฟรมตีไม้อัด สีน้ ำมัน สีอคริลิค พู่กัน แปรงทาสี ลูกกลิ้ง ผ้าใบ กระดาษสี

น้ำมัน 

   ในผลงานของข้าพเจ้าที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามีการประกอบกันสองส่วนคือ

ส่วนที่เป็นงานจิตรกรรมแบบเหมือนจริงและอีกส่วนที่เป็นการประกอบกันของรูปแบบเฟรม

ภายนอกที่ให้ความรู้สึกโน้มนำคนดูให้มีส่วนร่วมกับงานจิตรกรรมของข้าพเจ้าเพื่อตอกย้ำความเป็น

รูปธรรมภายในและความเป็นนามธรรมภายนอกของภาพและนำสองส่วนมาประสานกันให้

กลมกลืนที่สุดเพื่อให้สอดรับกันในเรื่องราวพื้นที่และเวลา 

ภาพที่ 10  ร่างความคิด 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ภาพที่ 11  ร่างรูปแบบ 

ภาพที่ 12  ร่างรูปแบบ 
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ภาพที่ 13  ภาพต้นแบบผลงาน 

ภาพที่ 14  การออกแบบโครงเฟรมภายนอก 
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ภาพที่ 15  ร่างโครงเฟรมประกอบกับภาพ 

 ภาพที่ 16  ร่างโครงเฟรมประกอบกับภาพ 
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ภาพที่ 17  ร่างโครงเฟรมประกอบกับภาพ 
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ภาพที่ 18  การขึ้นรูปภาพร่วม 
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ภาพที่ 19  การขึ้นน้ำหนักภาพรวม 
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ภาพที่ 20  วัสดุอุปกรณ์



บทที่ 4 

วิเคราะห์ พัฒนาการและคลี่คลายผลงานวิทยานิพนธ์ 

   ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงให้เห็น

เรื่องราวของเวลาและการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏขึ้นในธรรมชาติและวิถีชีวิตคนเมืองที่ข้าพเจ้าสังเกต

และศึกษาหาสาระในการเปลี่ยนแปลงของสังคมในช่วงเวลาต่างในการค้นคว้าทดลองหาแนวทาง

และวิธีการให้เหมาะสมและเป็นลักษณะเฉพาะตัวจำเป็นต้องสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องเป็น

ลำดับขั้นตอน โดยที่ข้าพเจ้าวิเคราะห์ถึงพัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าออกเป็น  

2 ระยะ ดังนี้ 

วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงาน   

   ระยะที่ 1  ผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ ์

   การสร้างสรรค์ผลงานในระดับต้นนั้นเป็นการค้นคว้าแสวงหาแนวทางในการ

แสดงออกเนื่องจากข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมจากความประทับใจ ของแสงสี รูปทรง การ

เคลื่อนไหวของภาพวิวทิวทัศน์โดยไม่ทราบว่าเกิดขึ้นได้อย่างใดจึงต้องทดลองรวมทั้งกระบวนการ

ในการถ่ายทอดอารมณ์ให้เกิดความพอใจในระดับต้นก่อนซึ่งในระดับเริ่มต้นนั้นยังไม่ปรากฏอารมณ์

ของตนเองเด่นชัดนักเพราะยังไม่คิดอย่างรอบคอบจึงต้องค้นคว้าและหารูปแบบในการแสดงออกให้

ได้มากที่สุด 

   สิ่งต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นในผลงานของข้าพเจ้านั้นล้วนมาจากประสบการณ์ทางศิลปะที่

ทำงานร่วมกับหลักความเป็นจริงและมีเหตุผล โดยหาความเกี่ยวข้องกันทางความหมายและรูปแบบ

การจัดวางเฟรมภายนอกกับเนื้อหาภายในภาพให้สอดประสานและกลมกลืนกันฉะนั้นข้อมูลองค์

ความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องคำแนะนำ วิจารณ์ จะมีผลช่วยสนับสนุนให้เกิดการคัดกรองแยกแยะ สาระ

อย่างเป็นเหตุและผลเพื่อลดความผิดพลาดในการที่จะโน้มเอียงเข้าข้างตนเองเพราะข้าพเจ้าใช้อัตตา

ของตนเองเป็นหลักในการสร้างสรรค์ 

32
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แนวความคิดในการสร้างสรรค์  

   “สาระของพื้นที่และเวลากับการเปลี่ยนแปลง” ข้าพเจ้าได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เทคโนโลยี เมื่อข้าพเจ้าได้รู้สึกและ

สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้จึงทำให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงความไม่แน่นอนของสรรพสิ่งต่างๆ ทุกสิ่งทุกอย่าง

ย่อมมีวันเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาจนกลายเป็นความรู้สึกสะเทือนใจเมื่อได้สัมผัสถึงความ

เปลี่ยนแปลงและความเสื่อมถอยของสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน 

   ลักษณะผลงาน เป็นผลงานจิตรกรรมสองมิติ เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ตัวรูปแบบเป็น

ภาพทิวทัศน์ส่วนของเนื้อหาแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของช่วงเวลาแต่สิ่งที่เห็นชัดคือ

การแสดงให้เห็นเด่นชัดในเรื่องของการเปรียบเทียบกันระหว่างความต่างของเวลาที่ว่างที่เว้นไว้เป็น

เหมือนตัวต่อระหว่างผู้ชมงาน ที่สามารถจินตนาการต่อยอดให้ภาพนั้นเสร็จสมบูรณ์ได้เพราะ

จินตนาการนั้นก็เปรียบเสมือนช่วงเวลาที่คนได้ปะติดปะต่อภาพนั้นๆ อย่างอิสระและยังทำให้ผู้ที่ชม

ผลงานได้ตั้งคำถามว่าที่ว่างนั้นคืออะไร และศิลปินต้องการแสดงอะไรระหว่างภาพที่สมบูรณ์กับ

ภาพที่จากหายไป 

วิเคราะห์ปัญหาของการสร้างสรรค์  

   ข้อดี มีรูปแบบและความคิดตั้งต้นที่น่าสนใจและมีการจัดวางองค์ประกอบได้อย่าง

สมบูรณ์มีการแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของสีในช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างชัดเจนและคิดผสม

ผสานศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันสีที่ใช้ในงานเป็นสีที่มีความสดรูปแบบและเนื่อหาบางชิ้นผสมผสาน

กลมกลืนกันได้อย่างดีและสมบูรณ์ 

   ข้อควรปรับปรุง  มีการเสนอมุมมองข้อเท็จจริงมากเกินไปแนวเรื่องเป็นแบบกว้าง และ

ในบางชิ้นยังจัดองค์ประกอบของเฟรมที่ไม่เข้ากับเนื้อหาจนทำให้ดูเหมือนจะเล่าเรื่องมากเกินไปสิ่ง

ที่ตามมาคือผู้ที่ชมงานจะไม่เห็นข้อเท็จจริงของสาระในการเปลี่ยนแปลงและควรเจาะจงเรื่องราว

การเปลี่ยนแปลงให้แคบลงและมีความลุ่มลึกในการแสดงออกมากขึ้น 
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ภาพที่ 21  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 

                 ชื่อผลงาน   พื้นที่ของความประทับใจ 

                 เทคนิค        สีน้ำมันบนผ้าใบ 

                 ขนาด          180 x 600 ซม. 
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ภาพที่ 22   ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2 

                  ชื่อผลงาน   พื้นที่กับวิถีชีวิต 

                  เทคนิค        สีน้ำมันบนผ้าใบ 

                  ขนาด          180 x 150 ซม. 
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ภาพที่ 23    ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 

                   ชื่อผลงาน   พื้นที่ในความทรงจำ 

                   เทคนิค        สีน้ำมันบนผ้าใบ 

                   ขนาด          180 x 240 ซม. 
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ภาพที่ 24  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 

                 ชื่อผลงาน    พื้นที่ในความทรงจำ หมายเลข 2 

                 เทคนิค         สีน้ำมันบนผ้าใบ 

                 ขนาด           90 x 120 ซม. 
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ภาพที่ 25  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 5 

                 ชื่อผลงาน   พื้นที่และเวลากับการเปลี่ยนแปลง หมายเลข 1 

                 เทคนิค        สีน้ำมันบนผ้าใบ 

                 ขนาด          120 x 160 ซม. 
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ภาพที่ 26  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 6 

                 ชื่อผลงาน   พื้นที่และเวลากับการเปลี่ยนแปลง หมายเลข 2 

                 เทคนิค        สีน้ำมันบนผ้าใบ 

                 ขนาด          120 x 320 ซม. 
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ภาพที่ 27  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 7 

                 ชื่อผลงาน   พื้นที่และเวลากับการเปลี่ยนแปลง หมายเลข 3 

                 เทคนิค        สีน้ำมันบนผ้าใบ 

                 ขนาด          180 x 320 ซม. 
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ภาพที่ 28  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 8 

                 ชื่อผลงาน   พื้นที่และเวลากับการเปลี่ยนแปลง หมายเลข 4 

                 เทคนิค        สีน้ำมันบนผ้าใบ 

                 ขนาด          120 x 240 ซม 
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ระยะที่ 2  ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ 

                  ผลงานสร้างสรรค์ชุดวิทยานิพนธ์เป็นการสรุปทางความคิดรูปแบบทางศิลปะเทคนิควิธี

การค้นคว้าทดลองที่มีความสืบเนื่องพัฒนาการมาจากการสร้างสรรค์ในระยะก่อนหน้านี้ และจน

ตลอดระยะเวลาของการศึกษาผลงานสร้างสรรค์ดังกล่าวถูกวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีระเบียบเป็น

ขั้นตอนผนวกกับการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องนำมาสนับสนุนให้เกิดความชัดเจนเหมาะสม

ปัญหาข้อบกพร่องที่ประสบมาตลอดระยะเวลาของการสร้างสรรค์ได้ถูกปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดข้อผิด

พลาดเท่าที่จะทำได้ อีกทั้งยังเป็นการยืนยันถึงเจตนาและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์อย่าง

แท้จริงที่เป็นความพยายามนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ต่อไปนี้ 

วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงาน 

   หากกล่าวถึงโครงการ “สาระของพื้นที่และเวลากับการเปลี่ยนแปลง” ได้ถูกกลั่นกรอง

ทางความคิด หาเหตุผลที่สัมพันธ์ เกี่ยวเนื่องกันมาประกอบสนับสนุน ผ่านกระบวนการวิเคราะห์มา

พอสมควร เพราะพัฒนาการทางศิลปะของข้าพเจ้าเดินทางควบคู่มากับประสบการณ์เสมอ ล้วนเกิด

จากการลองผิดลองถูก หาจุดเหมาะสม ลงตัวในทุกขั้นตอนของการสร้างสรรค์นั้น นับว่ามีความ

สำคัญตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดที่เกิดผลงานสร้างสรรค์ที่เป็นรูปธรรมขึ้นมา เทคนิควิธีการที่

ทดลองแสวงหานำมาใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานก็เป็นการผสมผสานค้นคว้าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ตัวซึ่งนอกเหนือรูปแบบทางศิลปะที่เป็นวิถีแนวทางเฉพาะตัวแล้ว เทคนิควิธีการนับว่ามีความสำคัญ

อย่างยิ่งภาพวิวทิวทัศน์ในผลงานข้าพเจ้าแสดงถึงเรื่องราวของช่วงเวลาแห่งความประทับใจที่สร้าง

ขึ้นโดยกระบวนการทางความคิดที่ประกอบกันสองส่วนอันได้แก่  

   ส่วนที่เป็นภายในที่เป็นภาพวิวทิวทัศน์ธรรมดาๆ แต่เน้นมุมมองที่มีลักษณะเด่นไปที่

ภาพบรรยากาศของความขัดแย้งกันของธรรมชาติ เช่นท้องฟ้า กับมุมมองของเมือง ตึกและเส้นทาง

เดินรถโดยใช้การปรุงแต่งภาพด้วยบรรยากาศของสีที่มีความเหมือนจริงและในบ้างชิ้นเป็นสี

บรรยากาศที่เป็นอุดมคติส่วนตัวเพื่อเพิ่มเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับแนวความคิดหลักคือเรื่องราว

ของเวลาและในส่วนที่สอง คือเรื่องราวการจัดองค์ประกอบของพื้นที่ภายนอกของภาพ เนื่องจากผล

งานของข้าพเจ้าทุกชิ้นเป็นเฟรมชิ้นเล็กหลายชิ้นมาประกอบกันจึงต้องมีการคิดและออกแบบให้มี

ความสอดคล้องกับเนื้อหาที่อยู่ภายในภาพ ในรูปแบบของภาพที่มีลักษณะเป็นทิวทัศน์เมืองข้าพเจ้า

มีความสนใจในเรื่องราวของเส้นที่แสดงถึงระยะใกล้ กลาง ไกล เพราะฉะนั้นจึงต้องจัดรูปแบบของ

เฟรมให้มีลักษณะให้เป็นในรูปแบบของเส้นที่เฉียง เอียงและตะแคงข้างเพื่อโน้มนำสายตาของผู้ชม

ภาพให้เกิดจินตนาการคล้อยตามและขัดแย้งกันในเนื้อหาของภาพที่แสดงความคิดแบบสองประเด็น

คือแง่ที่ดีงามและในแง่ที่เสื่อมถอยของช่วงเวลาอันเป็นสัจธรรมความจริงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มี

อะไรจีรังยัง่ยืน แต่สิ่งที่ยั่งยืนคือความไม่แน่นอน 
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แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

   “เวลา” มีผลต่อชีวิตของมนุษย์ เพราะมันเป็นตัวกำหนดความเป็นไป เวลาทำให้ได้

สัมผัสถึงทุกสิ่งเกิดขึ้น และทำให้สัมผัสสิ่งที่กำลังพังทลายลงเวลาเปลี่ยนแปลงชีวิต เปลี่ยนแปลง

สภาพของการมีอยู่ตลอดจนฤดูกาลที่ส่งผลต่อสิ่งต่างๆ และมีวาระให้กับทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเดียวกัน 

เวลาจึงเปรียบเสมือนกับสิ่งที่บอกอายุ ยุคสมัย และวัฒนธรรม 

   ข้าพเจ้ามีความประทับใจและมีความคิดเห็นต่อความน่าสนใจในเรื่องขอเวลาที่ส่งผล

ต่อ ”ความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่” ในสิ่งแวดล้อมทั้งในรูปแบบพื้นที่ของเมืองรูปแบบพื้นที่ทาง

ธรรมชาติ และศึกษาเรื่องราวของสีสันในช่วงเวลาต่างๆ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวในธรรมชาติ เช่น

น้ำหรือหมู่เมฆที่มีการเคลื่อนไหวและแปรเปลี่ยนตลอดเวลา 

วิเคราะห์ผลงาน 

   ในผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ได้แสดงถึง จังหวะ ความเคลื่อนไหวของเวลาเป็นช่วงๆ แบบ

เฟรมต่อเฟรมเพื่อให้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในจังหวะที่เท่าๆ กันในรูปแบบของ

ทิวทัศน์แต่ละช่วงเวลาอันมีความเชื่อมโยงกันและเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่มีเวลา

เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งโดยเนื้อหาในภาพแสดงถึงภาพทิวทัศน์ที่ผสมผสานกับการ

ประกอบกันของรูปทรงภายนอกของเฟรมและเนื้อหาของภาพที่มีจุดต่างและจุดเชื่อมกันอย่าง

ชัดเจน 

ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

   ผลงาน “สาระของพื้นที่และเวลากับการเปลี่ยนแปลง” หมายเลขหนึ่ง เป็นผลงาน

สร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 แสดงถึงภาพมุมสูงในพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติมุ่งเน้นที่จะถ่ายทอดภาพ

ของพื้นที่ทางการเกษตรเป็นพื้นที่ที่ใช้ดำรงชีวิตของชาวบ้าน และสร้างความน่าสนใจด้วยเส้นแบ่ง

ภายในที่เป็นเส้นคันนาและเส้นพื้นถนนสร้างพื้นผิวให้มีความแตกต่างกันประชดประชันระหว่าง

ความสวยงามและความจริงรูปแบบเฟรมภายนอกใช้การเลียนแบบช่องกระจกที่เป็นของตึกที่มอง

ลงมาจากที่สูงแสดงเส้นแบ่งภายในและภายนอกให้ขัดแย้งกันระหว่างเส้นคันนาที่แบ่งตามการใช้

งานกับเส้นที่เป็นตารางเท่าๆ กันเหมือนการทำอะไรซ้ำๆ อย่างคนเมือง 

ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

   ผลงาน “สาระของพื้นที่และเวลากับการเปลี่ยนแปลง” หมายเลขสอง เป็นผลงาน

สร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชิ้นที่  2 เป็นชิ้นที่พัฒนามาจากชิ้นแรก เริ่มจากรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิม

คือเนื้อหาภายในที่เป็นภาพพื้นที่ในธรรมชาติมาเป็นภาพทิวทัศน์ของเมืองที่แสดงเนื้อหาความ
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เปลี่ยนแปลงทั้งทางธรรมชาติและเมืองเพื่อบอกความหมายเชิงเปรียบเทียบสิ่งของหรือวัตถุที่ใช้งาน

กับสิ่งของที่ไม่ถูกใช้งานและแง่มุมที่แสดงถึงช่วงเวลาที่เคลื่อนที่ภายในความรู้สึกประทับใจ และ

ภาพภายนอกที่แสดงถึงเส้นทางที่จะไปสู่ความจริงแท้นั้นความจริง คือ เส้นสุดทางที่โน้มนำผู้คนให้

เดินทางไปหาเป้าหมายของตนโดยมีเส้นทางที่แตกต่างกันแต่จุดหมายเดียวกันด้านรูปแบบภายนอก

การจัดเรียงเฟรมเป็นการจัดเรียงเฟรมให้มีทิศทางย้อนแย้งกับทิศทางของเส้นที่สร้างอยู่ภายในเพื่อ

เสนอแง่มุมความตรงกันข้าม และเพื่อสร้างคำถามในผลงานว่าพื้นที่ภายนอก และพื้นที่ภายในมีส่วน

ร่วมและส่วนต่างตรงไหน เส้นที่ขัดแย้งกันทั้งแนวดิ่งและแนวนอนให้ความรู้สึกอย่างไร อีกทั้งระยะ

ที่เกิดจากการลวงตาด้วยจิตรกรรมกับเส้นที่ลวงด้วยขอบเขตของเฟรมสร้างความบันดาลใจใดให้กับ

ผู้ชม 

ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

   ผลงาน “สาระของพื้นที่และเวลากับการเปลี่ยนแปลง” หมายเลขสาม เป็นผลงาน

สร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 เป็นผลงานที่ต่อมาจากชิ้นที่สอง โดยมีการตัดทอนรายละเอียดและสี

เพิ่มมากขึ้นเพื่อมุ่งเน้นประเด็นของเนื้อหาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกทางด้าน

เนื้อหามุ่งไปสู่เรื่องสิ่งปลูกสร้างที่อำนวยความสะดวกแต่ถ่ายทอดผ่านโทนสีและช่วงเวลาที่เป็น

อุดมคติมากยิ่งขึ้น เพื่อแสดงความเป็นอัตลักษณ์ในภาพผลงานและอารมณ์สะเทือนใจมากยิ่งขึ้น 

ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 

   ผลงาน “สาระของพื้นที่และเวลากับการเปลี่ยนแปลง” หมายเลขสี่ เป็นผลงาน

สร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชิ้นที่  4 เป็นผลงานที่ต่อยอดมากจากชิ้นที่สาม เพื่อเปรียบเทียบกับชิ้นก่อน

ในชิ้นนี้จึงใช้โทนสีที่เกือบตรงกันข้ามกับชิ้นก่อนเพื่อเพิ่มสาระความน่าสนใจให้กับชิ้นแรกและ

แสดงการแปรเปลี่ยนของเวลาให้ชัดเจนด้านเนื้อหามีความซับซ้อนมากขึ้นในเรื่องของเวลาที่นำมา

เสนอ คือ เวลาเกือบค่ำแต่ก้ำกึ่งกับเวลารุ่งสางเนื่องจากบรรยากาศในภาพมีความไม่สอดคล้องกันใน

เรื่องของเวลา เช่น ไฟทางที่เปิด ท้องฟ้าที่ครึ้ม มวลเมฆที่สดใส เป็นต้น ดังนั้นภาพชุดนี้จึงเป็นภาพที่

มีเวลาจริงและเวลาลวงตามอุดมคติส่วนตนผสมอยู่ด้วย 

ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5 

   ผลงาน “สาระของพื้นที่และเวลากับการเปลี่ยนแปลง” หมายเลขห้า เป็นผลงาน

สร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ห้าจากการที่ได้รับคำวิจารณ์จากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ท่า

นอื่นๆจึงเกิดแรงบันดาลใจผสมผสานกันของรูปแบบและช่วงเวลาที่แตกต่างกันเข้าด้วยกันเป็นหนึ่ง

เดียวโดยเนื้อหาภายในเป็นเนื้อหาทางธรรมชาติที่แสดงออกผ่านสีสันของช่วงเวลาและรูปทรงของ
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ต้นไม้โดยพูดถึงเวลาที่อยู่ภายในความทรงจำกับพื้นและบรรยากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปส่วน

เนื้อหาภายนอกมีการจัดรูปทรงของเฟรมให้เป็นรูปทรงของวัตถุที่ตรงกันข้ามในที่นี้คือตอม่อ

สะพานเพื่อแสดงเนื้อหาที่ตรงกันข้ามแต่มีสิ่งที่คล้ายกันคือมันผ่านพ้นเวลามาเหมือนกัน เปรียบ

เสมือนภาพสะท้อนตัวตนของมันเองที่กลมกลืนซึ่งกันและกัน 

ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 6 

   ผลงาน “สาระของพื้นที่และเวลากับการเปลี่ยนแปลง” หมายเลขหก เป็นผลงาน

สร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชิ้นที่หกซึ่งเป็นชิ้นที่มีความแตกต่างจากชิ้นอื่นทั้งในด้านกระบวนการ

สร้างสรรค์ รูปแบบที่แสดงออก แต่ยังคงใช้หลักทางความคิดเดิมคือเรื่องของเวลากับสถานที่ ในผล

งานชิ้นเป็นการพัฒนาทางด้านแนวคิดที่เป็นมุมมองที่มองออกจากรถซึ่งเมื่อเปรียบเทีบกับชิ้นอื่น

แล้วจะมีความเบาและบางกว่าในเรื่องความหนักแน่นแต่กลับแน่นไปในวิธีคิดที่ใช้เวลาเป็นเกณฑ์

หลักในการทำงาน กล่าวคือ ในยุคปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี การเดินทางก็เป็น

เรื่องที่สะดวกมากขึ้น ชีวิตการเป็นอยู่ก็ดีขึ้น และตัวข้าพเจ้าเองก็อยู่ในวัฏจักรสังคมแบบนั้นจึงเลี่ยง

ไม่ได้กับการที่ต้องยอมรับ แต่ในทัศนคติและมุมมองแบบเดิมจึงทำให้ข้าพเจ้ามุมเน้นเนื้อหาสาระที่

เป็นธรรมชาติ ทิวทัศน์ต้นไม้ เงาไม้ ต่างๆเพื่อแสดงข้อเท็จจริงในเรื่องการเคลื่อนที่ของเวลา ด้วยแสง

ที่สอดรอดต้นไม้ลงกระทบบนพื้นดินแต่กลับเป็นการมองออกจากกระจกรถยนต์ของข้าพเจ้าเอง รูป

แบบโครงกรอบภายนอกของภาพนำเสนอในรูปแบบที่เป็นรูปทรงเลขาคณิตที่อ้างอิงมาจากทรงของ

กระจกเพื่อเน้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในผลงานชุดนี้เป็นการเขียนด้วยสีน้ำที่มีความฉ่ำอยู่ตลอดเวลาตาม

เทคนิคของมันในส่วนรอบนอกข้าพเจ้าแสดงเนื้อหาด้วยเทคนิคของสีน้ำที่มีความเฉพาะเจาะจงให้

เห็นเด่นชัดว่าเป็นรองรอยที่เกิดจากการไหลของน้ำเพื่อเนื้อหาที่ตรงข้ามกับกระบวนการทำ นั่นก็คือ

การที่เราควบคุมน้ำให้เกิดเป็นภาพและการไร้ซึ่งการควบคุมดังนั้นในผลงานชุดนี้จึงมีความพิเศษ

และแปลกไปจากแต่มีกระบวนการทางความคิดที่รอบคอบและรัดกุมมากขึ้นทั้งในด้านเนื้อหาและ

รูปแบบ 

   กล่าวคือในการสร้างสรรค์ผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์จนถึงชุดวิทยานิพนธ์ข้าพเจ้าได้

เห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในผลงานเป็นชุดต่อชุด เพราะในแต่ละชิ้นงานได้รับการประ

เมิณจากตนเองและอาจารย์ผู้สอน ทำให้ผลงานมีการพัฒนาได้อย่างดีเยี่ยม และทำให้ข้าพเจ้าได้

ตระหนักถึงหลักในการทำงาน และหลักในวิเคราะ์ผลงานในแต่ละชิ้นให้สำเร็จเห็นผลตามหลักสูตร

และข้อกำหนดที่วางไว้ได้ด้วยดี 
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ภาพที่ 29   ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 

                  ชื่อผลงาน   พื้นที่และเวลากับการเปลี่ยนแปลง หมายเลข 5 

                  เทคนิค        สีน้ำมันบนผ้าใบ 

                  ขนาด          180 x 180 ซม. 
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ภาพที่ 30  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2 

                 ชื่อผลงาน   พื้นที่และเวลากับการเปลี่ยนแปลง หมายเลข 6 

                 เทคนิค        สีน้ำมันบนผ้าใบ 

                 ขนาด          210 x 250 ซม. 
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ภาพที่ 31  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 

                 ชื่อผลงาน   พื้นที่และเวลากับการเปลี่ยนแปลง หมายเลข 7 

                 เทคนิค        สีน้ำมันบนผ้าใบ 

                 ขนาด          210 x 210 ซม. 
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ภาพที่ 32   ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 

                  ชื่อผลงาน  พื้นที่และเวลากับการเปลี่ยนแปลง หมายเลข 8 

                  เทคนิค        สีน้ำมันบนผ้าใบ 

                  ขนาด          210 x 210 ซม. 
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ภาพที่ 33  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 5 

                 ชื่อผลงาน   พื้นที่และเวลากับการเปลี่ยนแปลง หมายเลข 9 

                 เทคนิค        สีน้ำมันบนผ้าใบ 

                 ขนาด          210 x 200 ซม. 
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ภาพที่ 34   ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 6 

                  ชื่อผลงาน   พื้นที่และเวลากับการเปลี่ยนแปลง หมายเลข 10 

                  เทคนิค        สีน้ำมันบนผ้าใบ 

                  ขนาด          80 x 60 ซม. 7ชิ้น 
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รายละเอียดของผลงานชิ้นที่ 6 

ภาพที่ 35  ภาพรายละเอียดของผลงาน ชิ้นที่ 1 

ภาพที่ 36  ภาพรายละเอียดของผลงาน ชิ้นที่ 2 



บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

   ในการศึกษาวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “สาระของพื้นที่และเวลากับการเปลี่ยนแปลง” 

เป็นการศึกษาถึงกระบวนการสร้างสรรค์ทางด้านรูปแบบเนื้อหาเทคนิควิธีการเพื่อแสดงจุดประสงค์

ของการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในช่วงเวลาหนึ่งอย่างเป็นขั้นตอนโดยมีการรวบรวมข้อมูล องค์

ความรู้ที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์สนับสนุนอ้างอิง ประกอบกับหลักการทางทัศนศิลป์ใช้สื่อความหมาย 

ความรู้สึกที่เป็นอุดมคติส่วนตัวที่มีต่อเหตุการณ์ในสังคมและธรรมชาติเข้ามามีผลกระทบทางจิตใจ

และความรู้สึกของข้าพเจ้านำมาซึ่งการแทนค่าด้วยรูปแบบของทิวทัศน์เมืองและธรรมชาติที่ข้าพเจ้า

กำหนดและสร้างสรรค์ขึ้นมาตามประสบการณท์างศิลปะ อย่างมีขอบเขต 

   ข้าพเจ้าพยายามเรียนรู้และทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงานของ

ข้าพเจ้าผลลัพท์ในเบื้องต้นคือความเข้าใจและรู้จักตนเองมากขึ้นในเรื่องของความมุ่งหมายในผลงาน

และถ่ายทอดออกมาสู่บุคคลภายนอกโดยอาศัยการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะเป็นสื่อถ่ายทอด

ความรู้สึกและความสำคัญของพื้นที่และเวลาและได้สอดแทรกสัจธรรมความจริงในเรื่องของ 

“ความไม่แน่นอนและแปรเปลี่ยนของสรรพสิ่งบนโลก” เพื่อกระตุ้นการรับรู้และเกิดความคิดมีความ

เข้าใจที่เกี่ยวกับปัจจัยในการแปรเปลี่ยนของทุกสิ่งบนโลกตลอดจนสามารถเข้าถึง “สัจจะ” ความ

เป็นจริงของ พื้นที่และเวลาในปัจจุบัน ทำให้ชีวิตพัฒนาไปอย่างมีคุณภาพอย่างที่ควรจะเป็น 

   จากการสร้างสรรค์ยังแสดงให้เห็นถึงวิถีทางการพัฒนาผลงานศิลปะและพัฒนาจิตใจ

ของข้าพเจ้า ให้ผสานกับวิธีคิดที่มีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับการเลือกรูปแบบทางศิลปะและวิธีใน

การดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาทนอกจากภาพทิวทัศน์ที่ข้าพเจ้าถ่ายทอดออกมาแล้วยังมีเนื้อหาของรูป

ทรงภายนอกที่ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอให้เหมาะสมและสอดรับกับเนื้อหาภายในนำมาแสดงออก

เป็นรูปแบบหนึ่งทางจิตรกรรมในช่วงระยะเวลาหนึ่งของข้าพเจ้าเพื่อสื่อสารความหมายความ

ต้องการออกไปสู่ผู้คนภายนอก ให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัจจุบันที่มีผลต่ออนาคตอย่างต่อ

เนื่องและไม่สามารถที่จะหยุดนิ่งได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องให้ความสำคัญกับตัวตนและความมสีติอยู่ 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ตลอดเวลา และข้าพเจ้ามุ่งหวังว่าการสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและผู้สนใจ

ทางด้านศิลปะต่อไป  
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ-สกุล                              นาย พณิช ผู้ปรารถนา 

เกิด                                     30 มีนาคม 2532 

ที่อยู่                                    59/6 หมู่บ้าน ปาริชาติ ซอย13ก ถนนคุ้มเกล้า แขวงลำผักชี เขต          

หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 

โทรศัพท์                             080-177-5487 

ประวัติการศึกษา 

           พ.ศ.2543                 โรงเรียน วัดมหาบุตร พิทักษ์วรคุณ 

           พ.ศ.2546                 โรงเรียน เทพอักษร 

           พ.ศ.2550                 วิทยาลัย ช่างศิลป ลาดกระบัง 

           พ.ศ.2555                 สำเร็จการศึกษา  ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 

                                            เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

                                            มหาวิทยาลัยศิลปากร 

           พ.ศ.2556                  ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย 

                                            มหาลัยวิทยาลัยศิลปากร 

     เกียรติประวัติ 

           พ.ศ.2549                  รางวัลที่ 2 ประเภทประติมากรรม นิทรรศการนักเรียน-นักศึกษา   

                                            วิทยาลัยช่างศิลป ลาดกระบัง                        

           พ.ศ.2549             รางวัลที่ 3 ประเภทสถาปัตยกรรม นิทรรศการนักเรียน-นักศึกษา   

                                            วิทยาลัยช่างศิลป ลาดกระบัง   

     ประวัติการแสดงงาน 

           พ.ศ.2550                  ร่วมแสดงประเภท องค์ประกอบศิลป์ นักเรียน นักศึกษา 

                                            วิทยาลัยช่างศิลป ลาดกระบัง   

           พ.ศ.2554                  ร่วมแสดงงานปฏิทิน บริษัทศรีอยุธยาประกันภัย ได้รับคัดเลือกลง    

                                            ปฏิทินเดือนกุมภาพันธ์ 

           พ.ศ.2555                  แสดงงานกลุ่ม หัวข้อ ภาพลวงตาแห่งความสุข ที่หอศิลป์ แอด บอง  
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           พ.ศ.2557                  ร่วมแสดงงานศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 30 
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                                            เฉลิมพระเกียรติ 

        พ.ศ.2559                  แสดงงานศิลปนิพนธ์ ชื่อนิทรรศการ Fine Day (วันสุข) 

                                            ที่หอศิลป์  วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

           พ.ศ.2559                  ร่วมแสดงงาน นิทรรศการศิลปกรรม “Art Lane” ครั้งที่ 9 

           พ.ศ.2559                  ร่วมแสดงงาน ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้ง 62             

           พ.ศ.2559                  แสดงงานกลุ่ม โครงการศึกษาดูงานและแสดงงานศิลปกรรม  

                                            ณ เมืองกวางจู ประเทศเกาหลีใต้ 
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