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บทที่ 1
บทนํา

มนุษยมีความเปนอยูอาศัยกันแบบเปนกลุมเปนชุมชนหรือเราเรียกกันอีกอยางคือ 
เปนสังคมมนุษย สังคมมนุษยในอดีตที่ผานมานั้นโดยเฉพาะในสังคมไทยเรามีความเปนอยูที่
เรียบงายเกี่ยวของเชื่อมโยงกันและกันมีการชวยเหลือเผ่ือแผพึ่งพาอาศัยกันเพราะลักษณะของ
สังคมที่เปนครอบครัวใหญ มีการชวยกันทํามาหาเลี้ยงชีพกันตามพออยูพอกิน แตสังคมไทยสมัย
ปจจุบันสภาพความเปนอยูของผูคนไดเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมาก   สังคมก็มีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามกระแสแหงโลกยุคโลกาภิวัฒน มีการแขงขันตอสูกันเกือบทุกๆ ดานทั้งทางการเมือง 
เศรษฐกิจ การศึกษา หรือแมกระทั่งในดานศาสนาเองก็ยังมีการแขงขันชิงดีชิงเดนกันจนกอให
เกิดปญหาตอระบบสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาของความแตกตางระหวางชนชั้นของผูคนใน
สังคมไมวาจะเปนความไมเทาเทียมในสิทธิมนุษยชน ความไมเทาเทียมในระบบเศรษฐกิจหรือ
ธุรกิจการคา ความไมเทาเทียมในอาชีพการงานและพื้นที่ทํากิน การเอารัดเอาเปรียบในสิทธิเด็ก
และสตรี ความไมเทาเทียมในสิทธิการไดรับการศึกษาที่ควรจะไดรับ การแสวงหาผลประโยชน
โดยกลุมบุคคล บุคคลที่มักใชอํานาจหรืออิทธิพลเอารัดเอาเปรียบผูที่ไมมีทางตอรองหรือผูที่      
ไมมีทางสู  ซ่ึงปญหาที่กลาวมานั้นกอใหเกิดชองวางระหวางความเปนมนุษยดวยกัน                   
เปนอยางมาก

ขาพเจามีความสนใจในการศึกษาปญหาดังกลาว จึงตองการที่จะนําเสนอผลงาน
วิทยานิพนธที่มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับปญหาของความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในระบบสังคมไทยเรา 
ดังที่ไดกลาวถึงความเปนมาขางตนแลว ในรูปแบบที่เปนผลงานศิลปะประเภทจิตรกรรม  2  มิติ 
และเอกสารประกอบอธิบายเนื้อหาเชิงวิชาการอยางละเอียด เพื่อใหเขาใจในผลงานวิทยานิพนธ
ของขาพเจาไดดียิ่งขึ้น

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในชวงระยะเวลา 2-3 ปที่ผานมา ขาพเจาไดสรางสรรคผลงานศิลปะที่มีเนื้อหา หรือ

เรื่องราวที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทางสังคมในยุคปจจุบัน ซ่ึงจากความสนใจในปญหาตางๆ 
ในสังคมนี้เอง ขาพเจาไดเห็นวาปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมนั้น ทั้งหมดลวนเกิดจาก                  
การกระทําของ “มนุษย”  ที่อยูในสังคมนั้นเอง จะเห็นไดวาปญหาตางๆ ที่เกิดจากการกระทํา
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ของมนุษยในสังคมนั้นสวนใหญสาเหตุเกิดจากสภาพสังคมปจจุบัน ที่เต็มไปดวยการแขงขัน          
ชิงดีชิงเดน การแสวงหาผลประโยชนสวนตัว จนกอใหเกิดปญหาตางๆ มากมาย เชน ปญหาของ
ผูมีอํานาจ หรือผูมีอิทธิพลใชอํานาจเอารัดเอาเปรียบ หรือขมขูขมเหง ฉอโกงเพื่อใหไดมาซึ่ง            
ผลประโยชนจากบุคคลที่มีอํานาจนอยกวา หรือมีฐานะต่ํากวา หรือออนแอกวา ปญหา              
ความไมเสมอภาคของสิทธิมนุษยชนปญหาการเมือง ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาความเปนอยูของ               
ผูคนในสังคมเปนตน

จากปญหาที่กลาวมานี้นับวาเปนปญหาในภาพรวมที่สําคัญอยางยิ่งในสังคม ไมวา
ชาติใดสังคมใดซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้น จากสาเหตุของปญหาดังกลาว กอใหเกิดปญหาตางๆ และ
เปนผลเสียตอระบบสังคมไทย ซ่ึงนับวันปญหาตางๆ นี้จะทวีความรุนแรงมากขึ้น จนไมสามารถ
ดํารงสภาพของสังคมที่ยุติธรรมหรือเปนเอกภาพได

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการสรางสรรค
จากแนวความคิดของปญหาดังกลาว ขาพเจาไดสรางสรรคผลงานศิลปะ โดย                    

สรางสัญลักษณจากความคิดและจินตนาการ เพื่อสะทอนใหเห็นถึงมุมมอง และทัศนคติ                  
ของขาพเจาในรูปแบบของผลงานที่เปนการลอเลียน เสียดสี ประชดประชัน สภาพปญหา                    
ที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษยในสังคม เพื่อเปรียบเทียบถึงความอยุติธรรมในสังคมปจจุบัน 
โดยใชงานทัศนศิลปเปนตัวกลางในการแสดงออกของขาพเจา

สมมติฐานของการสรางสรรค
จากสาระและเนื้อหาจากขอ 1, 2 และ 3 ที่ผานมานั้นในศึกษาหรือวิจัยปญหานี้ 

ขาพเจาไดตั้งขอสมมติและขอสังเกตของปญหาที่เกิดขึ้นวา ในสังคมมนุษยโดยทั่วไปนั้นมีอยู    
ส่ิงหนึ่งที่ขาพเจาคิด และวิเคราะหแลววา สังคมไทยสวนใหญนั้นมักจะชื่นชม เชิดชู ยกยอง และ
ยอมรับบุคคลที่มีอํานาจหรืออิทธิพล บุคคลที่มีฐานะร่ํารวยมีช่ือเสียงทางสังคม ซ่ึงหากมองกัน
อยางผิวเผินก็ไมใชขอเสียอะไร แตถาหากเมื่อใดบุคคลที่มีอํานาจหรือมีอิทธิพลในสังคมไดใช
โอกาส ที่สังคมมอบใหนี้ไดใชอภิสิทธิ์ที่ไดมาแสวงหาผลประโยชนจากสังคม เพื่อผลประโยชน
สวนตัว หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจบารมีแกตนเอง ในทางไมดีหรือใชความอยุติธรรม                 
เอารัดเอาเปรียบ ชนชั้นที่ต่ํากวาหรือคนที่ออนแอทางอํานาจกวา เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชน
ในดานตางๆ ของตนเองซึ่งเหตุการณที่กลาวมานี้ นาจะเปนตนตอของปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น       
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ตามที่กลาวมาในที่มา และสาเหตุของปญหาก็อาจเปนไปได

ซ่ึงในการศึกษาจากขอสมมติฐานดังกลาว ขาพเจาเห็นวาเปนสาเหตุที่เปนขอเท็จจริง
และก็อางอิงในการสรางสรรคผลงานศิลปะของขาพเจา

ขอบเขตของการสรางสรรค
- เนื้อหา

ศึกษาปญหาสังคมที่เกิดขึ้นรอบตัวอันมีสาเหตุจากบุคคลในสังคม บางคน             
บางกลุมที่ใชความอยุติธรรมเอารัดเอาเปรียบ หรือแสวงหาผลประโยชนมาสูตอตนเอง หรือ                
พวกพองของตนเอง จากสังคมหรือจากคนที่มีอํานาจนอยกวาหรือออนแอกวา จนเกิดปญหาที่
สําคัญที่สุดปญหาหนึ่งในสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อสะทอนใหเห็นถึงภาพของเหตุการณ และขอเท็จ
จริงของสังคมในปจจุบัน

- รูปแบบ
ขาพเจาเลือกวิธีการแสดงออกผานผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ซ่ึงในการสรางสรรค

ผลงานขาพเจาไดสรางและเลือกสัญลักษณ ที่สามารถมาสื่อใหเห็นถึงปญหาที่ขาพเจาไดกลาวมา
ในขอตนๆ ซ่ึงรูปแบบผลงานของขาพเจาเปนลักษณะภาพลอเลียน ประชดประชัน และเสียดสี 
ในรูปแบบภาพการตูน ที่สรางขึ้นใหมในลักษณะความเปนเฉพาะตัว และตามแนวความคิด             
ของขาพเจา

- เทคนิค
ขาพเจาใชเทคนิคสีอะคลีลิคและแทงถานเกรยอง, ชาโคล บนผาใบ

ขั้นตอนการสรางสรรค
1 . เก็บขอมูลที่ เกี่ ยวของในปญหาที่สนใจจากสื่ อต างๆ  เชน  ภาพขาว                             

ตามหนังสือพิมพ เอกสารหรือบทความเกี่ยวกับปญหาสังคม หนังสือรูปภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. นําขอมูลทั้งที่ เปนรูปธรรมและขอมูลที่ เปนนามธรรม เชน แนวคิดจาก                    

การสอบถามพูดคุยกับบุคคลตางๆ มาวิเคราะหเพื่อสรุปหาแนวความคิด รวบยอดที่ชัดเจนตอไป
3. นําขอมูลที่ไดมาสรางเปนภาพรางผลงานทางทัศนศิลป เพื่อใหไดเคาโครง               

รูปแบบของผลงานศิลปะสอดคลองกับแนวความคิดที่สามารถพัฒนาเปนผลงานจริงได
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4. ขยายภาพรางเปนผลงานจริงที่สมบูรณตอไป
5. วิเคราะห วิจารณผลงานทั้งโดยตนเองและคณาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ

วิธีการสรางสรรค
ในการสรางสรรคผลงานของขาพเจานั้น ขาพเจาเริ่มจากการหาขอมูลในรูปแบบ

ตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกับปญหารวมทั้งนํามุมมองและทัศนะคติสวนตัว ในเนื้อหาสาระของ
ปญหาที่ทําการวิจัยมารวบรวมเขาดวยกัน จากนั้นก็ทําการวิเคราะหปญหาที่ทําการศึกษา                             
แลวนํามาประยุกตเขากับรูปแบบผลงานศิลปะท่ีสรางสรรค เพื่อใหรูปแบบผลงานที่เปน
รูปธรรมกับเนื้อหา ขอมูลแนวความคิดที่เปนมุมมองและทัศนคติของขาพเจาสามารถสอดคลอง
ควบคูกัน และนําไปสูกระบวนการสรางสรรคผลงาน จิตรกรรมที่สมบูรณทั้งรูปแบบเฉพาะตัว 
และเนื้อหาสาระในที่สุด

แหลงขอมูล
- ส่ือสารมวลชน ทั้งโทรทัศน  วิทยุ  หนังสือพิมพ
- หนังสือการตูนรูปแบบตางๆ
- ภาพถายของสัญลักษณที่นํามาสรางผลงาน เชน รูปรถถัง รูปเรือรบ รูปอาวุธ              

นานาชนิดและอื่นๆ
- หนังสือเกี่ยวกับศิลปะทั้งไทยและสากล
- พิพิธภัณฑศิลปะ  หอศิลปตางๆ

อุปกรณท่ีใชการสรางสรรค
- กลองถายรูป
- ผาใบ
- สีอะคลีลิค
- ชาโคลหรือเกรยองดํา
- พูกัน,แปรงทาสี
- แปรงปดฝุน
- ยางลบ
- สเปรยเคลือบเงา
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บทที่ 2
ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจแบงไดเปน 2 ดาน คือ
1. ที่มาจากอิทธิพลสภาพแวดลอม
2. ที่มาจากการศึกษาศิลปะ

ท่ีมาจากสภาพแวดลอม
จากปญหาตางๆ  ที่ เกิดขึ้นในระบบสังคมบานเมืองเราในปจจุบันโดยเฉพาะ                            

ความไมเทาเทียมของผูคนหรือประชาชนของสังคม การเอารัดเอาเปรียบของบุคคลหรือกลุมบุคคล
ที่มีอํานาจ  และใชอํานาจหนาที่หรือใชอิทธิพลเปนเครื่องมือแสวงหาผลประโยชนจากผูที่                  
ไมมีอํานาจตอสูตอรอง หรือผูที่อยูต่ําฐานะชนชั้นกวา ทั้งนี้เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจบารมีที่สูงขึ้น 
ฐานะหนาที่หรือช่ือเสียงเกียรติยศทางสังคมที่สูงขึ้น เปนตน

หากสังเกตตั้งแตอดีตแลวความจริงปญหาของความแตกตาง ความไมเทาเทียม               
การเอารัดเอาเปรียบ การกีดกันในสิทธิและเสรีภาพในระบบสังคมชนชั้น เปนปญหาที่เกิดขึ้นมา
นานตั้งแตสมัยโบราณแลว เชน เมื่อสมัยโบราณมนุษยในกลุมหรือชุมชนคนใดที่มีความแข็งแรง มี
พละกําลังมากก็จะไดเปนหัวหนากลุม หรือสามารถดํารงชีวิตอยูตอไปในสภาพธรรมชาติได                  
สวนผูที่ออนแอกวาก็จะกลายเปนลูกนอง หรือถูกควบคุมและบางครั้งก็เจ็บปวยลมตายไปเพราะ            
ไมสามารถตอสูกับสภาพแวดลอมได ถัดมาอีกยุคสมัยของสังคมมนุษยก็เกิดความไมเทาเทียมใน
ชาติตระกูล ความแตกตางในชนชั้นศักดินา การเอารัดเอาเปรียบของเจานายหรือขุนนาง, พอคา      
กับประชาชน มีการสรางระบบทาสรับใช โดยบังคับแรงงานและทารุณตามความพอใจของเจานาย 
มีการโกงกินพื้นที่ทํามาหากินและราคาสินคาจากพอคา เปนตน

ในยุคสมัยปจจุบันปญหาที่กลาวมานั้นมิไดลดนอยลงไป แตกลับทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นตามจํานวนผูคนและความเจริญทางวัตถุที่มากขึ้นดวย จากประสบการณตรงที่ขาพเจาพบเห็น
และรูสึกจากสภาพแวดลอมทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมเมืองหลวงที่เต็มไปดวย                
การแขงขันและความหลากหลายของผูคนที่ตางคนตางก็ดิ้นรนเพื่อความอยูรอด เพื่อหนาที่การงาน 
เพื่อฐานความมั่นคงทางสังคม ภาพเหตุการณที่ขาพเจามักพบเห็นไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
(จากสื่อตางๆ) หรือแมกระทั้ง การรับรูจากการบอกเลา เชน ภาพของผูมีอิทธิพลในทองถ่ินใชอิทธิ
พลขมขูขมเหงประชาชนเพื่อหวังผลประโยชนสวนตัว ภาพของเจาหนาที่รัฐ (บางคน) ที่มักใชสิทธิ
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อันมิชอบเอาเปรียบหรือรังแกประชาชน ภาพของพอคาที่คอยจะฉกฉวยโอกาสขึ้นราคาสินคา        
เพื่อหวังผลกําไร ภาพของนักธุรกิจที่ใชอํานาจทางการเงินแสวงหาความกาวหนาของธุรกิจ เปนตน

จากตัวอยางเหตุการณที่ขาพเจากลาวมาเปนเพียงปญหาบางสวนที่เกิดขึ้นจริงในสังคม
บานเมืองเรา และจากปญหาที่กลาวมานี้เองไดสงผลตอสภาพจิตใจของขาพเจาเปนอยางมาก และ
สืบตอมาจนกลายเปนแรงบันดาลใจที่ขาพเจาตองการที่จะแสดงออกมาซึ่งความรูสึกนึกคิด                
ของตัวเองผานผลงานศิลปะ (จิตรกรรม) ที่ขาพเจาสรางสรรคขึ้น เพื่อเปนตัวกลางในการถายทอด
อารมณ ความรูสึกที่เปนลักษณะการแสดงออกทางภาษาภาพ ใหกับผูคนที่อยูในสังคมเดียวกัน หรือ
สังคมอื่นๆ ไดรับรูถึงขอเท็จจริงอะไรบางอยางที่เกี่ยวของกับความยุติธรรมในระบบสังคมชนชั้น          
ที่กําลังมีอยูในสังคมไทยเราขณะนี้

ท่ีมาจากการศึกษาดานศิลปะ
จากการศึกษาคนควาการทํางานศิลปะในการสรางสรรคผลงานศิลปะของขาพเจานั้น 

ขาพเจาไดทดลองคนควาเทคนิค วิธีการตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งรูปแบบผลงานที่นาจะพอใจ                    
มาหลายตอหลายรูปแบบหลายเทคนิควิธีการ ตลอดจนการหยิบยกสัญลักษณที่ เลือกมาใช                     
ในตัวผลงาน ซ่ึงในสวนนี้ขาพเจาก็พยายามคนหารูปราง รูปทรงของวัตถุตางๆ ที่จะสามารถ                    
บอกเลาเรื่องราวของผูคนผานทางตัวรูปรางรูปทรงของตัววัตถุได

ซ่ึงตรงสวนนี้เองที่ขาพเจาไดคนพบขอเท็จจริงจากการทํางานอยางเปนสม่ําเสมอก็คือ
ขาพเจาสามารถทําความเขาใจในแนวความคิดและรูปแบบผลงานของขาพเจาไดดี และ                          
ตรงจุดมุงหมายที่ตั้งไว ทั้งนี้เกิดจากการทํางานอยางตอเนื่อง และกลาที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบ               
เพื่อความลงตัว อีกทั้งการไดศึกษาคนควาผลงานศิลปะของศิลปนคนอื่นๆ ทั้งที่เปนดานรูปแบบ 
เทคนิควิธีการ ตลอดจนศึกษาแนวความคิดหรือทัศนคติของตัวศิลปนเองวา ศิลปนเขามีกระบวน
การทํางานและความคิดกันอยางไร

ข าพเจ ามีความเชื่อมั่นว าหากตองการสรางสรรคผลงานศิลปะเพื่อใหบรรลุ                            
ถึงจุดประสงคทั้งแนวความคิดและตัวรูปแบบของผลงาน จําเปนอยางยิ่งที่ตองฝกฝนในทักษะฝมือ 
การรูจักวิเคราะหความคิดและจุดมุงหมาย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรูหรือทัศนคติกับบุคคลอื่น
ที่มีความรูในเรื่องราวท่ีเราสนใจอยูสม่ําเสมอ เชื่อไดเลยวาเราจะสามารถพัฒนาการสรางสรรคผล
งานศิลปะจนสามารถสรางความเปนรูปแบบที่เปนอัตลักษณที่โดดเดนเปนเฉพาะตัวในที่สุด และ                
ที่สําคัญที่สุดในการสรางสรรคงานศิลปะคือ ความศรัทธาในงานศิลปะซึ่งตรงนี้เปนหัวใจหลัก        
ของคนที่ทํางานศิลปะทุกๆ คน เพราะถาขาดความศรัทธาในการทํางานศิลปะแลว ศิลปนหรือ         
ผลงานศิลปะคนนั้น  ช้ินนั้น ก็คงไมมีความหมายอะไรเลย
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“ประการแรกพบวามันคงอยูที่ความศรัทธา อยูที่ความมุงมั่น คือผมพูดกับนักศึกษา
เร่ือยๆ กอนจะจบวา ถาทํางานถึงจุดหนึ่งที่เรามีความศรัทธาในงานศิลปะอยางจริงจังแลวเนี่ยเราจะ
ไมเลิก แลวถาเรามีความศรัทธาที่แรงกลา เราก็จะทุมเทใหกับมันมาก ประการแรกมันก็คงอยูตรงนี้ 
เรามีศรัทธาแคไหนจริงๆ แลวถาเทียบกับศิลปนอาชีพ พวก full time artist เนี่ย พวกอาจารย                   
จะเหมือน part time คือเปนศิลปนสมัครเลนเลย มันกวาครึ่ง เพราะวามันไมใชแตสอน บางที่งาน
บริหาร งานประชุม งานวิชาการ แลวยังงานครอบครัว มันเหมือนกับวาเราทํางานไดไมถึงครึ่งหนึ่ง
ของเวลาของเรา มันเปนปญหาใหญสําหรับอาจารยทุกคน แตถาเทียบแลวมันก็ยังดีกวาไปทําอาชีพ
อ่ืนถาเราอยากทํางานศิลปะอยู ถาไปทําอาชีพอ่ืนมันก็คงหายไปเลย คือหมายถึงวา มันไมเกี่ยวของ
โดยตรง คือเราเอาความรูที่เราคนความาทํางานได ความรูที่คนพบในการทํางานเราก็นํามาสอนนัก
ศึกษาได มันเกี่ยวของกันโดยตรง แตถาไปเทียบกับพวก full time artist นะ เราก็จะสูเขาไมไดเลย 
อยางคุณชาติชาย ปุยเปยเนี่ย เขาทํางานเต็มที่ของเขาอยูทุกวัน ตั้งแตเชาจรดเย็น อาทิตยนึง 5-6 วัน 
ผมทํางานอาทิตยหนึ่งไมถึงครึ่งหนึ่งของเขา เพราะฉะนั้นมันเทียบอยางนั้นไมได มันก็คงตอง
พยายามจัดระเบียบของตัวเองวา ภายใตสถานการณอยางนี้เราจะทําไดยังไง ซ่ึงแตละคนผมวา    
สถานการณมันคงไมเหมือนกัน ส่ิงสําคัญผมคิดวาความศรัทธาเปนประการแรก มีความเขมแข็ง 
ความอดทน ถาไมเขมแข็งคงเลิก คงเหนื่อย คงลาไมไหว แลวในที่สุดก็คงเลิกทํา”1

                                                 
1 อิทธิพล ตั้งโฉลก, นิยตสาร ARTRECORD, 8, 21 (ส.ค.  46) : 39.
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บทที่ 3
วิธีดําเนินงาน

แบงได 5 ขั้นตอนหลักคือ
1. ขั้นตอนการศึกษาจากขอมูล
2. ขั้นตอนการสรางสรรค
3. ขั้นตอนการวิเคราะหผลงาน
4. ขั้นตอนการบันทึกขอมูล
5. ขั้นตอนการสรุปผล

ขั้นตอนการศึกษาจากขอมูล
ในการศึกษาคนควาขอมูลในขั้นตอนแรกนั้น  ขาพเจาไดศึกษาขอมูลทั้งจาก                            

สภาพแวดลอมที่สัมผัสไดจริงโดยตรงคือ จากการสังเกตดูเหตุการณ จากการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดและทัศนคติกับบุคคลอื่น และนอกจากการที่ขาพเจาไดศึกษาขอมูลในกระบวนการ               
ดังกลาวแลว ในสวนเอกสารที่เกี่ยวของ เชน บทความ ขาวสาร (หนังสือพิมพ) ก็เปนแหลงขอมูล     
อีกอยางหนึ่งและในสวนที่เปนขอมูลประเภทภาพถายที่ขาพเจาไดเก็บรวบรวมนั้น ก็เปนขอมูลที่
เปนปจจัยหลักที่สําคัญที่นอกจากสามารถนํามาอางอิงในสวนเอกสารรูปภาพไดแลวยังเปนขอมูล
ทางดานรูปแบบของสัญลักษณที่นํามาประยุกตใชในการสรางสรรคผลงานของขาพเจาอีกดวย

ขั้นตอนการสรางสรรค
ในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธของขาพเจานั้น ขาพเจาเริ่มจากการคัดเลือกขอมูล

ที่เปนภาพถายและขอมูลภาพที่ไดจากการไปบันทึกที่เปนภาพลายเสน เพื่อมาเปนรูปแบบหรือ                 
ตนแบบรูปทรงหรือสัญลักษณในผลงาน ซ่ึงในขั้นตอนนี้ขาพเจาไดรางแบบกระดาษอยางคราวๆ 
ดวยวิธีการใชลายเสนดินสอหรือปากกาและใชสีระบายแบบงายๆ เพื่อหาภาพรางที่มีองคประกอบที่
เหมาะสมลงตัว เมื่อพอไดภาพรางผลงานที่นาสนใจแลวก็จะนํามาขยายเปนผลงานจริง ซ่ึง               
ในกระบวนการที่ทําผลงานจริงนั้นขาพเจาอาจจะไมจําเปนตองทําตามภาพรางที่รางไวในตอนแรก 
เพราะผลงานจริงมีขนาดที่ขยายใหญขึ้น การแกปญหาในการทํางานจริงก็จะแตกตางจากการทํา     
ภาพรางซึ่งบางครั้งการแกปญหาเฉพาะหนาในการสรางสรรคผลงานของขาพเจาก็มักจะเกิดรูปทรง  
รูปแบบหรือมุมมองใหมๆ เสมอ สวนในรายละเอียดของผลงานนั้นการวางองคประกอบของ 
รูปทรง การกําหนดคาน้ําหนัก การสรางมิติและสัดสวน การสรางและกําหนดลักษณะพื้นผิว           
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ในผลงานนั้นขาพเจาไมไดคํานึงถึงความถูกตองหรือความเปนจริงขอมูลรูปภาพมากนัก เพราะ
ตองการที่สรางรูปแบบ รูปทรงที่เปนสัญลักษณที่มีความเปนเฉพาะตัวและสามารถถายทอด          
แนวความคิดผานสัญลักษณที่ขาพเจาไดสรางขึ้นใหมได เชน ขาพเจามักที่จะลดหรือเพิ่มสวนใด                   
สวนหนึ่งของรูปทรงที่เปนสัญลักษณ ใหมีความผิดแปลกไปจากความเปนจริง การใชสีแบบตางๆ 
การใหคาน้ําหนักพื้นผิวที่แตกตางกัน การสรางมิติองคประกอบของภาพที่ดูขัดกับหลักความจริง
ทางวิทยาศาสตร ทั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางบางอยางตามแนวความคิดและความ
หมายในการนําเสนอผลงานของขาพเจา ซ่ึงรูปแบบผลงานของขาพเจามีการการนําเสนอในลักษณะ 
เรียบงายตามรูปแบบและลักษณะศิลปะแนว “POP ART”  ทั่วไป แตก็มีลักษณะของงานศิลปะไทย
เจาไปผสมผสานในบางสวนของผลงาน รวมทั้งขาพเจาพยายามแฝงความหมายที่มีลักษณะ                    
เปรียบเทียบเปรียบเปรย เสียดสี ลอเลียน ผานรูปทรงหรือสัญลักษณ ตามที่ไดกลาวมาขางตน             
เพื่อใหเกิดผลที่สอดคลองทางความคิดและทางตัวผลงานในที่สุด

ขั้นตอนการวิเคราะหผลงาน
การวิเคราะหผลงาน ขาพเจามักนําผลงานที่ทําสําเร็จแลวในแตละชุดแตละชิ้นมา 

เปรียบเทียบถึงขอดีขอเสียเพื่อหาขอสรุปถึงความเปนไปไดในการพัฒนาผลงานวาควรจะเปนไปใน
ทิศทางใด ควรมีการเพิ่มหรือลดสวนใดไมวาตั้งแตขั้นตอนเริ่มแรกจนถึงขั้นตอนที่ผลงาน                       
เสร็จสมบูรณ ซ่ึงขาพเจาถือวาเปนส่ิงสําคัญและจําเปนในการวิเคราะหผลงานของขาพเจาและ              
นอกจากการวิเคราะหผลงานดวยตัวเองแลว ขาพเจายังไดนําเสนอผลงานใหกับคณาจารยและ
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธทั้งที่ เปนผลงานจริงและที่ เปนภาพรางของผลงานชิ้นตอไป                  
เพื่อใหอาจารยและอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธไดชวยวิเคราะหและชี้แนะผลงานของขาพเจา                  
ถึงความเปนไปได ในการพัฒนาผลงานตลอดจนถึงแนวความคิดที่ตองการนําเสนอ ทั้งนี้เพื่อ                 
ใหเกิดการพัฒนาการที่เปนลําดับขั้นตอนที่ชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้นตอไป

ขั้นตอนการบันทึกขอมูล
ขาพเจาไดบันทึกขอมูลของการสรางสรรคผลงานในแตละชวงถึงพัฒนาการและ                

ความเปนไปไดของผลงานในลักษณะการจดบันทึกอยางเปนลําดับทั้งจากการวิเคราะหผลงานดวย
ตัวเองและจากขอแนะนําจากคณาจารยและอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อใหเกิดการเรียนรู และ
การเตรียมผลงานชิ้นตอไป ตลอดจนถึงการเขียนเอกสารประกอบวิทยานิพนธ
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ขั้นตอนการสรุปผล
ขาพเจาไดสรุปความคิดในลักษณะที่เปนระบบ เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษายอนหลัง

และเปนขอมูลในการพัฒนาผลงานและแนวความคิดในการทําวิทยานิพนธและการสรางสรรค              
ผลงานศิลปะหลังจากสําเร็จการศึกษาแลวตอไปในอนาคต
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บทที่ 4
การพัฒนารูปแบบและสรางสรรคผลงานชุดวิทยานิพนธ

 จากผลงานการสรางสรรคในชวงตนกอนที่จะเปนชวงวิทยานิพนธ ขาพเจาได             
แบงเปน 2 ชวงหลัก คือ ผลงานในชวงเสนอหัวขอวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธ ทั้งนี้เพื่อให
เกิดความเขาใจตอกระบวนการพัฒนาผลงานทั้งดานรูปแบบวิธีการ และดานแนวความคิดในผลงาน
วิทยานิพนธของขาพเจาไดดียิ่งขึ้น

ผลงานชวงเสนอหัวขอวิทยานิพนธ
 ผลงานที่ขาพเจาสรางสรรคขึ้นในชวงเสนอขอวิทยานิพนธนั้นลักษณะของการนําเสนอ
ในดานรูปแบบ ขาพเจาไดใชสัญลักษณของยานพาหนะในการศึกสงคราม เชน รถถัง เครื่องบิน     
เรือรบ เปนตน ซ่ึงขาพเจาไดนําขอมูลรูปภาพยานพาหนะที่รวบรวมมาในขั้นเก็บขอมูล นํามาดัด
แปลงสรางรูปแบบของยานพาหนะขึ้นมาใหม ในรูปแบบการตูนลอเลียนที่ตองการแสดงใหเห็น
ภาพลักษณของผูที่มี อํานาจหรือผูที่มี อิทธิพล  ซ่ึงตรงนี้ขาพเจาไดเนนในสวนที่ เปนอาวุธ        
(กระบอกปน) ใหมีลักษณะใหญหรือมีอํานาจมากเกินความเปนจริงทั้งนี้เพื่อบงบอกถึงผูมีอํานาจ
หรือมีอิทธิพลมาก โดยใชสัญลักษณดังกลาวมาเปรียบเทียบในสวนของขนาดของฐานทัพ,                
ตัวรถถัง, เรือรบ ขาพเจาก็ไดขยายใหมีขนาดใหญและดูเทอะทะนาเกรงขาม มีการใหสีที่ขาพเจาได
รับอิทธิพลมาจากภาพจิตกรรมไทย (จิตรกรรมฝาพนัง) โดยแสดงใหเห็นถึงสีของวรรณะ                    
ความสําคัญกอนและหลัง เชน ใชสีทองกับรูปทรงยานพาหนะที่มีขนาดใหญสุด หรืออาวุธเยอะสุด 
ใชสีเงินกับรูปทรงยานพาหนะที่มีขนาดเล็กรองลงมา เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการเปรียบเทียบของ
ความสําคัญหรือความหมายที่แฝงในเรื่องของชนชั้นวรรณะ ความแตกตางระหวางอํานาจบารมีที่มี
อยูในตัวตนแตละบุคคล ในการจัดองคประกอบของภาพที่ขาพเจาจะสื่อถึงความหมาย ซ่ึงในผลงาน
ชวงนี้ขาพเจามักใชการเปรียบเทียบในเรื่องของขนาดของรูปทรงและสีของรูปทรง เพื่อใหเกิด                 
การเปรียบเทียบเชิงลอเลียน ประชดประชัน ใหเห็นถึงความไมเทาเทียม, การเอารัดเอาเปรียบ,           
การใชอํานาจหรืออิทธิพลควบคุมหรือขมขูชนชั้นหรือบุคคลที่อยูต่ําตอยกวา คือ จะสังเกตได             
จากการใชรูปทรงยานพาหนะใหญตั้งอยูหรือทับอยูบนรูปทรงของยานพาหนะที่มีขนาดเล็กกวา          
ซ่ึงจะเห็นตัวอยางในภาพประกอบ ผลงานชวงเสนอหัวขอวิทยานิพนธตอไป
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 สรุปแลวผลงานในชวงเสนอวิทยานิพนธ มีลักษณะเดนที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะ
ตัวในระดับหนึ่ง ซ่ึงจะนํามาพัฒนาตอไปในผลงานชุดวิทยานิพนธตอไป  ดังนี้

- รูปแบบสัญลักษณ  การใชสัญลักษณที่ขาพเจาไดนํามาและสรางขึ้นใหมโดยใช
สัญลักษณที่เปนการลอเลียนซ่ึงขาพเจานําเสนอผานรูปแบบภาพการตูนรูปทรงของวัตถุตางๆ ที่มีนัย
แฝงในเรื่องอํานาจหรืออิทธิพล ซ่ึงตรงกับเรื่องราวที่ขาพเจาตองการนําเสนอหัวขอวิทยานิพนธ

- เทคนิคกระบวนการ ในกระบวนการสรางสรรคผลงานชวงเสนอหัวขอวิทยานิพนธ
นั้น รูปแบบผลงานจิตรกรรมของขาพเจา ขาพเจาไดพยายามสรางเทคนิคกระบวนการที่มี                      
การผสมผสานระหวางรูปแบบศิลปะแนว POP ART ที่มีลักษณะความเรียบงายตรงไปตรงมา                     
ซ่ึงขาพเจาคิดวาเหมาะสมกับเนื้อหาทางแนวความคิดที่เกี่ยวของกับสภาวะสังคมยุคสมัยใหมกับ      
การวางองคประกอบการตัดเสนและการเลือกใชสีที่มีลักษณะเดนนในงานจิตรกรรมไทยโบราณ ผล
ลัพธที่ปรากฏคือขาพเจาสามารถผสมผสานศิลปะแนว POP ART กับศิลปะ (จิตรกรรม) ไทยให
กลมกลืนจนกลายเปนสัญลักษณที่เปนการตูนที่มีความเฉพาะตัว ซ่ึงในขั้นตอนการทํางานนั้น 
ขาพเจาจะรางภาพดวยดินสอสีอยางงายๆ ตามภาพรางที่ทําไวกอน จากนั้นก็ระบายสี (อะคลีลิค) ใน
ลักษณะเรียบๆ แบนๆ ใหเต็มสวนที่กําหนดไว เมื่อสีที่ลงไวแหงสนิทดีแลว ขาพเจาก็จะนําสีดํามา
เขียนตัดเสนขอบนอกรูปทรง ซ่ึงกระบวนการนี้จะคลายๆ กับการตัดเสนในงานจิตรกรรมไทย และ
การตัดเสนในการเขียนการตูนทั่วไป ซ่ึงพอเสร็จกระบวนการนี้แลว ขั้นตอนการใหน้ําหนักและ      
พื้นผิว ขาพเจาจะใชถานเกรยองหรือชาโคล เปนเทคนิคเพื่อใหเกิดน้ําหนักของรูปทรงวัตถุทั้งนี้ดวย
เทคนิคนี้เองขาพเจามาสารถกําหนดน้ําหนักและพื้นผิวของวัตถุใหมีความเปนโลหะที่ดูทึบตัน           
มีปริมาตรไดอยางที่คิดไว และมีความสะดวก  รวดเร็วในกระบวนการสรางสรรคผลงานของ
ขาพเจาดวย

- เนื้อหา เนื้อหาที่บอกเรื่องราวของความแตกตาง ความไมเสมอภาคของชนชั้นผูคน
ในสังคม โดนเสนอมุมมองผานตัวสัญลักษณ เชน รถถัง เรือรบ ขนาดเล็กกับขนาดใหญ การเพิ่ม
หรือลดจํานวนของรูปทรงยานพาหนะหรือตัวอาวุธที่แทนคาการมีอํานาจหรือมีอิทธิพลใหมีจํานวน
มากหรือนอยแตกตางกันออกไป ทั้งนี้ กลาวโดยสรุปก็คือ เพื่อแสดงความรูสึกของขาพเจาที่มีตอ
ปญหาดังกลาว ทั้งเรื่องการเอารัดเอาเปรียบของคนที่ตางชนชั้น ตางอํานาจ เร่ืองความไมเทาเทียม
ของผูคนในสังคมไทยในปจจุบันนั้นเอง
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ผลงานชุดวิทยานิพนธ
 ผลงานชุดวิทยานิพนธ ชวงนี้ขาพเจาไดประยุกตปรับเปลี่ยนในหลายๆ สวนทั้งดาน
กระบวนการทางเทคนิค คือ ขาพเจาไดใหความสําคัญในสวนการใหน้ําหนัก (บรรยากาศ) ของตัว
งานโดยใชเทคนิคของการสรางน้ําหนักดวยแทงชาโคลหรือเกรยองในสวนของพื้นผิว เชน ในสวน
รายละเอียดที่เปนพื้นดินและตนหญาหรือตนขาว ซ่ึงจากผลงานชวงเสนอหัวขอวิทยานิพนธนั้น 
สวนที่เปนพื้นที่วางขาพเจาจะปลอยใหเปนพื้นที่สีแดงโดยไมไดจัดการอะไรใรสวนดังกลาว           
ซ่ึงจากการวิเคราะหผลงานและการเขาปรึกษาการทํางานกับอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธแลวนั้น 
เห็นวา ควรจะมีการเพิ่มหรือใหความหมายในพื้นที่วางในผลงานอีก ทั้งนี้เพื่อผลงานจะไดดูจริงจัง
และมีความหมายของเทคนิควิธีการสอดคลองกับแนวความคิดมากขึ้น ตัวอยางเชน ขาพเจาใช
เทคนิคการวาดเสนดวยชาโคลหรือเกรยองสรางพื้นผิวเพื่อดูเหมือน ลําตนของหญาหรือขาว ซ่ึงนอก
จากจะดูนาสนใจมากขึ้นแลว ยังมีความหมายแฝงอยู คือ ขาพเจาใชสัญลักษณตนหญาหรือ          ตน
ขาวแทนคาของคนที่อยูชนชั้นต่ําสุดหรือชนชั้นเกษตรกรรม ชาวนา, ชาวสวน, หรือคน                  
ใชแรงงาน ซ่ึงตนหญาหรือตนขาวหนึ่งตนอาจแทนความหมายคนหนึ่งคนที่อยูอาศัยกันจนเกิดเปน
กลุมเปนสังคมและในตนขาวหรือตนหญาอาจหมายถึงความเปนไทย ความเปนสังคมเกษตรกรรม
เปนอาชีพดั้งเดิมและเปนอาชีพที่ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพนี้อยูจะสังเกตในงานทุกชิ้นใน
ผลงานชวงวิทยานิพนธวา ตนขาวหรือตนหญาในงานนั้นดูแลวใหความรูสึกแหงแลง อดอยาก          
ดูไมมีชีวิตชีวา และหากเปรียบเทียบในสวนของรูปทรงวัตถุ (สัญลักษณ) ที่ขาพเจานํามา                 
เปรียบเทียบซ่ึงในผลงานวิทยานิพนธนี้ ขาพเจาไดสรางสัญลักษณใหมๆ ขึ้นมาเพิ่มเติมจากเดิมที่มี
แตรูปทรงของยานพาหนะหรือเครื่องจักร
 ในดานสัญลักษณที่ขาพเจาสรางขึ้นเพื่อส่ือถึงเรื่องของอํานาจนั้นจากการวิเคราะหในผล
งานหลาย ๆ ช้ินที่ผานมา  ทําใหขาพเจาคิดหาสัญลักษณที่เฉพาะอื่นๆ ดวย แทนที่จะยึดติดกับ
สัญลักษณเดิมๆ ซํ้าๆ เชน  สัญลักษณของอํานาจธุรกิจ, อํานาจศาสนา, อํานาจการเมือง, อํานาจของ
สังคมบริโภค (อํานาจความอยุติธรรมมีอยูทุกอาชีพทุกวงการ) เปนตน
 โดยรูปแบบผลงานวิทยานิพนธจะมีความเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดเจนดังที่กลาวมา
ในขางตน ไมวาจะเปนการหาสัญลักษณใหมๆ มาเปรียบเทียบที่ความแตกตางระหวางชนชั้นหนึ่ง
กับอีกชนชั้นหนึ่ง ระหวางผูมีอํานาจหรืออิทธิพลกับผูอยูใตอํานาจการควบคุม การเปรียบเทียบให
เห็นถึงความไมเสมอภาค การปดกั้นหรือการรุกรานของคนชนชั้นสูงกับคนชนชั้นต่ําดังในสวน             
รายละเอียดที่นาสังเกต ในผลงานขาพเจาที่จะเนนความแตกตางของรายละเอียดทั้งในสวนการลด
หรือขยายขนาด การเพิ่มสัญลักษณที่มากกวาหนึ่งอยางเพื่อเปรียบเทียบใหเห็นถึงแนวความคิดใน
เร่ืองดังกลาว ทั้งนี้เพื่อใหคนที่ดูงานเขาใจไดงายขึ้นดวย
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บทที่ 5
บทสรุป

 ตลอดระยะเวลาที่ขาพเจาไดสรางสรรคผลงานศิลปะที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับปญหา
สังคมไทยหากลองนับดูแลวขาพเจาไดนําเสนอผลงานที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับปญหาตางๆ                     
ที่เกิดขึ้นในระบบสังคมไทยไดประมาณ 4 – 5 ป แลว ส่ิงที่ขาพเจาไดรับจากการทํางานมา               
อยางสม่ําเสมอซึ่งนอกจากไดประสบการณการทํางานศิลปจากการคนควารูปแบบผลงานที่มี            
ความหลากหลายไมวาดานเทคนิคกระบวนการ การเลือกใชสัญลักษณแลวนั้น ขาพเจายังเกิด           
มุมมอง ทัศนคติใหมๆ  ในการทํางานศิลปะและมุมมองที่เกี่ยวกับสภาวะของสังคมในยุคปจจุบัน 
เปนที่ทราบกันอยูแลววา  ในการสรางสรรคผลงานศิลปะนั้น  ส่ิงหนึ่งที่ สําคัญไมแพกับ                      
การสรางสรรคงานก็คือ เราตองทําความเขาใจในปญหาหรือแนวความคิดในเรื่องราวที่เราสนใจและ
หยิบยกมาเปนแรงบันดาลใจในการทํางานศิลปะ โดยเฉพาะการไดเขามาอยูในระบบการศึกษาใน
สถาบันศิลปะแลวนั้น เร่ืองนี้เปนเรื่องสําคัญมากที่เดียว

 ขาพเจาเปนนักศึกษาศิลปะคนหนึ่ง ที่มีอยูหลายครั้งที่เกิดปญหาในการทํางานศิลปะ     
เชน ปญหาในกระบวนการทางแนวความคิดที่ไมรูวาจะนําแนวความคิดใดมาสรางสรรคงาน, 
ปญหาการขาดความเขาใจในเทคนิควิธีการที่นํามารองรับแนวความคิดในการสรางสรรคงาน 
เปนตน ซ่ึงจากประสบการณที่เจอกับปญหาตางๆ ในการทํางานศิลปะ ทําใหขาพเจาเกิดการเรียนรู 
และรูจักวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น โดยเร่ิมจากการศกึษาและทําความเขาใจ ในระบบความคิดและ
เนื้อหาสาระในเรื่องที่เราสนใจ เพื่อจะคนหาแกนของความคิดและสาเหตุที่เราสนใจอยูแลว                
นํามาวิเคราะห เพื่อคนหารูปแบบซึ่งอยูในสวนที่เปนรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อความคิดกับรูปแบบสามารถ
ผสมผสาน จนเกิดผลงานศิลปะที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงแนวความคิดของเราไดในที่สุด ซ่ึงวิธี
การนี้เปนวิธีการที่ขาพเจานํามาใชในการสรางสรรคผลงานศิลปะของขาพเจาในปจจุบัน

กลาวโดยสรุปแลว การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธของขาพเจาที่ไดนําเสนอเรื่องราว
ปญหาความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในระบบสังคมไทยนั้น นอกจากขาพเจาจะสามารถถายทอดเรื่องราว
หรือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยไดในสวนหนึ่ง ซ่ึงอาจเปนเพียงการนําเสนอปญหาที่เกิดขึ้น
เพียงสวนหนึ่งจากคนทํางานศิลปะคนหนึ่ง แตขาพเจามีความเชื่อมั่นวา ผลงานวิทยานิพนธที่
ขาพเจาไดสรางสรรคขึ้นนั้น สามารถสะทอนสภาวะสังคมไทยในยุคสมัยปจจุบันที่เปนปญหาใหญ
และยากที่จะแกไขได ขาพเจาหวังเพียงวาผลงานวิทยานิพนธของขาพเจาอาจเปนกระจกเงา           

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



56

บานเล็กๆ บานหนึ่งที่ชวยสะทอนใหผูคนในสังคมไทยดวยกันไดตระหนักและเกิดจิตสํานึกที่ดีใน
การดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางสงบสุขมากขึ้น
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บรรณานุกรม

อิทธิพล ตั้งโฉลก. นิตรสาร ARTRECORD. 8, 21 (ส.ค 46) : 39.
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ – สกุล ตนุพล   เอนออน

วัน เดือน ปเกิด วันที่  22  สิงหาคม  พ.ศ.  2521

ท่ีอยู 231/1  หมูที่  1  บานโพนเพ็ก  ตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแกน  40160
โทรศัพท  (01) 799-9255

ประวัติการศึกษา
2540 – 2543 -   สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาจิตรกรรม

ภาควิชาจิตรกรรม   คณะศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน
2545 – 2546 -   ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต ศิลปมหาบัณฑิต   สาขาวิชาจิตรกรรม

ภาควิชาจิตรกรรม   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการแสดงผลงานเดี่ยว (Solo Exhibition)
2543 -   นิทรรศการ ชุด “Project + Hero + Me”  ณ  หอศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน
-   นิทรรศการ ชุด “เด็กทะล่ึง”  ณ  ราน Color Café   จังหวัดขอนแกน

2544 -   นิทรรศการ ชุด “ณ โรงพยาบาล”  ณ  หอศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
-   นิทรรศการศิลปะกับชุมชน ชุด “คนบานเฮา”  จังหวัดขอนแกน

2545 -   นิทรรศการ ชุด “Feeling Hero”  ณ  หอศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประวัติการแสดงผลงาน  (Group Exhibition)
2542 -   การแสดงศิลปกรรมแหงชาติคร้ังที่  45  กรุงเทพฯ

-   การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว  คร้ังที่  16  กรุงเทพฯ
-   การแสดงศิลปกรรม  นําส่ิงที่ดีสูชีวิต  คร้ังที่  11  กรุงเทพฯ
-   การแสดงศิลปกรรมรวมสมัย เนื่องในโครงการจัดตั้งหอศิลปรวมสมัยของ
จ. นครราชสีมา
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-   การแสดงนิทรรศการศิลปะของกลุมกัลปพฤกษ  คร้ังที่  1  ชุด “Question Mark”
จังหวัดขอนแกน

2543 -   การแสดงศิลปกรรมแหงชาติคร้ังที่  46  กรุงเทพฯ
-   การแสดงศิลปกรรมกลางแจง  100 ป  นายปรีดี  พนมพงค  กับสังคมไทย
กรุงเทพ
-   การแสดงศิลปกรรมยอดเยี่ยมแหงประเทศไทย ของ บริษัท ฟลลิปมอริส
กรุงเทพฯ
-   การแสดงศิลปกรรม  นําส่ิงที่ดีสูชีวิต  คร้ังที่  12  กรุงเทพฯ
-   การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยของธนาคารกสิกาไทย  กรุงเทพฯ
-   การแสดงศิลปกรรม โนเกีย  อารต  อวอรต  เอเชียแปซิฟก 2000 กรุงเทพฯ
-   รวมกิจกรรม  (Work Shop)  กับศิลปนอิตาเลี่ยนในงาน Thai-Italian Art Space
จังหวัดขอนแกน

2544 -   การแสดงนิทรรศการศิลปะของกลุมกัลปพฤกษ  คร้ังที่  5  ชุด “Answer”
จังหวัดขอนแกน
-   การแสดงศิลปนิพนธของนักศึกษา  คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
-   การแสดงนิทรรศการของกลุม เอเลี่ยน เจเนอเรชั่น (อีสาน เวอรช่ัน)
โปรเจค 304  จังหวัดขอนแกน
-   การแสดงศิลปกรรมแหงชาติคร้ังที่  47  กรุงเทพฯ
-   การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว  คร้ังที่  18  กรุงเทพฯ
-   การแสดงศิลปกรรมสีน้ํา  คณาจารยราชภัฎอีสาน คร้ังที่ 1 จังหวัดขอนแกน

2545 -   การแสดงศิลปกรรมแหงชาติคร้ังที่  48  กรุงเทพฯ
-   การแสดงจิตกรรมรวมสมัยของ บริษัท พานาโซนิค  คร้ังที่  4 กรุงเทพฯ
-   การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว  คร้ังที่  19  กรุงเทพฯ
-   การแสดงศิลปกรรมรวมสมัย หัวขอ “ปลูกปาไดมากกวาตนไม”
บริษัท ป.ต.ท.   กรุงเทพฯ
-   การแสดงจิตรกรรมเทิดพระเกียรติ หัวขอ “ในหลวงในหัวใจของศิลปน”
บริษัท ICC  กรุงเทพฯ
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2546 -   การแสดงศิลปกรรม  “เปดบานจิตรกรรม”  เนื่องในวาระครบรอบ 60 ป
คณะจิตรกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร
-   การแสดงศิลปกรรม  8  ทิวทัศน  8  ศิลปน  บานบางกอกแกลอรี  กรุงเทพฯ
-   การแสดงจิตรกรรมรวมสมัย  บริษัท พานาโซนิค  คร้ังที่  5  กรุงเทพฯ
-   การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ  คร้ังที่  49  กรุงเทพฯ
-   การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว  คร้ังที่  20  กรุงเทพฯ
-   การแสดงศิลปกรรม  14  ตุลา วันประชาธิปไตย  30 ป  14 ตุลาฯ กรุงเทพฯ
-   การแสดงศิลปกรรม  นําส่ิงที่ดีสูชีวิต  คร้ังที่  15  กรุงเทพฯ

เกียรติประวัติ
-   รางวัลสนับสนุนศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว  คร้ังที่  16  กรุงเทพฯ
-   รางวัลยอดเยี่ยมการแสดงศิลปกรรมรวมสมัย  หัวขอ  “สิทธิมนุษยชน”
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บรรณานุกรม

อิทธิพล ตั้งโฉลก. นิตรสาร ARTRECORD. 8, 21 (ส.ค 46) : 39.
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ – สกุล ตนุพล   เอนออน

วัน เดือน ปเกิด วันที่  22  สิงหาคม  พ.ศ.  2521

ท่ีอยู 231/1  หมูที่  1  บานโพนเพ็ก  ตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแกน  40160
โทรศัพท  (01) 799-9255

ประวัติการศึกษา
2540 – 2543 -   สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาจิตรกรรม

ภาควิชาจิตรกรรม   คณะศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน
2545 – 2546 -   ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต ศิลปมหาบัณฑิต   สาขาวิชาจิตรกรรม

ภาควิชาจิตรกรรม   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการแสดงผลงานเดี่ยว (Solo Exhibition)
2543 -   นิทรรศการ ชุด “Project + Hero + Me”  ณ  หอศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน
-   นิทรรศการ ชุด “เด็กทะล่ึง”  ณ  ราน Color Café   จังหวัดขอนแกน

2544 -   นิทรรศการ ชุด “ณ โรงพยาบาล”  ณ  หอศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
-   นิทรรศการศิลปะกับชุมชน ชุด “คนบานเฮา”  จังหวัดขอนแกน

2545 -   นิทรรศการ ชุด “Feeling Hero”  ณ  หอศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประวัติการแสดงผลงาน  (Group Exhibition)
2542 -   การแสดงศิลปกรรมแหงชาติคร้ังที่  45  กรุงเทพฯ

-   การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว  คร้ังที่  16  กรุงเทพฯ
-   การแสดงศิลปกรรม  นําส่ิงที่ดีสูชีวิต  คร้ังที่  11  กรุงเทพฯ
-   การแสดงศิลปกรรมรวมสมัย เนื่องในโครงการจัดตั้งหอศิลปรวมสมัยของ
จ. นครราชสีมา

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



59

-   การแสดงนิทรรศการศิลปะของกลุมกัลปพฤกษ  คร้ังที่  1  ชุด “Question Mark”
จังหวัดขอนแกน

2543 -   การแสดงศิลปกรรมแหงชาติคร้ังที่  46  กรุงเทพฯ
-   การแสดงศิลปกรรมกลางแจง  100 ป  นายปรีดี  พนมพงค  กับสังคมไทย
กรุงเทพ
-   การแสดงศิลปกรรมยอดเยี่ยมแหงประเทศไทย ของ บริษัท ฟลลิปมอริส
กรุงเทพฯ
-   การแสดงศิลปกรรม  นําส่ิงที่ดีสูชีวิต  คร้ังที่  12  กรุงเทพฯ
-   การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยของธนาคารกสิกาไทย  กรุงเทพฯ
-   การแสดงศิลปกรรม โนเกีย  อารต  อวอรต  เอเชียแปซิฟก 2000 กรุงเทพฯ
-   รวมกิจกรรม  (Work Shop)  กับศิลปนอิตาเลี่ยนในงาน Thai-Italian Art Space
จังหวัดขอนแกน

2544 -   การแสดงนิทรรศการศิลปะของกลุมกัลปพฤกษ  คร้ังที่  5  ชุด “Answer”
จังหวัดขอนแกน
-   การแสดงศิลปนิพนธของนักศึกษา  คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
-   การแสดงนิทรรศการของกลุม เอเลี่ยน เจเนอเรชั่น (อีสาน เวอรช่ัน)
โปรเจค 304  จังหวัดขอนแกน
-   การแสดงศิลปกรรมแหงชาติคร้ังที่  47  กรุงเทพฯ
-   การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว  คร้ังที่  18  กรุงเทพฯ
-   การแสดงศิลปกรรมสีน้ํา  คณาจารยราชภัฎอีสาน คร้ังที่ 1 จังหวัดขอนแกน

2545 -   การแสดงศิลปกรรมแหงชาติคร้ังที่  48  กรุงเทพฯ
-   การแสดงจิตกรรมรวมสมัยของ บริษัท พานาโซนิค  คร้ังที่  4 กรุงเทพฯ
-   การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว  คร้ังที่  19  กรุงเทพฯ
-   การแสดงศิลปกรรมรวมสมัย หัวขอ “ปลูกปาไดมากกวาตนไม”
บริษัท ป.ต.ท.   กรุงเทพฯ
-   การแสดงจิตรกรรมเทิดพระเกียรติ หัวขอ “ในหลวงในหัวใจของศิลปน”
บริษัท ICC  กรุงเทพฯ
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2546 -   การแสดงศิลปกรรม  “เปดบานจิตรกรรม”  เนื่องในวาระครบรอบ 60 ป
คณะจิตรกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร
-   การแสดงศิลปกรรม  8  ทิวทัศน  8  ศิลปน  บานบางกอกแกลอรี  กรุงเทพฯ
-   การแสดงจิตรกรรมรวมสมัย  บริษัท พานาโซนิค  คร้ังที่  5  กรุงเทพฯ
-   การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ  คร้ังที่  49  กรุงเทพฯ
-   การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว  คร้ังที่  20  กรุงเทพฯ
-   การแสดงศิลปกรรม  14  ตุลา วันประชาธิปไตย  30 ป  14 ตุลาฯ กรุงเทพฯ
-   การแสดงศิลปกรรม  นําส่ิงที่ดีสูชีวิต  คร้ังที่  15  กรุงเทพฯ

เกียรติประวัติ
-   รางวัลสนับสนุนศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว  คร้ังที่  16  กรุงเทพฯ
-   รางวัลยอดเยี่ยมการแสดงศิลปกรรมรวมสมัย  หัวขอ  “สิทธิมนุษยชน”
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