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บทคัดย่อ 

 

 การเดินทางท่องเท่ียวไปยงัจุดหมายปลายทางท่ีมุ่งหวงัในแต่ละคร้ัง มักเกิดเป็น
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ได้เรียนรู้ในการด าเนินชีวิตอยู่ตลอดเวลาจากเร่ืองราวส่ิงต่าง ๆ ท่ีไดพ้บ
เจอ  ไม่วา่จะเป็น ความรัก มิตรภาพ กบัผูร่้วมเดินทาง หรือ เกิดปฏิสัมพนัธ์ใหม่กบัผูค้นและสถานท่ี 
ปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการเดินทางในชีวิตของข้าพเจ้าก็คือยานพาหนะท่ีเป็นส่ือกลางท่ี
สามารถน าพาไปเรียนรู้ในส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้น 

จกัรยานยนต์คสัตอ้ม (Custom bike) คือยานพาหนะท่ีท าให้ขา้พเจา้ได้รู้สึกถึงการแสดง
ความเป็นตวัตนในสถานท่ีต่าง ๆ จุดหมาย และระหว่างการเดินทาง จากการตกแต่ง ดัดแปลง
อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการท าสีตวัรถ ท าให้ขา้พเจา้รับรู้ถึงความสุข ท่ีเกิดจากการขบัข่ีรถประเภท
ดงักล่าว ดว้ยเหตุน้ีท าใหข้า้พเจา้ตระหนกัถึงความส าคญัของความรู้สึกท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ นัน่คือ ความ
อิสระท่ีไดจ้ากการเดินทาง และความอิสระในการสร้างสรรค ์ส่งผลให้ขา้พเจา้เกิดแรงบนัดาลใจ ท่ี
จะน าเอารูปแบบของงานกราฟฟิต้ี (Graffiti) มาสร้างสรรค์อยู่บนรถจกัรยานยนต์ เพราะเห็นถึง
ความสอดคล้องของสองส่ิงน้ี เช่น ความอิสระในการสร้างสรรค์ และทั้งสองส่ิงเป็นส่ิงท่ีอยู่คู่กบั
เร่ืองราวในชีวิตของข้าพเจ้า แต่หลายคร้ังงานกราฟฟิต้ีมักถูกมองว่าไม่ใช่งานศิลปะทั้ งท่ีผู ้
สร้างสรรคต์อ้งใชท้กัษะและความช านาญทางศิลปะอยา่งมาก จึงท าให้ขา้พเจา้ตอ้งการสร้างผลงาน
เพื่อพูดในประเด็นน้ี ซ่ึงขา้พเจา้ก็ไม่ไดต้อ้งการสร้างผลงานเพื่อหาค าตอบ วา่มนัเป็นศิลปะหรือไม่ 
เพียงแต่ตอ้งการน าพาผลงานประเภทน้ีผสมผสานกบัทกัษะความสามารถทางจิตรกรรมไปสู่บริบท
ใหม่ท่ีต่างไปจากเดิม เพื่อให้เกิดแรงกระตุน้ทางความคิด จากการรับรู้ของผูช้มหรือผูพ้บเห็นผลงาน 
และแสดงใหเ้ห็นถึงความอิสระท่ีมีอยูใ่นชีวติและตวัตนของขา้พเจา้ 
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Abstract 

 

 Travelling to new destinations where you expect to go can be new experiences that 
the traveller learns a lot of life lessons from everything you have experienced, e.g. love or 
friendship with travel companion or the interaction with new people and place. The most 
important factor when I travel is the vehicle that brings me to new destination.  

 Custom bike is a vehicle that I can feel my true self when I travel to the destination 
and on the way. Decorating, colouring and adjusting accessories on the bike make me happy in 
the same way when I ride it. I realize that the most important feeling that I receive from it is the 
freedom of travel and the freedom of creating my bike. It inspires me to apply graffiti art on my 
motorbike since there is a connection between these two things, e.g., the freedom of creation.  
These two things are also parts of my life. In some ways or another, graffiti is not viewed as a 
form of art even the artist needs to use their highly skill and be proficiency to do it.  I create this 
art to expose this idea and not for find the answer that is it real art or it is not. The artist only 
wants to bring the artist skill to the new context that is different from the old style. It aims to 
motivate and inspire the audience as well as present the freedom of my life.  

 

 

 

 



 
 

ฉ 

 

กติติกรรมประกาศ 

 

 ศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์และไดรั้บความช่วยเหลือท่ี
ดีมาโดยตลอด ขา้พเจา้ขอนอ้มร าลึกถึงพระคุณบิดามารดาผูใ้ห้ก าเนิด อบรม สั่งสอน ให้ขา้พเจา้เป็น
คนประพฤติดี ใฝ่รู้ ไม่ปิดกั้นความคิดความชอบของขา้พเจา้ จนไดม้าศึกษาเล่าเรียนศิลปะอย่างท่ี
ขา้พเจา้หวงัไว ้ขอขอบพระคุณอาจารยผ์ู ้ควบคุมศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้ ผูช่้วยศาสตราจารยน์าวิน 
เบียดกลาง ผูค้อยแนะน าความรู้และช่วยเหลือในด้านการท าศิลปนิพนธ์คร้ังน้ี และขอบพระคุณ
คณาจารยทุ์กท่านในคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีประสิทธ์
ประสาทวชิาความรู้ใหค้  าแนะน าแนวทางในการสร้างสรรคอ์ยา่งดีมาโดยตลอด 

 ขอขอบคุณเพื่อน พี่ นอ้ง และทุก ๆ คนท่ีมีส่วนช่วยเหลือใหค้  าแนะน าแก่ขา้พเจา้มาโดย
ตลอด โดยเฉพาะขุนเทศ ท่ีช่วยเหลือเร่ืองการขนยา้ยผลงานศิลปนิพนธ์ พี่อู๋นครปฐม พี่เตพ้าตา้ ท่ี
ช่วยตามบนัทึกภาพผลงานศิลปนิพนธ์ พี่แกว่นท่ีให้ขา้พเจา้ยืมคอมพิวเตอร์ใช้พิมพง์าน กราฟฟิต้ี
ไรทเ์ตอร์ พี่ Bigdel และพี่ Bows ผูใ้หข้อ้มูลค าปรึกษาดี ๆ อีกทั้งพี่และเพื่อน ๆ ในกลุ่มกราฟฟิต้ี EB 
Crew ทุกคนท่ีให้ความช่วยเหลือขา้พเจา้เป็นอยา่งดี จนศิลปนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงในทุกประการ 
และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าศิลปนิพนธ์ฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูส้นในแนวทางการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะร่วมสมยัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 อุทิศให้ พี่อาร์ท DNA1 กราฟฟิต้ีไรท์เตอร์ผูล่้วงลบั และหากเป็นการผิดพลาดในส่วน
หน่ึงส่วนใดหรือเป็นการล่วงเกินประการใด ขา้พเจา้ขออโหสิกรรมไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย ดว้ยความเคารพ
และอาลยัยิง่ 
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ค าน า 

 

 เอกสารฉบบัน้ีเป็นเอกสารประกอบการท าศิลปนิพนธ์ สาขาวชิาทศันศิลป์ กลุ่มวชิาเอก
จิตรกรรม ปีการศึกษา 2559 ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ในหวัขอ้  “กราฟฟิต้ีจากประสบการณ์แห่งการเดินทาง” (Graffiti art of travel experience) 

 การเขียนเอกสารประกอบการสร้างสรรค์น้ี  มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาปริญญา                    
ศิลปบณัฑิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้ทางด้านศิลปะวิชาการอย่างเป็นแบบแผน แก่
ผูส้นใจวทิยาการแขนงน้ียิง่ข้ึน 

 โดยรวมแลว้การเรียบเรียงเอกสารฉบบัน้ี มีจุดมุ่งหมายในการน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบั
การสร้างผลงานศิลปะสมยัใหม่ในเชิงทดลอง โดยใชส่ื้อท่ีมีส่วนสัมพนัธ์กบัผูส้ร้างมาน าเสนอ เช่น 
ความนิยมชมชอบ รูปแบบการด าเนินชีวติและการเดินทาง มาประกอบกบัรูปแบบผลงานศิลปกรรม
ต่าง ๆ  โดยในเอกสารศิลปนิพนธ์ฉบบัน้ี จะเป็นการน าเสนอวีถีทางของขา้พเจา้ ท่ีมีเน้ือหาของการ
สร้างผลงานกราฟฟิต้ีหรือผลงานสร้างสรรค์อ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากรูปแบบงานศิลปะกระแสหลกั
มาน าเสนอ ในรูปแบบของขา้พเจา้ 
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บทที่1 

บทน า 

 การเดินทางเป็นส่ิงท่ีหลาย ๆ คนตอ้งไดพ้บเจออยูบ่่อยคร้ังจะมากจะนอ้ยก็สุดแลว้แต่วีถี
ทางของแต่ละบุคคล การเดินทางไปยงัท่ีต่าง ๆ เช่น การเดินทางท่องเท่ียว การเดินทางไปท างาน
ไกลๆ หรือการเดินทางเพื่อกลบัภูมิล าเนาในกรณีท่ีใชชี้วิตอยูห่่างบา้นเกิด การเดินทางต่าง ๆ เหล่าน้ี 
มกัเป็นการเดินทางในระยะไกลจึงตอ้งใช้เวลาในการเดินทางมาก ขา้พเจา้เล็งเห็นขอ้ดีต่าง ๆ ใน
ชั่วขณะนั้นเสมือนเป็นโอกาสให้เราได้จดจ่อกับบางส่ิง ท าให้เกิดสมาธิปัญญา การได้ทบทวน
เร่ืองราวต่าง ๆ ในชีวิต ทั้งเร่ืองในอดีตหรือความค านึงถึงการสร้างอนาคต ขา้พเจา้จึงมกัตอ้งการ
ช่วงเวลาแบบนั้นอยูบ่่อยคร้ัง เม่ือร่างกายและจิตใจรู้สึกเหน่ือยลา้ กบัการด าเนินชีวติในบางคร้ัง เม่ือ
ขา้พเจา้ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวมากข้ึนจึงไม่เพียงแต่เป็นการสะสมระยะทางเท่านั้น นัน่หมายถึงการสั่ง
สมการได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีได้จากระหว่างการเดินทางและอุปสรรค์ต่าง ๆ ท่ีได้เผชิญ
ต่างหากเพราะการเดินทางในแบบของขา้พเจา้ในช่วงระยะเวลา 4 ปีท่ีผา่นมา ขา้พเจา้มกัเดินทางคน
เดียวดว้ยการขบัข่ีจกัรยานยนตคู์่กาย จกัรยานยนตท่ี์ขา้พเจา้สร้างสรรคด์ดัแปลงส่วนประกอบต่าง ๆ 
ใหต้รงกบัการใชง้านท่ีมุ่งเนน้การแสดงออกถึงความเป็นตวัตนของขา้พเจา้ 

 ประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นท าให้ขา้พเจา้ได้เรียนรู้และสัมผสัไดถึ้งความหมายของ
การเดินทาง การไดน้ าพาตวัตนท่ีขา้พเจา้แสดงออกผา่นการแต่งจกัรยานยนตแ์ละการแต่งกาย การ
แสดงออกเหล่าน้ี โดยเฉพาะในเร่ืองของการตกแต่งดดัแปลงตวัรถจกัรยานยนต ์บางคร้ังความชอบ
หรือรสนิยมในการสร้างสรรค์ของขา้พเจา้ก็เป็นส่ิงท่ีเกินเลยขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด แต่ขา้พเจา้
กลับมองว่าความสร้างสรรค์ต่าง ๆ เหล่าน้ีล้วนเกินข้ึนจากประสบการณ์ทางการรับรู้ทางด้าน
สุนทรียะ กล่าวคือมนัเปรียบเหมือนการสร้างผลงานศิลป์ ซ่ึงใชท้กัษะฝีมือผนวกกบัความรู้ความคิด
ต่าง ๆ และในหลายคร้ังจากประสบการณ์ในการเดินทาง ก็ท  าให้ขา้พเจา้ได้รับรู้ถึง “อิสรภาพ”       
ท่ีแทจ้ริง เพราะเม่ือเจา้หนา้ท่ีผูรั้กษากฎหมายอาจยกเวน้ขา้พเจา้ไวบ้า้งเม่ือออกไปยงัเขตท่ีห่างเมือง
หรือทราบถึงจุดหมายปลายทางของขา้พเจา้ และเน่ืองดว้ยการสร้างสรรค ์ตกแต่งแหล่านั้น ก็ไม่ได้
สร้างความเสียหายเดือดร้อนแก่สังคมโดยตรง ทว่าบางคร้ังอาจเดือดร้อนทางทรรศนะหรือสายตา
บา้งก็ดี   

 ดว้ยส่วนหน่ึงขา้พเจา้เป็นหน่ึงในกลุ่มผูส้นใจและสร้างสรรคผ์ลงานกราฟฟิต้ี (Graffiti) 
มาก่อนท่ีจะเข้าศึกษาศิลปะอย่างจริงจังท่ีคณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร และเน่ืองด้วยข้าพเจ้า
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สร้างสรรค์ ฝึกฝน กบัผลงานประเภทน้ีมายาวนานและจริงจงัต่อเน่ือง เสมือนเป็นส่วนประกอบ
หน่ึงท่ีส าคญัมากในชีวิตของขา้พเจา้ ดว้ยเหตุดงักล่าวส่งผลให้ขา้พเจา้พยายามน าเอาลกัษณะหรือ
รูปแบบของการท ากราฟฟิต้ีมาสอดแทรกเป็นส่วนประกอบในการสร้างสรรค์ศิลปะหลายช้ิน
มาแลว้ภายในการศึกษาตลอด 5 ปีท่ีผา่นมา เพียงเพื่อตอ้งการน าเสนอให้เห็นถึงทกัษะความสามารถ
และประสบการณ์ทางดา้นการสร้างสรรค์ผลงานกราฟฟิต้ี ของขา้พเจา้ และขา้พเจา้ไดว้ิเคราะห์ซ่ึง
บริบทเชิงนามธรรมท่ีส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อลกัษณะการท างานกราฟฟิต้ี ในการไปพ่น
หรือสร้างสรรคผ์ลงานในสถานท่ีต่าง ๆ เช่นเดียวกนักบัการขบัข่ีจกัรยานยนตค์สัตอ้ม มนัเป็นการ
สร้างสรรคท่ี์เกินกรอบของกฎหมาย ดว้ยเหตุผลน้ีจึงท าให้ขา้พเจา้ไดท้บทวนตวัเองอีกคร้ังวา่อะไร
ท่ีท าให้ขา้พเจา้หลงใหลในทั้งสองส่ิงน้ี การไดแ้สดงถึง “อิสรภาพในตวัตน” จึงเป็นค าตอบแรกท่ี
ขา้พเจา้ไดจ้ากการถามใจตวัเอง 

 จึงเป็นท่ีมาของการริเร่ิมน าเอาสองส่ิงขา้งตน้น้ี กราฟฟิต้ีและจกัรยานยนตค์สัตอ้ม มา
เป็นส่วนประกอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าท่ีประสงค์แสดงถึง
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากวถีิทางการด าเนินชีวติในแบบของขา้พเจา้ 

   

วตัถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ 

 เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จากการใช้ชีวิตในรูปแบบของขา้พเจา้และแสดงเน้ือหาถึง
ความเป็นอิสระท่ีไดรั้บจากการพ่นกราฟฟิต้ีและการขบัข่ีจกัรยานยนต์คสัตอ้ม โดยการน าเสนอใน
รูปแบบของผลงานส่ือสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ ท่ีเกิดจากแนวคิดอนัเน่ืองมาจากผลผลิตทางการ
รับรู้ ความชอบหรือสนใจในการสร้างผลงานท่ีอยู่นอกเหนือขอ้ก าหนดหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ
ขา้พเจา้ 

 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

 ในการสร้างผลงานกราฟฟิต้ี มีส่ิงจ าเป็นอยูห่ลายอยา่งในองคป์ระกอบของงานท่ีดี มีอยู่
หน่ึงอยา่งท่ีส าคญัก็คือ การให้ความส าคญัในการเลือกพื้นท่ี ท่ีจะสร้างผลงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ศกัยภาพความสามารถในการเขา้ถึงพื้นท่ีต่าง ๆ ของผูส้ร้าง ไม่วา่จะดว้ยวิธีใด ซ่ึงส่วนใหญ่ก็มกัจบ
ลงดว้ยการลกัลอบลงมือสร้างผลงานในพื้นท่ีสาธารณะ ท่ีอาจเป็นทรัพยสิ์นส่วนบุคคลหรือของรัฐ 
การน าเอาผลงานกราฟฟิต้ีเขา้สู่พื้นท่ีท่ีเป็นไปไดย้ากเสมือนกบัเป็นความลุล่วงท่ียิ่งใหญ่ของกราฟ
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ฟิต้ีไรท์เตอร์ (Graffiti writer) พื้นท่ีหรือท าเลท่ีดีท่ีมีการแข็งขนักนัของเหล่าผูท้  างานกราฟฟิต้ีเพื่อ
แสดงศกัยภาพในการเขา้ถึง เช่น ยอดอาคารสูง ขา้งถนนเส้นส าคญั ๆ พื้นท่ีเด่น ๆของถนนนั้น ๆ -
รถโดยสารประจ าทาง หรือรถไฟ เป็นตน้ แต่ขา้พเจา้กลบัมองต่างออกไปจากบริบทเดิมๆขา้งตน้ 
และมีแนวคิดอยากเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงแต่เดิม กลุ่มเป้าหมายท่ีพบเห็นผลงานทัว่ไปอาจเป็นกลุ่ม
ผูส้นใจใกลเ้คียงกนั ส่งผลให้ผลงานชุดน้ี ขา้พเจา้มีความตอ้งการให้ศิลปินกระแสหลกั นกัวิจารณ์
ศิลปะ นักวิชาการ และนักศึกษาศิลปะ เป็นกลุ่มเป้าหมาย จึงเป็นเร่ืองท้าทายอย่างยิ่งท่ีจะน าพา
ผลงานเหล่าน้ี เขา้แสดงในพื้นท่ีศิลปะ เน่ืองจากหลายคร้ังผลงานกราฟฟิต้ี ถูกมองว่าไม่อาจให้
คุณค่าเทียบเท่าศิลปกรรมแขนงอ่ืน ๆ ได้ จึงน าไปสู่ความโหยหาท่ีจะแสดงตวัตนของขา้พเจา้ใน
พื้นท่ีศิลปะ การปรับเปล่ียนบริบทของการท าผลงานกราฟฟิต้ี เพื่อให้กลมกลืนกบังานศิลปกรรม
ร่วมสมยัทัว่ไปจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะน าผลงานของขา้พเจา้เขา้สู่พื้นท่ีศิลปะได ้จึงเกิดเป็นผลงาน
ส่ือผสม ท่ีมีทั้งช่วงเวลาของการแสดงหรือ Performance art (ศิลปะแสดงสด)  กบัตวัช้ินงาน เพื่อน า
ผลงานไปยงัจุดต่าง ๆ และเม่ือถึงพื้นท่ีส าคญัท่ีตอ้งการให้ผลงานปรากฏข้ึนท่ีนั้นๆ แลว้บนัทึกดว้ย
การถ่ายภาพ ท าให้ภายหลงัเกิดเป็นผลงานภาพถ่าย เพื่อหวงัวา่ผลงานจะได ้ไปอยูใ่นพื้นท่ีศิลปะท่ี
นอ้ยนกัจะมีผลงานกราฟฟิต้ีเขา้ไปปรากฏเป็นผลงานแสดงใหเ้ห็น  

 

ขอบเขตในการสร้างสรรค์ 

 -ขอบเขตด้านเน้ือหาแนวความคิด แสดงผลท่ีเกิดจากประสบการณ์จากการเดินทางบน
วถีิทางของการขบัข่ีจกัรยานยนตค์สัตอ้มและการพ่นกราฟฟิต้ีท่ีเล่าถึงเร่ืองราวความมีอิสรภาพทาง
ความคิด  

 -ขอบเขตด้านรูปแบบ ผลงานท่ีถูกสร้างข้ึนจากรูปแบบของกราฟฟิต้ีท่ีถูกติดตั้งบนตวั
รถจกัรยานยนต์และการขบัข่ีจกัรยานยนตเ์พื่อสร้างบริบทใหม่ให้ส่วนประกอบทั้งสองปรากฏเป็น
การแสดงออกในรูปแบบผลงานทศันศิลป์  

 -ด้านเทคนิค การสร้างสรรคส่ื์อประเภทต่าง ๆ ท่ีมีองคป์ระกอบของช่วงเวลาเป็นเน้ือหา 
เช่น ผลงานส่ือผสม ภาพเคล่ือนไหว เสียง และภาพถ่าย (Time-based media) 
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ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

 1. คน้หาความบนัดาลใจจากการส ารวจและทบทวนตนเองผา่นประสบการณ์ต่าง ๆ     
     จากเร่ืองราวหรือแนวคิดท่ีผา่นเขา้มาระหวา่งการเดินทาง  

 2. ศึกษาท าความเขา้ใจ ความรู้สึกนึกคิดถึงประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการเดินทาง 
 3. น าบทสรุปจากความเขา้ใจในประสบการณ์ต่าง ๆ มาคน้หาความเป็นไปไดใ้นวธีิการ
     แสดงออกเป็นผลงานทศันศิลป์ 
 4. คน้หารูปแบบท่ีเหมาะสมและตรงกบัเป้าประสงคห์รือเป้าหมายในการสร้างสรรค ์
 5. เร่ิมลงมือปฏิบติัตามขั้นตอนของการสร้างสรรคผ์ลงาน 3 มิติ (ตวัจกัรยานยนต)์ 
    5.1 ร่างแบบโมเดลจ าลอง 
  5.2 เขียนเส้นร่างลงบนวสัดุท่ีน ามาใช ้(เหล็กแผน่) 
  5.3 ตดัช้ินงานตามเส้นท่ีร่างไว ้
  5.4 ท าสีช้ินงานทั้งสองขา้งดว้ยเทคนิคการพน่กราฟฟิต้ี 
  5.5 ดดัแปลงตวัจกัรยานยนตใ์หมี้โครงสร้างตามความตอ้งการและเหมาสม 
  5.6 ติดตั้งผลงานบนตวัรถจกัรยานยนต ์
 6. น าช้ินผลงานท่ีส าเร็จแลว้ (จกัรยานยนตติ์ดตั้งผลงานกราฟฟิต้ี) ข่ีไปยงัสถานท่ีต่างๆ
 ท่ีก าหนดไวแ้ละสถานระหวา่งเส้นทางท่ีน่าสนใจ ตามสมควร 
  6.1 บนัทึกภาพเคล่ือนไหวและภาพน่ิงระหวา่งการเดินทางเพื่อน ามา 
  ถ่ายทอดภายหลงั 
 7. บนัทึกภาพน่ิงเม่ือถึงจุดหมายท่ีก าหนดไว ้
 8. รวบรวมภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวไปสร้างสรรคเ์ป็นส่ือต่าง ๆ ต่อไป เช่น ส่ือ
 ภาพถ่าย ส่ือ ภาพเคล่ือนไหว 

 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการท าศิลปนิพนธ์ 

 ภาคการศึกษาตน้และปลาย ประจ าปีการศึกษา 2559
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บทที่ 2 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวกบัการสร้างสรรค์ 

 

 ผลงานศิลปะหรือผลงานสร้างสรรค์ส่ือต่าง ๆ ล้วนเกิดข้ึนจากประสบการณ์ แรง
บนัดาลใจ ความสนใจใคร่รู้ และการรับรู้ของผูส้ร้าง หากขาดส่ิงเหล่าน้ีไป ก็ไม่อาจก่อให้เกิดความ
บัลดาลใจหรือแรงผลักดัน ท่ีจะผลิตผลงานต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพออกมาได้ ดังนั้ นศิลปินหรือผู ้
สร้างสรรค์ผลงานจึงตอ้งกล่าวถึงการรวบรวมท่ีมาของแรงบลัดาลใจต่าง ๆ เหล่าน้ี เพื่อยืนยนัให้
เห็นถึงความเป็นมาและความส าคญั ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อกล่าวถึงประเด็นท่ีจะหยิบยกมา
น าเสนอ  

 อิทธิพลทางความคิดต่าง ๆ ท่ีท าใหข้า้พเจา้ไดเ้กิดความคิดความบลัดาลใจนั้น สามารถ
กล่าวถึงเป็นหวัขอ้ใหญ่ ๆ ไดด้งัน้ี 

 

ทีม่าของแนวความคิดและแรงบัลดาลใจ 

 ขา้พเจา้สนใจในการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีเรียกวา่กราฟฟิต้ี (Graffiti) มาตั้งแต่ช่วงอาย ุ14 
ปี จนมาถึงปัจจุบันก็เป็นเวลา 10 ปีแล้ว ข้าพเจ้ามีความผูกพนั สนิทสนมเป็นอย่างดีกับการใช้
เทคนิคการพ่นสีสเปรย ์ลงบนผนงั และมีความชอบความถนดัในดา้นการเขียนตวัอกัษร 2 มิติ ใน
รูปแบบ Old school graffiti (รูปแบบดั้งเดิมเป็นรูปแบบท่ีคลาสสิคท่ีสุด) ขา้พเจา้ศึกษา รับรู้ ผลงาน
จาก Graffiti writer (นกัพน่กราฟฟิต้ี) จากต่างประเทศอยูต่ลอดเวลาจากช่องทางโซเชียลมิเดีย พบวา่
เกิด Style (รูปแบบ) ต่างๆมากมาย จึงท าให้ขา้พเจา้รับแรงกระตุน้น้ี ผลกัดนัให้เกิดแรงบลัดาลใจ ท่ี
จะสร้างผลงาน ท่ีมีความแตกต่าง แปลกใหม่ เพื่อตอ้งการสร้างนยัยะใหม่ ๆ กบัผลงานกราฟฟิต้ี 

 ความรู้ความเขา้ใจของคนในสังคมทัว่ไปท่ีมีต่อกราฟฟิต้ีมกัเล็งเห็นและมุ่งเป้าไปยงั
ดา้นเสียท่ีติดลบของกราฟฟิต้ี หลายคร้ังจึงท าให้กลุ่มผูส้ร้างผลงาน รวมถึงตวัขา้พเจา้เองเกิดความ
นอ้ยเน้ือต ่าใจ เสียดายในทกัษะฝีมือตนเอง จากการถูกปฏิเสธจากสังคมส่วนใหญ่รวมถึงในวงสังคม
ศิลปะกระแสหลกั จึงเป็นท่ีมาให้ขา้พเจา้เกิดแรงบลัดาลใจท่ีจะขบัเคล่ือน ผลกัดนัให้วฒันธรรม
เหล่าน้ี ไดรั้บความสนใจจากสังคมทัว่ไป และในวงการศิลปกรรม เพื่อให้เกิดการกระตุน้การรับรู้
และความเขา้ใจในดา้นของทกัษะในการสร้างสรรค ์ของเหล่ากราฟฟิต้ีไรทเ์ตอร์   
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อทิธิพลทีไ่ด้รับจากจุดก าเนิดของกราฟฟิตี ้

 ในช่วงปลายทศวรรษท่ี 1960 ถึง ตน้ทศวรรษท่ี 1970 มหานครนิวยอร์ก มีการก าเนิด
และเคล่ือนไหวของกลุ่มคนหรือวฒันธรรมย่อยท่ีมีช่ือเรียกขานกนัว่า “Hip Hop” เป็นค าใช้เรียก
วฒันธรรมยอ่ยหรือกลุ่มคนเหล่าน้ี   

 Hip Hop มีองค์ประกอบต่าง ๆ หลากหลาย แต่มีส่ิงท่ีเป็นส่วนประกอบส าคญัเป็น
โครงสร้างใหญ่ ๆ  เช่น Graffiti MC DJ และ B-boy วฒันธรรมต่าง ๆ เหล่าน้ี เกิดข้ึนจากแรงกดดนั
ท่ีส่งผลจากการท่ีคนผิวด าถูกปฏิเสธจากสังคมในมหานครนิวยอร์ก ท่ีมกัถูกทางการหรือคนของ
ภาครัฐเอาเปรียบเหยียดหยาม เน่ืองจากส่วนใหญ่ยากจนและไร้ซ่ึงการศึกษา องคป์ระกอบต่างๆท่ี
ก าเนิดข้ึนพร้อมกบัค าว่า Hip Hop ล้วนเป็นเคร่ืองมือเพื่อส่ือสารและปลดปล่อยพลงัท่ีเกิดข้ึนจาก
กลุ่มคนเหล่าน้ีต่อสังคม ท่ีดูเหมือนจะปฏิเสธความตอ้ยต ่าดอ้ยค่าของคนผิวด า การร้องเพลงแร็พ 
(Rap) ของ MC ก็เป็นการส่ือสารเร่ืองราวทางสังคมในท่ีเกิดข้ึนกบัชีวิตของเขาช่องทางหน่ึงเช่นกนั 
ถอ้ยค าหยาบคาย ค าสบถต่าง ๆ พร่างพรูออกมาพร้อมกบัเน้ือหาในเพลงท่ีด่าทอทา้ทายอ านาจรัฐ 
ต ารวจ หรือองค์กรต่าง ๆ ท่ีพวกเขารู้สึกถึงการไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือการยอมรับ 
ขณะเดียวกนัค าด่าทอ ค าหยาบคายต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ ถูกขบัร้องออกมาในบทเพลงแร็พเท่านั้น แต่
ยงัไปปรากฏอยูบ่นก าแพง พื้นท่ีสาธารณะต่าง ๆ ในนิวยอร์กดว้ย  

 ในปี ค.ศ.1968 “Julio204” นามแฝงหรือ Tag แรกท่ี เร่ิมมีการเขียนลงบนก าแพง
สาธารณะในนิวยอร์กเขาเป็นชาวเปอร์โตริโกท่ีอาศยัอยู่ในย่านแมนฮตัตนั แต่ในช่วงนั้น Julio204 
เขาไม่อาจมีช่ือเสียงมากนกัเน่ืองจากเขา Tag นามแฝงของเขาเพียงแค่ในละแวกบา้นของเขาท่ีอยูบ่น
ถนน 204th ในย่าน Inwood แมนฮัตตัน เขาจึงไม่ได้เป็นท่ีสนใจของส่ือหรือสังคมนัก แต่ใน
ระยะเวลาหลงัจากนั้น ในปี ค.ศ.1971 The New York Time หนงัสือพิมพร์ายวนัของสหรัฐอเมริกา 
ได้ตีพิมพ์บทความในหัวขอ้ “Taki183” Spaws Pen Pals. ส่งผลให้ Taki183 เป็น Tag ท่ีรู้จกัในวง
กวา้งและถูกขนานนามว่าเป็นคนแรกท่ีริเร่ิมการท า Graffiti เขาเขียน Tag ของเขาไปทัว่เมืองหรือ
แมแ้ต่ในขบวนรถไฟใตดิ้นหลายขบวน หลงัจากเร่ืองราวของเขาไดเ้ผยแพร่ออกไปเป็นวงกวา้ง ท า
ให้มีการเกิดข้ึนของ Graffiti writer  หน้าใหม่จากหนุ่มสาวผูพ้บเห็นผลงานของ Taki183 จ านวน
มาก ราวกบัวา่พวกเขาเหล่านั้นไดพ้บแลว้ซ่ึงช่องทางของการแสดงออกถึงความคิด ความกดดนัท่ี
ไดรั้บจากสังคม รวมไปถึงการแสดงความมีตวัตนอยูข่องพวกเขา  

 การเขียน Tag หรือข้อความต่างๆลงบนพื้นท่ีสาธารณะจึงเปรียบเหมือนเป็นการใช้
กระป๋องสเปรยแ์ทนไมคโ์ครโฟน และตวัอกัษรต่าง ๆ บนผนงัเป็นเสียงตะโกนของพวกเขา ท่ีร้อง
เรียกหาการมีท่ียืนในสังคมใหส้มกบัฐานะความเป็นมนุษยชนท่ีควรไดรั้บความเท่าเทียมในเมืองท่ีมี
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ความเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในอันดับต้นของโลก จนกระทั่งการแสดงออกต่าง ๆ เหล่าน้ีได้
แพร่กระจายสู่กลุ่มวยัรุ่นทัว่ไป รวมถึงวยัรุ่นผิวขาวก็ตามและมีพฒันาการดา้นรูปแบบอยา่งรวดเร็ว
และต่อเน่ืองจนกระทัง่มาเป็นผลงานท่ีดูมีความสลบัซบัซ้อนและใชท้กัษะฝีมือทางศิลปะอยา่งมาก
ในปัจจุบนั   

  

 

  ภาพที ่1 “Taki 183” Spawns Pen Pals, The New York Time 1971  
เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2560 เขา้ถึงไดจ้าก http://streetartnyc.org/blog/2015/06/29/the-
legendary-taki-183-on-tagging-the-new-york-times-the-wall-on-207th-street-instafame-phantom-
art-graffiti-and-more/ 

 

http://streetartnyc.org/blog/2015/06/29/the-legendary-taki-183-on-tagging-the-new-york-times-the-wall-on-207th-street-instafame-phantom-art-graffiti-and-more/
http://streetartnyc.org/blog/2015/06/29/the-legendary-taki-183-on-tagging-the-new-york-times-the-wall-on-207th-street-instafame-phantom-art-graffiti-and-more/
http://streetartnyc.org/blog/2015/06/29/the-legendary-taki-183-on-tagging-the-new-york-times-the-wall-on-207th-street-instafame-phantom-art-graffiti-and-more/
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ภาพที่ 2 Bil Rock, Min, and Kel in the City Hall lay-up at night, 1983 

เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 เขา้ถึงไดจ้าก https://www.fastcodesign.com/3039567/the-
most-infamous-graffiti-artists-of-1970s-new-york-city  
 

 

อทิธิพลจากการจากการพบเห็น 

 เช่นเดียวกนักบัการพบเห็นผลงานของ Taki183 ตามพื้นท่ีสาธาณะและส่ือส่ิงพิมพ ์ของ
วยัรุ่นหนุ่มสาวในนิวยอร์ก หลงัจากนั้นกราฟฟิต้ีก็ได้แพร่กระจายไปยงัเมืองต่าง ๆ จนทัว่ทุกมุม
โลก จากการพบเห็นและท าตามของเหล่าวยัรุ่น จนกระทัง่วฒันธรรมต่าง ๆ เหล่าน้ี ไดเ้ดินทางมาถึง 
กรุงเทพมหานคร เม่ือช่วงปลายศตวรรษท่ี 20 “Cider” นามแฝงท่ีเช่ือว่ามีการสร้างผลงานใน
กรุงเทพมหานครก่อนเขา้ศตวรรษท่ี 21 (1995-2000) และเป็นผูก่้อตั้งกลุ่มกราฟฟิต้ี (Crew) คร้ังแรก
ในประเทศไทย คือกลุ่มท่ีมีตวัอกัษรยอ่วา่ PMT หรือยอ่มาจากค าไทยวา่ “พ่อมึงตาย” ไม่เพียงแต่ใน
กรุงเทพมหานคร ทางฝ่ังของเมืองพทัยาเมืองท่ีมีความเจริญและมีชาวต่างชาติแวะเวียนมาท่องเท่ียว
เป็นจ านวนมากจึงท าให้มีการเกิดข้ึนของวฒันธรรมยอ่ยของ Hip Hop เช่นกนั กบักลุ่มท่ีโด่งดงัและ
เป็นท่ีรู้จกักนัดีในวงการ Hip Hop ไทย ท่ีมีช่ือกลุ่มวา่ 13Crowns และมีผูน้ าทางการพ่นกราฟฟิต้ีใน
กลุ่มท่ีใช้ช่ือว่า DNA1 เช่ือว่าในกลุ่มน้ีมีการพ่นกราฟฟิต้ีพร้อม ๆ กบักลุ่ม PMT และในช่วงเวลา
หลังจากนั้นไม่นาน ปี ค.ศ.2001 นิตยาสาร A Day ก็ได้มีการตีพิมพ์ถึงศิลปินนักร้องแนวเพลง-              

https://www.fastcodesign.com/3039567/the-most-infamous-graffiti-artists-of-1970s-new-york-city
https://www.fastcodesign.com/3039567/the-most-infamous-graffiti-artists-of-1970s-new-york-city
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Hip Hop ท่ีโด่งดงัมากในยคุนั้นและมีการใชก้ราฟฟิต้ีในรูปแบบการ Tag เป็นส่วนประกอบของการ
ออกแบบปกนิตยาสารเล่มนั้นนบัวา่เป็นการน าเอารูปแบบของงานกราฟฟิต้ีมาใชใ้นงานส่ือส่ิงพิมพ์
คร้ังแรกท าใหง้านกราฟฟิต้ีเป็นท่ีสนใจของกลุ่มวยัรุ่นในวงกวา้งมากข้ึน จนกระทัง่การพน่กราฟฟิต้ี
ได้แพร่หลายในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครมีการเกิดของ Writer และกลุ่มต่าง ๆ
มากมาย มีทั้งการน ารูปแบบมาใชใ้นผลงานเชิงบวกและการรับอิทธิพลการกระท ากราฟฟิต้ีในแบบ
เชิงลบของคนด าอยา่งท่ีเคยเกิดข้ึนในนิวยอร์ก ระยะแรกในกรุงเทพมหานครอาจยงัไม่เกิดภาพใน
เชิงลบเน่ืองจากยงัเป็นส่ิงใหม่ในสายตาของสังคม 

 

 

ภาพที ่3 ปกนิตยสาร A Day เล่มท่ี 9 พ.ศ.2544 (2001) 

เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2560 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.daypoets.com/Issue/286-
a%20day%2009%20(sold%20out).html  

 

 เน่ืองจากความเป็นวฒันธรรมย่อยของ Hip Hop และกลุ่มผูส้ร้างผลงานในช่วงแรก ๆ
ในกรุงเทพมหานครถูกมอกว่าเป็นภาพของความสร้างสรรค์หรือแฟชั่นมากกว่า อีกทั้งมีการจดั
แข่งขนัประกวดพน่กราฟฟิต้ี คร้ังแรกเกิดข้ึนท่ีห้างสรรพสินคา้มาบุญครองโดยการพน่ประตูร้านคา้

http://www.daypoets.com/Issue/286-a%20day%2009%20(sold%20out).html
http://www.daypoets.com/Issue/286-a%20day%2009%20(sold%20out).html
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กวา่ 60 ร้าน โดยไม่มีการคดัเลือกผูเ้ขา้แข็งขนั มีกลุ่ม Graffiti Writer ผูส้นใจจ านวนมากไปร่วมงาน  
หลังจากนั้ นมาการพ่นกราฟฟิต้ีในประเทศไทยจึงแพร่หลายสู่กลุ่มวยัรุ่นอย่างต่อเน่ืองอีกทั้ ง
บางส่วนก็มีการเล่น Skate Board ซ่ึงส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีอยู่ควบคู่กับการเล่น Skate Board ก็มีแนวงาน
กราฟฟิต้ีสอดแทรกอยูเ่ช่นกนัจุดน้ีเองก็เป็นอีกแรงบลัดาลใจหน่ึงท่ีมีความส าคญัและเป็นจุดเร่ิมตน้
ของบรรดา Graffiti Writer หลาย ๆ คน รวมถึงตวัขา้พเจา้ 

 

 

ภาพที ่4 ผลงานของขา้พเจา้ในยคุเร่ิมตน้ ถ่ายเม่ือปี พ.ศ.2552 (2009) 

 

อทิธิพลทีไ่ด้รับจากประสบการณ์การขับขี่จักรยานยนต์คัสต้อม  

 การเลือกใช้เลือกซ้ือยวดยานพาหนะต่าง ๆ ในการสัญจรไปมาในชีวิตประจ าวนัหรือ
การเดินทางไกลมีความส าคญัและละเอียดอ่อนเป็นอยา่งยิ่งในการตดัสินใจเลือกซ้ือ ดว้ยเหตุผลท่ี
ตอ้งค านึงถึงปัจจยัหลาย ๆ อย่างเช่น สมรรถนะ อตัราความประหยดั รูปลักษณะ ราคา ฯลฯ ซ่ึง
ปัจจยัขา้งตน้น้ีอาจไม่ส าคญัมากนกัในกลุ่มผูใ้ชง้านประเภทรถคสัตอ้มหรือรถคลาสสิคโบราณท่ีจะ
มีทศันคติในการเลือกใช้รถ ท่ีมุง้เน้นในสไตล์ท่ีตนเองชอบ หรือความสวยงามมากกวา่ ทั้งน้ีความ
สวยงามท่ีกล่าวถึง ณ ท่ีน้ีอาจเกิดข้ึนจากการตกแต่ง ดดัแปลง เพิ่มเติม จากรสนิยมของผูใ้ชท่ี้มีความ
นิยมชมชอบท่ีต่างกนัออกไป  
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 ชอปเปอร์ (Chopper) เกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกา ช่วงกลางทศวรรษท่ี 1960 เป็นสไตล์ของ
รถคสัตอ้มประเภทหน่ึงท่ีมีความหมายกวา้ง ๆ และแตกแขนงไปหลากหลายสไตล์ ชอปเปอร์ เป็น
ค าใชเ้รียกรถจกัรยานยนต์ท่ีผูใ้ชจ้ดัการกบัตวัรถของตนเองให้เหมาะกบัการใชง้านหรือความพอใจ
ของตนเอง หมายถึง การถอดช้ินส่วนท่ีไม่จ  าเป็นต่อการใชง้านออก หรือการน าเอาอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ี
มีความยุง่ยากในการบ ารุงรักษาออก ปรับเปล่ียนให้มีความยาวข้ึนและสร้างความทา้ทายให้กบัการ
ขบัข่ีดว้ยการน าระบบกนัสะเทือนลอ้หลงัออกหรือท่ีเรียกกนัวา่ฮาร์ดเทล (Hardtail)  เป็นตน้ 

 

 

ภาพที ่5 American Chopper  

เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2560 เขา้ถึงไดจ้าก https://en.wikipedia.org/wiki/Chopper_(motorcycle) 

  

 ชอปเปอร์ เป็นสไตล์ในการตกแต่งรถจกัรยานยนต์ท่ีข้าพเจา้ชอบและหลงใหลเป็น
พิเศษ เน่ืองจากรูปลกัษณ์ท่ีมีความดุดนัและดูเรียบง่ายในทรรศนะของขา้พเจา้  เหมาะสมกบัการใช้
งานแบบควบคู่ไปกบัชีวิตนกัเดินทางท่ีรักในความอิสระเม่ือเทียบกบัรถจกัรยานยนตแ์นวสปอร์ตท่ี
ถูกก าหนดทุกอยา่งมาจากผูจ้  าหน่าย และรถชอปเปอร์ค่อนขา้งมีการเกิดอุบติัเหตุนอ้ยคร้ังเน่ืองจาก
ไม่มีการแข่งขนักนัในเร่ืองการท าความเร็วของกลุ่มผูใ้ช ้ซ่ึงส่วนใหญ่เดินทางเพื่อคน้หามากกวา่เป็น

https://en.wikipedia.org/wiki/Chopper_(motorcycle)
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การแข่งขนั จึงเป็นท่ีมาให้ขา้พเจา้ตกลงท่ีจะเลือกใชจ้กัรยายนตย์นตป์ระเภทน้ี ภายหลงัจากการได้
สัมผสัและใช้งานในระยะแรกยิ่งท าให้ขา้พเจา้รู้สึงถึงพลงัความรักความชอบในสไตล์น้ีมากข้ึน 
เน่ืองจากมนัมีความแตกต่างออกไปจากรถทัว่ ๆ ไปบนทอ้งถนน และเรียกความสนใจจากผูพ้บเห็น
เป็นอยา่งดี ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ส่งผลโดยตรงให้ขา้พเจา้เล็งเห็นแนวทางในการสร้างผลงานกราฟ
ฟิต้ีร่วมกบัตวัจกัรยานยนต ์เพื่อหวงัสร้างเป็นผลงานศิลปกรรมในรูปแบบท่ีแตกต่าง 

 

 

ภาพที ่6 ภาพจกัรยานยนตค์สัตอ้มของขา้พเจา้ 

 

 ภาพท่ี 6 เป็นภาพจักรยานยนต์ของข้าพเจ้าท่ีถกูสร้างสรรค์ขึน้จากข้าพเจ้าเองท้ังส้ินใน
ส่วนของการออกแบบและการประกอบตกแต่ง เลือกซ้ืออะไหล่และวสัดุ รวมถึงการท าสี ในภาพ
เป็นการตั้งกล้องถ่ายด้วยตัวข้าพเจ้าเอง จากการเดินทางกลับภูมิล าเนาในคร้ังล่าสุด ช่วงเทศกาลปี
ใหม่ พ.ศ.2560 ณ เข่ือนล าตะคอง ริมถนนมิตรภาพ จังหวัดนครราชสีมา 
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บทที ่3 

การด าเนินการสร้างสรรค์ 

การด าเนินงานและขั้นตอนการท างาน 

 รวมรวมแรงบลัดาลใจจากประสบการณ์ต่าง ๆ พร้อมกบัการทบทวนเน้ือหาของขา้พเจา้
ท่ีตอ้งการแสดงออกถึงความมีอิสรภาพในตวัตน และสรุปถึงรูปแบบท่ีคน้หาไดจ้ากประสบการณ์
ในการกระท าหรือสร้างสรรค์ส่ิงต่าง ๆ รอบ ๆ ตวัอยู่เป็นประจ า หมายถึง วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้หรือส่ิงท่ีมีอยูใ่นการด าเนินชีวิตจริง ๆ เช่น จกัรยานยนตท่ี์มีอยูแ่ลว้ หรือเทคนิคทางศิลปะ
ท่ีชอบและท าอยูเ่ป็นประจ า หลงัจากนั้นก็คน้หาวสัดุอุปกรณ์เพิ่มเติมในส่วนรายละเอียดปลีกย่อย
เม่ือมีความพร้อมในการตระเตรียมส่ิงต่างๆแลว้ จึงเร่ิมลงมือสร้างสรรค ์ 

 การตดัสินใจเลือกจกัรยานยนตอี์กคนัหน่ึงของขา้พเจา้ท่ีเป็นรถ Service (รถส ารอง) มา
ใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานเน่ืองจาก สามารถจดัการไดง่้ายกวา่ ทั้งในเร่ืองของ ขนาด น ้ าหนกั การ
ดูแล และราคา ทั้งน้ียงัตรงจริตของการสร้างสรรคผ์ลงานในเชิงลอ้เลียนเสียดสีมากกวา่ 

1. ขั้นตอนการท าส่วนโครงสร้างโดยสังเขป  

1.1 เตรียมความพร้อมของจกัรยานยนต์ 

 

ภาพที ่7 ภาพความพร้อมของจกัรยานยนต์
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1.2 ร่างแบบจ าลอง 3 มิติอยา่งง่าย จากการตดักระดาษชานออ้ยและประกอบกบัการจ าลองตวั
รถจกัรยานยนตพ์ร้อมติดตั้ง 

 

ภาพที ่8 ร่างแบบลงบนกระดาษชานออ้ย 
 

 

ภาพที ่9 จ าลองการติดตั้ง 
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1.3 เร่ิมปฏิบติัการกบัวสัดุจริงท่ีจะติดตั้งกบัตวัรถดว้ยการเขียนเส้นร่างตามแบบจ าลอง 

 

ภาพที ่10 ลงมือเขียนเส้นร่าง 

 

1.4 ตดัเหล็กแผน่จากเส้นท่ีร้างไวด้ว้ยเคร่ืองตดั 

 

ภาพที ่11 ตดัเหล็กตามเส้นร่าง 
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1.5 สร้างโครงสร้างส าหรับการติดตั้งดว้ยเหล็กโครงสร้าง 

 

ภาพที ่12 การท าโครงสร้างเพื่อการติดตั้งช้ินงาน 

 

1.6 ทดลองขบัข่ีจริงเม่ือติดตั้งผลงานเรียบร้อยแลว้ 

 

ภาพที ่13 การทดลองขบัข่ีเบ้ืองตน้ 
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2. ขั้นตอนการท าส่วนช้ินงานสีโดยสังเขป 

2.1 ท าสีช้ินงานช้ินท่ี 1 ดว้ยการพน่สีสเปรย ์

 

ภาพที ่14 พน่สีสเปรยล์งบนแผน่เหล็ก 

2.2 ท าสีช้ินงานท่ี 2 ดว้ยการพน่สีรถคสัตอ้ม 

 

ภาพที ่15 การท าสีแบบคสัตอ้ม 



18 
 

 
 

3. ขั้นตอนการติดตั้งผลงานลงบนตัวรถจักรยานยนต์โดยสังเขป 

3.1 ติดตั้งผลงานพร้อมตรวจสอบเช็คความแขง็แรงของโครงสร้าง 

 

ภาพที ่16 การตรวจสอบและติดตั้งผลงาน 

 

4. ขั้นตอนการทดลองขับเคล่ือนจริงและการตรวจเช็คความแข็งแรงโดยสังเขป 

 ขั้นตอนสุดท้ายน้ี เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีจะสามารถบ่งบอกถึงความเป็นไปได้และ
รวมถึงการคาดการถึงอุปสรรค์ท่ีจะตอ้งเผชิญหรือสภาพอากาศสภาพท้องถนน เช่น การเขา้โคง้
สามารถเอียงรถเพื่อเข้าโค้งได้ สามารขบัข่ีได้บนถนนประเภทไหน การทดลองว่าช้ินผลงาน
สามารถขบัข่ีจริงไดใ้นอากาศแบบไหน เช่น ข่ีในสภาวะลมแรงไดห้รือไม่ เป็นตน้  
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4.1 การทดลองขบัเคล่ือนไปยงัสถานท่ีต่างๆ 

 

ภาพที ่17 ภาพทดลองขบัเคล่ือน ภาพท่ี 1 

 

ภาพที ่18 ภาพทดลองขบัเคล่ือน ภาพท่ี 2 

 

ภาพที ่19 ภาพทดลองขบัเคล่ือน ภาพท่ี 3
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บทที ่4 

พฒันาการของผลงาน 

 

ช่วงก่อนโครงการศิลปนิพนธ์  

 ในการสร้างสรรคผ์ลงานช่วงก่อนโครงการศิลปนิพนธ์ ผลงานของขา้พเจา้อาจเห็นถึง
ความมุ่งเน้นแต่ในเร่ืองของจกัรยานยนต์เป็นส าคญั แต่ทว่าในความเป็นจริงนั้นขา้พเจา้เพียงแต่ยงั
ไม่มีความปรากฏชัดเจนนักในด้านของเน้ือหาท่ีข้าพเจ้าต้องการแสดงออก จึงท าให้ผลงานใน
ระยะแรกน้ีลุล่วงเพียงแต่ในดา้นรูปแบบ มีรูปแบบท่ีสวยงามน่าสนใจ เพียงยงัขาดเน้ือหาท่ีจะท าให้
ตัวผลงานโดดเด่นและแสดงออกถึงพลังความเป็นอิสระ ท่ีมีอยู่ในส่ิงทั้ งสอง กราฟฟิต้ีและ
จกัรยานยนตค์สัตอ้ม ท่ีขา้พเจา้ตอ้งการน าเสนอ 

 

ภาพที ่20 ภาพผลงานช่วงก่อนโครงการศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 1 

 ช่ือผลงาน  CRUDE Wheels  
 เทคนิค  สีสเปรยแ์ละสีอะคลิลิค
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ภาพที ่21 ภาพผลงานช่วงก่อนโครงการศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 2 

 ช่ือผลงาน  CRUDE Exhaust 
 เทคนิค  สีสเปรยแ์ละสีอะคลิลิค 

   

ช่วงโครงการศิลปนิพนธ์ระยะต้น  

 เน่ืองจากในระยะก่อนโครงการศิลปนิพนธ์งานยงัค่อนข้างจืดชืดและยงัขาดความ
น่าสนใจในเชิงเทคนิคกระบวนการและเน้ือหา ขา้พเจา้จึงไดศึ้กษาคน้ควา้วิธีการท าสีรถคสัตอ้ม 
(Custom paint) มาประกอบกบัการสร้างสรรคผ์ลงานในช่วงโครงการศิลปนิพนธ์ระยะตน้ จึงท าให้
ช้ินงานดูมีความน่าสนใจมากข้ึน และมีความอิสระยิ่งข้ึน เม่ือเร่ิมสร้างผลงานลงบนวสัดุ ท่ีไม่ใช้
วสัดุท่ีเป็นกรอบส่ีเหล่ียมอีกต่อไป ในระยะน้ีจึงค่อนขา้งแสดงถึงความอิสระ ของวิถีแบบชาวคสั
ตอ้มชอปเปอร์ ไดเ้ป็นอยา่งดี  

 ในระยะท่ีน้ีถึงแมว้่าจะเร่ิมมีเทคนิคท่ีน่าสนใจ แต่อยา่งไรก็ดี ผลงานอาจยงัไม่พูดหรือ
แสดงออกมาไดช้ดัเจนพอ จึงท าให้มีการคน้ควา้ ทดลองหาความเป็นไปไดท่ี้จะน าเอาเทคนิคไปต่อ
ยอดจากเดิม จึงน าไปสู่ผลงานเคล่ือนท่ีไดใ้นโครงการศิลปนิพนธ์ในท่ีสุด  
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ภาพที ่22 ภาพผลงานช่วงโครงการศิลปนิพนธ์ระยะตน้ ช้ินท่ี 1 

 ช่ือผลงาน CRUDE on girl    
 เทคนิค  คสัตอ้มเพน้ท ์   
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ภาพที ่23 ภาพผลงานช่วงโครงการศิลปนิพนธ์ระยะตน้ ช้ินท่ี 2 

 ช่ือผลงาน CRUDE Bucket    
 เทคนิค  คสัตอ้มเพน้ท ์   
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ภาพที ่24 ภาพผลงานช่วงโครงการศิลปนิพนธ์ระยะตน้ ช้ินท่ี 3 

 ช่ือผลงาน CRUDE Door    
 เทคนิค  คสัตอ้มเพน้ท ์   

  

ผลงานศิลปนิพนธ์ ปีการศึกษา 2558-2559  

 หลงัจากขา้พเจา้ไดร้วบรวมประสบการณ์ทางเทคนิคและสะสมความคิดทางดา้นเน้ือหา
จนน ามาซ่ึงความมีก าลงัใจท่ีดีในการสร้างสรรค์ จึงเกิดผลงานส าเร็จ ท่ีดูจะแสดงออกมาในด้าน
เน้ือหามากท่ีสุด จึงเร่ิมลงมือท างานพร้อมกบัปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาและหาแนวทางในการสร้าง
ผลงานอีกคร้ัง ทั้งยงัปรึกษากลุ่มเพื่อนในแวดวงกราฟฟิต้ี เพื่อหาแรงสนบัสนุน จึงท าให้เกิดข้ึนเป็น
ผลงานผลงานในหัวขอ้ “กราฟฟิต้ีจากประสบการณ์แห่งการเดินทาง” ดว้ยหวงัอยา่งยิ่งวา่จะบรรลุ
เป้าประสงคถึ์งการแสดงออกถึงความมีอิสรภาพแห่งตวัตน 
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ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 

ART THESIS 
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ภาพที ่25 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ภาพท่ี 1 

 ช่ือผลงาน  4D CRUDE Graffiti 1   
 เทคนิค  ภาพถ่าย 
 สถานที ่ แยกบรรทดัทอง 
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ภาพที ่26 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ภาพท่ี 2 

 ช่ือผลงาน  4D CRUDE Graffiti 2   
 เทคนิค  ภาพถ่าย 
 สถานที่ หนา้หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
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ภาพที ่27 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ภาพท่ี 3 

 ช่ือผลงาน  4D CRUDE Graffiti 3 
 เทคนิค  ภาพถ่าย 
 สถานที่ หนา้หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
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ภาพที ่28 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ภาพท่ี 4 

 ช่ือผลงาน  4D CRUDE Graffiti 4 
 เทคนิค  ภาพถ่าย 
 สถานที่ หนา้หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
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บทที ่5 

บทสรุป 

  

 การขับข่ีจักรยานยนต์คัสต้อมและการพ่นกราฟฟิต้ีท าให้ข้าพเจ้าได้พอเจอผูค้นท่ี
หลากหลายและแตกต่างจากผูค้นในสังคมทัว่ไป การแลกเปล่ียนหยบิยมืทศันคติ ความรู้ หรือแมแ้ต่
รสนิยมก็ตาม เกิดข้ึนทุกคร้ังจากการเดินทาง ทุกส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีความหมายกบัแรงบลัดาลใจของ
ขา้พเจา้ทั้งส้ิน มนัท าให้เกิดความปิติยินดี ท่ีจะสร้างสรรค์ส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อไป ถึงแมจ้ะเป็นคุณค่า
แบบปัจเจกภาพของกลุ่มบุคคลผูมี้ความหลงใหลในการสร้างผลงานนอกกระแสสังคมก็ตาม 

 จากการสร้างสรรคศิ์ลปนิพนธ์ในหัวขอ้ “กราฟฟิต้ีจากประสบการณ์แห่งการเดินทาง” 
(Graffiti art of travel experience)  ท  าให้ขา้พเจา้ไดส้ัมผสัถึงการล้ิมรสถึงการแสดงออกในส่ิงท่ีตน
ตอ้งการ อยา่งหาไม่ไดซ่ึ้งขอบเขตและกฎเกณฑอ์ยา่งท่ีคุน้เคยและมีอยูใ่นการจ ากดัความของผลงาน
ศิลปกรรมทัว่ไป หมายถึง การท่ีขา้พเจา้ตอ้งการแสดงออกถึงอิสรภาพในการแสดงออก ท่ีเกิดข้ึน
จากความเป็นนักพ่นกราฟฟิต้ี และผูห้ลงใหลในการขบัข่ีจกัรยานยนต์คสัตอ้ม ท่ีทั้ง 2 ส่ิงน้ีล้วน
แลว้แต่เป็นส่ิงท่ีมีความเคลือบแคลงสงสัยในวงสังคมวา่เป็นส่ิงสร้างสรรคห์รือท าลาย  

 ในการสร้างผลงานคร้ังน้ีเป็นเหมือนการเน้นย  ้าให้กบัสังคมท่ีชัดเจนว่าผูส้ร้างเจตนา
ท างานสร้างสรรค ์เพราะตนเองหรือผูส้ร้างตอ้งใชท้กัษะฝีมืออยา่งมากในการท าผลงานในแต่ละช้ิน 
เพียงแต่ผลงานสร้างสรรค์บางประเภทเท่านั้น ท่ีมกัเป็นการสร้างสรรค์ท่ีเกินหรืออยู่นอกเหนือ
กฎเกณฑ์ จึงท าให้สังคมมองว่า เป็นการกระท าท่ีผิด ทั้งน้ีอย่างท่ีขา้พเจา้ตอ้งการก็คือการกระตุน้
ทางการรับรู้เท่านั้น เป็นการเน้นย  ้าให้สังคมคิดทบทวน และอาจคิดต่อไปในแนวทางไหนสุดแลว้
แลว้แต่ทศันคติและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ขา้พเจา้ถือวา่ไดบ้รรลุเป้าประสงคท่ี์ขา้พเจา้ตั้งไว้
แล้ว และมีความหวงัว่าผลงานชุดน้ีจะท าให้เกิดพลงับางอย่างท่ีจะกระตุน้ให้เกิดแรงผลกัดนัให้
ผลงานในแนวทางต่าง ๆ เหล่าน้ี เป็นท่ีสนใจและมีคุณค่าเทียบเท่างานศิลปกรรมกระแสหลกัไดบ้า้ง
ไม่มากก็นอ้ย 
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บรรณานุกรม 

 
ข้อมูลระบบออนไลน์ 

งานคน้ควา้ทางวชิาการศิลปะ ของนกัศึกษากระบวนวชิาปรัชญาศิลป์ และศิลปวจิารณ์ 2544  
 ควบคุมโดย สมเกียรติ ตั้งนโม คณะวจิิตรศิลป์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. กราฟฟิตี ้ การ
 ตะโกนก้องร้องหาเสรีภาพของคนทีไ่ร้ตัวตน. เขา้ถึงเม่ือ 20 พฤษภาคม 2560 เขา้ถึงได้
 จาก http://v1.midnightuniv.org/midnightweb/newpage22.html  
Taki 183. เขา้ถึงเม่ือ 19 พฤษภาคม 2560 เขา้ถึงไดจ้าก https://en.wikipedia.org/wiki/TAKI_183 
Julio 204. เขา้ถึงเม่ือ 19 พฤษภาคม 2560 เขา้ถึงไดจ้าก https://en.wikipedia.org/wiki/Julio_204 
Chopper (motorcycle). เขา้ถึงเม่ือ 20 พฤษภาคม 2560 เขา้ถึงไดจ้าก  https://en.wikipedia.org 
 /wiki/Chopper_(motorcycle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://v1.midnightuniv.org/midnightweb/newpage22.html
https://en.wikipedia.org/wiki/TAKI_183
https://en.wikipedia.org/wiki/Julio_204
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ. 2559 

CRUDE on girl  เทคนิค คสัตอ้มเพน้ท ์ 
CRUDE on bucket  เทคนิค คสัตอ้มเพน้ท ์
CRUDE on door  เทคนิค คสัตอ้มเพน้ท ์

 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ. 2560 

4D CRUDE Graffiti 3 น าเสนอเป็นรูปแบบของโครงการ ซ่ึงประกอบดว้ยผลงานส าเร็จต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ผลงานจริงท่ีติดตั้งผลงานกราฟฟิต้ีบนจกัรยานยนต ์จ านวน 1 ช้ิน 
2. ผลงานภาพเคล่ือนไหว ความยาว  6 นาที 1 ช้ิน 
3. ผลงานภาพถ่าย จ านวน 4 ช้ิน 
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ประวตัิผู้สร้างสรรค์ 

ช่ือ-นามสกุล  อาทิตย ์สังขต์ะคุ Arthit Sangtaku  
วนั/เดือน/ปีเกดิ  6 กนัยายน 2535  
ทีอ่ยู่   75 หมู่ 7 ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชยั จ.นครราชสีมา  
โทรศัพท์   083-197-3006  
อเีมล์    Arthit_max@hotmail.com  

การศึกษา   

2550  - วทิยาลยัช่างศิลป ลาดกระบงั  

2555  - ศิลปบณัฑิต สาขาวชิาทศันศิลป์ กลุ่มวชิาเอกจิตรกรรมจิตรกรรม  
    คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร  

ประวตัิการแสดงผลงาน 

2554   - จิตรกรไทยรวมใจสู้ภยัน ้าท่วม54  

2556  - ร่วมแสดงผลงานภาพพิมพก์ลุ่ม กราฟฟิคแจม มศว.  

2557   - นิทรรศการ ยติุท า - ยติุธรรม คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร   

เกยีรติประวตัิ 

2551    - รางวลัชมเชย การประกวดวาดภาพ"เมืองงาม นามศรีราชา คร้ังท่ี14 

2552    - ร่วมเขียนลวดลายในอาสนวหิารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จ.จนัทบุรี 

2554    - รางวลัดีเด่น การประกวดศิลปกรรม(สด) ประเภทศิลปะไทย(กลุ่ม) งาน 
     มหกรรมการแสดงศิลปวฒันธรรมไทย วทิยาลยัช่างศิลป  
   - ชนะการแข่งขนั Graffiti ประเภท Tag งาน Up To You ขา้วสาร  
  - ร่วมแข่งขนังานประเภท Graffiti งาน all24 Adidas is all in ท่ี Siam  
     center  
  - ร่วมสร้างผลงาน Graffiti ใหก้บัโรงยมิ ร.ร.พิบูรณ์ประชาสรรค ์กทม. 
   

mailto:Arthit_max@hotmail.com


34 
 

 
 

  - ร่วมเขียนภาพจิตรกรรม ในพระมหาเจดียม์หารัชมงคล วดัปากน ้า ภาษี 
     เจริญ กทม.  
  - ร่วมเขียนภาพจิตรกรรม ในพระอุโบสถ วดัพลบัพลาชยั กทม.  

2555   - ชนะการแข่งขนั Graffiti ร่วมกบักลุ่ม EB ท่ี Pullman Bangkok Hotel G 

 

การเข้าร่วมโครงการทางศิลปะ  

2557  - โครงการศิลปะสู่ชุมชนคร้ังท่ี 9 "สี สรรค ์ชุมชน" บา้นคีรีวง  
     จ.นครศรีธรรมราช โดยหอศิลป์มหาวทิยาลยัศิลปากร  

2559    -โครงการศิลปะสู่ชุมชนคร้ังท่ี 12 "ของขวญัจากพอ่" จ.สงขลา โดยหอศิลป์
     มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2560  -โครงการวาดภาพสตรีทอาร์ต “เล่าขานต านานเมืองเบตง” อ.เบตง จ.ยะลา 
    โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร  


