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บทคัดย่อ 

 

 ศิลปนิพนธ์ในหัวข้อ “ภาพลักษณ์วิถีชีวิตกับการผสมผสานทางวัฒนธรรม” กล่าวถึง

วัฒนธรรมไทยที่ถูกสร้างข้ึนมาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย แต่ปัจจุบันอิทธิพลจาก

กระแสนิยมของต่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิต ท าให้เกิดความสอดคล้องและ

ขัดแย้ง ข้าพเจ้าจึงต้องการน าเสนอผลงานที่ขับเน้นสภาวะความผิดปกติของวิถีชีวิต ที่ถูกผสมผสาน

ระหว่างค่านิยมกับความเชื่อ ผ่านการใช้สื่อทางจิตรกรรมแบบเหมือนจริง ซึ่งเป็นหนึ่งในการเข้ามาของ

วัฒนธรรมตะวันตก ข้าพเจ้าหยิบยืมรูปแบบทางศิลปะดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์

ผลงานโดยอาศัยความคล้ายคลึงของเหตุการณ์ เปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของ

ไทย เพ่ือให้ผู้ชมตระหนักถึงแก่นของวัฒนธรรม และเชิญชวนให้สืบค้นรากเหง้าของวัฒนธรรมไทยว่า

เป็นเช่นไร 
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Abstract 

 

 This art thesis named “The Image of Lifestyle and Mixed Culture” is about how 

Thai culture is built beautifully in harmony with the environment in Thailand. However, 

the influences from foreign culture had infiltrated into Thai culture and ways of life, 

which eventually caused changes, both relating or juxtaposing. Thus, I aim to present 

the artwork that emphasized lifestyle disorder which is a mixture of the popularities 

and beliefs. Moreover, I created this artwork by using realistic style, which is an 

influence from western culture. I appropriated this style of art and used the similarities 

in events or happenings to compare them with the changes in Thai culture. The main 

purpose is for the audience to understand the core of Thai Culture, which leads them 

to discover the roots of their culture. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 ศิลปนิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความเมตตากรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุฒิ โตอุรวงศ์ 

อาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ และคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธ์ประสาทวิชา ความรู้ ให้ค า

เสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ มาโดยตลอด จนศิลปนิพนธ์นี้เสร็จสมบูรณ์ 

ข้าพเจ้าจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ข้าพเจ้าขอน้อมร าลึกถึงพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ทีเ่ปิดโอกาสในการศึกษา เรียนรู้ 

และท างานศิลปะอย่างจริงจัง และให้การสนับสนุนทางทุนทรัพย์ด้วยดีมาตลอด 

ขอกราบขอบพระคุณสถาบันมหาวิทยาลัยศิลปากร ส าหรับพ้ืนที่แห่งการศึกษาเรียนรู้ เพ่ือ

พัฒนาสติปัญญาและทักษะการใช้ชีวิต 

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ประจ าคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ทุกท่าน ที่ช่วย

ดูแลการเรียนการศึกษาตลอดระยะเวลาผ่านมา 

ขอขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ ทุกคน ที่คอยให้ก าลังใจในวันที่ท้อแท้และแพ้ใจต่อตนเอง ช่วย

ให้ค าปรึกษาทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตเสมอมา 

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกๆ อุปสรรค ที่สอนข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะเติบโตขึ้นและพัฒนา

ระดับของจิตใจ ข้าพเจ้ามักจะบอกตนเองว่า “ทุกบาดแผลมีความทรงจ า ทุกความทรงจ าคือ

ประสบการณ์” ค านี้เป็นสิ่งที่คอยเตือนใจของข้าพเจ้าเสมอมา เพราะคนเราเรียนรู้จากความผิดพลาด 

ไม่ใช่ความส าเร็จ 

ข้าพเจ้าหวังว่าศิลปนิพนธ์เล่มนี้ คงจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากส าหรับผู้คนที่สนใจในเรื่อง

ของศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือความเข้าใจในหลายแง่มุมของวัฒนธรรมมากขึ้น อันจะน าไปสู่การปรับ

ทัศนคติที่มีต่อการด าเนินชีวิตภายใต้วัฒนธรรมอันเกิดจากการผสมผสานในสังคมไทยต่อไป 
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ค าน า 

 

 เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งในผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 โดยมี 

วัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ตามหัวข้อเรื่อง 

“ภาพลักษณ์วิถีชีวิตกับการผสมผสานทางวัฒนธรรม” (The Image of Lifestyle and Mixed 

Culture) โดยมีเนื้อหาเริ่มตั้งแต่ที่มาและแรงบันดาลใจ รูปแบบ เนื้อหา การคิดวิเคราะห์รวบรวม

ข้อมูล ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน การแก้ปัญหา ตลอดจนการพัฒนาผลงาน ข้าพเจ้าหวังว่าผลงาน

ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจงานศิลปะ เพ่ือสะท้อนให้สังคมเข้าใจ และเห็นคุณค่าใน

เนื้อหาของผลงานที่น าเสนอ 
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บทท่ี1 

 

บทน า 

  

ความเป็นมาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ 

“การเปลี่ยนแปลงโลกสมัยใหม่ ในยุคศตวรรษที่ 21 ท าให้เกิดการติดต่อสื่อสารไร้พรมแดน 

ส่งผลให้เกิดการท าลายก าแพงแห่งวัฒนธรรม เกิดการเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย และหลอมรวมเข้า

ด้วยกัน กลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ ที่ทุกแห่งหนของสถานที่บนโลกต่างมีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกัน 

ส่งผลให้คนในสังคมเกิดการคิดย้อนกลับและตั้งค าถามวิพากษ์ความเชื่อแบบเก่า ผู้คนเริ่มหันมาสนใจ

สิ่งที่เป็นความหลากหลายและความสลับซับซ้อนทางวัฒนธรรม”1 

พจนานุกรรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 ให้ความหมายค าว่า “วัฒนธรรม” ว่า สิ่งที่ท า

ความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่นวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแต่งกาย , วิถีชีวิตของหมู่คณะ

เช่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมชาวเขา สุจิตต์ วงษ์เทศ นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ นักประวัติศาสตร์

และนักโบราณคดี ได้บรรยายในงานสัมมนาเรื่อง “ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมของอาเซียน” โดยสรุป

ใจความส าคัญได้ว่า แต่เดิมวัฒนธรรมไทยได้รับอิทธิพลความเชื่อของอินเดียจากการเผยแพร่ศาสนา 

คนไทยรับมาและปรับใช้ให้ผสมเข้ากับรูปแบบการด าเนินชีวิตและเกิดเป็นวัฒนธรรมไทย ปัจจุบันการ

เข้ามาของวัฒนธรรมต่างประเทศ เช่น อเมริกา จีน ประเทศโซนยุโรป หรือแม้แต่แอฟริกา ต่างเข้ามา

มีบทบาทต่อวิถีชีวิตของเรา ผ่านสื่อต่างๆ เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ โฆษณา สินค้า ศาสนา อาหาร 

สถาปัตยกรรม ศิลปะ เป็นต้น  

ในความเห็นของข้าพเจ้า วัฒนธรรมแรกเริ่มของไทยถูกสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต

ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ และพัฒนาไปพร้อมๆ กับเทคโนโลยีและกาลเวลาในแต่ละยุคสมัย สิ่งใดที่

                                                           
1ชาตรี บัวคลี่, บทความวิชาการ : สัญญะที่ปรากฏในงานออกแบบนิเทศศิลป์กับการสะท้อน

วัฒนธรรมหลังสมัยใหม่, เข้าถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้จาก https://tci-
thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/35074 
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ผู้คนนิยมและช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของชีวิตจะคงอยู่และพัฒนาต่อไป  สิ่งใดที่ผู้คนไม่นิยมและ

ลดหลั่นความเจริญของชีวิตจะสูญหายไปตามกาลเวลา ในปัจจุบันวัฒนธรรมไทยซึ่งได้รับอิทธิพลจาก

สื่อและการพัฒนาของเทคโนโลยีที่มาจากต่างประเทศจึงเป็นสิ่งที่ผสมผสานระหว่างความเป็นไทยและ

ความเป็นสากลเข้าด้วยกัน และกลายเป็นวัฒนธรรมผสมผสาน 

วัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานคติความเชื่อหรือค่านิยมจากต่างถิ่นเข้ามาเปลี่ยนแปลง

ความเป็นอยู่ของคนไทยในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น แผ่นภาพโฆษณาภาพยนตร์ของไทย สมัยก่อนใช้

คนเขียนและอาศัยความพิถีพิถัน มีรูปแบบเฉพาะ หลังจากมีคอมพิวเตอร์กราฟฟิค ท าให้อาชีพคน

เขียนแผ่นภาพโฆษณาลดน้อยลง รูปแบบการจัดองค์ประกอบเปลี่ยนแปลงไป ความสวยงามของ

ผลงานที่ออกมาได้รับการยอมรับ แต่คุณค่าทางใจลดน้อยลงจากแต่ก่อน ดังนั้นทุกสิ่งต่างล้วนมีทั้ง

ข้อดีและข้อเสียในตัวเอง การเข้ามาของต่างวัฒนธรรมจึงมิใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด แต่การรักษาไว้ซึ่ง

คุณค่าของแก่นแท้ยังคงเป็นเรื่องจ าเป็น เพ่ือมิให้หลงลืมมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็นรูปธรรมและ

นามธรรมที่สืบทอดต่อกันมา 

 ผู้คนชาวบ้านในยุคปัจจุบันพยายามท าตามค่านิยมที่ไม่เหมาะสมกับรูปแบบวิถีชีวิตประจ าวัน 

เกิดเป็นความขัดแย้งระหว่างความเป็นพ้ืนถิ่นของคนในชนบท และค่านิยมของคนเมือง ทั้งในทาง

รูปแบบวัฒนธรรม ศิลปกรรม และพฤติกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าผลกระทบดังกล่าวเกิดจาก

การกระท าและแพร่หลายของสื่อ ผ่านทางโฆษณา ละครทีวี สื่อออนไลน์ต่างๆ เมื่อสื่อเหล่านี้สามารถ

เข้าถึงผู้คนได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น ท าให้ผู้คนถูกเปลี่ยนแปลงความเชื่อและค่านิยมไป 

กระบวนการทางจิตรกรรมถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน ที่บอกเล่าความเป็นมา

ของวิถีชีวิตผู้คน โดยน าเสนอผ่านรูปแบบ กระบวนการ สัญลักษณ์ ภาพลักษณ์ที่ใช้ ตัวอย่างที่เด่นชัด

เช่น ศิลปกรรมในยุคอียิปต์โบราณ สามารถบอกเล่าความเชื่อทางศาสนา พิธีกรรม ชีวิตหลังความตาย 

ผ่านงานจิตรกรรมฝาผนัง ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม สิ่งเหล่านี้แสดงวิถีชีวิตเชิงวัฒนธรรมของ

ชาวอียิปต์โบราณที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ ความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมแต่ละยุคสมัยจึง

เป็นวัฒนธรรมที่บอกเล่าความคิด ความเชื่อ และทัศนคติของสังคมในนั้นๆ 

 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค ์

1. เพ่ือศึกษาค้นคว้าและตีความ ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม กระแสนิยมของสังคมท้องถิ่น

อีสาน 
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2. เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในรูปแบบเหมือนจริง ผ่านการใช้สัญลักษณ์ เพ่ือน าเสนอ

ภาพวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน ผสมผสานกับบริบททางสังคมในปัจจุบัน 

3. เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่อาศัยกระบวนการทางจิตรกรรมเป็นประเด็นทางวัฒนธรรม

ตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาในสังคมไทย 

  

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

 ข้าพเจ้าน าเสนอแง่มุมของวิถีชีวิตท้องถิ่นอีสานที่อยู่ท่ามกลางกระแสนิยมต่างประเทศที่
แพร่กระจายอยู่ในสังคม ค่านิยมได้เป็นสิ่งที่ก าหนดผู้คนให้ด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน คุณค่าความ
เป็นไทยบางอย่างที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ท าให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมต่างๆ
เข้าไว้ด้วยกัน สิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน คุณสมบัติดังกล่าว บอกเล่า 
วิพากษ์ถึงประเด็นต่างๆ ที่มีในสังคม โดยอาศัยสถานการณ์ต่างๆ รอบตัวเป็นปัจจัยกระตุ้นจินตนาการ 
โดยน าเสนอผ่านมุมมองและทัศนคติที่มาจากบริบททางสังคมในปัจจุบัน 

 ในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าหยิบยกกระบวนการทางจิตรกรรมในยุคท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนถ่าย การปฏิวัติ ที่ท าให้วิถีชีวิตแบบแผนเดิมเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น งานจิตรกรรมใน
ยุคสัจนิยม(Realism) ที่ว่าด้วยเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรม ยุคศิลปะอิมเพรสชั่น( Impressionism 
art) ที่ค้นพบทฤษฎีแม่สีแสงอาทิตย์ ประกอบกับการประดิษฐ์กล้องถ่ายรูป ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของกระบวนการทางจิตรกรรม กระบวนการทางศิลปะเหล่านี้เป็นหนึ่งในประเด็นทางวัฒนธรรมทาง
ตะวันตกที่ไหลเข้ามาในสังคมไทย ข้าพเจ้าจึงใช้ภาพลักษณ์เหล่านี้น ามาผสมกับภาพวิถีชีวิตความเป็น
ไทยแบบชนบท สร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมเพ่ือสะท้อนภาพทัศนคติ ความเชื่อแบบไทยที่ได้รับ
อิทธิพลจากค่านิยมและกระแสนิยมต่างๆ และเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นชุดความคิดแบบใหม่ขึ้น 

 

ขอบเขตการสร้างสรรค์ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา มีเนื้อหาที่น าเสนอบริบททางสังคมที่สะท้อนทัศนคติ  ค่านิยมของ

ชาวบ้าน ที่น าไปสู่การแสดงออกทางพฤติกรรมที่แสดงความขัดแย้งกับความเชื่อและวิถีชีวิต 

2. ขอบเขตด้านรูปแบบ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ในรูปแบบเหมือนจริง  

3. ขอบเขตด้านเทคนิค สีน้ ามันบนผ้าใบ 
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วิธีการศึกษา 

 1. ตั้งประเด็นที่สนใจภายใต้สิ่งแวดล้อมรอบตัว หรือสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 2. รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร บทความที่เก่ียวข้องกับค่านิยมในสังคม 

 3. ก าหนดขอบเขตในการท างานและน าเสนอ โดยค านึงถึงเนื้อหาที่สอดคล้องกับเทคนิคและ

การแสดงออก 

 4. จัดองค์ประกอบภาพรวมผลงานจากข้อมูล เพ่ือน ามาเป็นต้นแบบ 

 5. ถ่ายภาพแบบคนในอิริยาบถต่างๆ และสถานที่ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลภาพในการ

สร้างสรรค ์

  6. น าข้อมูลดังกล่าวมาสังเคราะห์รวมกันตามแบบร่างต้นแบบ เลือกองค์ประกอบและ

โครงสร้างภาพให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุด 

 7. จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับสร้างสรรค์ผลงาน 

 8. ปฏิบัติงานจริง 

  9. ส่งผลงาน รับฟังค าวิจารณ์ บันทึกและรวบรวมความคิดเห็น ค าวิจารณ์ ที่เป็นประโยชน์ 

เพ่ือน ามาใช้พัฒนาผลงานชิ้นต่อไป 

 10. จัดแสดงผลงานสู่สาธารณะชน 

 11. สรุปผลงานศิลปนิพนธ์ พร้อมเอกสารประกอบการท าศิลปนิพนธ์ 

 

แหล่งข้อมูล 

1. แหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 

2. รูปถ่ายคน, สิ่งของ, สถานที ่

3. หนังสือศิลปะ, หนังสือปรัชญาต่างๆ 

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

โครงไม้ ผ้าใบ สีน้ ามัน สีอะคริลิค ภาพถ่าย วัตถุสิ่งของ ดินสอ พู่กัน
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บทที่ 2  

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 

 การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ได้เกิดจากการสังเกตวิถีชีวิตของชาวบ้านภายในสังคม

ชนบทอันมีค่านิยมจากต่างประเทศเป็นสิ่งก าหนดทิศทางของพฤติกรรมในการใช้ชีวิต จึงน าไปสู่การ

สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสองมิติในศิลปนิพนธ์นี้ จึงเป็นองค์ประกอบต่างๆ ในด้านข้อมูล ที่สามารถ

น ามาสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม โดยการน าข้อมูลต่างๆ จากการค้นคว้ามาวิเคราะห์ 

เช่น ทฤษฎีทางปรัชญา แนวคิดของศาสตร์ต่างๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความเกี่ยวโยงของ

รายละเอียดต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

 

ทัศนคติที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ 

 “จอห์น ดิวอี (John Dewey) นักปรัชญาชาวอเมริกัน มีความเห็นว่าศิลปะคือประสบการณ์ 

(Art as Experience) ประสบการณ์คือการมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การมีปฏิกิริยากับสิ่งแวดล้อม

ท าให้เรามีความคิดและอารมณ์ซึ่งเป็นประสบการณ์ เรามีประสบการณ์มากมายในชีวิตประจ าวัน แต่

เป็นประสบการณ์ธรรมดา ไม่เป็นแก่นสาร เราลืมมันได้ง่าย แต่บางครั้งเรามีประสบการณ์ที่ส าคัญน่า

พอใจเป็นพิเศษ เราจะจ าประสบการณ์นั้นได้อย่างฝังใจ แบบนี้เรียกว่า ประสบการณ์แท้ ประสบการณ์

แท้นั้นมีระเบียบ มีเอกภาพ ทุกส่วนทุกตอนมีความหมาย มีความส าคัญ มีอารมณ์ที่เด่นชัด มี

โครงสร้างตลอดทั่วประสบการณ์นั้น เช่น ความกดดัน ความอ่อนหวานนุ่มนวล และความกลัว  เป็น

ต้น” 2 

 ประสบการณ์ตรงที่พิเศษและน่าสนใจมักจะเป็นแรงผลักดันให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือ

บอกเล่าความคิด ความรู้สึก ความตื่นเต้น ณ ขณะนั้น นอกจากนี้ศิลปินยังต้องเชื่อมโยงประสบการณ์

นั้นกับสังคมด้วย เพ่ือให้สื่อความหมายและแสดงเรื่องราวที่ผู้ชมที่มีประสบการณ์ร่วมกันสามารถรับรู้ 

ตีความ และเข้าใจความคิด แล้วเกิดอารมณ์ความรู้สึกคล้อยตามไปกับผลงานได้

                                                           
2 ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบศิลป์, พิมพ์ครั้งท่ี 10, (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์อมรินทร์, 2559), 20. 
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อิทธิพลจากความบันดาลใจจากสังคมในปัจจุบัน 

 โลกในปัจจุบันมีการแลกเปลี่ยนกันในหลายๆ ด้านเป็นปรกติ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง 

การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยมที่เกิดการแลกเปลี่ยนกันไปมาท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

ทัศนคติด้วย เรามักคุ้นชินกับการทัศนะที่มองอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่มีเนื้อแท้ (essentialism) เช่น การ

มองว่าอัตลักษณ์คนไทยทุกคนว่ายึดถือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งความคิดอุดมการณ์แบบ

ชาตินิยมที่แพร่กระจายในสื่อและวัฒนธรรม3 เมื่อทัศนะถูกปรุงแต่งด้วยค่านิยมที่หลากหลาย ย่อม

ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม วิถีชีวิต จนบางครั้งเป็นการท าลายแบบแผนขนบธรรมเนียม ประเพณี

ดั้งเดมิของตัวเองไป 

 “งานแบบไทยๆ นี้ยังได้รับการเสริมสร้างให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยพลังภายนอก นั่นคืออิทธิพลของ

ดีไซน์กระแสใหม่ที่เข้ามาพร้อมกับโพสต์โมเดิร์น นั่นคือกระแสนิยมงานออกแบบของชาวบ้านหรือที่

เรียกว่า vernacular”4 

 “สังคมที่เจริญจนถึงขีดหนึ่ง จึงโหยหาความเรียบง่ายและใกล้ชิดธรรมชาติและรากเหง้าของ

ตนเอง และท่ีผ่านมา “ไทยๆ” จะถูกมองว่าเป็นสไตล์ “ย้อนยุค” (retro) หรือเป็นส่วนหนึ่งของกระแส 

“โพสต์โมเดิร์น” ที่จะคงความนิยมอยู่ไม่นาน”5 

 ในความเป็นจริงกระแสความนิยมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผลัดเปลี่ยนไปตามยุค

สมัย บางครั้งกระแสนิยมความเป็นไทยวนกลับได้รับความนิยมอีกครั้ง สิ่งเหล่านี้ล้วนท าให้เกิดสิ่ง

ใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา ค่านิยมใดที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับกับสังคมนั้นจะคงอยู่ร่วมด้วย ในทาง

เดียวกันหากค่านิยมใดที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นที่ยอมรับจะถูกก าจัดออกจากสังคมนั้นไปเอง 

                                                           
3 ประชา สุวีรานนท์ และเกษียร เตชะพีระ, อัตลักษณ์ไทย : จากไทยสู่ไทยๆ, (กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกัน, 

2554), 62. 
4 เรื่องเดียวกัน, 36. 
5 เรื่องเดียวกัน, 37. 
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ภาพที่ 1 ภาพมะเดี่ยว 

ที่มา : เปิดวาปน้องมะเดี่ยว!! “แฟนชั่นบ้านนา” ผ่านมา 1 ปี เปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยหรอ?! 

อนาคตไปไกลแน่นอน, เข้าถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้จาก http://hereyim.com/13795 
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ภาพที่ 2 ภาพมะเดี่ยว 

ที่มา : Madaew is a resourceful 15-year-old Thai designer (and model) who, as 

saying goes, has more dash than cash., เข้าถึงเม่ือ 13 พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 

https://imgur.com/gallery/7EtRx 

 

อิทธิพลจากวัฒนธรรมโพสต์โมเดิร์น 

โพสต์โมเดิร์นนิสม์ (Postmodern) แปลว่า “ยุคหลัง” โมเดิร์นนิสม์ ซึ่งมีความหมายตรงตัวว่า 

โมเดิร์นนิสม์ ได้จบสิ้นพ้นยุคไปแล้ว แต่ความหมายที่แฝงอยู่และมีสาระส าคัญคือ การต่อต้านโมเดิร์น

นิสม์ทั้งในหลักการ ความเชื่อ และคุณค่า ซึ่งย่อมก่อให้เกิดความคิดใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ อันน าไปสู่

การเปลี่ยนแปลงอย่างชนิดถอนรากถอนโคน 

 โพสต์โมเดิร์นเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการการปฏิเสธแนวความคิดแบบดั้งเดิม ไม่ใช่เพียง

ลัทธิทางศิลปะหรือความเคลื่อนไหวของศิลปะ แต่ยังเชื่อมโยงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี และวัฒนธรรม โดยกระแสปฏิวัติวัฒนธรรมแบบประชานิยมที่ถือว่ า วัฒนธรรมไม่ได้ถูก

ผูกขาดอยู่ในชนชั้นสูงหรือผู้รู้เท่านั้น ชาวบ้านหรือคนทั่วไปก็สามารถมีวัฒนธรรม รสนิยม สุนทรียะ

ของตนเองได้ ในทางวงการศิลปะ โพสต์โมเดิร์น ปฏิเสธจุดเริ่มต้น จึงปฏิเสธประวัติศาสตร์ แต่โหยหา

อดีต (Nostalgia) เนื่องจากความไม่มั่นคงทางอัตลักษณ์ แต่อดีตของพวกเขาไม่ใช่ประวัติศาสตร์ หาก
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เป็นการท าลายประวัติศาสตร์ เพราะมันถูกน ามาอยู่ในปัจจุบัน หรือหลุดไปจากบริบทอย่างสิ้นเชิง 

หรือถูกน ามาล้อเล่น6 

 วัฒนธรรมสังคมแบบหลังสมัยใหม่ที่ เข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทย ค่อนข้างมีความ

หลากหลายทั้งด้านความคิด ความเชื่อ และศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการผสมผสานสิ่งต่างๆ ไว้

ด้วยกันอย่างเป็นบริบท นอกจากนี้แล้วความเชื่อแบบหลังสมัยใหม่ ยังส่งอิทธิพลถึงวงการศิลปะ 

ทัศนศิลป์ งานออกแบบ วรรณกรรม ออกแบบกราฟิก แฟชั่น รวมทั้งงานออกแบบนิเทศศิลป์ สิ่งที่

กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นการสร้างกระบวนการทางความคิด บนพ้ืนฐานความหลากหลาย และความ

แตกต่างทางวัฒนธรรมที่ด าเนินการและเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 

 

อิทธิพลจากทฤษฎีมายาคติ 

 “มายาคติ (Myth) หมายถึง การสื่อความหมายด้วยคติความเชื่อทางวัฒนธรรมซึ่งถูกกลบ

เกลื่อนให้เป็นที่รับรู้เสมือนว่าเป็นธรรมชาติ หรืออาจกล่าวให้ถึงที่สุดได้ว่า เป็นกระบวนการของการ

ลวงให้หลงอย่างหนึ่ง แต่ทั้งนี้ก็มิได้หมายความว่ามายาคติเป็นการโกหก หลอกลวงแบบปั้นน้ าเป็นตัว 

หรือเป็นการโฆษณาชวนเชื่อที่บิดเบือนข้อเท็จจริง มายาคตินั้นมิได้อ าพรางสิ่งใดทั้งสิ้น ทุกอย่าง

ปรากฏต่อหน้าต่อตาเราอย่างเปิดเผย แต่เราต่างหากที่คุ้นเคยกับมันเสียจน ไม่ทันสังเกตว่ามันเป็นสิ่ง

ประกอบสร้างทางวัฒนธรรม เรานั้นเองที่ “หลง” คิดไปว่าค่านิยมท่ีเรายึดถืออยู่นั้นเป็นธรรมชาติ หรือ

เป็นไปตามสามัญส านึก”7 

 ทฤษฎีมายาคติ ของ โรล็องด์ บาร์ตส์ เป็นหลักการพ้ืนฐานในการสร้างความเข้าใจต่อการ

สร้างสรรค์ของข้าพเจ้า ซึ่งท างานด้วยกระบวนการที่อาศัย “การเข้าไปยึดครอง” ความหมายเบื้องต้น

ของสรรพสิ่ง ซึ่งเป็นความหมายในเชิงผัสสะหรือประโยชน์ใช้สอย ให้กลายเป็นความหมายใหม่ในเชิง

ค่านิยม อุดมการณ์ ในผลงานของข้าพเจ้ า ทฤษฎีมายาคติจึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ เชิง

เปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิม กับอุดมคติในแบบสมัยใหม่ ท าให้นัยยะของแต่ละสิ่งปรากฏ

เด่นชัดออกมา น าไปสู่การตั้งค าถามกับผู้ชมว่า มนุษย์ควรเป็นเช่นไร ควรปฏิบัติตัวอย่างไร เพ่ือให้อยู่

ในบรรทัดฐานของความเหมาะสม และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันต่อสังคมที่เราอาศัยอยู่ 

 

                                                           
6 ธีรยุทธ บุญมี, โลก MODERN & POST MODERN, (กรุงเทพฯ: สารยธาร, 2546), 176. 
7 โรล็องด์ บารต์ส,์ มายาคติ, พิมพ์ครั้งท่ี 4, (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2555), 4. 
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อิทธิพลจากศิลปกรรม 

 ศิลปะยุคสัจนิยม (Realism art) รูปแบบการแสดงออกของผลงานชุดศิลปนิพนธ์ อ้างอิง

อิทธิพลทางรูปแบบผลงานจากศิลปะยุคสัจนิยม ซึ่งเกิดขึ้นประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึง

ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 (ค.ศ. 1850-1880) มีจุดเริ่มต้นในประเทศฝรั่งเศส โดยกลุ่มศิลปินชาว

ฝรั่งเศสกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการท างานของกลุ่ม "นีโอ-คลาสสิคอิสม์" (คลาสสิคใหม่ คือความ

เคลื่อนไหวทางศิลปะซึ่งมีสุนทรียภาพแบบกรีกและโรมัน) และ "กลุ่มโรแมนติกอิสม์" (จินตนิยม) ที่

ยึดถือประเพณีหรือตัวตนเป็นหลัก หรือแสดงความคิดฝันเอาตามใจตนเอง ศิลปินเรียลลิสม์เห็นว่า

ศิลปะทั้งสองไม่ได้แสดงความกลมกลืนของชีวิต ยังคงลักษณะความเป็นอุดมคติอยู่ หาใช่ความจริงไม่ 

การสร้างงานของศิลปะสัจนิยม จะสร้างสรรค์ผลงานในเชิงวิพากษ์วิจารณ์สังคม (Socially critical 

images) ภาพเกี่ยวกับชีวิตของคนเมือง และชนบท พวกชาวไร่ชาวนาในช่วงยุคสมัย จาก

ประสบการณ์ตรงของชีวิต โดยลักษณะผลงานจะมีรูปแบบ และการแสดงออกที่เหมือนจริง ขับเน้น

ความจริงของสิ่งสามัญ ปราศจากคุณค่าทางความงาม น าเสนอความจริงในสังคมที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์

มากกว่าแสดงเนื้อหาความงามในธรรมชาติ หรือความที่เกินจริงตามอุดมคติ8 

 จากความเป็นมาดังกล่าวส่งผลต่อแนวความคิดในการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า ที่มีเรื่องราว

เนื้อหาที่ต้องการแสดงความจริงของสังคมที่ถูกการเปลี่ยนแปลงจากทัศนคติภายนอก และ

วิพากษ์วิจารณ์โครงสร้างทางสังคม ในส่วนของการแสดงออกทางด้านรูปแบบที่มีความเหมือนจริง ได้

แฝงความหมายต่างๆ ผ่านความคิด ความรู้สึก ความเชื่อต่างๆ ไว้ในกิจวัตรประจ าวันของผู้คน 

ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ที่ท าให้ผู้ชมเชื่อสิ่งที่ปะทะต่อสายตา ส่งผลให้ภาพจิตรกรรมเหมือนจริง ที่

มีที่มาจากความเป็นจริงทางสังคม สัมพันธ์กันทั้งในด้านการวิเคราะห์ความหมาย และการสื่อสารทาง

ความรู้สึก 

 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปินในยุคนี้มีหลากหลายคน อันได้แก่ กุสตาฟว์ คูร์เบท์ (Jean Désiré 

Gustave Courbet) เป็นจิตรกรชาวฝรั่งเศสที่ท างานเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวันของผู้คน คูร์เบท์เป็น

แนวหน้าของลัทธิสัจนิยมในศตวรรษที่ 19 เป็นผู้ริเริ่มที่จะแสดงทัศนคติเกี่ยวกับสังคมในผลงานที่ท า 

ผลงานที่ส าคัญๆของ คูร์เบท์ ได้แก่ “After Dinner at Ornans” (1849) ,“The Meeting” (1854) 

และ “The Stone Breaker” (1849) เป็นต้น  

                                                           
8 โสมนสั ไชยา, ศิลปะเรียลลิสม์, เข้าถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 

http://worldcivil14.blogspot.com/2014/01/realism.html. 
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ศิลปินที่มีชื่อเสียงอีกคนในยุคนี้คือ ออนอเร โดเมียร์ (Honorè Daumier) โดเมียร์เป็นชาว

ฝรั่งเศส ที่เป็นทั้งจิตรกรและนักเขียนการ์ตูนล้อเลียนด้วย เรื่องราวที่โดเมียร์เขียนมักจะเกี่ยวกับความ

ไม่เป็นธรรมทางสังคม ล้อชีวิตการโกงกินของนักการเมือง ระบบยุติธรรม ผู้พิพากษา ทนายความ 

หมอ นักธุรกิจ ดารา ชนชั้นกลาง ตลอดจนกษัตริย์ ผลงานที่เป็นที่รู้จักของโดเมียร์ คือ “The Third-

Class Carriage” (1862-1864) ภาพเขียนสีน้ ามันเพียงไม่กี่ชิ้น ด้วยฝีแปรงหยาบๆ โทนสีน้ าตาล ที่

สะท้อนชีวิตของผู้คนอย่างตรงไปตรงมา ในยุคที่รถไฟหัวเครื่องจักรไอน้ ามีบทบาทในปารีสและเมือง

ในยุโรปมากขึ้น ก าลังเปลี่ยนแปลงสังคมยุโรปในยุคเกษตรกรรมเข้าสู่ในยุคใหม่ที่เรียกว่า การปฏิวัติ

อุตสาหกรรม 

 
 

ภาพที่ 3 ภาพผลงานของ Gustave Courbet, After Dinner at Ornans, 1849 

ที่มา : Gustave Courbet, After Dinner at Ornans, เข้าถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้

จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Gustave_Courbet  
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ภาพที่ 4 ภาพผลงานของ Gustave Courbet, The Meeting, 1854 

ที่มา : Gustave Courbet, The Meeting, เข้าถึงเม่ือ 13 พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gustave_Courbet   

 

 
ภาพที่ 5 ภาพผลงานของ Gustave Courbet, The Stone Breakers, 1849 

ที่มา : : Gustave Courbet, The Stone Breakers, เข้าถึงเม่ือ 13 พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gustave_Courbet   
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ภาพที่ 6 ภาพผลงานของ Honoré Daumier, The third-class carriage, 1864 

ที่มา : Honoré Daumier, The third-class carriage, เข้าถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้

จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_Daumier  

 

 

 

เทอดเกียรติ หวังวัชรกุล ศิลปินไทยที่สร้างสรรค์ผลงานถ่ายทอดเรื่องราวของปัญหาความ

เหลื่อมล้ าของชนชั้นในสังคมไทยผ่านผลงานจิตรกรรม โดยอาศัยทักษะฝีมือ ความรู้ ความเข้าใจด้าน

ศิลปะเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ร่วมกับปัญหา เทอดเกียรติสามารถสื่อสารเรื่องราวให้กระตุ้น

จิตส านึกของผู้ชมออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบของผลงานเป็นลักษณะเลียนแบบนิยม ผสมกับ

อารมณ์นิยม  น าเสนอความเหมือนจริงตามธรรมชาติ โดยไม่ละทิ้งการแสดงออกทางอารมณ์ เพ่ือ

ถ่ายทอดบรรยากาศแห่งความเสื่อมโทรม ศิลปินเลือกท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานลงบนแผ่นอลูมิเนียมแทน

ผ้าใบ เพราะอลูมิเนียมเป็นวัสดุที่พบเห็นได้ทั่วไปตามข้าวของเครื่องใช้มากมายในปัจจุบัน แสดงนัยยะ

ความเป็นเมืองอุตสาหกรรม มีวิธีการเขียนแบบโปร่งใสและใช้สีโทนน้ าตาลในการคลุมบรรยากาศของ

งาน ฝีแปรงที่แสดงออกอย่างความเฉียบพลันรวดเร็วตัดสลับกับความมันวาวของพ้ืนรองรับ ท าให้เห็น

การทับซ้อนระหว่างพ้ืนผิวของสีน้ ามันและแผ่นอลูมิเนียม รู้สึกถึงร่องรอยความเป็นคราบสี เกิดเป็น
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การรับรู้ทางทัศนศิลป์ในรูปแบบที่แตกต่างจากขนบธรรมเนียมทางจิตรกรรมแบบเดิมที่เคยเขียนรูป

บนผืนผ้าใบ  

นอกจากวัสดุและวิธีการที่ศิลปินใช้ในการสื่อความหมายแล้ว ศิลปินน าเสนอมุมมองที่

ถ่ายทอดความเป็นชุมชนเมืองที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน ศิลปินเลือกใช้ป้ายรถเมล์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มี

ความผูกพันกับวิถีชีวิตคนเมือง ผู้คนที่ใช้ชีวิตภายในเมืองจะเดินทางโดยอาศัยรถประจ าทางเป็นหลัก 

แสดงถึงความเป็นอยู่ของผู้คนที่ฐานะไม่ดีพอที่จะมีรถส่วนตัวใช้เดินทาง ผสานกับการเขียนบรรยากาศ

ให้สกปรก เพ่ือขับเน้นความเสื่อมโทรมภายในภาพ ศิลปินเลือกใช้สุนัขขี้เรื้อนหรือสุนัขจรจัดเป็น

สัญลักษณ์แทนค่าคนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ยากล าบาก ไร้ซึ่งความหวัง เสมือนเป็นคนจรจัด ดูน่าสมเพช 

น่ารังเกียจ และใช้โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เป็นตัวแทนของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของต่างประเทศที่

เข้ามาในประเทศไทย ในลักษณะของเด็กนักเรียนที่ถูกสวมหน้ากากแมคโดนัลด์ เสมือนว่าระบบทุน

นิยมได้ครอบง าความคิดของผู้คน 

ผลงานของเทอดเกียรติส่งอิทธิพลทางด้านแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานต่อข้าพเจ้า 

ด้วยกระบวนการคิดที่ว่า ศิลปะไม่ได้เป็นของส าหรับชนชั้นสูงเสมอไป แต่สามารถสะท้อนความเป็น

รากหญ้าได้ด้วย เทอดเกียรติจึงน าเสนอวิถีชีวิตของชุมชนชนชั้นแรงงานในสังคมภายใต้ระบบทุนนิยม 

เช่นเกียวกับข้าพเจ้าที่น าเสนอวิถีชีวิตของชุมชนในชนบท ที่ถูกระบบทุนนิยมเข้ามาปรับเปลี่ยนบริบท

ไป  
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.  

ภาพที่ 7 ภาพผลงานของ เทอดเกียรติ หวังวัชรกุล, Me and the Pack, 2009 

ที่ ม า  : 10 Contemporary Artists From Thailand You Should Know, เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  1 3 

พฤษภาคม 2561 , เข้ าถึ ง ได้ จาก https://theculturetrip.com/asia/thailand/articles/10-

contemporary-artists-from-thailand-you-should-know/  

 

 
 

ภาพที่ 8 ภาพผลงานของ เทอดเกียรติ หวังวัชรกุล, Dream, 2009 

ที่มา : D Gallery, เข้าถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้จาก http://www.dgallerybkk.com/  
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บทที่ 3 

 

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ 

 

 ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ มีจุดเริ่มต้นมาจากการสังเกต

พฤติกรรมของผู้คน และสภาพสังคมในปัจจุบัน ที่ได้รับอิทธิพลจากค่านิยม กระแสนิยมต่างๆ จน

น าไปสู่พฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ซึ่งเป็นปัจจัยในการก าหนดทิศทางของรูปแบบในการ

น าเสนอผลงาน ซึ่งเป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติแบบเหมือนจริง แสดงออกถึงสภาพวิถีชีวิตที่ด าเนิน

ควบคู่ไปกับทัศนคติที่ถูกปลูกฝังขึ้นมาใหม่จากค่านิยม และส่งผลกระทบต่อรากเหง้าแห่งคุณค่าวิถีชีวิต 

โดยมีล าดับการสร้างสรรค์ผลงานดังนี้ 

 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

 1. การค้นหาและรวบรวมข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจากการส ารวจในพื้นที่ตามชนบท สอบถาม

ข้อมูลจากชาวบ้านเกี่ยวกับทัศนะต่อค่านิยมต่างๆ 

 2. ศึกษาเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในสภาพสังคมปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับสังคมวัฒนธรรม 

ตลอดจนการใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของกระแสนิยมในประเทศไทย 

 3. ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์ในยุคสมัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางรูปแบบการใช้ชีวิต เช่น ยุค

ปฏิวัติอุตสาหกรรม 

 3. บันทึกข้อมูลจากการค้นคว้าทั้งหมด สรุปรวบยอดประเด็นที่น่าสนใจจากชุมชน แล้ว

เชื่อมโยงประเด็นที่ได้กับประวัติศาสตร์ศิลป์ 

 4. ก าหนดรูปทรงของคน วัตถุสิ่งของ และสถานที่ ร่างภาพองค์ประกอบคร่าวๆ 

 5. บันทึกข้อมูลภาพบรรยากาศ กิจกรรมต่างๆ วิถีชีวิตในชนบท เพ่ือน ามาใช้ในการ

สร้างสรรค ์

 6. น าข้อมูลภาพที่ได้ จัดวางองค์ประกอบตามภาพที่ร่างไว้ในโปรแกรม Photoshop CS6
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 7. ขยายงานจริงจากแบบที่ร่างไว้ น าเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ เพ่ือวิเคราะห์ถึง

ปัญหาภายในผลงาน 

 8. น าเสนอผลงาน และสรุปพัฒนาการในแต่ละชิ้น เพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายต่อคณาจารย์ 

 

การหาข้อมูล 

 ข้อมูลที่ข้าพเจ้าน ามาสร้างสรรค์ นั้นมีทั้งท่ีมาจากสภาพแวดล้อมรอบตัวจากสังคมในปัจจุบัน 

ข้อมูลข่าวสารในโทรทัศน์ สื่อโซเชียลมีเดีย การค้นคว้าจากหนังสือต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร

วัยรุ่น หนังสือศิลปะ ประวัติศาสตร์ศิลป์ต่างๆ เหตุการณ์ในอดีตตลอดจนเหตุการณ์ในปัจจุบัน ข้อมูล

ที่หามาได้เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งที่จะน ามาต่อยอดจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน ผ่าน

มุมมองและทัศนคติของข้าพเจ้าที่มีต่อสังคม 

 

รูปแบบการสร้างสรรค์ 

 ผลงานในชุดนี้เป็นผลงานจิตรกรรมในลักษณะสองมิติ ใช้เทคนิคสีน้ ามันบนผ้าใบ รูปแบบ

เหมือนจริง (Realistic) ที่ถ่ายทอด ภาพเหตุการณ์ พฤติกรรมผู้คนที่หลอมรวมกับค่านิยม กระแสนิยม 

ของต่างประเทศ อย่างฝืนธรรมชาติ โดยหยิบยืมองค์ประกอบของงานศิลปะยุคต่างๆ  ที่น าเสนอ

เรื่องราวการเปลี่ยนถ่ายในเชิงรูปแบบการใช้ชีวิต เช่น การปฏิวัติอุตสาหกรรม การรื้อถอนโครงสร้าง

ศิลปะแบบเก่า เป็นต้น น ามาในใช้เชิงล้อเลียน เปรียบเปรยความเป็นจิตรกรรมชั้นสูงกับวิถีชีวิต

พ้ืนบ้าน ด้วยเทคนิคสีน้ ามันบนผ้าใบ ซึ่งเป็นเทคนิคทางจิตรกรรมที่มาอย่างยาวนาน เป็นสื่อกลางการ

แสดงออกของความคิด ความรู้สึก และทัศนะ สร้างออกมาให้เป็นรูปธรรมบนพ้ืนที่ทางจิตรกรรมของ

ข้าพเจ้า 

 

เทคนิคการสร้างสรรค์ทางจิตรกรรม 

 ผลงานในชุดนี้ของข้าพเจ้ามีการทดลองด้านกระบวนการทางจิตรกรรมที่หลากหลาย เช่น 

การทดลองใช้เทคนิค Underpainting ในการร่างภาพโดยละเอียด หรือการใช้เทคนิค Directpainting 
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ลงสีทั่วทั้งงาน ขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระในงานที่ต้องการเทคนิคเพ่ือสนับสนุนแนวความคิดของผลงานแต่

ละชิ้น ซึ่งกระบวนการหลักๆ จะมีขั้นตอนดังนี้ 

 1. ทารองพ้ืนสีน้ าตาลเข้ม เพ่ือคลุมบรรยากาศทั้งหมดของงาน 

 2. การร่างภาพ จะร่างโดยวางต าแหน่งคน สิ่งของ สถานที่ไว้คร่าวๆ ให้สามารถปรับเปลี่ยน

ต าแหน่งได้เพ่ือความสมบูรณ์ของงาน  

 3. ลงรายละเอียดค่าน้ าหนักแสงเงาของคน วัตถุสิ่งของ สถานที่  

 4. ลงสีตามค่าน้ าหนักแสงเงาที่ร่างไว้ 

 5. คัดค่าน้ าหนักของแต่ละส่วนขึ้นอีกข้ัน เพ่ือความแน่นของเนื้อสีในชิ้นงาน 

 6. ท าบรรยากาศของภาพให้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันทั้งหมด 

 7. เก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆของภาพ เช่น ใบหน้า ต้นหญ้า ลายผ้า จนเสร็จสมบูรณ์ 

 

ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 1. รูปทรง (Form) ข้าพเจ้าก าหนดรูปทรงหลักในภาพเป็น บุคคล ที่มีพฤติกรรมหรืออิริยาบถ

ในท่าทางต่างๆ ซึ่งเป็นจุดเด่นในการน าเสนอผลงาน รูปทรงของวัตถุสิ่งของต่างๆ เป็นส่วนประกอบที่

ส าคัญในงานเช่นกัน ช่วยเสริมความสมบูรณ์ของภาพและเนื้อหาให้กับรูปทรงหลัก 

 2. เส้น (Line) เส้นในผลงานของข้าพเจ้า ถูกน าเสนอผ่านลวดลายบนผ้าถุง ที่บรรจงเขียน

อย่างประณีต และ เส้น ในธรรมชาติ จ าพวก ต้นหญ้า ต้นไม้ กิ่งไม้ถูกขีดเขียนอย่างอิสระ ฉับพลัน 

เพ่ือให้เกิดความเคลื่อนไหว และสร้างอารมณ์ท่ีหลากหลายจากจังหวะการปาดเส้น 

 3. สี (Color) ข้าพเจ้าได้ใช้สีตามความเป็นจริงทั้งภาพบุคคลและวัตถุ เพ่ือถ่ายทอดข้อเท็จจริง

ให้มากที่สุด 

 4. น้ าหนัก (Tone) น้ าหนักที่ใช้เป็นลักษณะแสงเงาตามธรรมชาติ โดยเน้นให้เกิดค่าน้ าหนัก

แสง-เงาจัด เพื่อสร้างความรู้สึกและสื่ออารมณ์ของแสงแดด ความร้อนของบรรยากาศภายในชนบท  

 5. พ้ืนผิว (Texture) ข้าพเจ้าได้ขับเน้นความเป็นธรรมชาติของเปลือกไม้ ทุ่งหญ้า ทุ่งนา โดย

สร้างพ้ืนผิวจากรอยพู่กัน สร้างมวลและปริมาตรขึ้นมา เพ่ือแสดงข้อเท็จจริงของธรรมชาติให้ได้มาก

ที่สุด 
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 6. พ้ืนที่ว่าง (Space) มนุษย์ต้องการพ้ืนที่ว่างที่เหมาะสมในการด ารงชีวิต ความรู้สึกเช่นนี้

สืบเนื่องมาสู่การรับชมงานทัศนศิลป์ ในขณะที่ผลงานของข้าพเจ้าอาศัยกระบวนการทางจิตรกรรม 

โดยการสร้างทัศนียภาพเชิงเส้น (Linear Perspective) และสร้างรายละเอียดกับบรรยากาศ (Detail 

& Atmosphere) ภายในภาพ เสมือนว่าอยูบ่ริเวณทุ่งนากว้างบนพ้ืนที่ว่าง 2 มิติ ซ่ึงเรียกพ้ืนที่ว่างนี้ว่า 

“พ้ืนที่ว่างลวงตา” (Illusion Space) เพ่ือสร้างสุนทรียภาพทางสายตาและอารมณ์ที่ชวนให้คิดคะนึง

ถึงวิถีชีวิตแบบชนบท 

 

การก าหนดสัญลักษณ์ในการสร้างสรรค์ 

 ในชุดผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า การใช้ “สัญลักษณ์” เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

สร้างผลงานที่มีผลต่อการประมวลผลทางความคิดและวิเคราะห์ความหมายแฝงภายในภาพ ซึ่ง

ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่าง สัญลักษณ์ กับ ความหมาย ดังนี้ 

 1. เครื่องแต่งกาย เป็นสิ่งบ่งชี้ว่า “คนมีวัฒนธรรม” ไม่แก้ผ้าอย่างไร้ยางอาย การก าหนดชนิด

ของเครื่องนุ่งห่มให้กับบุคคลในภาพ จึงเป็นการบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของผู้คนในแต่ละวัฒนธรรม โดย

มีปัจจัยหลายอย่างเป็นตัวก าหนดวิธีการแต่งกาย เช่น ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ วัสดุพ้ืนเมืองที่น ามาใช้  

ทุกอย่างมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันหมด ในผลงานของข้าพเจ้า จะก าหนดเครื่องแต่งกายเป็นของ

วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานในปัจจุบัน 

 2. ท่าทาง การแสดงออกทางอากัปกริยาของบุคคลเป็น “ภาษา” อย่างหนึ่งในการสื่อสาร

ความหมาย ไม่ว่าจะเป็นการ นั่ง นอน ยืน เดิน การแสดงออกของสีหน้า การโพสต์ท่าทางต่างๆ เป็น

ต้น ภาษากายในผลงานของข้าพเจ้าใช้บอกเล่าวิถีชีวิตของผู้คน ที่ด าเนินไปด้วยความเรียบง่าย และ

เป็นส่วนหนึ่งกับวัฒนธรรมต่างชาติอย่างกลมกลืน แต่ขัดแย้งกับธรรมชาติรอบๆ ตัวที่มีความเป็น

พ้ืนเมือง พ้ืนถิ่นอีสาน ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของ “ภาษาภาพ”  

 3. วัตถุสิ่งของ ในผลงานของข้าพเจ้า ถูกแทรกไว้ในภาพตามต าแหน่งต่างๆ ของภาพ ซึ่ง

ความหมายของ วัตถุสิ่งของ ในงานนั่นคือ อิทธิพลของงานออกแบบดีไซน์กระแสนิยมใหม่ วิธีการใช้

สิ่งของเหล่านี้ร่วมกับการด าเนินชีวิต แสดงให้เห็นถึงความเจริญทางวัตถขุองสังคมนั้นๆ ด้วย 

 4. สถานที่ เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างหนึ่งในการแสดงความจ าเพาะของวัฒนธรรมตั้งต้น เนื่องจาก

วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น มีความสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกัน กล่าวคือสิ่งแวดล้อมเป็น

อย่างไร วิถีชีวิตความเป็นอยู่จะแปรผันและปรับตัวตาม ภาพสถานที่ที่น ามาใช้ในผลงาน ในที่นี้รวมไป
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ถึงช่วงเวลา และสภาพอากาศด้วย ประกอบด้วย ทุ่งนากว้างขวาง คูน้ า ป่า ต้นไม้ พืชพันธุ์ธรรมชาติ

ต่างๆ ที่แสดงความจ าเพาะของสถานที่นั้น แสดงถึงวิถีชีวิตแบบเกษตรกรที่ต้องต่อสู้  ดิ้นรนกับ

ธรรมชาติ แสงแดด ความแห้งแล้ง เพ่ือความอยู่รอดของชีวิตตนเอง 

 

รูปภาพขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

 
 

ภาพที่ 9 ภาพถ่ายต้นแบบผลงาน “ท าเป็นเท่” 
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ภาพที่ 10 ภาพร่างผลงาน “ท าเป็นเท”่ 
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ภาพที่ 11 ภาพขั้นตอนการด าเนินงานของผลงาน “ท าเป็นเท”่ 
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ภาพที่ 12 ภาพเสร็จสมบูรณ์ของผลงาน “ท าเป็นเท่” 
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ภาพที่ 13 ภาพถ่ายต้นแบบผลงาน “Wanna be The Three Graces” 
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ภาพที่ 14 ภาพร่างผลงาน “Wanna be The Three Graces” 
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ภาพที่ 15 ภาพขั้นตอนการด าเนินงานของผลงาน “Wanna be The Three Graces” 
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ภาพที่ 16 ภาพเสร็จสมบูรณ์ของผลงาน “Wanna be The Three Graces” 
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บทที่ 4 

 

การพัฒนารูปแบบและคลี่คลายผลงาน 

 

 การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้านี้ เป็นการค้นหาตัวตนและรูปแบบการแสดงออกของ

ผลงานเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวความคิดเรื่อง “ภาพลักษณ์วิถีชีวิตกับการผสมผสานทางวัฒนธรรม” 

ผ่านผลงานจิตรกรรมที่เป็นสื่อกลางแทนค าพูดของศิลปินที่ส่งไปยังคนดู โดยอาศัยทัศนธาตุทางศิลปะ

น ามาใช้สอดประสานกันจนเกิดความกลมกลืนของภาษาภาพที่บอกเล่าถึงความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมได้ กระบวนการการเรียนรู้เริ่มต้นจากการค้นคว้า ทดลอง พัฒนาและแก้ไขปรับปรุง จน

สามารถสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกของแนวความคิดและเนื้อหาผลงานได้ สามารถจัดล าดับพัฒนาการ

ของผลงานข้าพเจ้าได้ดังต่อไปนี้ 

 

การสร้างสรรค์ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 

 ผลงานในระยะนี้ ข้าพเจ้ามุ่งเน้นไปที่การค้นหารูปแบบการสร้างสรรค์ที่แสดงผลของความ

แตกต่างผ่านรูปภาพ โดยอาศัยเทคนิคจิตรกรรมคอลลาจ (Collage) ภาพของยุคสมัยและบริบทที่

แตกต่างกัน ประกอบเข้าหากันโดยเชื่อมโยงรูปทรงของภาพทั้งสอง สร้างเป็นภาพใหม่ที่ให้ความรู้สึก

ของความเลืองลางและไม่สมบูรณ์บางที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนของรูปทรงที่ต่างยุคสมัย ต่างวาระ

กัน เทคนิคทางจิตรกรรม ข้าพเจ้าใช้กระบวนการโบราณอันเดอร์เพ้นติ่ง (Underpainting) ในการ

เขียนภาพ เพ่ือสื่อนัยยะแห่งความเป็นยุคสมัยในอดีต และเขียนเนื้อหาที่เป็นส่วนของปัจจุบันซ้อนทับ

ลงไปแบบไดเรคเพ้นติ่ง (Directpainting) ในส่วนเนื้อหาผลงาน ข้าพเจ้าสนใจเนื้อหาเกี่ยวความงาม

ของสรีระสตรีเพศ ผลงานส่วนใหญ่จึงมักกล่าวถึงความงามในอุดมคติตามความเชื่อของกรีกและ

ค่านิยมความงามของผู้หญิงในสังคมไทย ต่อมาในช่วงท้ายของช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่1 ข้าพเจ้า

ขยายขอบเขตของเนื้อหาผลงานให้กว้างมากขึ้น โดยเสริมเรื่องค่านิยมทางแฟชั่น ความทันสมัย เข้าไป 

เทคนิคและกระบวนการในการสร้างสรรค์ยังคงเหมือนเดิม เพ่ิมเติมคือใช้ภาพที่มีที่มาจากนิตยสาร

แฟชั่นต่างๆ มาคอลลาจ (Collage) ในงาน



29 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 17 ภาพผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 1 

ชื่อผลงาน  “Venus of Thai Girl” 

เทคนิค  สีน้ ามันและสีอะคริลิคบนผ้าใบ 

ขนาด   80 x 100 cm (2ชิ้น) 
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ภาพที่ 18 ภาพผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 2 

ชื่อผลงาน  “Shape of Body” 

เทคนิค สีน้ ามันและสีอะคริลิกบนผ้าใบ 

ขนาด   180 x 120 cm 
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ภาพที่ 19 ภาพผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 3 

ชื่อผลงาน  “Overlap” 

เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด   120 x 100 cm 
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ภาพที่ 20 ภาพผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 4 

ชื่อผลงาน  “Shape of Light” 

เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด   100 x 150 cm 
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ภาพที่ 21 ภาพผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 5 

ชื่อผลงาน  “Image of Sculpture No.1” 

เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด   200 x 120 cm 
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ภาพที่ 22 ภาพผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 6 

ชื่อผลงาน  “Image of Sculpture No.2” 

เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด   200 x 150 cm 
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การสร้างสรรค์ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 

 ในระยะนี้ ผลงานของข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการคอลลาจ (Collage) ให้เป็นการ

ผสานความแตกต่างเข้าด้วยกันโดยการสร้างภาพที่จ าลองสถานการณ์ขึ้นมา ที่หยิบยืมรูปแบบผลงาน

ของศิลปะแนวเหนือจริง (Surrealism) มาใช้ เช่น การเขียนผิวหนังคนให้กลายเป็นพ้ืนผิวของหินอ่อน 

การจ าลองภาพบรรยากาศท้องฟ้าให้อยู่นอกโลก เป็นต้น ทางด้านเนื้อหา ข้าพเจ้าขยายขอบเขตจาก

เดิมให้มีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน และเริ่มเข้าสู่บริบทของวัฒนธรรมไทยมาก

ขึ้น ผสมผสานกับแนวคิด ค่านิยม ทัศนคติ จากอารยธรรมตะวันตก ในส่วนของเทคนิคทางจิตรกรรม 

ข้าพเจ้าใช้เทคนิคกระบวนการเขียนแบบ อันเดอร์เพ้นติ่ง (Underpainting) สร้างความสมจริงใน

ความไม่สมเหตุสมผลของพฤติกรรมของผู้คนในสังคมไทย 

 

 
 

ภาพที่ 23 ภาพผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 1 

ชื่อผลงาน  “Thinker” 

เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด   150 x 120 cm 
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ภาพที่ 24 ภาพผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 2 

ชื่อผลงาน  “ระบอบการปกครองแบบ STAR WAR” 

เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด   70 x 100 cm (2ชิ้น) และ 80 x 120 cm 
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ภาพที่ 25 ภาพผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 3 

ชื่อผลงาน  “สง(คราม)กรานต์” 

เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด   70 x 100 cm 
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ภาพที่ 26 ภาพผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 4 

ชื่อภาพ  “ศาลม้าลาย” 

เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด   75 x 140 cm 
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ภาพที่ 27 ภาพผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 5 

ชื่อผลงาน  “Discover” 

เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด   160 x 120 cm 
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ภาพที่ 28 ภาพผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 6 

ชื่อผลงาน  “บุรุษไปรษณีย์ในต านาน” 

เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด   160 x 120 cm 

 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ได้พัฒนาและสืบเนื่องจากผลงานช่วงระยะที่สองของผลงานก่อนศิลป

นิพนธ์ ข้าพเจ้าไดก้ าหนดกลุ่มเป้าหมายให้มีความชัดเจนมาข้ึน โดยย้อนกลับไปในภูมิหลังของตนเองที่

เคยอาศัยในสังคมแบบชนบทมาก่อน ดังนั้นเนื้อหาจึงว่าด้วยเรื่อง ค่านิยม กระแสนิยม ทัศนคติ ของ

ประเทศโลกตะวันตก ที่เข้ามาดัดแปลง แทรกแซงความเป็นธรรมชาติของวิถีชีวิตของผู้คนในชนบท 

โดยผลงานมีร่วมกันทั้งหมด 8 ชิ้น ดังนี้ 
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 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 ผลงานชื้นนี้ ทางด้านรูปแบบของผลงานยังอาศัยภาพลักษณ์ของ

ศิลปะแนวเหนือจริง (Surrealism Art) โดยกายภาพของผลงานเป็นการผสมผสานภาพท้องนาเข้ากับ

แบรนด์ดังอย่าง หลุยส์วิตตอง (Louis Vuitton) ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากปรากฎการณ์ 

Crop Circle วงกลมปริศนาที่เกิดขึ้นในทุ่งข้าวโพดของต่างประเทศ ที่เชื่อว่าเกิดจากการกระท าของผู้

มาเยือนจากนอกโลก ซึ่งข้าพเจ้าน าปรากฏการณ์นี้มาเปรียบเทียบกับเรื่องระบบทุนนิยมทีเ่ข้ามาเยือน

วิถีชีวิตชนบท สร้างร่องรอยเป็นสัญลักษณ์เสมือนการท าเครื่องหมายว่า ที่แห่งนี้เป็นของพวกเราแล้ว 

ในส่วนเทคนิควิธีการระบาย สร้างฝีแปรงโดยให้แสดงความรู้สึกถึงธรรมชาติของสถานที่ ผลงานจึง

ออกมามีความเป็น “อิมเพรสชั่นนิสม์” (Impressionism) อาศัยอยู่ 

 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 ผลงานชิ้นนี้ได้ลดหลั่นองค์ประกอบให้เหลือเพียงสาระส าคัญเดียว

ในภาพ ข้าพเจ้าต้องการสื่อสารสาระของภาพผ่านอากัปกิริยาของคน ให้แสดงถึงความรู้สึกที่ถูกกดขี่

จากระบบทุนนิยม โดยใช้สัญลักษณ์ของรองเท้าที่ถือว่าเป็นเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ต่ าที่สุดของร่างกาย

มนุษย์ น ามาแบกไว้บนหลัง ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าอ้างอิงอิริยาบถ บรรยากาศ และองค์ประกอบจาก 

“Glaneuses” ผลงานจิตรกรรมในยุคสัจนิยมของ “จูเลียน ดูปรี” (Jean Dupré) ศิลปินชาวผรั่งเศส

ที่ท างานเกี่ยวกับความทุ่มเทในการท างานอย่างหนักของชาวนาฝรั่งเศส ผลงานชิ้นนี้ท าให้คนดู

สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของผลงานเข้ากับประวัติศาสตร์ศิลป์ได้ จึงเป็นผลสืบเนื่องให้ผลงานชิ้น

ถัดๆ ไป มีการอ้างอิงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลป์เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันด้วย 

 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3-4 ผลงานสองชิ้นนี้เป็นผลสืบเนื่องจากผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 

ข้าพเจ้าหยิบยืมผลงานส าคัญที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของผู้คนจ านวนมาก เพ่ือให้ผู้ดูท าความเข้า ใจ

ผลงานได้ง่ายขึ้น น ามาปรับเปลี่ยนบริบทใหม่ ให้มีกลิ่นไอของวิถีชีวิตแบบชนบท ในส่วนของผลงานที่

หยิบยืมมามี “Ophelia” ของ “จอร์น เอเวอเรตต์ มิเล” (John Everett Millais) และ “Venus at a 

Mirror” ของ “ปีเตอร์ พอล รูเบนส์” (Peter Paul Rubens) สองผลงานจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงนี้ถูก

น ามาล้อเลียนให้แสดงถึงพฤติกรรมของชาวบ้าน ที่พยายามเลียนแบบค่านิยม แนวคิด ของตะวันตก 

ซึ่งขัดแย้งกับความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมที่เป็นแบบแผนของวิถีชีวิตแบบชนบท นอกเหนือจากนี้ 

ข้าพเจ้าใส่ความเป็นตัวเองลงไปในผลงานโดยเขียนตนเองเข้าไปในผลงาน เสมือนว่าตนนั้นเป็นผู้เฝ้า

สังเกตความเป็นไปของสังคมนั่นเอง 
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 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 5 ผลงานชิ้นนี้ สร้างสรรค์โดยหยิบยกต านานกรีกเกี่ยวกับ “The 

Three Graces”ซึ่งมีทั้งผลงานจิตรกรรมและประติมากรรม คนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับภาพหญิง

เปลือยสามคน ยืนประชันโฉมความงาม ตามต านานของกรีก เทวีทั้งสามองค์นี้ดลบันดาลให้โลกเต็มไป

ด้วยความรักและความปิติ ข้าพเจ้าจึงเปรียบเทียบนามธรรมของความงาม ความปิติ และความเบ่ง

บาน (ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนเทวีทั้งสามองค์) ในบริบทของกะเทย (Bisexual) จากทัศนคติส่วนตัว 

ข้าพเจ้าสังเกตว่า กะเทยบ้านนอก มีนามธรรมทั้งสามอย่างแฝงอยู่ในบุคลิกและการกระท าของพวก

เขา ที่ส าคัญพวกเขามีความเป็นดีไซน์เนอร์ในตัวเอง ด้วยรสนิยมด้านแฟชั่นที่ล้ าลึก สามารถหยิบจับ

สิ่งของรอบตัวมาสวมใส่อย่างน่าประหลาด จึงเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าน ากะเทยเป็นสัญลักษณ์แทนของ

ผู้คนที่สามารถรับวัฒนธรรมต่างๆ มาผสมผสานกับวิถีชีวิตแบบชนบทได้ 

 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 6-8 ผลงานทั้งสามชิ้นนี้ใช้กระบวนการคิดใกล้เคียงกัน ได้เพ่ิมภาพ

วัตถุสิ่งของมาเป็นองค์ประกอบร่วมกับภาพบุคคล วัตถุเป็นสิ่งที่บ่งบอกพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คน 

และความสัมพันธ์ของวัตถุสิ่งของบ่งชี้ถึงค่านิยมของผู้คนที่ใช้ด้วย โดยทั้งสามชิ้นนี้ใช้รูปแบบจิตรกรรม 

“Realistic” สร้างความสมจริงให้ภาพ องค์ประกอบภาพถูกจัดสรรให้กลมกลืน เนียนตา แต่แฝงด้วย

พฤติกรรมที่ผิดแปลก เพ่ือให้ผู้ชมเชื่อในเนื้อหาสาระท่ีข้าพเจ้าต้องการแสดงออกในผลงานแต่ละชิ้น  
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ภาพที่ 29 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1 

ชื่อผลงาน  “Crop Circle” 

เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด   160 x 120 cm 
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ภาพที่ 30 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2 

ชื่อผลงาน  “Man with A Golden Shoe” 

เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด   120 x 150 cm 
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ภาพที่ 31 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3 

ชื่อผลงาน  “Wanna be Venus” 

เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด   150 x 120 cm 
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ภาพที่ 32 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 4 

ชื่อผลงาน  “Wanna be Ophelia” 

เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด   190 x 130 cm 
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ภาพที่ 33 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 5 

ชื่อผลงาน  “Wanna be The Three Graces” 

เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด   150 x 150 cm  
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ภาพที่ 34 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 6 

ชื่อผลงาน  “นั่งกินล าไยน้ าลายไหลย้อย” 

เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด   160 x 120 cm  
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ภาพที่ 35 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 7 

ชื่อผลงาน  “ท าเป็นเท่” 

เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด   150 x 130 cm 
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ภาพที่ 36 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 8 

ชื่อผลงาน  “ขาวเกินไป อยากได้ผิวสีแทน” 

เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ขนาด   150 x 110 cm 
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ปัญหาและวิธีการแก้ไข 

 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ เป็นการสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการพัฒนา และ

ปรับปรุงเพ่ือให้ได้ผลงานที่ตรงตามแนวความคิด จินตนาการ และการแสดงออกของอารมณ์ 

ความรู้สึกให้ได้มากที่สุด จึงเกิดปัญหาต่างๆ ในระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน รูปแบบ เทคนิค วิธีการ 

ซึ่งสามารถสรุปปัญหาและวิธีการแก้ไขดังนี้ 

 ปัญหาทางด้านเทคนิควิธีการ เนื่องจากในช่วงศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ด้วยรูปแบบและเทคนิค

การแสดงออกที่ซับซ้อน จัดการได้ไม่ลงตัว และไม่สามารถแสดงตัวตนของข้าพเจ้าออกมาได้ จึง

ปรับเปลี่ยนรูปแบบผลงานเป็นแบบช่วงศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ท าให้เกิดเอกภาพมากขึ้น และต่อเนื่อง

มาในช่วงผลงานศิลปนิพนธ์ การจัดการเรื่องเทคนิควิธีการทางจิตรกรรมเป็นปัญหาหนึ่งที่ปรากฏอยู่ใน

ผลงานช่วงแรก เนื่องจากกระบวนการในการสร้างภาพร่างเกิดจากการถ่ายภาพต้นแบบในสตูดิโอ 

และออกไปถ่ายภาพวิวข้างนอก น ามาตัดต่อรูปภาพหลายๆ รูปไว้ในภาพเดียวกัน ท าให้เกิดความไม่

เป็นเอกภาพในงาน ข้าพเจ้าจึงเริ่มต้นจากการถ่ายจากแสงจริงในช่วงเวลาเดียว จะได้แสงที่มีลักษณะ

เหมือนกัน แม้จะอยู่ต่างสถานที่ และน ากลับมาสู่กระบวนการตัดต่ออีกครั้ง เพ่ือให้ได้ภาพร่างที่

สมบูรณ์และเป็นเอกภาพมากขึ้น 

 ปัญหาทางด้านการแสดงออกทางความหมาย ในการแสดงออกนั้น ข้าพเจ้าต้องการแสดง

ความก ากวมของวิถีชีวิตประจ าวันที่ก าลังค่อยๆ เปิดเผยความผิดเพ้ียนจากขนบธรรมเนียมเดิม ซึ่งถูก

ผสมผสาน ดัดแปลงทีละนิด เข้ากับวัฒนธรรมตะวันตก ความก ากวมที่สร้างขึ้นมาอาจจะท าให้ผู้ชม

เกิดความไม่เข้าใจ และตีความแตกต่างออกไปจากแนวความคิดตั้งต้น ข้าพเจ้าจึงตั้งชื่อของผลงานแต่

ละชิ้นให้เป็นการโน้มน้าวความคิดของผู้ชม และน าไปสู่การตีความในแบบเดียวกัน 

 การแก้ปัญหาต่างๆ มีการทดลอง และศึกษา เพ่ือให้เกิดความลงตัวในขั้นตอนของการท างาน

การแสดงออกทางอารมณ์ จนน าไปสู่การพัฒนาผลงานและหาทางออกของกระบวนการทางจิตรกรรม

ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อๆ ไป 
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บทที่ 5 

 

บทสรุป 

 

 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “ภาพลักษณ์วิถีชีวิตกับการผสมผสานทางวัฒนธรรม” 

นั้นเป็นการน าเสนอถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยที่ก าลังปรับเปลี่ยนไปตามค่านิยมสมัยใหม่ การ

เข้ามาของวัฒนธรรมโพสต์โมเดิร์น ท าลายก าแพงแห่งวิถีชีวิตของผู้คนภายใต้ระบบความคิด ความเชื่อ 

ของวัฒนธรรมไทย ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม และทัศนคติต่อการด าเนินชีวิต ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม 

ชุดผลงานศิลปนิพนธ์นี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าจะน าพาเราไปสู่การคิดทบทวนและตั้งค าถามกับความเชื่อแบบ

เก่า แต่ถึงกระนั้น เราควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินคุณค่าของวัฒนธรรมที่ปรับเปลี่ยนไปตาม

กาลเวลา ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และทัศนะส่วนบุคคล เพ่ือค้นหาสมดุลระหว่าง

กลางของการด าเนินชีวิต 

 ตลอดระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าตั้ งแต่เริ่มค้นหาข้อมูลจน

ส าเร็จลุล่วง ได้พัฒนาทั้งกระบวนการคิด ทักษะฝีมือ ตลอดจนการเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อศิลปะ ในการ

เผชิญกับอุปสรรคระหว่างปฏิบัติงาน ท าให้ข้าพเจ้าพัฒนาขึ้น ได้เห็นมุมมองที่หลากหลาย สามารถ

แก้ไขปัญหา หาทางออก และยกระดับวุฒิภาวะของตนเองขึ้นได้ ฉะนั้นในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์

ชุดนี้นั้น ไม่เพียงแต่ข้าพเจ้าผู้เป็นคนสร้างสรรค์ผลงานจะอยู่ในฐานะ “ผู้ให้” ที่ให้ประสบการณ์ทาง

สุนทรียภาพแก่ผู้ดูแล้ว ตัวข้าพเจ้าเองก็อยู่ในฐานะ “ผู้รับ” ที่ได้รับประสบการณ์ต่างๆ มากมายตลอด

ระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

รายช่ือผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1 

“Venus of Thai Girl” 80 x 100 cm (2ชิ้น) สีน้ ามันและสีอะคริลิคบนผ้าใบ 

“Shape of Body” 180 x 120 cm สีน้ ามันและสีอะคริลิกบนผ้าใบ 

“Overlap” 120 x 100 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 

“Shape of Light” 100 x 150 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 

“Image of Sculpture No.1” 200 x 120 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 

“Image of Sculpture No.2” 200 x 150 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 

รายช่ือผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 

“Thinker” 150 x 120 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 

“ระบอบการปกครองแบบ STAR WAR” 70 x 100 cm (2ชิ้น)  สีน้ ามันบนผ้าใบ 

 80 x 120 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 

“สง(คราม)กรานต์” 70 x 100 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 

“ศาลม้าลาย” 75 x 140 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 

“Discover” 160 x 120 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 

“บุรุษไปรษณีย์ในต านาน” 160 x 120 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 

รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

“Crop Circle” 160 x 120 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 

“Man with A Golden Shoe” 120 x 150 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 

“Wanna be Venus” 150 x 120 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 

“Wanna be Ophelia” 190 x 130 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 

“Wanna be The Three Graces” 150 x 150 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 

“นั่งกินล าไยน  าลายไหลย้อย” 160 x 120 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 

“ท าเป็นเท่” 150 x 130 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 

“ขาวเกินไป อยากได้ผิวสีแทน” 150 x 110 cm สีน้ ามันบนผ้าใบ 
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E-mail   rachatapol_mapring@hotmail.com 

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2549  -โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 
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