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บทคัดย่อ 

 การจดัทาํเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ภายใตห้วัขอ้ “สุดเขตหวงหา้มของความงาม” เล่มนีZ  

เป็นการวิเคราะห์การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปกรรมอนัเป็นโครงการศิลปนิพนธ์ เพื?ออธิบายถึงเนืZอหา 

การตัZงคาํถาม และแสวงหา คาํตอบของผลงานศิลปที?ถูกสร้างขึZนโดยมนุษย ์ โดยขา้พเจา้ไดน้าํประเดน็

เหล่านีZ  มาวเิคราะห์ สร้างสรรค ์และสงัเคราะห์ออกมาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรคท์างทศันศิลป์ โดย

การ ใชห้ลกัเหตุผลทางวทิยาศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ประกอบกบัสภาวะความเป็นไปในสงัคมปัจจุบนั 

นาํมาสร้างสรรคขึ์Zนใหม่ ให้สื?อสารกบัผูดู้ในลกัษณะของการตัZงคาํถามเชิงกระตุน้ให้คิด เพื?อให้ผู ้

สร้างสรรคง์านศิลปะและผูช้ม เกิดการตระหนกั หรือ เกิดการกระตุน้การตัZงคาํถามถึงสภาพความเป็น

ไปของบริบทของความงามในปัจจุบนั ว่าควรจะมีรูปแบบในลกัษณะแบบใด จึงจะสามารถเอืZอ

ประโยชนต่์อสงัคมไดม้ากที?สุด 

ง
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Abstract 

 “ End of Aesthetic Restriction Area ” is an analysis of art-making process for the purpose of 

explaining the contents of artworks, questioning and seeking for the answers of the works of art 

created by human beings. I came up with the new concept of art-making process by combining 

scientific reasons, philosophy, religion idea and values, and the condition of a current society into the 

artworks which motivate the audience to think critically. I want to encourage both the artist and 

audience to realize and to question how the content of beauty nowadays should be defined for the 

futherance of a society 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 ศิลปะนบัเป็นหนึ?งในสุนทรียะที?ขบัเคลื?อน วฒันธรรม ความเป็นอยูข่องมนุษยช์าติมาอยา่ง

ยาวนาน และนบัเป็นเครื?องมือต่อรองอาํนาจในเวทีการเมืองเศรษฐกิจโลก เพราะฉะนัZน ขา้พเจา้จึงเกิด

ความสงสัยในการใชสุ้นทรียศาสตร์ทางดา้นความงาม จะทาํอยา่งไรถึงจะให้สุนทรียศาสตร์นัZนเป็น

เครื?องมือที?ใชส้ร้างสรรคใ์หม้นุษยช์าติมีการพฒันา จิตใจ และ พฤติกรรมไปในทางที?ไม่ส่งผลเสียต่อ

มวลมนุษยแ์ละโลกที?เราอยู ่อยา่งนอ้ยที?สุดขา้พคาดหวงัวา่งานของขา้พเจา้จะสามารถทาํใหผู้เ้สพและ 
ผูส้ร้างงานศิลปะตระหนกัถึงประเดน็ที?ขา้พเจา้กระหายและสงสยัไม่มากกน็อ้ย 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 ผลงานศิลปะเกิดขึZนตลอดเวลามีการเดินทางมายาวนานและยงัคงดาํเนินการสร้างสรรคศิ์ลปะ

ต่อไปอยา่งต่อเนื?องยากที?จะหยดุนิ?ง ตราบใดที?มนุษยย์งัมีความคิดสร้างสรรคแ์ละมีการถ่ายทอดออกมา 

ผลงานศิลปะที?สร้างจึงมีจาํนวนมากมหาศาลมีการคดัสรร รวบรวมและบนัทึกเป็นประวติัศาสตร์เกบ็ไว ้

เป็นสมบติัของมนุษยช์าติใหไ้ดศึ้กษาในหลายประเดน็ โดยเฉพาะการศึกษาถึงจินตนาการความคิดต่างๆ

จากศิลปินซึ?งมีพฒันาการในแต่ละยคุแต่ละสมยัอยา่งเตม็ไปดว้ยความน่าสนใจ รวมทัZงเป็นแหล่งขอ้มูล

ที?สาํคญัใหก้บัศิลปินรุ่นต่อมาไดศึ้กษาและพฒันาการสร้างสรรค ์ ขา้พเจา้จึงเกิดคาํถามว่าสุดทา้ยแลว้ 

ศิลปะ คืออะไร และควร นาํไปใชใ้นทิศทางใด เรามกัเขา้ใจวา่ ศิลปะ ภาพวาด จิตรกรรม งาน

ประติมากรรม คือสิ?งประดิษฐที์?มาความงามวจิิตรบรรจง มีกฎเกณฑ ์ในการสร้างอนัเฉพาะพิเศษยากแก่

การเขา้ใจ ถา้เป็นเพลงกค็งเปรียบเสมือนเพลงเพราะๆ ถา้เป็นภาพเขียนกเ็ปรียบเสมือนภาพเขียนงามๆ 

ถา้เป็นวรรณกรรมกไ็ดแ้ก่หนงัสือที?เขียนดว้ยสาํนวนสละสลวย สรุปไดง่้าย ตามความเขา้ใจคนธรรมดา

ทั?วไปศิลป์คงเป็นสิ?งประดิษฐที?มีความปราณีตงาม (Finesse) แน่นอนเราไม่อาจจะปฏิเสธความจริงได้

วา่ ความเขา้ใจในศิลปะตามที?กล่าวมานัZน คือความเขา้ใจของประชาชนชาวบา้นทั?วไปโดยแท ้  หลาย

ท่านคงเคยพบเห็นบรรดาเพลงจาํนวนมากที?ตนฟังไม่รู้เรื?อง และ มีภาพเขียน ภาพปัZ น จาํนวนมากที?ยงั

คงตอ้งตาํหนิตนเองวา่ ตาตํ?า หวัไม่ศิลป ดูไม่รู้เรื?อง ทัZงนีZ เพราะเมื?อดูแลว้ไม่เขา้ใจกอ็าจไม่สนใจในงาน

ศิลปะหรือสิ?งประดิษฐที์?มีความปราณีตงามนัZนเลยกไ็ด ้
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วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

เพื?อสะทอ้นให้เห็นถึงมุมมองของขา้พเจา้ที?มีต่อสภาวะความคิดของคนอื?น เพื?อให้คนอื?น

ตระหนกัถึงการอยูร่่วมกนั และความเท่าเทียมทางความคิดและการแสดงออก เพราะบางทีเราอาจจะคิด

ไปเองว่าสิ?งที?เป็นอยูน่ัZนดีหรือไม่ดีนัZนเป็นการตดัสินใจของแต่ละคน งานของขา้พเจา้จึงเป็นการตัZง

คาํถามให้ผูช้มงานศิลปะและผูส้ร้างสรรค์งานศิลปะฉุกคิดถึงประเด็นความงามที?ไม่ได้มีเพียงการ

ถ่ายทอดองคค์วามรู้ทางทศันธ์าตุเพื?อใหเ้กิดเอกภาพเพียงแค่นัZน 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

ขา้พเจา้สนใจในมุมมองต่อสิ?งที?ขา้พเจา้เจอในชีวิตประจาํวนัเช่นวิธีความเป็นอยูข่องคนเมืองและ

คนต่างจงัหวดั ชนบทซึ?งมีความแตกต่างกนัอยา่ง เห็นไดช้ดั กฎในเมืองหลวงดูเป็นเรื?องที?จริงจงักวา่ แต่

ความอบอุ่นทางสังคมดูจะเป็นเรื?องที?มีมากกว่าในสังคมต่างตงัหวดัซึ? งมีทัZงขอ้ดีและขอ้เสียต่างกนัไป

อยา่งเช่น ขา้พเจา้มกัจะพบเห็นประชาชนในกรุงเทพไม่วา่จะเป็นคนภาคไหนเดินทางไปไหนมาไหน

ดว้ยรถจกัรยานยนตก์จ็ะสวมหมวกกนัน็อคหรือหมวกนิรภยักนัเป็นซะส่วนใหญ่ส่วนต่างจงัหวดั หรือ

ชนบท ประชาชนส่วนใหญ่ค่อนขา้งใหค้วามสาํคญักนักฎระเบียบนอ้ยมากกวา่คนในเมืองหลวง จึงเกิด

เป็นไอเดียในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดแรก 

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

พยายามใชมุ้มมองสภาพการใชชี้วิตของบุคคลทัZงที?ทาํงานศิลปะและสงัคมที?ขา้พเจา้ไดด้าํรงอยู่

มาเป็นหนึ?งในกระบวนการคิด และใชผ้ลงานหยบิยมืจากศิลปินที?มีชื?อเสียง ผลงานอยูใ่นพืZนที?ของหอ

ศิลป์ระดบัโลกเพื?อเป็นชัZนหนึ?งในขอบเขตของการคดัผลงานที?จะหยบิยมื และยงัมีขอบเขตของการใช้

เนืZอหา-วตัถุทางศิลปะในทิศทางความเชื?อ เรื?องราวพิธีกรรมดัZงเดิม ที?มีมาก่อน และยงัหลงเหลือเป็น

หลกัฐานสาํคญัทางประวติัศาสตร์ มาเป็นขอบเขตในการสร้างแรงบนัดาลใจและเพื?อใหค้วบคุมภาษา

ทางจิตรกรรมในความหมายที?เราตอ้งการถ่ายทอดสู่งานจิตรกรรม 

เวลาที่ใช้ในการทำศิลปนิพนธ์ 

 1 ปีการศึกษา ภาคเรียนการศึกษาที? 1-2 ปีการศึกษา 2560 
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วิธีการสร้างสรรค์  

 ในการทาํงานศิลปะของขา้พเจา้นัZน เริ?มตน้จากแนวคิด และแรงบนัดาลใจที?เกิดจากการพบเห็น 
ผา่นกระบวนการในการทดลอง คน้ควา้ ตลอดจนถึงการแกไ้ขปัญหา และคน้หารูปแบบที?มีลกัษณะ

เฉพาะตวั ซึ? งมีการแบ่งขัZนตอนออกเป็น 4 ขัZนตอน ดงันัZน 

 ขั้นตอนที่ 1 คือ สงัเกตพฤติกรรมการอยูร่่วมกนัของสงัคมที?ขา้พเจา้อยู ่ 
โดยศึกษาเนืZอหาของผูผ้ลิตงานศิลปะ เพื?อถ่ายทอดออกสู่สงัคม สงัเกตพฤติกรรมการดาํเนินชีวติของผู ้

ทาํงานศิลปะ สอบถามความเห็นเกี?ยวกบัศิลปะ กบั ประชาชนผูที้?ไม่เกี?ยวของกบัการทาํงานศิลปะ

โดยตรงและศึกษาหาความคิดเห็นของผูค้นที?มีต่องานศิลปะ 

 ขั้นตอนที่ 2 คือ บนัทึกภาพร่าง หรือตน้ความคิดแรก ในการสร้างงาน 
ตน้ความคิดในการสร้างงานศิลปะ คือการหาคาํตอบวา่ทาํศิลปะไปเพื?ออะไรและบางทีศิลปะอาจเป็น

เงื?อนไขในการใชชี้วติแบบอยูเ่หนือปุถุชนทั?วไปหรือเรียกวา่อภิชน จึงมองความงามเป็นพืZนที?ที?มีอาํนาจ

ของความพิเศษอะไรบางอยา่งอยู ่ จึงเริ?มตน้เป็นไอเดียที?วา่ ศิลปะบางทีกเ็หมือนพืZนที?ที?เขา้ไม่ถึง ตอ้ง

เรียนศิลปะเท่านัZนหรือจึงจะเขา้ใจศิลปะ ไอเดียในการเริ?มตน้สร้างงาน มาจากการตัZงคาํถามวา่ศิลปะ

ควรรับใชค้นหมู่มากหรือเพียงแค่ผูส้ร้างศิลปะนัZนเพียงแต่คนเดียว 

 ขั้นตอนที่ 3 คือ นาํความรู้ที?ไดม้าวเิคราะห์ ตัZงประเดน็ ตัZงสมมติฐาน 
การสมมุติฐาน ของขา้พเจา้คือ คนส่วนใหญ่คิดวา่ศิลปะชัZนสูงนัZนเขา้ถึงยาก หากเพียงแต่ตอ้งผา่นการ

เรียนศิลปะอย่างลึกซึZ งเท่านัZนถึงจะสามาถบรรลุหรือเขา้ถึงศิลปะได ้ หากแต่ประเด็นที?ขา้พเจา้ไดจ้าํ

สมมุติฐานนีZ คือ ศิลปินผูส้ร้างงานศิลปะหากมีความชาํนาญและเชี?ยวชาญพอควรทาํศิลปะใหเ้ป็นเรื?อง

เขา้ใจง่ายต่อผูที้?ไม่มีชุดความรู้ทางศิลปะนัZนจะไม่เป็นเรื?องง่ายกวา่หรอกหรือ 

 ขั้นตอนที่ 4 คือ ทดลองทาํงานตวัอยา่งชิZนเลก็ เป็นภาพร่างเสกต็ 
เริ?มหาแนวทางการทาํงานศิลปะเพื?อตัZงคาํถาม งานโฆษณาเสียดสีสงัคม เพื?อหาชัZนเชิงในการทาํงานและ

ศึกษาความเป็นมาของความเชื?อในประเทศไทย และ ต่างประเทศ ก่อนนาํมาสเกต็ เป็นภาพร่างสองมิติ 

และเริ?มหาวสัดุที?มีเนืZอหาเกี?ยวกบัความเชื?อความศกัด̂ิสิทธ̂ิเพื?อนาํมา เป็นตน้แบบในการคิดชิZนงาน 

แหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ 

 1. ศึกษาประวติัศาสตร์ความเป็นมาเกี?ยวกบัความเชื?อดั?งเดิมก่อนมีศาสนาพทุธเขา้มา 
 2. ศึกษาแนวคิดการทาํงานศิลปะทัZงก่อนและหลงัยคุโมเดิร์น 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 3. ศึกษาจากงานโฆษณาตามสื?อต่างๆ 
 4. ศึกษาความหมายและการใหค้วามหมายของวตัถุและวสัดุที?จะนาํมาสร้างสรรคผ์ลงาน 

แหล่งข้อมูลจากหนังสือที่อ้างอิง  

 1. วทิยากร เชียงกลู, ฉันจึงมาหาความหมาย, พิมพค์รัZ งที?4 (สาํนกัพิมพเ์มด็,2521), 53. 
 2. ทีปกร จิตร ภมิูศกัด̂ิ, ศิลปะเพื่อชีวิตศิลปะเพื่อประชาชน, พิมพค์รัZ งที?4 (สาํนกัพิมพ์

ตน้มะขาม), 21. 
 3. ชลดู นิ?มเสมอ, องค์ประกอบศิลป์, พิมพค์รัZ งที?2 (โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช,2544) 

 4. ไพโรจนช์มุนี, สุนทรียศาสตร์ : ปรัชญา และการสร้างสรรค์ศิลปกรรม, 35. 



 
บทที่ 2 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน 

 
ข้อคิดเห็นและทัศนคติ 

 สิ?งที?มีความประณีตงามทัZงปวง  ซึ? งเขา้ใจกนัทั?วไปวา่เป็นศิลปะนัZน โดยแทจ้ริงแลว้ มนัอาจจะ

เป็นศิลปะกไ็ดห้รือไม่เป็นศิลปะกไ็ด ้ ถา้จะกล่าวโดยพิจารณาจากสิ?งที?เรียกกนัวา่ศิลปะในปัจจุบนัแลว้ 

เราจะพบความจริงขอ้หนึ?งวา่ ส่วนมากของมนัหาใช่ศิลปะไม่หากแต่เพียงสิ?งที? ศาสตราจารยศิ์ลป พีระ

ศรี และ พระยาอยมุานราชธน (เสฐียรโกเศศ) เรียกวา่ “ผลิตกรรมทางเทคนิค” เท่านัZนเอง 
 ทว่าหากเราศึกษาถึงที?มาและที?ไปของสุนทรียภาพในเชิงประวัติศาสตร์เราก็จะพบว่า

สุนทรียภาพไม่ใช่องคค์วามรู้ที?ตายตวัเสียทีเดียว เพราะในแต่ละยคุสมยั ต่างกาลเวลาต่างวฒันธรรม 

กระแสของสุนทรียะกแ็ปรเปลี?ยนไปพร้อมกบัสงัคมมนุษยอ์ยูต่ลอด เช่น แนวความคิดของอิมานูเอล คา

นท ์ (Immanuel Kant, ค.ศ. 1724 - 1824) และเดวดิ ฮูม (David Hume,ค.ศ. 1711 - 1776) ที?เห็นเหมือน

กนัวา่ความงามไม่เกี?ยวขอ้งกบัผลประโยชนส่์วนตวั ทวา่ความงามคือการเป็นที?ยอมรับ และพอใจโดย

ทั?วกนัเป็นสากล ในขณะที?ในยคุถดัมาอยา่ง นกัปรัชญา 5 อยา่งไคลฟ์ เบลล ์ (Clive Bell, ค.ศ. 1881 - 

1964) กบัพยายามแสดงใหเ้ห็นวา่ความงามนัZนขึZนอยูก่บัประสบการณ์ส่วนบุคคล เป็นอตัวิสัย ซึ? ง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของราลฟ์ บาร์ตลั เปอร์รี?  6 (Ralph Barton Perry, ค.ศ. 1876 - 1957) ที?วา่ คุณค่า

เกิดขึZนจากความสนใจ โดยที?เราไม่จาํเป็นตอ้งมีความรู้ใด ๆ เกี?ยวกบัคุณค่านัZนเลยกไ็ด ้เช่นนัZนแลว้ การ

เห็นคุณค่าในความงาม 7 และศิลปะจึงเป็นเรื?องที?เกิดขึZนกบัใครกไ็ดไ้ม่ใช่เพราะศิลปิน และคนใน

แวดวงศิลปะเท่านัZน ตวัอยา่งมาจึงสอดคลอ้งกบัที? ไพโรจนช์มุนีอธิบายถึงวทิยาการต่าง ๆ ที?ส่งผลให้

เกิดการเปลี?ยนผา่นทางความคิดของนกัปรัชญาในช่วงคริสตศ์ตวรรษที? 18 - 19 ไวว้า่ “การคน้พบเหล่านีZ

แมจ้ะไม่ใช่สิ?งที?เกี?ยวขอ้งกบัศิลปะและสุนทรียศาสตร์โดยตรง แต่มีส่วนหล่อหลอมโลกทศันท์าํใหเ้กิด

การสะทอ้นความคิดของนกัคิดรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่มองจกัรวาลของความรู้ต่างไปจากอดีตมาก เขาไดรู้้

วา่มีสิ?งที?เลก็มาก จนดูดว้ยตาเปล่าไม่เห็น เช่น อะตอม และแบคทีเรียในทางตรงกนัขา้ม สิ?งที?ใหญ่ อยู่

ไกลมาก เช่น ดวงดาวต่าง ๆ เครื?องมือและการประดิษฐสิ์?งใหม่ในโลกของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นการขยายโลกทศันใ์หต่้างไปจากศควรรษที?ผา่นมามากมาย” 8 ถึงแมว้า่สุนทรียภาพนัZนเกี?ยวเนื?องกบั

ศิลปะและสังคม แต่ในขณะเดียวกนัก็ไม่ใช่ หลกัการที?ผูส้ร้างสรรคต์อ้งยึดถือและนาํไปใชใ้นการ

กาํหนดทิศทางของผลงานศิลปะเสมอไป 

5
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อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปินต่างๆ 

ขา้พเจา้ไดรั้บอิทธิพลทางดา้นรูปแบบจากศิลปะ POP ART  ศนูยก์ลางความเจริญทางดา้นศิลป

วฒันธรรมอยูที่?ยโุรปยาวนานร่วม ๆ พนัปี นบัตัZงแต่ยคุกลางมาแต่พอมาถึงศตวรรษที? 20 ฝั?งอเมริกากมี็

ความเคลื?อนไหวที?น่าสนใจ และวฒันธรรมของอเมริกาก็ส่งผลกระทบต่อคนทัZงโลกอยา่งไม่น่าเชื?อ  

ดว้ยวงการภาพยนตร์ฮอลลีวดูเป็นสื?อนาํภาพยนตร์นีZ ก่อใหเ้กิดดารา แฟชั?น  การโฆษณา และเพลง

ประกอบ  ซึ? งลว้นแต่ส่งผลกระทบต่อชีวติคนรุ่นใหม่ไปทั?วทัZงโลก 

ศิลปะป๊อบอาร์ตที?เกิดขึZนในประเทศสหรัฐอเมริกา  ป๊อบอาร์ต เป็นแบบอยา่งของศิลปะที?

สะทอ้นพลงัสภาพแทจ้ริงของสงัคมปัจจุบนัตามความรู้สึกความเขา้ใจของสามญัชนทั?วไป ในชั?วขณะ

หนึ?ง  เวลาหนึ?ง  เป็นศิลปะที?เกี?ยวกบัความชุลมุนวุน่วายของสงัคม พลุ่งประดุจพลุ ชอบวนันีZ  พรุ่งนีZ ลืม 

ภาพที่ 1  Mao Ze Dong 
ที?มา : http://artkids.over-blog.com/article-mao-60911424.html  

 กลุ่มศิลปินที?สร้างสรรคง์านชนิดนีZ เชื?อวา่ ศิลปะสร้างขึZนจากสิ?งสพัเพเหระ ของชีวติประจาํวนั 

เป็นการแสดงความรู้สึกของประสบการณ์ที?พบเห็นของศิลปินในช่วงเวลานัZน ขณะนัZน ณ ที?แห่งนัZน   

เรื?องราวที?ศิลปินนาํเสนอมีแตกต่างกนัไป เช่น บางคนเขียนเรื?องเกี?ยวกบัดารายอดนิยม  เขียนภาพ
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โฆษณา เรื?องง่าย ๆ ใกล ้ๆ ตวัจึงทาํใหห้ลาย ๆ คนเห็นวา่งานแนวนีZไม่ควรค่าแก่คาํวา่ศิลปะ  เพราะเป็น

ความนิยมแค่ชั?ววนัชั?วคืน ตื?นเตน้ ฮือฮา พกัหนึ?งกจ็างหายไปอยา่งไรกต็ามกลุ่มที?นิยมในแนวนีZก ็ยงัคง 
ยนืยนัวา่ ป๊อบอาร์ตคือศิลปะ เขาอา้งวา่ สิ?งเหล่านีZ เป็นศิลปะแน่นอน  เพราะผลงานนัZนกระตุน้ใหเ้รา

ตอบสนองทางความรู้สึกอยา่งนัZน ที?จริงแลว้ สิ?งที?เรารู้วา่เป็นศิลปะ คือ สิ?งที?ศิลปินสร้างสรรค ์พวกเขามี

ความเชื?อเกี?ยวกบัสุนทรียภาพวา่ สุนทรียภาพ คือความรู้สึกที?เกี?ยวขอ้งกบัสภาพต่าง ๆ ที?ปรากฏในโลก

ของอุตสาหกรรม โลกชนบท และโลกเศรษฐกิจ ศิลปินพยายามตอบสนองโลกที?แวดลอ้มภายนอกเหล่า

นีZโดยแสดงความรู้สึกดว้ยภาพ  ซึ? งใชว้ธีิการของแอบแสตรกเอก็ซเพรสชั?นนิสม ์  คิวบิสม ์  ตามความ

เหมาะสม 

  
ศิลปะลทัธิสาํแดงพลงัอารมณ์แนวนามธรรม (Abstract Expressionism) 
 
 Abstract Expressionism เป็นความเคลื?อนไหวทางศิลปะที?กาํเนิดขึZนในนิวยอร์ก ในช่วงปี 1940 
ประสบความสาํเร็จอยา่งสูงในโลกศิลปะในเวลาอนัสัZน สร้างรากฐานใหม่ใหก้บัพฒันาการของศิลปะ

อเมริกนั และทาํใหอ้เมริกากลายเป็นศนูยก์ลางของวงการศิลปะโลกหลงัจากกระแสความเคลื?อนไหว 
ทางศิลปะแบบโซเชียลเรียลลิสมใ์นอเมริกาเสื?อมความนิยมลง กระแสความเคลื?อนไหวทางศิลปะอีก

ขบวนการหนึ?งกถื็อกาํเนิดขึZน มีชื?อเรียกวา่ Abstract Expressionism หรือที?เรียกในภาษาไทยวา่ ศิลปะ

แบบสาํแดงพลงัอารมณ์แนวนามธรรม เป็นกระแสเคลื?อนไหวทางศิลปะที?ถือกาํเนิดขึZนในนิวยอร์ก ใน

ช่วงปี 1940-1950 ไดรั้บอิทธิพลจากกระแสศิลปะนามธรรม (Abstract) ในการแสดงออกของอารมณ์

ความรู้สึกผา่นการทาํงานศิลปะที?ไม่ยดึติดกบัความเป็นจริง เนน้การสาํแดงความเคลื?อนไหวแบบฉบั

พลนัและรุนแรงตามสญัชาตญาณของศิลปะเอก็ซ์เพรสชนันิสม ์ (Expressionism) รวมถึงใชป้ระโยชน์

จากการทาํงานโดยอตัโนมติัของจิตไร้สาํนึกของศิลปะเซอร์เรียลลิสม ์(Surrealism) 
โดยในช่วงหลงัสงครามโลกครัZ งที?สอง ในปี 1930 เหล่าศิลปินหวัหอกของกลุ่มหวัก้ าวหน้ าหรือ อาว็
อง-การ์ดจากยโุรป ต่างลีZภยัสงครามมายงัสหรัฐอเมริกา ทาํใหศิ้ลปินอเมริกนัไดรั้บอิทธิพลทางความ
คิดจากศิลปินเหล่านัZนอย่างมาก และนาํมาปรับเปลี?ยนสไตลใ์ห้เขา้กบัอารมณ์ความรู้สึกยุคหลงั
สงครามโลกครัZ งที?สอง ที?อเมริกาเพิ?งบอบชํZาจากความลม้เหลวทางเศรษฐกิจและการถูกโดดเดี?ยวทาง
วฒันธรรมสมาคมปักใต ้ศิลปะแนวนีZ  ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปินสาํคญั 2 คนคือ Vincent Van Gogh และ

ศิลปินชาว Norwegian ที?ชื?อ Edvard Munch ซึ? งทัZงสองคนนีZ  ใชสี้ที?รุนแรง และเกินความเป็นจริง โดย

เนน้ความพอใจของศิลปินเป็นหลกั ไม่ยดึถือ กฏเกณฑ ์และธรรมเนียมใดๆในอดีตเลย สีที?ใชน้ัZนจะสื?อ

ถึงพลงัที?ถกูบีบคัZนบงัคบักดดนั ที?อยูใ่นความรู้สึกนึกคิด ของจิตใจคน เป็นการปดปล่อยอารมณ์ผา่นสี 

และฝีแปรงที?ใหค้วามรู้สึก ที?แขง็ๆ ดิบ รุนแรง 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ศิลปะ Abstract Expressionism แบ่งยอ่ยๆ ออกเป็นสองประเภท 
 
1. Action Painting 
 Action Painting เป็นชื?อที?บญัญติั โดยนกัประวติัศาสตร์ศิลปะและภณัฑารักษชื์?อดงัอยา่ง แฮโร

ลด ์ โรเซนเบิร์ก (Harold Rosenberg) ในปี 1952 โดยนิยามการทาํงานจิตรกรรมที?ใช้ วธีิการวาดภาพท่ี

แตกต่างจากการจบัพูก่นัวาดภาพตามปกติ หากแต่ใชก้ารเคลื?อนไหวของร่างกายแทบทุกส่วน ไม่วา่จะ

เป็น แขน ไหล่ ขา ฯลฯ สาํแดงท่วงทีในการใชสี้สร้างภาพใหป้รากฏขึZนมา 
 
2. Color Field Painting 
 Color Field Painting ชื?อของมนัถกูตัZงขึZนมาจากงานจิตรกรรมที?มีลกัษณะพืZนที?ของสีกวา้งใหญ่ 

หนาแน่น แบนราบ แผก่ระจายเป็นคราบบนผนืผา้ใบ สร้างพืZนที?ต่อเนื?องกวา้งไกลจนดูคลา้ยกบัทอ้งทุ่ง

ของสีตามชื?อของมนั 
 

 
ภาพที่ 2  ศิลปินต่างๆที?อยูใ่นลทัธิสาํแดงพลงัอารมณ์แนวนามธรรม 
ที?มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Abstract_expressionism  
 

การทาํงานศิลปะลกัษณะนีZ  ไม่ใหค้วามสาํคญักบัเรื?องราวและเนืZอหา หากแต่เนน้ไปที?รูปทรง

และร่องรอยของสีสนั และปฏิเสธการใชฝี้แปรงแบบการวาดภาพทั?วไป ศิลปินมกัจะใชว้ธีิการเท ราด 

หรือหยอดสีลงบนผืนผา้ใบให้ไหลจนเกิดเป็นร่องรอยและรูปทรงมากกว่าจะใชพู้่กนั ในภาพวาด

ประเภทนีZ  สีสนัเป็นอิสระจากเนืZอหา เรื?องราว หรือวตัถุประสงคใ์ดๆ หากแต่เป็นสาระสาํคญั เป็นความ

งาม และความจริงแทด้ว้ยตวัของมนัเอง โดยศิลปินที?โด่งดงัในแนวทางนีZ  กมี็ แจก็สนั พอลลอ็ค 

(Jackson Pollock) ฟรันซ์ ไคลน ์ (Franz Kline) ฟิลลิป กสัตนั (Philip Guston) ลี เครสเนอร์ (Lee 
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Krasner) และ วลิเลียม เดอ คูนนิง (Willem de Kooning) เป็นตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ? ง ศิลปินอยา่ง แจค็

สนั พอลลอ็ค (Jackson Pollock) ผูเ้ป็นที?รู้จกัอยา่งโดดเด่นในการวาดภาพดว้ยการวางผนืผา้ใบลงบนพืZน

แลว้เยืZองยา่งร่างกายไปรอบๆ และตวดั สะบดั สาด เทสี จากกระป๋องสี (ทาบา้น) ลงบนผนืผา้ใบ จน

กลายเป็นภาพวาดอนัเลื?องชื?อ (ศิลปินแอก็ชนั เพนติงบางคน เอาสีใส่ลกูโป่งแลว้ปาใส่ผา้ใบ หรือเทสีใส่

ตวัแลว้ไถลตวัใส่หรือวิ?งชนผนืผา้ใบกย็งัมี) ดว้ยวธีิการเช่นนีZ  ศิลปินเหล่านีZ เชื?อวา่ มนัจะเป็นหนทาง

ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและแรงกระตุน้ภายในของพวกเขาลงบนผนืผา้ใบไดอ้ยา่งตรงไปตรงมาที?สุด 
 

ภาพที่ 3  Jackson Pollock 
ที?มา : https://www.thefamouspeople.com/profiles/paul-jackson-pollock-1718.php 
 

ในช่วงเวลาเดียวกนักบัที?กลุ่มโฟวสิม ์ อุบติัขึZนที?ฝรั?งเศสและเยอรมนั กมี็กลุ่มเอก็ซเพรสชั?นนิ

สมเ์กิดขึZนมาใหม่เหมือนกนั โดยศิลปินกลุ่มนีZไดรั้บอิทธิพลแนวคิด คตินิยมจาก ฟาน กอห์ก และ โก

แกง นั?นคือการแสดงออกถึงอารมณ์ภายในอนัเร้าร้อนรุนแรง การใชสี้และการตดัเสน้รอบนอก เพื?อให้

รูปทรงเด่นชดัและแขง็กร้าว พวกเขาสะทอ้นแนวคิดที?เกี?ยวกบัสงัคม การเมือง แสดงความสกปรก 

ความหลอกลวง ความเลวร้ายของสงัคม ต่างจาก โฟวสิม ์ ซึ? ง พวกเขาคิดวา่ ศิลปกรรมของยโุรปโดย
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ทั?วไปมีแนวโนม้การแสดงออกไปในดา้นที?หลีกเลี?ยงการเผชิญหนา้กบัความจริง ศิลปินต่างเสแสร้งและ

ปิดบงัโลกแห่งความเป็นจริง คาํนึงถึงความงามแต่อยา่งเดียว ทาํใหม้นัดูสง่าเป็นของเขา้ใจยาก ศิลปินทัง้

สองกลุ่มไม่ไดย้ดึแนวทางดัZงเดิม เรียกวา่ พวกเขามีความคิดเป็นปฏิปักษต่์อ ความงามทางศิลปะกว็า่ได ้

แลว้หนัมาเสนองานที?กลา้เผชิญหนา้ตรงๆระหวา่งโลกและมนุษยแ์ต่การแสดงออกของทัZงสองกลุ่มก็มี

แนวทางแตกต่างกนั โฟวสิม ์ใชอ้ารมณ์สร้างรูปแบบส่วนเอก็ซเพรสชั?นนิสมป์ล่อยให้ 
รูปแบบแสดงอารมณ์ พวกเอก็ซเพรสชั?นนิสมแ์บ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ?งชื?อกลุ่ม สะพาน (die 

brucke) ประกอบดว้ย Ernst Ludwig Kirchner, KarlSchmidt Rottluff, Eric Hegkel, Max Pechstein, 

Emile Nolde ส่วนกลุ่มที?สองคือกลุ่ มนกัขี?มา้สีนํZาเงิน (Der  Blaue Reiter) ประกอบดว้ย Franz Marc, 

Wassily  Kandinsky, Paul Klee, Lyonel Feiniger, August Macke, Heinrick Campendonk 

 
ภาพที่ 4  Yue Minjun 
ที?มา : http://www.artnet.com/artists/yue-minjun/ 

  

 อีกหนึ?งศิลปินที?ขา้พเจา้สนใจ และไดรั้บอิทธิพลมากคื็อ “Yue Minjun”  ซึ? งเจา้ของผลงาน 

กล่าววา่ เขาพยายามสื?อแนวคิดอนัเจบ็ปวด น่าสลดใจ แต่ใส่ความตลกขบขนั และความสุขลงไปใน

แต่ละภาพด้วย ใบหน้าเปืZ อนยิZมที?ถูกเน้นสัดส่วนให้ใหญ่เกินจริงท่ามกลางเหตุการณ์สาํคญัทาง

ประวติัศาสตร์ที?ดูไม่สมเหตุผล คือเอกลกัษณ์โดดเด่น ที?ศิลปินผูนี้Z ใชย้ ั?วลอ้สงัคมอนัเคร่งเครียดของจีน

ในยคุปัจจุบนั จนไดรั้บเสียงชื?นชมอยา่งมากในแวดวงศิลปะ และต่อยอดเป็นผลงานทัZงภาพสีนํZา ภาพ



 11

พิมพ ์ และประติมากรรม ซึ? งการจดันิทรรศการศิลปะครัZ งแรกกลางกรุงปารีสตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก

ผูที้?เคยซืZอผลงานของเขา เพื?อหยบิยมืภาพวาดนาํมาจดัแสดงในงานนีZ  เพราะผลงานเด่นของ Minjun 

ส่วนใหญ่ตกอยูใ่นมือของเอกชนผูรั้กผลงานศิลปะร่วมสมยั  

ภาพที่ 5  Marcel Duchamp’s Fountain 
ที?มา : https://www.sfmoma.org/discussion-questions-marcel-duchamp-fountain/  

 Marcel Duchamp ศิลปินที?ทาํใหป้ระเดน็เรื?องสุนทรียะกลายเป็นปัญหา เพราะไม่สามารถที?จะ

กล่าวไดอ้ยา่งง่ายๆ อีกต่อไปวา่ "งานศิลปะชิZนนีZสวย" เพราะคงไม่มีใครที?จะกล่าววา่ "โถสว้ม" ในงาน

แสดงศิลปะวา่เป็นงานศิลปะ ถึงแมว้า่ "โถสว้ม" นัZนจะมีความสวยงามมากกต็าม แต่งานแสดงศิลปะ

ยอ่มไม่ใช่งานแสดงผลิตภณัฑสุ์ขภณัฑ ์ ทัZงนีZ สุขภณัฑที์?เขา้ไปอยูใ่นงานแสดงศิลปะเมื?อตน้ศตวรรษที?

ยี?สิบกค็งไม่ไดท้าํใหใ้ครเขา้ใจไดว้า่ "โถสว้ม" ที?วา่นีZ จะเป็นศิลปะไดอ้ยา่งไร การตดัสินใหอ้ะไรเป็น

ศิลปะในลกัษณะแบบนีZกเ็ปรียบเสมือนการตัZงชื?อวสิามานยนามใหก้บัศิลปะวตัถุ สาํหรับวสิามานยนาม

ในที?นีZกคื็อ "ศิลปะ" ในแง่นีZผลงานศิลปะของ ดูวช์็องเกิดขึZนจากการตดัสินใจดว้ยตวัเองลว้น ๆ ในการที?

จะจดัใหอ้ะไรเป็นศิลปะ อะไรไม่เป็นศิลปะ การตดัสินดว้ยการจดัระเบียบใหม่ดว้ยวสิามานยนามอยา่ง

ศิลปะกห็มายความถึง ความเป็นสมยัใหม่อยา่งเตม็ที? เพราะเขาไม่ไดต้กอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดความเป็น
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ศิลปะจากภายนอก นี?เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็น เอกเทศของศิลปะ ความเป็นเอกเทศของศิลปิน 

ความเป็นเอกเทศแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะของความเป็นสมยัใหม่ 

 
 เขามีความคิดที?จะต่อตา้นศิลปะ จนกลายเป็นเรื?องเป็นราว เกิดแนวทางใหม่ เหมือนเปิดประตู

ใหศิ้ลปินไดเ้ขา้ไปพบกบัโลกใหม่อยา่งคาดไม่ถึง เป็นลกัษณะงานตามแบบคติดาดา เขามกันิยมตัZงชื?อ

ผลงานของเขาเป็นคาํผวนหรือเล่นคาํใหเ้กิดความหมายแปลก ๆ หรือประชดประชนั เช่น L.H.O.O.Q. 

ซึ? งสามารถออกเสียงไดห้ลากหลาย และมีความหมายแตกต่างกนั โดยผลงานชิZนนีZ เป็นการเขียนหนวด

เคราลงไปบนใบหนา้ของโมนาลิซาซึ? งเป็นภาพที?มีชื?อเสียงโด่งดงั ในการที?เขากระทาํเช่นนีZ  ก็เพื?อ

เป็นการลดความขลงัของผลงาน 

 
ภาพที่ 6  L.H.O.O.Q.  
ที?มา : https://en.wikipedia.org/wiki/L.H.O.O.Q. 

โดยผลงานของ Marcel Duchamp มีทศันคติ?อวงการศิลปะที?ผดิแปลกไปและเขามกัจะหยบิยมื

ผลงานศิลปะระดบัโลกมาสร้างสรรคใ์หม่ ขา้พจึงสนใจวนวิธีการ และแนวความคิด ที?มีบางส่วน
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สอดคลอ้งกบัความคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะของขา้พเจา้ เนื?องจากหลายงานของ Marcel 

Duchamp มีการตัZงคาํถามสาํคญักบัวงการศิลปะ เช่น อาทิ  L.H.O.O.Q. , Nude Descending a Staircase, 

No .2 Marcel Duchamp 

 Corresponding still photos เป็นการตัZงคาํถามเกี?ยวกบัสุนทรียภ์าพของการเปลือยมนุษย ์ หรือ

คลา้ยกบัการ ถ่ายทอดสุนทรียแ์บบภาพเปลือยในอีกรูปแบบหนึ?ง ซึ? งเป็นการถ่ายทอดในรูปแบบที?ไม่

จาํกดัเพียงแต่ สุนทรียภ์าพในผนืผา้ใบ 

 “ จะอยูเ่ยี?ยงคนขลาดหวาดเขาหรือ   เรามีมือมีเทา้เท่าเขาหนา 
    หากเจา้ไม่คิดสูผู้บี้ฑา     จะมีค่าใดใหเ้ห็นวา่เป็นคน ” 

  

 “ เจา้พระยาหยดุไหลในวนันีZ   คนดีดีไม่ลม้ตายกห็ายหนา้ 
    ชนบทชุ่มฉํ?าดว้ยนํZาตา   เทวดาหวัเราะเยาะมนุษย ์” 

 หนึ?งในบนกวขีอง อ.วทิยากร  เชียงกลูนัZนมีส่วนสาํคญัอยา่งยิ?งในการใหแ้รงบนัดาลใจในการ

สร้างผลงานสร้างสรรคข์องขา้พเจา้ ดว้ยตวัเนืZอหาบทกวขีองอ.วทิยากร ที?มีความหลากหลายทางความ

คิดเกี?ยวกบับริบทในสงัคม สาํหรับขา้พเจา้แลว้เปรียบเหมือน ผลงานศิลปะ ที?มีสุนทรียภาพที?สามารถ

ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของผูแ้ต่งสู่ผูอ่้าน ไดโ้ดยตรงไปตรงมาและดว้ยการถ่ายทอดภาษาโดยใชบ้ท

ประพนัธ์กลอน กว ี ยิ?งสามารถทาํใหภ้าษานัZนมีความปราณีต งดงาม จบัใจผูอ่้าน รวมถึงตวัขา้พเจา้ 

วทิยากร เชียงกลู จึงเป็นส่วนหนึ?งในองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคข์องขา้พเจา้เสมอมา 

 “ มือที?เธอมีไวใ้ชง้านนัZน   ต่อใหม้นัแขง็แรงแกร่งที?สุด 
    เมื?อเธอขาดปัจจยัไวย้ืZอยดุ  คนมือกดุมีค่าไม่กวา่กนั ” 

 “ ฉนัเยาว ์ ฉนัเขลา  ฉนัทึ?ง  ฉนัจึง  มาหา  ความหมาย  
    ฉนัหวงั  เกบ็อะไรไปมากมาย  สุดทา้ยใหก้ระดาษฉนัแผน่เดียว ” 
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 ดว้ยความที?วทิยากร เชียงกลู เขียนดว้ยถอ้ยคาํเรียบง่าย แต่ในความเรียบง่านนัZนมีพลงัแฝงอยู่

อยา่งหนกัแน่น คาํของเขาสุภาพ นุ่มหู แต่มนักใ็หค้วามสะเทือนใจไดอ้ยา่งเจบ็แสบ เขาเป็นนกัคิด 
เป็นนกัช่างคิด ช่างสงัเกต บางทีกขี็Z เบื?อและขีZรําคาญอยูด่ว้ย 

 เรื?องสัZนของ วิ ทยากร เชียงกลู เยาะหยนัชีวติสภาพนกัศึกษามหาวทิยาลยั  ธรรมชาติมนุษยที์?

เห็นแก่ตวั การสวนทางระหวา่งความคิดชาวชนบทกบัชาวเมือง เรื?องของเขามี “แกน” ของเรื?องที?

แน่นอน แลว้สร้างตวัอยา่งภาพขยายแกนนัZนใหเ้ด่นชดัจนผูอ่้านสามารถจบัไดว้า่ สิ?งที?เขาพยายามบอก

นัZนคืออะไร วทิยากร เชียงกลูมีความสามารถในการใชถ้อ้ยคาํไดเ้หมือนสารถีผูช้าํนาญที?บงัคบัรถของ

เขา ฉะนัZนมนัจึงเนน้ให ้ “ความคิด” ที?แฝงอยูร่ะหวา่งบรรทดันัZนโดดเด่นออกมา ขา้พเจา้สนใจใน การ

ถ่ายทอดความคิดผา่นภาษาวรรณกรรมของ วทิยากร และนาํมาใชใ้นการถ่ายทอดผลงานจิตรกรรมของ

ขา้พเจา้โดยพยายามใชค้วามเรียบง่ายและเนืZอหาที?ตรงไปตรงมาและระมดัระวงัเช่นอย่างผลงานของ

วทิยากร  เชียงกลู 

ภาพที่ 7  อาจารยว์ทิยากร เชียงกลู 
ที?มา : http://www.jr-rsu.net/article/1139 



 
บทที่ 3  

วิธีการดำเนินงาน 

ที่มาของความคิดและแรงบันดาลใจ 

 ความเป็นพืZนที?ศกัด̂ิสิทธิ ที? แบ่งแยกความเป็นรู้อธรรมกบันามธรรม สิ? งที?จบัตอ้งไดก้บัจบัตอ้ง

ไม่ได ้ ทัZงหมดถูกนาํมาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างรูปแบบของงานขา้พเจา้ เพราะเนื?องจากพื?นท่ี

ความศกัด̂ิสิทธ̂ิของศาสนา หรือเรื?องเหนือธรรมชาติ ตาํนาน นิยายปรัมปรา ต่างๆ ลว้นเป็นผลงานที?ร่วม

สร้างกนัมาอย่างนอ้ยที?สุดก็สืบสานต่อจาก ผูอ้ยู่มาก่อน เพราะเนื?องจากบางเรื?องเป็นปัญหาระดบั

อภิปรัชญา ลว้นใชว้ทิยาศาสตร์ตอบคาํถามไดไ้ม่หมด จึงมีสภาวะความเหนืออาํนาจหรือความศกัด̂ิสิทธ์ิ

ดว้ยตวัของมนัเอง อีกทัZงประเทศไทยนัZนไดต้ัZงอยูใ่นดินแดนสุวรรณภมิู ซึ? งรวมนานาประเทศ แถบ

เอเชียตะวนัออกเชียงใต ้ ไวห้ลายประเทศ (ดินแดนสุวรรณภมิู) ซึ? งมีอารยธรรม ของความเชื?อดงัเดิม

ก่อนที?ศาสนาพทุธเขา้มา จึงมีพิธีกรรมความเชื?อหลงเหลือไวเ้ป็นหลกัฐานจาํนวนมาก อาธิ การไหว ้

ศาลพระภมิู การนบัถือผบีรรพบุรุษ เป็นตน้ 

 
ภาพที่ 8  Mona Lisa 
ที?มา : https://www.thetimes.co.uk/article/mona-lisa-set-to-go-on-world-tour-kn52wdzw5  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ประกอบสร้างกบั งานศิลปะดบัโลกที?ขา้พเห็นถึงความเป็นทุนนิยมในตวัมนัเองอาธิเช่น ภาพวาดโมนา

ลิซ่า ที?ไม่สามารถชื?นชมความงามไดโ้ดยใกล ้ อีกทัZงผูค้นที?หนาแน่นในพิพิธภณัฑชื์?อดงัระดบัโลก ลว้น

ทาํลายสุนทรีภาพของความงามโดยปฎิเสธไม่ได ้ จึงคิดทบทวนและเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างงาน

ศิลปะของขา้พเจา้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 ขัZนตอนในการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ เริ?มจากหาความเป็นไปไดใ้นการสร้างงาน และ

ดว้ยการประกอบสร้างของตวังานอาจจะสื?อถึงความศกัด̂ิสิทธ̂ิจึงตอ้งระมดัระวงัในการใหค้วามหมายใน

งานเป็นอยา่งยิ?ง ขา้พเจา้จึงเริ?มศึกษาความเป็นมาของไทยก่อนไดรั้บศาสนาพทุธ จึงเห็นวา่ ศาลพระภมิู 

เครื?องราง และการนบัถือผบีรรพบุรุษนัZนเป็นหลกัฐานหลงเหลือของวฒันธรรมก่อนศาสนาพทุธจะเขา้

มาถึง และไดห้างานที?สามารถใหค้วามหมายของความเป็นศิลปะชัZนสูงในแบที?คนทั?วไปสามารถรับรู้

ไดโ้ดยง่าย ก่อนเริ?ม สร้างผลงานภาพร่าง 
 ขัZนตอนต่างๆในการสร้างสรรคข์องผลงาน ขา้พเจา้สามารถจาํแนกออกเป็นลาํดบัขัZนตอนดงัน้ี 

1. ศึกษาเนืZอหาและรูปแบบแรงบนัดาลใจ 

 เมื?อปฏิบติังานศิลปะมาอยา่งต่อเนื?อง ขา้พเจา้ไดฉุ้กคิดถึงแนวคิด “ ศิลปะเป็นเพียงงานที?อยูใ่น

หอศิลป์ ไม่วา่ศิลปินจะทาํประเดน็ใดกแ็ลว้แต่ ประเดน็นัZน ไม่เคยถกูรับใชส้งัคมอยา่งเป็นรูปธรรม เป็น

เพียงเนืZอหาในงานศิลปะแค่นัZนหรือ?” ดงันัZนขา้พเจา้จึงนาํความถามนีZ ที?คา้งในใจ มาตัZงประเดน็เพื?อถาม

วา่ สุดทา้ยแลว้ผลงานศิลปะในประเทศไทย ควรอยูใ่นรูปแบบใด จึงจะเป็นประโยชนก์บัประชาชนหมู่

มากใหไ้ดม้ากที?สุด ไม่แค่เป็นเพียงแค่การรับใชต้นเองหรือคนหมู่นอ้ยเท่านัZน 

2. ศึกษาและทดลองเรื?องเนืZอหาที?สนใจ 

 ขา้พเจา้ไดอ่้านหนงัสือ “ศิลปะเพื?อชีวติ ศิลปะเพื?อประชาชน” ของ ทีปกร (จิตร ภมิูศกัด̂ิ) ที?

หนงัสือรวบรวมคาํถามเกี?ยวกบั งานศิลปะทาํไปเพื?ออะไร? ถกูสร้างไปรับใชใ้คร? และถกูเชื?อมโยงมา

ในหลกัคิด ของ Leo Tolstoy นกัเขียนที?ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นเพชรนํZาเอกแห่งวรรณกรรมโลก ท่ี

ไดก้ล่าวว่า “การสร้างศิลปนัZนมิใช่ สักแต่ผลิตอะไรก็ได ้ ที?งามๆออกมา เพราะถา้ถือคติเช่นนัZน 

ผลิตกรรมกจ็ะเป็นเพียง งานฝีมือ หรือ นวตักรรมทางเทคนิค อยูร่ํ? าไป ถา้ศิลปินประเภทสกัแต่วา่ผลิต

อะไรกไ็ดที้?สวยๆงามๆออกมา เขาอาจจะเขียนไดเ้ป็นพะเนินเทินทึก และอยา่งน่าสรรเสริญชื?นชม แต่

ทวา่งานศิลปะจะไม่ปรากฎผลออกมาใหเ้ห็นโฉมหนา้เลย ” ที?เขากล่าวเช่นนีZ  Tolstoy ใหเ้หตุผลไวว้า่ 

เป็นเพราะมนัขาด “ เงื?อนไขอนัจาํเป็นอยา่งยิ?งของศิลปะ ” 
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เนืZอหาของหนงัสือนีZทาํใหข้า้พเจา้เกิดมุมมองใหม่ คือ ศิลปะถกูสร้างมาใหส้วยๆงามๆแค่นัZนหรือ? สกั

แต่ผลิตอะไรกไ็ดที้?งามๆออกมาโดยไม่ถกูตอบสนองไปกบัคนหมู่มาก แต่เป็นเพียงการถกูรับใชแ้ค่ใคร

คนใดคนหนึ?ง กลุ่มใดกลุ่มหนึ?ง หรืออยา่งนอ้ยกรั็บใชต้วัศิลปินเองแค่นัZนหรือ? ศิลปะชัZนสูง หรือที?ถกู

เรียกวา่ High Arts กเ็ช่นกนั มนัถู กรับใชแ้ค่ผูมี้อนัจะกินหรือผูมี้อาํนาจ มียศถาบรรดาศกัด̂ิ แค่ นัZนหรือ? 

คาํถามถกูคิดขึZนมากมาย เกิดมุมมองใหม่ขึZน และถกูนาํมาตีความเกิดเป็นงานของขา้พเจา้ 

 
ภาพที่ 9  หนงัสือศิลปะเพื?อชีวติ ศิลปะเพื?อประชาชน 
ที?มา : http://www.su-usedbook.com/product-th-706821-1986964-ศิลปะเพื?อชีวิต+ศิลปะเพื?อ

ประชาชน+(ศิลปเพื?อชีวติ+ศิลปเพื?อประชาชน).html  

3.ศึกษาหาวธีิการสร้างรูปแบบเฉพาะตวั 

 3.1 วสัดุที?นาํมาประกอบ เนน้วสัดุเกี?ยวกบัความเชื?อที?พิสูจนไ์ม่ได ้นาํมาเชื?อมโยงกบังานศิลปะ

ที?ไม่สามารถพิสูจนไ์ดเ้ช่นกนัวา่อนัไหนคือความงาม อนัไหนคือความไม่งาม เพราะมนัไม่หลกัเกณฑ์

ตายตวั อยูที่?ชุดความรู้ของแต่ละคนในขณะนัZนที?จะสามารถรับรู้และเขา้ถึงได ้
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 3.2 รูปแบบที?เรียบง่าย เพราะขา้พเจา้เชื?อวา่ชาวบา้นหรือคนทั?วไป ไม่สามารถมีองคค์วามรู้ทาง

ศิลปะเท่าคนที?เรียนศิลปะ ดงันัZนจึงจาํเป็นตอ้งทาํงานใหเ้ขา้ใจง่าย ไม่ควรทาํใหง้านเป็นที?ลึกลบั ชวน

สบัสนมึนงง ยากแก่การเขา้ถึง นาํไปสู่ความถือตวัของศิลปิน ที?ถือวา่ตนเองเป็นผูส้ร้างศิลปะชัZนสูง 

สร้างตนเองใหย้ิ?งใหญ่ ถือตวัแบ่งแยกสถานะตนเองใหแ้ยกคนละชัZนจากคนธรรมดา ยกตวัอยา่งเช่น 

ศิลปินวาดจุดหนึ?งจด อา้งวา่นี?สิ?งที?ยิ?งใหญ่ ใครไม่เขา้ใจถือวา่ ไม่เขา้ถึง เป็นคนอีกชัZนกบัศิลปิน ดงันัZน

ดว้ยความที?คนทั?วไปเขา้ไม่ถึงงานศิลปะยากๆเหล่านัZน งานขา้พเจา้เลยตอ้งเขา้ถึงทุกๆคน จาํเป็นตอ้ง

สร้างสรรคง์านศิลปะในรูปแบบที?เรียบง่าย 

 3.3 เขา้ถึงผูเ้สพศิลปะใหไ้ดม้ากที?สุด โดยหยบิยมืงาน (Appropriation Art) ที?มีมาก่อนหนา้เรา 

ทาํใหค้นง่ายต่อการเขา้ถึง ใชง้านศิลปะ High Arts ที?คนส่วนมากรู้จกักนัอยูแ่ลว้ ซึ? งงานเหล่านีZ จะอยูใ่น

สถานะพิเศษ มีสุนทรียะลงตวัครบถว้นอยูแ่ลว้ ขา้พเจา้แค่นาํมาหยบิยมืและใส่ประเดน็ลงไป 

รูปแบบของงาน 

 ผลงานของขา้พเจา้เป็นงานจิตรกรรมที?มีลกัษณะเป็นแบบจิตรกรรมผสม โดยเลือกใชว้สัดุมา

ประกอบใหเ้นืZอหาแขง็แรงมากขึZน เพราะขา้พเจา้รู้สึกวา่ แค่การ Painting ไม่เพียงพอที?จะสื?อสารถึง

ความเชื?อ 
เทคนิควธีิการที?ขา้พเจา้ไดก้าํหนดเพื?อใชใ้นการสร้างสรรค ์มีทัZงสิZน 2 ขัZนตอน คือ 
 1. ขัZนตอนในการปฏิบติังานจิตรกรรม โดยใชเ้ทคนิค Painting 
 2. ประกอบสร้างเขา้กบัพืZนที? โดยใชเ้ทคนิคการผสมผสานกบัวสัดุ (Assemblage) 

ทัศนธาตุที่ปรากฏในงาน 

 1. สี ( Color ) ขา้พเจา้เลือกใชสี้ สด ฉูดฉาดเพื?อขบัเนน้เนืZอหาที?เข้ มขน้ เพื?อใหภ้าษาทาง

จิตรกรรม แสดงตวั 
ออกมาไดอ้ยา่งเตม็ที?ที?สุด 
 2. นํZาหนกั ( Tone ) ขา้พเจา้เลือกใชน้ํZ าหนักในงานในลกัษณะที? แบน เพราะไม่อยากใหเ้หมือน

จริง (Realistic) มาก-มิ ติมาก เพียงแต่ตอ้งการถ่ายทอดความเรียบง่ายของรูปทรง เพื?อใหผู้ช้มไดเ้ขา้ถึง

ตรงจุดและเร็วที?สุด 
 3. รูปทรง ( Form ) ขา้พเจา้หยบิยมืมาจากงานศิลปะที?มีชื?อเสียง อยา่งเช่น Monalisa และ David 

เพื?อใหผู้ช้มไดเ้ขา้ถึงง่ายที?สุด เป็นรูปทรงที?ใครๆต่างกเ็ขา้ถึง 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 4. เสน้ ( Line ) ขา้พเจา้สร้างสรรคเ์สน้ขึZนมาโดยเกิดจากวสัดุ บา้งเพื?อถ่ายทอดการเชื?อมโยง

ของบริบทพืZนที?ทางความหมาย 
 5. พืZนผวิ ( Texture ) ขา้พเจา้ตอ้งการสร้างพืZนผวิใหมี้ Texture เพราะอยากใหง้านมอบความ

รู้สึกขลงั สมจริงมากที?สุด ใกลเ้คียงในวสัดุที?สร้าง เพื?อใหเ้ขา้ใจง่ายที?สุด 
  



 
บทที่ 4  

การพัฒนา และ การแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ 

กระบวนการของขา้พเจา้เริ?มตน้จากการศึกษา การทดลองหาความเป็นไปได ้ และทาํความ

เขา้ใจความสมัพนัธ์ของความคิดสู่งานจิตรกรรม เพื?อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามที?ขา้พตอ้งการถ่ายทอดมากที?สุด 

ระยะเริ่มต้น 

 ขา้พเจา้เริ?มมีแรงบนัดาลใจ เกี?ยวกบัตนเอง ว่ าอยากจะเขียนใหส้วยโดยไม่จุดประสงคใ์นการ

สร้างสรรคง์านจึงทดลอง ทัZงเทคนิควธีิการเพื?อนสร้างสรรคค์วามงามอยา่งเบืZองตน้ โดยใชอ้งคค์วามรู้

ทางทศันศิลป์ในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

 รูปแบบของผลงาน 

 ผลงานในระยะเริ?มตน้ของขา้พเจา้มีลกัษณะภาพบุคคลแบบเหมือนจริง (Portrait) เพราะสนใจ

ในความสมจริง อยากใหภ้าษาจิตรกรรมทาํงานตามที?เรามุ่งหมายไดส้าํเร็จ โดยมุ่งเนน้นาํเสนอเรื?องท่ีจะ

สื?อสารผา่นใบหนา้ตวัเองกบับริบทแวดลอ้มเนื?องจากขา้พเจา้มีความคิดเห็นวา่ จะเป็นการไม่สุ่มเสี?ยงใน

การพูดเรื? องที?จะสื?อสารหากใช้ตวัแทนเป็นใบหน้าตวัเองจึงเป็นเหตุให้รูปแบบงานในช่วงแรกของ

ขา้พเจา้เป็นรูปแบบที?มกัมีใบหนา้ของขา้พเองอยูใ่นผลงานในช่วงแรก 

 การพัฒนาผลงาน 

 เริ?มสนใจรูปแบบเฉพาะของศิลปินต่างประเทศและเทคนิคในงานจิตรกรรมตะวนัตกและตะวนั

ออกเนื?องจากมีรูปแบบเฉพาะตวัโดยทัZงสอง และนาํมาประยกุตเ์ขา้กบัศิลปะการหยบิยมืเนื?องจากเมื?อใช้

การหยบิยมืรูปแบบหรือความหมายในงานจิตรกรรมนัZนสามารถประยกุตแ์ละสอดคลอ้งกบัความคิดตัZง

ตน้ของขา้พเจา้คือการใชศิ้ลปะที?เห็นโดยหยบิยกผลงานศิลปินมีชื?อเสียงที?เป็นที?ชื?อรู้จกั เช่น ชาติชาย 

ปุยเปีย, Rambrant, Vincent Vangogh และการหยบิหยมืงานที?มีชื?อเสียงมานาํเสนอเนืZอหาใหม่ เพื?อ 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ศึกษารูปแบบวธีิการสร้างความหมายใหม่ในงานศิลปะของขา้พเจา้ 

 ปัญหาที่ได้รับ 

 ขา้พเจา้ยงัไม่เขา้ใจเทคนิคที?ตนพยายามจะลอกรูป อยา่งบางชิZนนัZนขา้พเจา้ลอกรูปเหมือนตาม

ศิลปินโบราณแลว้ทาํไม่ได ้ไม่เหมือน ทาํใหภ้าษาจิตรกรรมนัZนแสดงตวัไดไ้ม่เตม็ที? เลยพยายามหาแนว

ทางใหม่ๆของตนเอง เพื?อใหภ้าษาทางจิตรกรรมออกมาไดต้ามมุ่งหมาย 

ระยะก่อนศิลปนิพนธ์ 

 รูปแบบของผลงาน 

 ขา้พเจา้เลือกสร้างสรรคผ์ลงานโดยใชเ้ทคนิคศิลปการจดัวาง (Installation Arts) เพราะอยาก

ลองใชพ้ืZนที?เขา้มาในงาน เปลี?ยนภาษาจิตรกรรมแบบเดิมที?เคยใชที้?ถูกจาํกดัในรูปแบบ 2มิติ เผื?อวา่มนั

จะสามารถถ่ายทอดไดดี้ขึZน 

 ปัญหาที่ได้รับ 

 ขา้พเจา้ยงัไม่คุน้เคยกบัเทคนิค เนื?องดว้ยบางความหมายในรูปทรง ต้องใชอ้ยา่งระมดัระวงั เช่น 

ออกแบบศาลพระภูมิ ตอ้งระมดัระวงัในการใชง้านเพราะดว้ยตวัวสัดุที?นาํมาใชมี้ความหมายทางคติ

ความเชื?อที?ชาวบา้นเคราพนบัถือบูชาอยูจึ่งเป็นปัญหาในการใชว้สัดุ ไดอ้ยา่งไม่หลากหลายและยงัเสี?ยง

ในการใหค้วามหมายที?ครอบคลุมและไม่เกิดผลกระทบต่อจิตใจผูที้?ศรัทธาความเชื?อทัZงหลาย 

 การแก้ไขปัญหา 

 ขา้พเจา้ตอ้งศึกษาเนืZอหามากขึZน ในวตัถุที?หยบิมา ทัZงความเป็นมาและประวติัศาสตร์การใชแ้ละ

การบูชาทัZงในประเทศและนอกประเทศ เพื?อให้เกิดความระมดัระวงัในการหยิบนาํมาใชส้ร้างสรรค ์

และ สร้าง Art form ใหม่โดยอิงรูปแบบจากวสัดุเดิมที?มีอยูเ่พื?อ เปลี?ยนความหมาย ของวสัดุ จึงเกิดการ

ใหค้วามหมายใหม่ๆในการตีความวสัดุ 
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ระยะศิลปนิพนธ์ 

 จากระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ขา้พเจา้พยายามไปทาํศิลปะการจดัวาง (Installation Arts) ซึ? งขา้พเจา้

กรู้็สึกวา่ เป้าหมายที?ขา้พเจา้วางไว ้ Installation Arts ยงัไม่สามารถเขา้ถึง ขา้พเจา้กเ็ลยมาพฒันาต่อเป็น

ศิลปะในรูปแบบจิตรกรรมผสม (Mixed Technique Painting) ที?เกี?ยวขอ้งกบัการใหค้วามหมายกบัวตัถุ

และเนืZอหามากขึZนแทนที?จะใหค้วามสาํคญักบัพืZนที? 

 หลงัจากเริ?มศึกษา ขา้พเจา้กไ็ดอ่้านหนงัสือ “ ศิลปะเพื?อชีวติ ศิลปะเพื?อประชาชน ” ของ 
ทีปกร (จิตร ภมิูศกัด̂ิ) ที?หนงัสือรวบรวมคาํถามเกี?ยวกบั งานศิลปะทาํไปเพื?ออะไร? ถกูสร้างไปรับใช้

ใคร? และถกูเชื?อมโยงมาในหลกัคิด ของ Leo Tolstoy นกัเขียนที?ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นเพชรนํZาเอก

แห่งวรรณกรรมโลก ที?ไดก้ล่าววา่ “การสร้างศิลปะนัZนมิใช่ สกัแต่ผลิตอะไรกไ็ด ้ ที?งามๆออกมา เพราะ

ถา้ถือคติเช่นนัZน ผลิตกรรมกจ็ะเป็นเพียง งานฝีมือ หรือผลิตกรรมทางเทคนิค อยูร่ํ? าไป ถา้ศิลปิน

ประเภทสกัแต่วา่ผลิตอะไรกไ็ดที้?สวยๆงามๆออกมา เขาอาจจะเขียนไดเ้ป็นพะเนินเทินทึก และอยา่งน่า

สรรเสริญชื?นชม แต่ทว่างานศิลปะจะไม่ปรากฎผลออกมาให้เห็นโฉมหน้าเลย” ที?เขากล่าวเช่นนีZ  

Tolstoy ใหเ้หตุผลไวว้า่ เป็นเพราะมนัขาด “เงื?อนไขอนัจาํเป็นอยา่งยิ?งของศิลปะ” 

 เนืZอหาของหนงัสือนีZทาํใหข้า้พเจา้เกิดมุมมองใหม่ คือ ศิลปะถกูสร้างมาใหส้วยๆงามๆแค่นัZน

หรือ? สกัแต่ผลิตอะไรกไ็ดที้?งามๆออกมาโดยไม่ถกูตอบสนองไปกบัคนหมู่มาก แต่เป็นเพียงการถกูรับ

ใชแ้ค่ใครคนใดคนหนึ?ง กลุ่มใดกลุ่มหนึ?ง หรืออยา่งนอ้ยกรั็บใชต้วัศิลปินเองแค่นัZนหรือ? ศิลปะชัZนสูง 

หรือที?ถกูเรียกวา่ High Arts กเ็ช่นกนั มนัถกูรับใชแ้ค่ ผูมี้ อนัจะกินหรือผูมี้อาํนาจ มียศถาบรรดาศกัด̂ิแค่

นัZนหรือ? คาํถามถกูคิดขึZนมากมาย เกิดมุมมองใหม่ขึZน และถกูนาํมาตีความเกิดเป็นงานของขา้พเจา้ 

 ขา้พเจา้กเ็ริ?มทาํภาพร่างรูปแบบที?ตอ้งการ พร้อมทัZงรวบรวมขอ้มูลหาศิลปินที?มีชื?อเสียง รวมทัZง

สอบถามกบัคนทาํงานศิลปะและไม่ไดท้าํ หลงัจากที?ไดรั้บขอ้มูลมา ขา้พเจา้กเ็ลือกนาํมาหยบิยมื และ

เปลี?ยนมาในรูปแบบเฉพาะของเรา โดยที?ใชว้ธีิการเรียบง่าย และเริ?มคน้หาวสัดุ โดยศึกษาจากวดัเก่า 

สถานที?ศกัด̂ิสิทธ̂ิ ไปดูประตูตามวดัต่างๆ ทัZงไทย จีน เทศ รวมถึงทางอินเตอร์เน็ต เพื?อดูรูปแบบสิ?ง

ศกัด̂ิสิทธ̂ิที?ไม่มีในไทย ทาํใหข้า้พเจา้คน้พบความคลา้ยคลึงในบางอยา่ง 
จึงเลือก ประตูทวารบาล ซึ? งมีความหมายวา่ “ผูรั้กษาประตู" ซึ? งจากคาํแปล ก่อใหเ้กิดการตีความต่อ

ประติมากรรมประเภททวารบาลวา่คือ รูปของสตัว ์อสูร เทพ เทวดา และมนุษย ์หรือสิ?งมีชีวติใดๆกต็าม 

ที?ตัZงอยูบ่ริเวณบานประตู ช่องทางผา่นเขา้ออก ช่องหนา้ต่าง หรือราวบนัได แต่หากประติมากรรมชนิด

เดียวกนันีZไปตัZงอยูบ่ริเวณอื?นที?มิใช่ประตู หรือช่องหนา้ต่าง หรือทางเขา้ออก กไ็ม่สามารถจะกล่าววา่

เป็นทวารบาล นั?นทาํใหข้า้พเจา้เลือกที?จะทาํ ประตูทวารบาล เพราะสิ?งนีZ เป็นวฒันธรรมร่วม ที?ชาติไหน

ต่างกมี็ แต่ต่างกนัที?การใหค้วามหมายไม่เหมือนกนั บางที?ใหค้วามหมายลึกซึZ ง เป็นสิ?งที?เราตอ้งดูแล 

หวงหา้ม บางที?ไม่ไดใ้หค้วามหมายกบัมนั 
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 ขัZนตอนการทาํงานของขา้พเจา้ในตามหาวสัดุตอนแรก กมี็ปัญหาคือ ไมที้?เลือกใชไ้ม่ตอบสนอง

กบัผลงาน นั?นคือขา้พเจา้พยายามหาไมม้าจาํลองขอบประตูทวารบาลเก่า แต่เนื?องดว้ยเป็นไมใ้หม่ มนั

ไม่สามารถเป็นไปตาม ที?อยากจะใหเ้ป็นตามจุดมุ่งมายพืZนผวิของไมใ้หม่นัZน ไม่สามารถใหค้วามขลงั 

หรือความรู้สึกถึงเวลาที?ควรจะดูเหมือนผา่นมาเนิ?นนาน ดงันัZนขา้พเจา้เลยตอ้งไปตามหา ไมเ้ก่า อายุ

หลายสิบปี ซึ? งมนัทาํใหเ้กิดปัญหาใหญ่สาํหรับขา้พเจา้ เพราะไมเ้ก่าตามแบบฉบบัที?ขา้พเจา้ตอ้งการ ไม่

ไดห้าง่าย อีกทัZงยงัใหญ่และหนกั ขนยา้ยยาก 

 ในการทาํงานขัZนตอน Painting ขา้พเจา้เลือกที?จะลงสีฉูดฉาด ดิบ แบน คดัมิติเลก็นอ้ย เพื?อให้

คลา้ยคลึงจิตรกรรมไทย เพราะอยากจะสื?อวา่ที?อยากพดูถึงคือ การย ํZาในเรื?
ิ
องของอตัลกัษณ์ของคนไทย 

อีกทัZงยงัทาํลายกรอบแบบจิตรกรรมเก่าๆตามขนบเดิม โดยไม่จาํเป็นตอ้งอยูที่?สูง ใหมี้ลกัษณะพิเศษ

เฉพาะตวั ทาํลายคตินิยมเดิม ๆ ที?ตอ้งอยูเ่ฉพาะแค่บนพนงั ตามแบบฉบบั High Arts แต่งานนีZกลบัติดตัZง

ที?พืZนแทน 

  



บทที่ 5 

สรุป 

  จากการสร้างสรรคศิ์ลปนิพนธ์ของขา้พเจา้ในชุดนีZ  ตัZงแต่เริ?มคน้หาขอ้มูลจนกระทั?งประสบ

ความสาํเร็จลุล่วงถึงจุดหมายที?ขา้พเจา้ไดต้ัZงใจเอาไว ้ ส่งผลใหข้า้พเจา้ไดรั้บความรู้ ไดป้ระสบการณ์ 

ขอ้คิด และเกิดความรู้สึกดีที?เลือกทาํประเดน็นีZ   เพราะอยากใหผู้ช้มงานและผูท้าํงานศิลปะไดต้ระหนกั

ถึงประเดน็เลก็ๆที?ขา้พเจา้ทาํ วา่มนัสมเหตุสมผลหรือไม่? ซึ? งขา้พเจา้เองกไ็ม่ไดห้วงัจะแกปั้ญหาศิลปะ

ทัZงหมด แต่ขอเป็นเพียงประเดน็ขบัเคลื?อนคาํถามในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะในปัจจุบนั อยา่งไร ท่ี

จะสามารถขบัเคลื?อนสงัคมและผลงานการสร้างสรรคที์?มีประโยชนต่์อสาธารณะชน มิใช่ เป็นเพียงแค่

การสร้างสรรคผ์ลงานเพื?อ คนกลุ่มเลก็ๆ หรือองคก์รใดองคก์รหนึ?งแต่มนัจะเป็นการสร้างสรรคเ์พื?อน

ทาํใหส้งัคมซึ?งมาจากการรวมตวัของคนหมู่มากใหน่้าอยูขึ่Zนโดยแท ้
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ภาพประกอบข้อมูลในการสร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 10 Mona Lisa (2) 
ที?มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa 
 

ภาพที่ 11 The Last Supper 
ที?มา : https://www.overstockart.com/painting/leonardo-da-vinci-the-last-supper 
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ภาพที่ 12 Joo  
ที?มา : http://www.artnet.com/artists/chatchai-puipia/ 

  

 

ภาพที่ 13 วดัจีนประชาสโมสร (วดัเล่งฮกยี?) 
ที?มา : http://www.resortdd.com/show_aticledetail.php?id=A010032&spfd=121&sptp=45 
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ภาพที่ 14 หิZงพระ 
ที?มา : http://www.liekr.com/post_158494.html  
 

 
ภาพที่ 15 การวางรูปบรรพบุรุษ 
ที?มา : https://www.sanook.com/home/8385/ 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ภาพที่ 16 David 
ที?มา : https://en.wikipedia.org/wiki/David_(Michelangelo) 

 
ภาพที่ 17 Thean Hou Temple 
ที?มา : https://depositphotos.com/65714863/stock-photo-thean-hou-temple-in-kuala.html 
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ภาพที่ 18 ชาวประมง 
ที?มา : https://mahou.wordpress.com/2010/06/13/giant-oarfish-source-of-sea-serpent-legends/  
 

ภาพที่ 19 กมุารทอง 
ที?มา : https://m.mgronline.com/smes/photo-gallery/9570000014774 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ภาพที่ 20 เสาตกนํZามนั 
ที?มา : https://pantip.com/topic/33548101 

ภาพที่ 21 ศาลพระภมิู 
ที?มา : http://chokenumsin.co.th/product-category/

%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%

A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4/ 
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ภาพที่ 22 ทวารบาล 
ที?มา : http://esvector.net/home_es/index.php?

option=com_content&view=article&id=711:%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%

A3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&catid=76:ShareJob-Illustrator&Itemid=43 

 

ภาพที่ 23 Door Gods 
ที?มา : https://www.wsm.cn/wenhua/minsu/20236.html 
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ภาพที่ 24 Door Gods (2) 
ที?มา : http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2009/02/E7563366/E7563366.html 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 25 ลิงปิดหู ปิดตา ปิดปาก 
ที?มา : https://mp2499.blogspot.com/2013/12/2557.html  



ภาพผลงานระยะเริ่มต้น 
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ภาพที่ 26 ภาพผลงานระยะเริ?มตน้ ภาพที? 1 

  ผลงาน  Safety Zone 

  เทคนิค  สีอะคริลิคบนผา้ใบ 

  ขนาด  150 x 100 ซม. 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ภาพที่ 27 ภาพผลงานระยะเริ?มตน้ ภาพที? 2 

  ผลงาน  เดก็ไม่สมบูรณ์  

  เทคนิค  Digital Print 

  ขนาด  10 x 10 ซม. 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ภาพที่ 28 ภาพผลงานระยะเริ?มตน้ ภาพที? 3 
 
  ผลงาน  งานชุด เดก็ไม่สมบูรณ์  

  เทคนิค  จิตรกรรมผสมบนไมอ้ดั 

  ขนาด  60 x 80 ซม. 
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ภาพที่ 29 ภาพผลงานระยะเริ?มตน้ ภาพที? 4 

  ผลงาน  อนุเสาวรียแ์รงงาน  

  เทคนิค  สีอะคริลิคบนผา้ใบ 

  ขนาด  150 x 100 ซม. 
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ภาพที่ 30 ภาพผลงานระยะเริ?มตน้ ภาพที? 5 

  ผลงาน  บรรพบุรุษ ชุดที?1 

  เทคนิค  สีอะคริลิคบนผา้ใบ 

  ขนาด  120 x 90 ซม. 



ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 
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ภาพที่ 31 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ภาพที? 1 

  ผลงาน  ไม่รู้ไม่ชีZ  

  เทคนิค  สีนํZามนับนผา้ใบ 

  ขนาด  ไม่แน่นอน 
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ภาพที่ 32 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ภาพที? 2 

  ผลงาน  ขอทานกบัทานตะวนั  

  เทคนิค  จิตรกรรมผสม 

  ขนาด  ไม่แน่นอน 
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ภาพที่ 33 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ภาพที? 3 

  ผลงาน  บรรพบุรุษ ชุดที?2  

  เทคนิค  จิตรกรรมผสม 

  ขนาด  ไม่แน่นอน 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ภาพที่ 34 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ภาพที? 4 

  ผลงาน  หอ้งอาหารงูใหญ่  

  เทคนิค  สีอะคริลิคบนผา้ใบ 

  ขนาด  290 x 120 ซม. 

 
 
 
 
 



ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 
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ภาพที่ 35 ขัZนตอนการทาํผลงานศิลปนิพนธ์ 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ภาพที่ 36 ขัZนตอนการทาํผลงานศิลปนิพนธ์ 
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ภาพที่ 37 ขัZนตอนการทาํผลงานศิลปนิพนธ์ 
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ภาพที่ 38 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 

  ผลงาน  ผูพ้ิทกัษ ์ 

  เทคนิค  จิตรกรรมผสม 

  ขนาด  220 x 220 ซม. 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บรรณานุกรม 

หนังสือภาษาไทย 
ชลูด นิ?มเสมอ, องค์ประกอบศิลป์, พิมพค์รัZ งที?2 (โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช,2544) 
ทีปกร จิตร ภมิูศกัด̂ิ, ศิลปะเพื่อชีวิตศิลปะเพื่อประชาชน, พิมพค์รัZ งที?4 (สาํนกัพิมพต์น้มะขาม), 21. 
ไพโรจนช์มุนี, สุนทรียศาสตร์ : ปรัชญา และการสร้างสรรค์ศิลปกรรม, 35. 
วทิยากร เชียงกลู, ฉันจึงมาหาความหมาย, พิมพค์รัZ งที?4 (สาํนกัพิมพเ์มด็,2521), 53. 
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รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ์ 

ผลงานระยะเริ?มตน้ 

 “ Safety Zone ”   ขนาด 150 x 100 ซม.  สีอะคริลิคบนผา้ใบ 

 “ เดก็ไม่สมบูรณ์ ”  ขนาด 10 x 10 ซม.  Digital Print 

 “ งานชุด เดก็ไม่สมบูรณ์ ” ขนาด 60 x 80 ซม.  จิตรกรรมผสมบนไมอ้ดั 

 “ อนุเสาวรียแ์รงงาน ”  ขนาด 150 x 100 ซม.  สีอะคริลิคบนผา้ใบ 

 “ บรรพบุรุษ ชุดที?1 ”  ขนาด 120 x 90 ซม.  สีอะคริลิคบนผา้ใบ 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

 “ ไม่รู้ไม่ชีZ  ”   ไม่แน่นอน   สีนํZามนับนผา้ใบ 

 “ ขอทานกบัทานตะวนั ”  ไม่แน่นอน   จิตรกรรมผสม 

 “ บรรพบุรุษ ชุดที?2 ”  ไม่แน่นอน   จิตรกรรมผสม 

 “ หอ้งอาหารงูใหญ่ ”  ขนาด 290 x 120 ซม.  สีอะคริลิคบนผา้ใบ 

ผลงานศิลปนิพนธ์ 

 “ ผูพ้ิทกัษ ์”   ขนาด 220 x 220 ซม.  จิตรกรรมผสม 
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ประวัติผู้สร้างสรรค์ 

ชื่อ-นามสกุล นายวรากร วยัอุดมวฒิุ 

วันเดือนปีเกิด 30 พฤศจิกายน 2534 

ที่อยู่   32/2-3 ตรอกมะขาม1 ป้อมปราม มิตรพนัธ์ กรุงเทพ 10100 

โทรศัพท์ (+66) 87-711-3610 

ประวัติการศึกษา   
1997  - โรงเรียน เซนตค์าเบรียล 
2010  - มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
2012  - สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
2013  - สาขาวชิาทศันศิลป์ กลุ่มวชิาเอกจิตรกรรม 
     คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ประวัติการแสดงผลงาน 
2557  - 10 step2  Fundamental Arts Exhibition หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ 
    ภาพพิมพ์ 
2556  - นิทรรศการ กิ?งใบอ่อน ณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์


