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บทคัดย่อ 

 

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในชุดศิลปนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะ
แห่งนามธรรม” เป็นการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์วัตถุสิ่งของในชีวิตประจ าวันด้วยการเลือกใช้วัตถุที่
ผลิตซ้ าทางอุตสาหกรรมที่พบเห็นทั่วไป สร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงพ้ืนผิวเดิม ให้เหลือสาระที่เรียบ
ง่าย ตรงไปตรงมาแสดงสัจจะทางศิลปะ จุด เส้น สี รูปทรง ให้ความหมายใหม่ต่อการรับรู้และตีความ
ใหม่ของวัตถุสามัญทั่วไป ที่เข้าถึงตามแนวทางความคิดของข้าพเจ้าที่ได้ศึกษา ค้นคว้า และตีความ
ผ่านผลงานทั้งหมด 
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Abstract 
 

The change of manufacturing and technology extremely effects on society 

and culture. Because of the precise and accurate manufacturing, it can make a lot of 

reproduction to support the population growth. Thus, the industry can grow rapidly.  

 Nowadays, the industry is one of the people’s necessities because they have 
to depend on manufacturing. The needs of everyday life, also called the four basic 

human needs, an object that made from industry is interested. It shows its truth 

through the prints, lines, surfaces, characteristics, and shapes that are the elementary 

visual element in art. In the interest in visual element which are dots, lines, colors, 

and reproduction of paintings to respond audience and artist’s emotions and to 
respond the needs in the mind directly. In case of body response, industrial objects 

that have numerous reproductions to respond the human need, it makes an 

affiliation in the soul that also affiliates within the human needs 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ข้าพเจ้าขอน้อมร าลึกพระคุณของบิดา มารดา ผู้ให้ก าเนิด อาจารย์ทรงไชย บัวชุม อาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการศิลปนิพนธ์ สถาบันการศึกษาและคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้อบรมสั่งสอน 
ตลอดจนเป็นก าลังใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ และขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนช่วยให้งานศิลปนิพนธ์
นี้ส าเร็จลุล่วงในทุกประการ 

 ข้าพเจ้าขอให้ความดีและคุณค่าในงานสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้  ก่อนให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและเพ่ือนมนุษย์เพ่ือให้ประโยชน์ต่อผู้สนใจได้ศึกษาแนวทาง ผลงาน เพ่ือพัฒนา
และต่อยอดแนวทางของตนต่อไปก่อให้เกิดคุณค่าสูงสุด ตามที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจไว้เพ่ือเป็นก าลังใจใน
การด าเนินชีวิตในสายทางสายนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ช 

ค าน า 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอก
จิตรกรรม ปีการศึกษา 2560 ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการเขียนเพื่ออธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 
ตามหัวข้อเรื่อง “สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม” ตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาหาแรงบันดาลใจ การ
คิดวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลและขั้นตอนในการแสดงออกในผลงาน การแก้ปัญหา และการพัฒนา
ผลงานโดยคาดหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาศิลปะทั่วไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ 

ระบบปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) 
การเปลี่ยนแปลง การผลิต และเทคโนโลยี มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสภาพสังคม 

วัฒนธรรม การผลิตสินค้ามีความละเอียดแม่นย้าสูงมากและสามารถผลิตซ้้าเช่นเดิมได้จ้านวนมาก 
เพ่ือรองรับกาขยายตัวของจ้านวนประชากร ท้าให้อุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
อุตสาหกรรมถือเป็นสิ่งหนึ่งที่จ้าเป็นต่อมนุษย์อย่างยิ่ง ด้วยว่ามนุษย์ต้องพ่ึงพาการผลิต สิ่งที่จ้าเป็นต่อ
ชีวิตประจ้าวัน หรือเรียกได้ว่าปัจจัยสี่ ที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต วัตถุที่ สร้างขึ้นจากอุตสาหกรรมมี
ความน่าสนใจ แสดงสัจจะของตัวมันเอง ร่องรอย เส้น พ้ืนผิว ลักษณะเฉพาะ รูปทรง ที่เป็นทัศนธาตุ
พ้ืนฐานทางศิลปะ (Visual Element) จากความประทับใจในทัศนธาตุพ้ืนฐานทางศิลปะ จุด เส้น สี 
การท้างานของจิตรกรรมที่ท้าซ้้าเพ่ือตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกของผู้สร้าง เพ่ือสนองความต้องการ
ในด้านจิตใจโดยตรงในส่วนของการตอบสนองด้านร่างกายวัตถุอุตสาหกรรมที่มีการผลิต ซ้้าในจ้านวน
มากเพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์เช่นเดียวกันนั้นท้าให้เกิดการผูกพันด้านจิตวิญญาณ 
ผูกพันที่อยู่ภายใต้การสนองความต้องการของมนุษย์เฉกเช่นด้วยกัน 

  เบเนเดตโต โครเช (Benedetto Croce) นักปรัชญาชาวอิตาลี มีความเห็นว่า
ความคิด ท้าให้เกิด วิทยาศาสตร์ แต่การเห็นแจ้งท้าให้เกิดศิลปะ และมีความเห็นสุดโต่งไปในทางการ
เห็นแจ้งอีกว่าการเห็นแจ้งทางสุนทรียภาพที่บริสุทธิ์จะต้องไม่มีความคิดใดๆ ปรากฏอยู่ โครเชยืนยัน
ความเห็นของเขาต่อไปว่า ศิลปะคือการเห็นแจ้ง และการเห็นแจ้งก็คือการแสดงออก ศิลปินคือผู้ที่
สามารถแสดงการเห็นแจ้งของสิ่งต่างๆ ออกมาเป็นรูปทรงได้ การเห็นแจ้งในลักษณะทางสุนทรียภาพ
ของวัตถุจะปรากฏตัวได้ก็ด้วยกระบวนการที่ท้าให้การเห็นแจ้งนั้นแสดงออกมาเท่านั้น ศิลปินแสดง
การเห็นแจ้งของเขาออกมาในรูปทรงที่ประกอบด้วยเส้น แสง สี ปริมาตร และที่ว่าง กวีจะค้นพบบท
กวีได้ก็ต่อเมื่อเขาได้แสดงออกมาแล้ว การแสดงออกนี้อาจไม่ต้องแสดงออกในแผ่นกระดาษ เขาอาจ
แสดงออกอยู่ภายในใจก่อนก็ได้ การแสดงออกของกวีในแผ่นกระดาษบางครั้งจึงเป็นการท้าซ้้าสิ่งที่เขา
เห็นแจ้งอยู่แล้วในใจ พวกที่ถือทฤษฎีการเห็นแจ้ง (Intuitionist) ปฏิเสธทั้งรูปทรงและอารมณ์ว่าไม่ใช่
คุณลักษณะของศิลปะ ศิลปะนั้นอยู่ลึกลงไปกว่าระดับของความนึกคิดหรือการกระท้าศิลปะไม่ใช่
เนื้อหาที่เป็นเหตุผลหรือความดีงาม ศิลปะเป็นชีวิตด้านจิตใจระดับเริ่มแรกสุด เป็นสิ่งที่รักสัมผัสได้
ด้วยการเห็นแจ้ง ซึ่งอยู่นอกเหนือเหตุผลหรืออารมณ์”1

 

 

 

                                                           
1
 ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบศิลปะ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชช่ิง 2553), 21.  
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วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
1. เพ่ือศึกษาการสร้างและการผลิตวัตถุอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ 

   อุตสาหกรรม 

2. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ (Objects) และสภาพแวดล้อม (Environment) 
3. เพ่ือแสดงวัตถุต่างๆ ที่ซ้้าๆ กัน แต่ยังคงให้พลังแห่งสัจจะเชื่อมโยงจิตวิญญาณ 

4. เพ่ือศึกษาและท้าความเข้าใจในเรื่องของจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึก ในการ 

   สร้างสรรค์จิตวิญญาณในวัสดุ 
5. เพ่ือศึกษาความหมายของวัตถุนิยมทางจิตวิญญาณ เพ่ืออธิบายการกระท้าอันบิดเบือน 

   ของอัตตาในภาพลักษณ์ 

 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจมากจากวัสดุทาง

อุตสาหกรรมโดยเลือกใช้วัสดุจากค่านิยมวัตถุนิยมที่มาจากอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ใช้สอยใน
ชีวิตประจ้าวันที่มีความหมายเชื่อมโยงกับแนวคิดเป็นส่วนส้าคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาผ่าน
กระบวนการก่อเกิดเป็น งานในรูปแบบศิลปะนามธรรม (Abstract) เพ่ือการสื่อความหมายและ
แนวความคิดท่ีว่า วัสดุอุตสาหกรรมที่มีร่องรอย พ้ืนผิวที่เกิดขึ้นในกระบวนการการผลิตที่มีจังหวะและ
แบบเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับการท้างานของจิตรกรรมที่มี การซ้้า ทางเทคนิค รูปแบบและจังหวะ
เหมือนกัน ท้าให้เกิดการสร้างสรรค์งานที่ผนึกลักษณะการท้างานทั้งสองเข้าด้วยกัน  จนเกิดผลงาน
นามธรรมแสดงจังหวะ รูปทรง ทัศนธาตุพ้ืนฐานทางศิลปะจนเกิดสุนทรียภาพในนามธรรม 

 

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 
ด้านเนื้อหาความคิด  

ข้าพเจ้าได้น้าเสนอเรื่องราวของระบบการซ้้าในการผลิตที่มาจากวัสดุอุตสาหกรรมที่
ใช้สอยในชีวิตประจ้าวันสองคล้องกันการท้างานจิตรกรรม มาเป็นตัวก้าหนดเรื่องราว เนื้อหา 
ความคิด และใช้การซ้้าของทั้งสองอย่าง เพ่ือแสดงออกถึงจังหวะที่ผนึกกันอย่างลงตัวเพ่ือให้
ก่อเกิดเปน็สุนทรียภาพในนามธรรม 
รูปแบบและกระบวนการ 

ลักษณะผลงานเป็นจิตรกรรมเทคนิคผสม ด้วยรูปแบบนามธรรมใช้วัสดุที่มีพ้ืนผิว มี
ลักษณะเป็นจุด เส้น สี ที่เป็นทัศนธาตุพ้ืนฐานประกอบกันพ้ืนผิวที่มาจากข้าพเจ้าสร้างขึ้น
เพ่ือให้เกิดจังหวะการท้างานร่วมกันของจิตรกรรมกันวัตถุ 
เทคนิคและวิธีการ  

จิตรกรรมเทคนิคผสมแบบ 2 มิต ิ
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ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์ 
1. เก็บข้อมูลจากวัสดุอุตสาหกรรมที่ใช้สอยในชีวิตประจ้าวัน 

2. ท้าสเก็ตช์ (Sketch) โดยใช้ดินสอเขียนลงกระดาษเพ่ือค้นคว้าเรื่อง จังหวะ องค์ประกอบ   
    และวางโครงส ี

3. เริ่มคิดวิเคราะห์ทดลองความเป็นไปได้ของวัสดุหาความลงตัว 

4. ประเมินผลงานเพื่อการแก้ไขพัฒนาผลงานให้ตรงกับแนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
5. การสรุปผลการศึกษาเพ่ือน้าเสนอผลงานจัดท้าเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ 
6. การสรุปผลการศึกษา 

 

แหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ในการสร้างสรรค์ 
1. ศึกษาจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้จากวัสดุที่ใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

2. ศึกษาข้อมูลทางห้องสมุด ร้านเฟอร์นิเจอร์ อินเตอร์เน็ต ห้องสมุด หนังสือ สื่อต่างๆ 

3. ศึกษาผลงานของศิลปิน ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่มีลักษณะแนวความคิด รูปแบบ วิธกีารที่ 
   สอดคล้องในเรื่องเดียวกัน 
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บทที่ 2 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 
ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

การสร้างสรรค์และจินตนาการ ล้วนได้รับแรงบันดาลใจ จากสิ่งรอบข้างไม่ว่าจะเป็น ศาสนา 
ธรรมชาติ ศิลปินที่ชื่นชอบ บทกวี บทเพลง จนเกิดความประทับใจจนน้ามาสร้างเป็นผลงานศิลปะที่
ถ่ายทอด แนวคิด มุมมองในแง่มุมต่างๆ ที่ต้องการจะน้าเสนอธรรมชาติสิ่งรอบข้าง ฟ้า ลม ดิน น้้า 
วัตถุ สิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจ้าวันล้วนเป็นสิ่งส้าคัญในแรงบันดาลใจหลักที่ใช้เป็นโครงความคิดหลัก
และในการสร้างผลงาน 

 

“แรงบันดาลใจเป็นเรื่องเฉพาะตัวโดยแท้ อย่างอ่ืนทั้งหมด รวมกระทั่ ง
ทักษะ เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถแสวงหาได้ แรงบันดาลใจเป็นปัจจัยเพียงตัวเดียว
ในการสร้างสรรค์ศิลปะ ที่มิอาจลอกหรือเลียนแบบกันได้”2 

 

อิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ 
ความงามทางธรรมชาตินั้นนับว่ามีความสัมพันธ์สองคล้องกับชีวิตของมนุษย์ มาตั้งแต่มนุษย์

วิวัฒนาการ และก้าเนิดขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติ อาทิเช่น ดิน น้้า อากาศ ต้นไม้ ล้วน 
ความสัมพันธ์กับมนุษย์โดยตรง จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้ 

 

“ถ้าเรามองวัตถุอย่างระดับมหาภาค เราจะเห็นวัตถุรอบตัวเรามีลักษณะ
อยู่นิ่งไม่มีชีวิต แต่ถ้าเราลองขยายก้อนหินหรือโลหะสักก้อนที่ดู ไม่มีชีวิต ให้
เห็นถึงส่วนย่อยภายในของมันเราจะพบว่ามันเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวยิ่งเรา
ดูใกล้เท่าไรเราจะพบว่ามันมีชีวิตมากขึ้นเท่านั้น”3

 

 

ข้าพเจ้าได้น้ามารวมกันกับพ้ืนฐานความคิดและการมองสภาวการณ์ ต่างๆ ของธรรมชาติการ
มองในสิ่งต่างๆ ที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหว จุด เส้น สี ที่เป็นสัจธรรมอันเที่ยงแท้ 

 

 
 

                                                           
2
 อิทธิผล ตั้งโฉลก, สูจิบัตรนิทรรศการจิตรกรรมชุด วัตถุแห่งจิต (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

2545) 30. 
3
 เรื่องเดียวกัน. 30. 
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อิทธิพลจากสังคม แนวคิดและนวัตกรรมจากเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม  
การผลิตของระบบอุตสาหกรรมเพ่ือตอบสนองระบบบริโภคนิยมที่มีความต้องการสูงจึงเกิด 

การผลิตซ้้าที่เกินความต้องการ เกินความจ้าเป็น จนกลายเป็นขยะทางอุตสาหกรรม ข้าพเจ้าจึงเห็น
สาระที่ซ่อนอยู่ในตัวของวัสดุนั้นๆ จึงเลือกใช้กระบวนการทางงานจิตรกรรมเพ่ือเสนอมุมมอง แนวคิด 
เปลี่ยนแปลงวัสดุจากเดิมให้เป็นงานศิลปะ 

ผลงานประติมากรรมปี 1914 ของปิกัสโซ (ภาพที่ 10) มาจากพลังจินตนาการของศิลปินล้วน 
ๆ  ปิกัสโซไม่ต่างจากนักเล่นแร่แปรธาตุ ที่สามารถเปลี่ยน “ขยะ” เศษวัสดุให้กลายเป็นงานศิลปะชิ้น 
“ทอง” นัยส้าคัญเบื้องหลังแนวคิดสุดล้้าของปิกัสโซ บดบังความมัธยัสถ์ของกระบวนการผลิต มันไม่
เพียงแต่ถอนรากขนบดั้งเดิมที่ก้าหนดว่าวัสดุใดเหมาะสมส้าหรับงานประติมากรรม หากแต่ยัง
ประกาศถึงความส้าคัญของแนวคิด4

 

 ลิทธิสมัยใหม่เข้าไปทาบทันกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เคยมีศิลปินในยุคก่อนได้
เคยท้ามาก่อน (ยกเว้นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างจิตรกรรมแบบผสมสีทางสายตาของ
เซอร่าท์) 
 ฟิวเจอร์ริสม์ไม่สนใจสิ่งที่อยู่นิ่ง วางอยู่กับที่ ความคิดของเขามุ่งไปที่กิจกรรมการเคลื่ อนไหว
ในโลก แสงสี และเครื่องจักรกลสมัยใหม่ รวมทั้งการแสดงบนเวที การอ่านบทกวี การออกแบบ และ
วิถีชีวิตใหม่ในเมือง เราจึงต้องเข้าใจว่าลัทธินี้มิได้เป็นแค่การแสดงออกทางจิตรกรรมเท่านั้น ศิลปิน
ลัทธินี้กระตือรือร้นในการเข้าสู่โลกยุคจักรกลมาเป็นภารกิจในการสร้างศิลปะด้วย5

 

กลุ่มศิลปินคิวบิสม์ในยุโรปและศิลปินรุ่นใหม่ในนิวยอร์ก ท้าให้ศิลปินกลุ่มหลังอยู่ในสถานะที่
สามารถซึมซับรวมทั้งท้าทายหลักการของคิวบิสม์ได้ ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 คลับ บาร์ และสตูดิโอ
ในย่างโซโหของนิวยอร์กกลายเป็นเบ้าหลอมของแนวคิดที่หลากหลาย เป็นที่รวมตัวของเหล่าศิลปินที่
ท้างานในทิศทางคล้ายคลึงกันเพ่ือรักษาสปิริตความเป็นอาวองต์ -การ์ดเอาไว้ความเคลื่อนไหวทาง
ศิลปะที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กมีพลวัตมากกว่ากลุ่มอาวองต์-การ์ดในยุโรป ซึ่งนอกจากจะเป็นเพราะตัว
ศิลปินเองแล้ว งานเขียนของนักวิจารณ์ซึ่งท้าหน้าที่สรุปความ คัดสรรและพยากรณ์ กลายเป็นปัจจัย
เกื้อหนุนส้าคัญ ณ กลางเบ้าหลอมนั้นเอง วิถีในการสร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่ 2 รูปแบบได้ถือ
ก้าเนิดขึ้น ซึ่งนักวิจารณ์เรียกว่า “จิตรกรรมสนามสี” (Color field painting) และ “จิตรกรรมการ
แสดง” (Action painting) จิตรกรรมสองรูปแบบนี้รวมกันเป็นลัทธิทางศิลปะที่รู้จักกันในนาม
แอ็บสแตร็ค เอ็กซเพรสชันนิสม์ (Abstract Expressionism) หรือส้านักนิวยอร์ก (the New York 

School) ศิลปินที่มีชื่อเสียงและถูกวิพากษ์วิจารณ์ที่สุดในกลุ่มคือ แจ็คสัน พอลล็อค ซึ่งได้รับการยก
ย่องจากกรีนเบิร์กในช่วงต้นทศวรรษ 1940 ว่าเป็นศิลปินที่ดีที่สุดในอเมริกาและเป็นทายาทของศิลปิน
สมัยใหม่จากฝั่งยุโรป พอลล็อคสร้างงานจิตรกรรมขนาดใหญ่ที่มีลักษณะสองมิติ โดย “เดินวนไป
รอบๆ ” (all-over) ผืนผ้าใบซึ่งถูกปูไว้ที่พ้ืนพร้อมทั้งหยดและสะบัดสีทาบ้านลงไปทีละชั้นในทัศนะ
ของกรีนเบิร์ก เขามองว่าสิ่งที่พอลล็อคท้าคือการประยุกต์เครื่องมือและลักษณะการสร้างพ้ืนที่สองมิติ
ของกลุ่มคิวบิสม์และศิลปินยุคหลังคิวบิสม์มาใช้ ในรูปแบบที่ต่างออกไปหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น

                                                           
4  คอตติงตัน เดวิด. ศิลปะสมัยใหม่ : ความรู้ฉบับพกพา (กรุงเทพฯ: โอเพ่นเวิลดส์, 2554), 172. 
5  จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. โลกศลิปะศตวรรษที่ 20 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2552), 180. 
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การลดช่องว่างระหว่างเส้นและสี การก้าจัด “รูปลักษณ์”(figure) (เช่น รูปร่าง-shape) ออกไป 
รวมถึงการปฏิบัติต่อ “พ้ืนผิว” (ground) ในแง่มุมใหม่ กระนั้น ปัจจัยที่ท้าให้คุณสมบัติเหล่านี้มี
ความส้าคัญอย่างยิ่งยวดเป็นผลงานมาจาก “เส้นทาง” ที่กรีนเบิร์กปูไว้ผ่านการศึกษาผลงานของ
ศิลปินในอดีตตั้งแต่มาเนต์เป็นต้นมา เพ่ือเชิดชูและแสดงให้เห็นว่าคุณค่าของงานจิตรกรรมมาจาก
คุณลักษณะของรูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งกรีนเบิร์กมองว่าเป็นเส้นทางสายใหม่ของลัทธิสมัยใหม่ 

บทความของกรีนเบิร์กในการตีความผลงานของพอลล็อคมีอิทธิพลทางความคิดอย่างสูง ทั้ง
ต่อนักวิจารณ์รุ่นหลังและศิลปินในยุคทศวรรษ 1960 และ 1970 แม้ว่าในปัจจุบันอาจจะลดบทบาท
ลงไปมาก แต่การชี้ให้เห็นถึงพลังที่ถูกแสดงผ่านงานจิตรกรรมขนาดใหญ่อันสลับซับซ้อนไปด้วยชั้นเชิง
ชองสี ผ่านท่าทางการเคลื่อนไหวและการแสดง จนถูกเรียกว่า “จิตรกรรมการแสดง” เป็นสิ่งที่ไม่เคย
มีมาก่อน และแม้ว่าข้อ วิจารณ์เหล่านี้อาจไม่ได้มีความหมายอะไรต่อตัวกรีนเบิร์กมากนัก หากส่งผล
การทบโดยตรงและเพ่ือนศิลปินคนอ่ืนๆ คุณสมบัติที่สะท้อน “ความเป็นอเมริกัน”(Americanness) มี
ความส้าคัญต่อเด็กชายจากรัฐไวโอมิงอย่างพอลล็อด ผู้มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และสร้างความแตกต่างจาก
ศิลปะที่สวยสงบในฝั่งยุโรป ว่ากันว่าคุณสมบัติประการหนึ่งซึ่งสร้างเอกลักษณ์ให้กับกลุ่มแอ็บสแตร็ค 
เอ็กซเพรสนิสม์ ก็คือ “ความดิบเถื่อน” และคุณสมบัติแบบ “องค์รวม” ในผลงานของกลุ่มแอ็บ
แสตร็ค เอ็กซเพรสชันนิสม์ น้าไปสู่ความรู้สึกลึกซึ้งยากอธิบาย ที่อยู่นอกเหนือนิยามของแนวคิด
รูปแบบนิยมทั้งยังได้รับเสียงตอบรับและเป็นที่ชื่นชอบอย่างกว้างขวาง 

กระนั้น การขาดความเข้าใจเชิงรูปแบบในงานของพอลล็อคและรอธโก รวมทั้งจิตรกรรม
สมัยใหม่จ้านวนมาก มิได้เป็นเพียงเพราะความเป็นไปได้ในการตีความที่เปิดกว้างอละหลากหลายจน
อาจท้าให้เลยเถิดไปไกลเกินกว่าความเป็นจริง หากแต่เป็นผลจากมโนทัศน์เกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่ที่
เปลี่ยนแปลงไปด้วย นั่นเพราะช่วงหลานร้อยปีที่ผ่านมา ศิลปะสมัยใหม่มิได้หมายถึงการ “ก่อร่าง” 
สร้างธรรมชาติขึ้นมาใหม่เท่านั้นการถาโถมเข้ามาของเทคโนโลยีแบบใหม่ๆ ในช่วงเปลี่ยนป่านเข้าสู่
ศตวรรษท่ี 20 ท้าให้มุมมองที่มีต่องานศิลปะเปลี่ยนไป ศิลปะแบบใช้ทักษะงานฝีมือ (Craft) ไม่ได้เป็น
ที่ต้องการอีกต่อไป ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ทักษะดังกล่าวถือเป็นคุณสมบัติส้าคัญประการหนึ่งในงานศิลปะ 
การวาดที่มีฝีมือหมายถึงความสามารถในการลอกเลียนวัตถุและสร้างมิติลวงขึ้นมาอย่างสมจริง 
อย่างไรก็ตาม หากคุณสมบัติเหล่านี้สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยเครื่องจักร เช่นในภาพ A Sunday 

Afternoon on the Island of La Grande Jatte ซึ่งเซอราต์ใช้สูตรในการลงสีแบบแต่งแต้มทีละจุด 
ราวกับเป็นการพยากรณ์ถึงจุดสีพิกเซล (pixel) ที่ประกอบกันขึ้นเป็นภาพบนจอโทรทัศน์ งานของ
เซอราต์ที่วาดขึ้นตั้งแต่ปี 1884 ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่ว่า งานศิลปะไม่จ้าเป็นต้องสร้างสรรค์ขึ้น
จากฝีมืออีกต่อไป หากแต่เป็นการถ่ายทอดผ่านปัญญาหรือความคิด ดังที่นักประวัติศาสตร์ศิลป์ เธียรี 
เดอ ดูฟ (Thierry de Duve) กล่าวไว้ว่า “ในราวปี 1913 ศิลปะในฐานะงานฝีมือได้ถูกแทนที่ด้วย
ศิลปะแนวคิด” การที่เธียรีระบุปี 1913 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนั่นคือช่วงเวลาที่ศิลปิน อาวองต์-การ์ด ใน
โลกตะวันตกหันมาสร้างงานนามธรรมอย่างมุ่งมั่น และเป็นเวลาเดียวกับที่มาร์เซล ดูซองป์สร้างสรรค์
ผลงานศิลปะส้าเร็จรูป (Readymade) ขึ้นเป็นครั้งแรกที่ปารีสโดยน้าวัตถุสองชิ้นคือล้อจักรยานและ
ม้านั่งมาเชื่อมติดกัน หนึ่งปีให้หลังดูซองป์สร้างสรรค์ศิลปะส้าเร็จรูปชิ้นที่สองจากชั้นเหล็กส้าหรับคว่้า
ขวดไวน์ซึ่งศิลปินได้มอบสถานะความเป็น “ศิลปะ” ให้ ในช่วงศตวรรษต่อมา Bottle rack ชิ้นนี้ได้
กลายเป็นแบบอย่างของศิลปะสมัยใหม่ และถือเป็นก้าวส้าคัญไม่ต่างจากตอนที่ศิลปินหันไปสู่ศิลปะ
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นามธรรม ศิลปะส้าเร็จรูปของดูซองป์ส่งอิทธิพลต่อรากฐานของงานศิลปะและน้าเสนอ “ความน้อย” 
ออกมาอย่างสง่างาม เหตุเพราะงานของดูซองป์ท้าขึ้นจากสิ่งพ้ืนฐานที่สุด ไม่ต่างจากสัจธรรมของ
รูปทรงเรขาคณิตก่อให้เกิดหลักปฏิบัติใหม่ที่ว่างานศิลปะสามารถผลิตขึ้นจากเครื่องจักรไม่ต่างจาก
สินค้าอุปโภคบริโภคชนิดอ่ืนๆ แต่แนวคิด ( Idea) จะเป็นสิ่งที่คัดแยกวัตถุชิ้นนั้นออกจากสิ่งที่ไม่ใช่
ศิลปะ หรือ พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ดูซองป์กล้าที่จะทดลองและเล่นสนุกกับขนบศิลปะอันเคร่งครัดซึ่งเป็น
รากฐานส้าคัญของศิลปะ รวมทั้งเทคนิคดั้งเดิมมากมายที่เคยเป็นเครื่องมือส้าคัญของมาทีส, ปิกัสโซ 
และศิลปินคนอ่ืนๆ ขนบเหล่านั้นท้าให้งานศิลปะผูกติกอยู่กับสถานะของศิลปิน ซึ่งเราจะได้ศึกษา
ประเด็นนี้กันในบทที่ 3 นอกจากนี้ เราจะเห็นว่า สิ่งที่ดูซองป์คิดกลายเป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ ดัง
ค้าพูดของ ไมเคิล บาลด์วิน (Michael Baldwin) ศิลปินแนวคอนเซ็ปชวล ที่กล่าวไว้ว่า “ศิลปะ
สมัยใหม่เป็นผลผลิตจากการถกเถียงทางความคิด (discourse) มากกว่าการใช้เครื่องมือทางศิลปะ” 
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ สานะของงานศิลปะขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของสังคมและสถาบัน มากกว่าจะผูกติด
อยู่กับปัจเจก ไม่ว่าศิลปินผู้นั้นจะมีความสร้างสรรค์มากแค่ไหนก็ตาม 

“ความดิบเถื่อน” ในกระบวนการสร้างงานของพอลล็อค รวมถึงการละทิ้งทักษะดั้งเดิมใน
การท้างานศิลปะ (ท้ังๆ ที่ความเชี่ยวชาญในการเทและหยดสีของพอลล็อคไม่ได้ต่างไปจากการใช้พู่กัน
เลย) ไม่อาจถูกมองว่าเป็นไปเพ่ือผลลัพธ์ทางรูปแบบ เพ่ือพยายามท้าในสิ่งที่แตกต่าง หรือกระทั่งเพ่ือ
สะท้อนพลังในการแสดงออกทางอารมณ์เท่านั้น แนวคิดในการละทิ้งเพ่ือตั้งค้าถามกับเครื่องมือทาง
ศิลปะแบบดั้งเดิมถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความหมายในงานงานพอลล็อค โดยถูกน้าเสนอผ่านสอง
แนวทาง แนวทางแรกคือ ความต้องการฟ้ืนคืนความดิบและจิตวิญญาณในการะยวนการการวาดภาพ
ซึ่งถูกท้าหล่นหายไประหว่างการใช้ทักษะแบบต่างๆ ทั้งนี้มิใช่เพียงเพ่ือผลในการแสดงออกทางอารมณ์
เท่านั้น หากแต่เพ่ือหลีกหนีจากรสนิยมกระแสหลักด้วย [กระนั้น หากพิจารณาจากภาพถ่ายแฟชั่นที่
เซซิล บีตัน (Cecil Beaton) ถ่ายให้กับนิตยสาร โว้ค (Vogue) ในปี 1950 ซึ่งเป็นภาพของนางแบบ
ก้าลังโพสต์ท่าอยู่หน้าผลงานหยดสีของพอลล็อค โดยสวมเสื้อผ้าที่มีสันสันโทนเดียวกับในภาพ ที. เจ. 
คลาร์ค (T. J. Clark) ชี้ว่านั้นคือสิ่งที่สะท้อน “โศกนาฏกรรมแห่งโลกสมัยใหม่” (Tragedy of 
Modernism) เพราะมันแสดงให้เห็นว่าความพยายามทั้งหลายทั้งปวงนั้นสูญเปล่า] แนวทางที่สองคือ
การน้าเทคนิค “อัตโนมัติ” (automatism) ของกลุ่มเซอเรียลิสม์มาใช้ ซึ่งผู้ชมในยุคนั้นสามารถเห็น
ความเชื่อมโยงได้ในทันที เทคนิคดังกล่าวคือการละทิ้งกลไกการควบคุมในกระบวนการสร้างสรรค์ ไม่
ว่าจะโดยการปาดป้ายสีบนผืนผ้าใบแบบสุ่มเดาหรือการวาดเส้นขยุกขยิกทั้งที่ยังหลับตา ซึ่งเป็นวิธีที่
ศิลปินอย่างมักซ์ แอนสท์ และจวนมิโร (Joan Miro) น้ามาให้เพ่ือเข้าถึงสภาวะจิตไร้ส้านึก 
(unconscious) และปล่อยให้จิตนั้นน้าพาไปสู่การสร้างสรรค์ความหมายในงานศิลปะและชีวิตภายใน 
พอลล็อคและศิลปินแอ็บสแตร็ค เอ็กซ์เพรสชันนิสม์ ส่วนใหญ่สนใจแง่มุมของสภาวะจิตภายในและ
สัญชาติญาณของมนุษย์ โดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แนวคิดนี้กลายเป็นหัวเรื่องหลักใน
วัฒนธรรมร่วมสมัย อย่างไรก็ดีในขณะที่ศิลปินเซอเรียลิสม์ต้องการเพียงแค่ “ปลดปล่อย” จิตภายใน
ออกมา แนวคิดดังกล่าวแพร่ขยายไปสู่ปริมณฑลชองความไร้เหตุผล (non-rational) ศิลปินทั้งใน
ยุโรปและอเมริกา เช่น โวลส์ (Wols) คาเรล อัพเปล (Karel Appel) แอลส์เวิร์ธ เคลลี (Ellsworth 

Kelly) โรเบิร์ต ราวส์เซนเบิร์ก (Robert Raunschenberg) และจอห์น เคจ (John Cage) ได้ศึกษา
แง่มุมของการกระท้าแบบฉับพลันทันที (spontaneity) ความบังเอิญ (chance) และอุบัติเหตุ 



8 

(accident) ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ รวมทั้งการน้าเสนอความคิดของตนในวิธีที่แตกต่างกัน โดย
หยิบยืมแนวคิดจากปรัชญาตะวันออกและทฤษฎีจิตวิเคราะห์มาใช้ประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้อยู่
ในความสนใจเหล่านักวิจารณ์ในสายรูปแบบนิยมเลยแม้แต่น้อย สถานะนักวิจารณ์ที่เป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางของกรีนเบิร์กท้าให้ศิลปินที่เขาสนับสนุนมีชื่อเสียงมากเสียจนกระทั่งบดบังแนวคิดไร้
รูปทรง (non-formal) ที่ก้าลังเป็นที่สนใจในหมู่ศิลปินยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจากนี้ เมื่อ
จ้านวนนักประวัติศาสตร์ศิลป์รุ่นใหม่เพ่ิมสูงขึ้นและน้าหลักการของกรีนเบิร์กในช่วงต้นทศวรรษ 1960 

มาเผยแพร่อีกครั้งในนิตยสารศิลปะชื่อ Art Forum พลังของการวิจารณ์ส่งผลให้ศิลปินส้านัก 
“รูปแบบนิยม” ขึ้นมาครอบง้าโลกศิลปะในนิวยอร์ก ยิ่งไปกว่านั้นความมีชีวิตชีวาและความสามารถ
ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ท้าให้ศิลปินเหล่านั้นข้ามไปผงาดในฝั่งยุโรปด้วย ตัวอย่างเช่น เคนเนธ 
โนแลนด์ (Kenneth Noland) และแฟรงค์ สเตลลา (Frank Stella) ศิลปินอเมริกัน รวมทั้งแอนโธนี 
คาโร (Anthony Caro) ประติมากรชาวอังกฤษ พวกเขาสร้างผลงานรูปแบบนามธรรมซึ่งมีความเป็น
เหลี่ยมมุมและลงสีอย่างสดใส (ผลงานของพวกเขาถูกนักวิจารณ์ตีความและอธิบายอย่างเป็นระบบ 
โดยมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดของกรีนเบิร์กในเรื่อง “ความจ้าเพาะเจาะจงของสื่อที่เลือกใช้” (medium 
specificity) และ “ภาวะแห่งการมองเห็น” (Opticality) 

นักเรียนศิลปะทั้งสองฝั่งทวีปลอกเลียนแบบงานของศิลปินเหล่านี้ และในช่วงเวลาสั้นๆ กลาง
ทศวรรษ 1960 หนังสือรวบรวมบทความ Art and Culture (ศิลปะและวัฒนธรรม) ของกรีนเบิร์ก ได้
กลายเป็นเหมือนคัมภีร์ไบเบิลในโรงเรียนศิลปะเกือบทุกแห่ง อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าหลักการอัน
ทรงอิทธิพลของกรีนเบิร์กเดินทางมากถึงปลายทางแล้ว เห็นได้จากการที่แฟรงค์ สเตลลาแสดงทัศนะ
เกี่ยวกับภาพวาดของเขาว่า “คุณเห็นแค่ไหนก็ได้แค่นั้น” (what you see is what you get) ถ้อยค้า
อันแหลมคมนี้ สะท้อนให้เห็นธรรมชาติของหลักการดังกล่าวที่เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งและการแสร้ง
ท้าเรื่องซับซ้อนให้เป็นเรื่องง่าย และนั้นก่อให้เกิดค้าถามต่อผลงานของศิลปินในการออกแบบพ้ืนผิวที่
ลึกไปกับรูปทรงแปลกใหม่ของผืนผ้าใบ (shaped canvas) และการแสดงลักษณะงานแบบตกแต่ง
อย่างโจ่งแจ้ง รวมทั้งต่อหลักการของลัทธิรูปแบบนิยมที่บอกว่างานจิตรกรรมควรเป็นมากกว่าวัตถุเพ่ือ
การตกแต่ง หรือ “ควรแสดงธรรมชาติของวัตถุหากแต่ต้องก้าวพ้นความเป็นวัตถุไปด้วย” ซึ่งเราจะ
กลับมาศึกษาประเด็กปัญหาอันสลับซับซ้อนนี้อีกครั้งในภายหลัง อย่างไรก็ดี สิ่งที่ส้าคัญยิ่งไปกว่าคือ
หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าศิลปะแบบรูปแบบนิยมไม่สามารถต้านทานความมีชีวิตชีวาและความ
แพร่หลายของภาพในวัฒนธรรมบริโภคได้ ด้วยเหตุนี้ เพียงช่วงทศวรรษเดียวป้อมปราการอัน
แข็งแกร่งก็ได้พังทลายลง6 ศิลปะและเทคโนโลยี (Experiments in Art and Technology) โดยมี
จุดมุ่งหมาย “แสวงหาความเป็นไปได้ส้าหรับงานที่ไม่ได้เริ่มมาจากหรือแบ่งออกเป็นงานของวิศวกร 
ศิลปิน หรืออุตสาหกรรม แต่เป็นผลมาจากการตอบโต้ระหว่างมนุษย์และขอบเขตของงานทั้งสามนี้”
การท้างานเช่นนี้ท้าให้สตูดิโอของเขาเต็มไปด้วยข้าวของต่างๆ สารพัดชนิด ส่วนใหญ่มาจากข้างถนน 
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ถัง ถุง สายไฟฟ้า ยางรถยนต์ ฯลฯ สิ่งที่เขาสนใจมักจะมีรูปร่างเรขาคณิต วัตถุที่ท้าจาก
ยางและชิ้นส่วนน้อยใหญ่ของรถยนต์ ผ้าเร้าสเซนเบิร์กพยายามที่จะลดช่องระหว่างศิลปะ (Art) และ
ชีวิต (Life) ด้วยการน้าสองสิ่งนี้เข้ามาใกล้กันยิ่งขึ้น โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการทิ้งร่องรอยฝี
                                                           

6
 คอตติงตัน เดวิด. ศิลปะสมัยใหม ่: ความรู้ฉบบัพกพา (กรุงเทพฯ: โอเพ่นเวิลดส์, 2554), 173. 



9 

แปรงแบบแอ็คชั่น เพ้นท์ติ้ง กับวัตถุเหลือใช้ เขาได้พูดกับวิธีการเชื่ อมต่อของเขาว่าเป็นเสมือนจาน
ผสมสีของวัตถุ 

ช่วงทศวรรษที่ 1980 เขาได้ก้าหนดโครงการ ROCI หรือ Rauschenberg Oversea 

Culture Interchange เร้าสเซนเบิร์กได้เดินทางไปยังประเทศต่างๆ (รวมทั้งประเทศไทยและญี่ปุ่น) 
เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนานาประเทศโดยอาศัยศิลปินเป็นตัวเชื่อม เพ่ือค้นหาสื่อวัสดุใหม่ๆ 
จินตนาภาพจากหนังสือ ภาพถ่ายผู้คนและสถานที่ วัฒนธรรมพ้ืนเมืองได้ถูกถ่ายเก็บเอาไว้ตลอดการ
เดินทาง และน้ามาใช้ในงานต่างๆ  
 

แรงบันดาลใจจากแนวคิดและรูปแบบของงานศิลปกรรม 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก 
ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจ้าปี พ.ศ. 2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 อิทธิพล ตั้งโฉลก, ไหลลื่น, Acrylic on canvas, 80x120 cm. 

ที่มา TRF Criticism Project, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้จาก http://www.thai 

critic.com/?p=3119 
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ภาพที ่2 อิทธิพล ตั้งโฉลก, สี่เหลี่ยมคู่, Acrylic on canvas 80x120 cm. 

ที่มา TRF Criticism Project  เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2561 เข้าถึงได้จาก http://www.thaic 

ritic.com/?p=3119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 อิทธิพล ตั้งโฉลก, สี่สัญญะ, Acrylic on canvas 80x120 cm. 

ที่มา TRF Criticism Project เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม2561 เข้าถึงได้จาก http://www.thaic 

ritic.com/?p=3119 
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แฟรงก์ สเตลลา (อังกฤษ: Frank Stella)  
เกิดเม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม ปีค.ศ. 1936 เขาเป็นทั้งจิตรกรและช่างพิมพ์ชาวอเมริกัน อยู่ใน

กระแสศิลปะแบบมินิมอล และกระแสภาพหลังนามธรรม (Post-painterly abstraction) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 Title not known, 1967 – Image via tate.org.uk 

ที่มา Widewlls.ch เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2561 เข้าได้จาก https://www.widewalls.ch/arti 

st/frank-stella/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 Title not known 
ที่มา Widewlls.ch เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2561 เข้าได้จาก https://www.widewalls.ch/artis 

t/frank-stella/ 
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โรเบิร์ต มอร์ริส (Robert Morris)  
ประติมากรชาวอเมริกันผู้เป็นที่รู้จักจากงานศิลปะที่ท้าจากกล่องไม้อัดทาสีขนาดใหญ่รูปทรง

สี่เหลี่ยม รูปทรงคล้ายเสา และตัวอักษรแอล ประติมากรรมรูปทรงเรขาคณิตอันธรรมดาสามัญและไม่
โดดเด่นเตะตาเหล่านี้ เดิมทีถูกใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากบนเวทีบัลเล่ต์ (ซึ่งเขาเองก็เคยเป็นนักเต้น
บัลเล่ต์มาก่อนด้วย) ผลงานอีกชิ้นที่โดดเด่นของเขาคือ Untitled (mirrored cubes) (1965/71) 

กล่องสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ที่ท้าจากกระจกเงา ซึ่งพัฒนาขึ้นจากความสนใจเกี่ยวกับคุณสมบัติทางสายตา
ของวัสดุและวิธีการรับรู้ของมนุษย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 Untitled (1965), reconstructed (1971)  

ที่มา widewalls เข้ าถึง เมื่อ15 พฤษภาคม 2561 เข้า ได้จาก http://www.tate.org.uk/art 

/artworks/morris-untitled-t01532b  
 

ด้วยการบุผิวกล่องด้วยกระจกเงา เขาบังคับให้ผู้ชมต้องเผชิญหน้ากับตัวเอง มากกว่าจะชื่น
ชมความงามของศิลปะ ซึ่งเป็นการน้าเสนอประสบการณ์การรับรู้และมองเห็นอันแปลกใหม่ให้กับผู้ชม 
นอกจากท้างานประติมากรรมจากไม้อัดและกระจกแล้ว เขายังท้างานศิลปะจากขนสัตว์ สิ่งทอ 
ศิลปะการแสดงสด บอดี้อาร์ต และศิลปะบนผืนโลก (Earth art) นอกจากนั้นเขายังเขียนงานทาง
วิชาการศิลปะที่ลงตีพิมพ์ในนิตยสารทางศิลปะชั้นน้าอย่าง Art forum อีกด้วย 
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ภาพที่ 7 Untitled (1965), reconstructed (1971)  

ที่มา widewalls เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2561 เข้าได้จาก http://www.tate.org.uk/art/art 

works/morris-untitled-t01532b 
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อีวา เฮสส์ (Eva Hesse)  
ศิลปินอเมริกัน ที่ใช้วัสดุอุตสาหกรรมอย่างพลาสติกเรซิ่น สร้างรูปทรงตาราง และรูปทรง

ต่อเนื่องซ้้าๆ แต่ในขณะเดียวกัน เธอก็ใช้กระบวนการแบบหัตถกรรมในการสร้างงานศิลปะ เพ่ือเติม
สัมผัสของความเป็นมนุษย์และรูปทรงของสิ่งมีชีวิตลงไปในงานของเธอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 No Title, 1969. Courtesy Hauser&Wirth. 

ที่มา Momus.ca เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2561 เข้าได้จาก http://momus.ca/the-ellipses-of-

eva-hesse-reading-her-diaries/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 No title, A. Burger/ The Estate of Eva Hesse. Courtesy Hauser&Wirth (2) 1969. 

ที่มา Momus.ca เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2561  เข้าได้จากhttp://momus.ca/the-ellipses-of-

eva-hesse-reading-her-diaries/ 
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จากแรงบันดาลใจในรูปแบบของผลงานศิลปิน ท้าให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะที่จะแสดงออกใน
ตัวผลงานลักษณะของการน้าเสนอผลงานที่คล้ายกันท้าให้เกิดการตีความและการวิเคราะห์รูปแบบ
งานของข้าพเจ้าเพื่อหาช่องทางในการสร้างสรรค์ผลงานและเป็นแรงบันดาลใจให้พัฒนาผลงานในเชิง
รูปแบบ และค้นคว้ากระบวนการเทคนิคได้อย่างมีเป้าหมายมากขึ้น การสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาในกระบวนการเทคนิคจ้าเป็นที่จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ศิลปินที่มีลักษณะการน้าเสนอ
ผลงานคล้ายคลึงกันเพ่ือสร้างแนวคิดและกระบวนการและจุดต่างและเพ่ือหาความเป็นเฉพาะตัวของ
ข้าพเจ้าจากผลงานศิลปินที่ยกมาเป็นแรงบันดาลใจล้วนมีลักษณะการน้าเสนอผลงานที่เป็นแรง
บันดาลใจให้กับข้าพเจ้าในการพัฒนาตัวผลงานของข้าพเจ้าเองได้เห็นถึงกระบวนการคิดที่ศิลปิน
น้าเสนอและใช้สื่อในการอธิบายความคิดนั้นเป็นสิ่งส้าคัญให้ข้าพเจ้าเกิดการวิเคราะห์และแยกแยะ
ลักษณะของผลงานได้ถูกต้องมากขึ้น 
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บทที่ 3 

วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

ขั้นตอนการประมวลความคิด 
จากการจ้าแนก ไล่เรียงความส้าดับความส้าคัญให้เป็นระบบ เป็นโครงสร้างของที่มาของวัสดุ 

รูปทรง สี ขนาด ความแข็งแรง คุณสมบัติเฉพาะตัวของวัสดุ อันเป็นการถอดความทางสาระและจาก
การวิเคราะห์เบือ้งต้น ที่เป็นแรงบันดาลในแรกและให้อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของ
ข้าพเจ้าอันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะน้าไปสู่การลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานทั้งในด้านความคิด 
รูปแบบ เนื้อหาและการแสดงออกทางศิลปะ 

ภาษาทัศนศิลป์เกิดจาก “ตัวภาษา”  ที่เทียบได้กับตัวอักขระ คือ จุด เส้น สี น้้าหนักอ่อนแก่ 
หรือแสงเงา และพ้ืนผิว ส่วนที่สองคือ “วิธีการใช้ภาษา” ที่เริ่มต้นตั้งแต่การสร้าง “ รูปทรง” ซึ่งต้อง
ค้านึงถึง “ ที่ว่าง”ที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆ กันด้วยการก้าหนด “รูปร่าง ขนาด สัดส่วน ต้าแหน่ง ปริมาณ
ของรูปทรง” รวมไปถึงกลวิธีต่างๆ ทั้ง “ การซ้้า จังหวะ ลีลา ดุลยภาพและเอกภาพ” จุด เส้น สี 
น้้าหนักและพ้ืนผิว7  
 

ขั้นตอนการท าภาพต้นแบบ 
จากความเป็นมา แนวความคิดและอิทธิผลต่างๆ ที่เป็นแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์

ผลงาน การทดลอง เทคนิค การค้นคว้าจากวัตถุอุตสาหกรรมการปฏิบัติงานทางจิตรกรรมเทคนิคผสม 
การพัฒนาด้าน รูปแบบ วิธีการและแนวคิดทั้งหมดเพ่ือให้ ผลงานมีความสอดคล้องเป็นเอกภาพใน
รูปแบบและเนื้อหาการพัฒนาและการสร้างสรรค์ผลงาน ที่หยิกยกขึ้นมาถ่ายทอดส่วนใหญ่มีที่มาจาก 
วัตถุอุตสาหกรรม โดยข้าพเจ้าใช้สัจจะ รูปลักษณ์ ของวัสดุนั้นๆ แสดงตัวตนของมันเองด้วยใช้เทคนิค
ในงานจิตรกรรม สร้างจังหวะการท้างานร่วมกันของทั้งสองอย่างเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

อุปกรณ์การเก็บข้อมูล/บันทึกข้อมูล :  กล้อง 
อุปกรณ์การสร้างสรรค์ศิลปะ :   กระดาษช้าระ, ดินสอ, สีน้้ามัน, พู่กันไม้, ตะปู  

วานิชเงา, ผ้าใบ, สีอะคริลิค, ไม้อัด, ผงเรืองแสง
ตัวท้าเทคนิคสีอะคริลิค 

  

                                                           
7 อิทธิพล ตั้งโฉลก, แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมขั้นสงู (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์

พับลิชช่ิง จ้ากัด มหาชน, 2550), 36. 
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ภาพที่ 10 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

รูปแบบในการสร้างสรรค์ 

เนื่องจากผลงานของข้าพเจ้าเกิดจากความประทับใจในทัศนธาตุพ้ืนฐานทางศิลปะ จุด เส้น สี 
การท้างานของจิตรกรรมที่ท้าซ้้า เพ่ือตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกของผู้สร้าง รูปแบบของการ
สร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าเป็นจิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media Painting) ที่สร้างสรรค์ใน
แนวทางนามธรรม (Abstract) โดยมีวิธีคิด รูปแบบและเทคนิคในการน้าเสนอที่ให้ความส้าคัญกับ
ความคิด - ความหมายเป็นหลัก ตามทิศทางแนวงาน (Minimal Art) การผสมผสานทั้งสองแนวทางนี้
ถูกพัฒนาจนมีรูปแบบ เทคนิคและวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์ในการแสดงออกเฉพาะตัว 

 
เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ 

จากหัวข้อที่แล้วจะเห็นได้ว่า รูปแบบและวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าจะ
ค้านึงถึงวัตถุที่เลือกใช้เป็นหลักด้วยในความส้าคัญกับกายภาพ และความหมายเฉพาะเป็นส้าคัญด้วย
แสดงออกในทางเทคนิคที่เป็นขั้นตอนทางจิตรกรรม ซึ่งแสดงออกทางรูปแบบนามธรรมเป็นหลักแล
แทนค่าความหมายให้กับเทคนิค ที่แสดงตัวอยู่ภายในผลงานสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 
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ส่วนที่เป็นงานจิตรกรรม Painting 

ส่วนที่เป็นวัสดุ - กระดาษช้าระ แทนนัยของ ระบบการผลิตซ้้าทางอุตสาหกรรม 

ส่วนที่เป็นพื้นที่ว่าง Space แทนนัยของ “สัญญะ” (พ้ืนที่แห่งการไตร่ตรอง พิจารณา  
จินตนาการ)  
 

โดยล้าลับการรับรู้ การแสดงตัวเทคนิคภายในผลงานสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 
ช่วงที่ 1  เทคนิคที่แสดงตัวอยู่ คือ ส่วนที่เป็นงานจิตรกรรม, วัสดุ, พ้ืนที่ว่าง 
ช่วงที่ 2  เทคนิคที่แสดงตัวต่อมาอันเป็นผลเนื่องมาจากกระบวนการทางเทคนิค 

(เคลือบสี) คือ ส่วนที่เป็นพ้ืนที่ว่าง 
 

ในช่วงแรก (ช่วงที่ 1) เมื่อดูผลงาน ภาพจิตรกรรมที่ปรากฏจะแสดงเรื่องราวของวัตถุที่แสดง
การซ้้า ทับซ่อนแสดงนัยทางจิตรกรรม จุด เส้น สี ที่สะท้อนเงาของพ้ืนที่ภายนอกจิตรกรรม ซึ่งแสดง
ความจริงของโลกความเป็นจริงกับโลกของจิตรกรรม เกิดสัจธรรมความจริงของวัตถุกับคนให้อารมณ์
ความรู้สึกท่ีเปลี่ยนแปลงไปจะเดิม ด้วยผลงานจะมีพ้ืนที่ว่างที่ลงสีด้าแล้วใช้การเคลือบทับจนเกิดความ
มันเงา ซึ่งความหมายทางกายภาพลักษณ์นี้ ข้าพเจ้าต้องการให้ดูแล้วรู้สึกถึงการทับซ่อนจนเกิดชั้น 
การก่อตัวของวัสดุ การเกาะรวมตัวการกัน 

การแสดงตัวทางเทคนิคในช่วงต่อมา (ช่วงที่ 2) เมื่อเทคนิค “เคลือบสี” พ้ืนที่ว่างสีด้าที่แสดง
ตัวอยู่ในช่วงแรกจะปรากฏเป็นสีด้าเงา บ้างชิ้นงานจะปรากฏเป็นสีด้าด้านตามแนวคิดของแต่ละชิ้น 
โดยส่วนใหญ่จะเห็นพ้ืนผิว ร่อยรอยของตัววัสดุเหมือนผิวหนังมนุษย์ ที่ซ่อนเร้นพ้ืนผิวรองรับที่ปกปิด
อะไรบางอย่าง เป็นเชิงค้าถาม ให้ไตร่ตรอง พินิจ พิจารณา ถึงสัจจะธรรมที่ถูกปิดบังอยู่ 
 

ขั้นตอนในการท างาน 

 ค้นคว้าหาข้อมูลตามสถานที่จ้าหน่อยวัสดุอุตสาหกรรม ที่ใช้ในชีวิตเลือกวัสดุที่มีความหมาย
เฉพาะมีกายภาพเข้ากับเนื้อหาในหัวข้อศิลปนิพนธ์ทดลองหาความเป็นไปได้ตามเทคนิคจิตรกรรม
วางแผนขั้นตอนทางเทคนิค วิเคราะห์หาความเป็นไปได้ทางกายภาพศึกษา อ้างอิง ศิลปินที่ท้างาน
ลักษณะเดียวกันด้วยหาช่องทางเฉพาะตัว คิด วางแผนจัดวางผลงาน หาพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับผลงาน 
ติดตั้งระบบไฟ ในการน้าเสนอผลงาน ก่อนส่งงาน เก็บข้อมูลรูปถ่ายบรรยากาศการตรวจผลงานจัดท้า
หนังสือศิลปนิพนธ์ 
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ภาพที่ 11 ขั้นตอนการท้างาน 
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ภาพที่ 12 ขั้นตอนการท้างาน 
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ขั้นตอนและกระบวนการในการสร้างสรรค์หรือว่าเป็นส่วนส้าคัญในการท้างานของข้าพเจ้า
การวิเคราะห์กระบวนการท้างานของข้าพเจ้าท้าให้เกิดการสร้างสรรค์และคิดงานรูปแบบใหม่ๆ ได้อยู่
เสมอทางกายภาพแล้วสิ่งที่ปรากฏในตอนปฏิบัติงานถือว่ามีส่วนส้าคัญในการพัฒนาเทคนิค ในขณะที่
ปฏิบัติงานสามารถที่จะเห็น รายละเอียดผลงานได้อย่างชัดเจนสามารถปรับแก้ลดทอนและเพ่ิมเติม
ผลงานได้ ขั้นตอนการสร้างสรรค์ท้าให้เห็นถึงกระบวนการทั้งหมด คือ ขั้นตอนการเรียบเรียงความคิด 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานและขั้นตอนการสรุปวิเคราะห์ผลงานสามารถที่จะวางแผนควบคุม
ระยะเวลาการปฏิบัติงานให้เป็นระบบมากขึ้นและเข้าใจปัญหาในการปฏิบัติผลงานท้าให้เกิดความ
เข้าใจในกระบวนทางเทคนิคเพ่ิมมากข้ึน 



 

22 

 

 

บทท่ี 4 
การวิเคราะห์การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงาน 

 

เบื้องต้นในบทที่ 3 ข้าพเจ้าได้ให้ทัศนะเรื่องรูปแบบในการแสดงออกของผลงานศิลปนิพนธ์
พอสังเขป ไว้ว่า “เป็นจิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media Painting) ที่สร้างสรรค์ในแนวทาง
นามธรรม (Abstract) โดยมีวิธีคิด รูปแบบและเทคนิคในการน้าเสนอที่ให้ความส้าคัญกับความคิด-

ความหมายเป็นหลัก ตามทิศทางแนวงาน (Minimal Art) การประสมผสารทั้งสองแนวทางนี้ถูก
พัฒนาจนมีรูปแบบ เทคนิคและวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์ในการแสดงออกเฉพาะตัวซึ่งต่อจากนี้ไปใน
ส่วนเนื้อหาของบทที่ 4 จะเป็นการวิเคราะห์มูลเหตุ ที่มาของนิยามทางศิลปะดังกล่าวโดยจะอธิบาย
ขยายความรวมไปถึงจุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์กระบวนการสร้างสรรค์และทิศทางในการพัฒนา 
คลี่คลายผลงาน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้ 

- บทวิเคราะห์ความเป็นมา กระบวนการและจุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์ 
- การพัฒนาและคลี่คลายสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

บทวิเคราะห์ความเป็นมา กระบวนการจุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์ 
“คอนเซ็ปชวล อาร์ต” หรือ “มโนทัศนศิลป์” เป็นชื่อเรียกกลุ่มงานทางศิลปะที่ก้าเนิดขึ้น

ในช่วงทศวรรษที่ 1960 “คอนเซ็ปชวล อาร์ต ค้าเรียกนี้ถูกคิดค้นขึ้นโดย โซน เลวิทท์ (Sol Lewitt)” 
ศิลปินชาวอเมริกันคนส้าคัญในกลุ่มมินิมอลลิสม์ (Minimalism) ซึ่งเขาได้ให้นิยามความหมายของงาน
ลัทธินี้ไว้ว่า 

“คอนเซ็ปชวลอาร์ต” ใช้อธิบายถึงการเคลื่อนไหวทางศิลปะที่ตัวผลงานไม่ได้มีความส้าคัญ
มากเท่ากับความคิดหรือมุมมองที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง ภาพเสก็ตช์ ข้อความ หรือแม้แต่กระบวนการ
ต่างๆ ล้วนถือว่าเป็นผลงานศิลปะ โดยศิลปินไม่จ้าเป็นต้องลงมือสรรสร้างผลงานให้เสร็จสมบูรณ์ด้วย
ซ้้า มิติ8  
 
การพัฒนาและคลี่คลายสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

เนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายถึงพัฒนาการ การคลี่คลายและการแก้ไขปัญหาใน
การสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นชิ้นงานภาคปฏิบัติ โดยข้าพเจ้าได้แบ่งพัฒนาการออกเป็น 3 ช่วงดังนี้ 
 

 
 
                                                           

8 ดาเนียล มาร์โซนา, คอนเซ็ปชวลอาร์ต แปลโดย อณิมา ทัศจันทร์ (กรุงเทพฯ: เดอะเกรทไฟน์อาร์ท 
จ้ากัด, 2552), 6. 
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การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 
การสร้างสรรค์ผลงานในระยะนี้ ถือได้ว่าเป็นช่วงศึกษา ค้นคว้า ทดลองอย่างเข้มข้นและหนัก

หน่วง ทั้งนี้ ก็เพ่ือหาทัศนะทางความคิดและแง่มุมเป็นมุมมองใหม่ๆ รวมถึงความต้องการที่จะหา
แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานอันมี รูปแบบ เทคนิคและวิธีการน้าเสนอในแบบฉบับที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความเป็นต้นแบบ (Original) ที่ไม่ติดอิทธิพลใครหรือมีลักษณะทางกายภาพ
ของผลงานที่คล้ายคลึงกับศิลปินท่านอ่ืน 

 

การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1 (ดูภาพประกอบที่ 13) 
ชื่อผลงาน  ไม่มีชื่อ 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  40 x 60 ซม. 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ลักษณะเชิงกายภาพจะแสดงการทับซ้อนของชั้นสีมี
น้้าหนักสีที่แตกต่างกันเพื่อสร้างระยะในผลงานโดยได้แรงบันดาลใจหลักมาจากตัววัสดุที่ผลิตในระบบ
อุตสาหกรรมมีจังหวะและขนาดเหมือนกันโดยใช้ทิวทัศน์ (landscape) ทางธรรมชาติ เพ่ือสร้างระยะ
ในตัวผลงานโดยใช้ลักษณะเฉพาะในการดูดซับน้้าของกระดาษช้าระเป็นตัวสร้างชั้นสีในผลงานโดยใช้
การ เพิ่มความข้นของเนื้อสีและความบางของสีในการสร้างระยะโดยเน้นการสร้างระยะที่เกิดจากการ
ทับซ้อนเป็นหลักด้านบนสุดของตัวผลงานใช้สีขาวเพ่ือสร้างมิติความลึกซึ่งเป็นมิติที่พักระยะให้ ไกล
ที่สุดในตัวผลงานส่วนด้านล่างของตัวผลงานแสดงการทับซ้อนจนเกิดมิติของชั้นสี 
 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2 (ดูภาพประกอบที่ 14) 
ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  40 x 60 ซม. 
 

ลักษณะทางกายภาพของตัวผลงานชิ้นนี้แสดงจังหวะของวัสดุและร่องรอยของพ้ืนผิววัสดุได้
อย่างชัดเจนมีการสร้างระยะที่แสดงความลึกในผลงานโดยใช้สีอะคริลิคและสร้างเส้นจากตัวของวัสดุ
ซึ่งเป็นในการสร้างการนูนให้เกิดระยะใกล้และพ้ืนผิวที่มีลักษณะไม่เรียบเสมอกัน ขับเน้นล่องลอยและ
มิติของผลงานได้อย่างลงตัวผลงานชิ้นนี้ท้าให้เห็นถึงพ้ืนผิวของตัววัสดุได้อย่างชัดเจนและเป็นการ
พัฒนาชิ้นเล็กๆ ของพ้ืนผิววัสดุที่ลงตัวชิ้นหนึ่งที่ข้าพเจ้าใช้ในการพัฒนาผลงาน การใช้สีด้าซึ่งเป็นสี
โทนหลักในการขับเน้นล่องลอย Texture และลดความหมายของสีลง 
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ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3 (ดูภาพประกอบที่ 15) 
ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
 

ผลงานชิ้นนี้สร้างสรรค์และพัฒนาต่อเนื่องมาจากผลงานที่ผ่านมาโดยใช้ลักษณะเฉพาะทั้ง 2 
ชิ้นของผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 และชิ้นที่ 2 โดยจับความพิเศษมาพัฒนาและต่อยอดสร้าง
จังหวะและพ้ืนผิวให้เกิดจังหวะที่ผสมผสานระหว่างเส้นที่เกิดจากอุตสาหกรรมและจุดที่เกิดจากการ
สร้างของเทคนิคทางจิตรกรรม 

 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 4 (ดูภาพประกอบที่ 16) 
ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
 

ลักษณะเด่นของผลงานชิ้นนี้คือการลด ความหมายของสีลงโดยใช้สีโทนด้าเป็นหลักเพ่ือสร้าง
สภาวะนามธรรมให้เกิดการคิดต่อยอดในตัวผลงานให้เกิดการวิเคราะห์และตีความใหม่โดยสร้าง
จังหวะการซ้้าของตัววัสดุให้เกิดเส้นที่เป็นเส้นขนานแนวนอนและต่อเนื่อง สร้างความมันเงาให้เกิดมิติ
และรักษาพ้ืนผิวที่เป็นลักษณะเฉพาะของตัววัสดุนั้นๆ 

 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 5 (ดูภาพประกอบที่ 17) 
ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
 

การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ใช้สีของวัสดุเป็นหลักซึ่งพัสดุมีสีขาวสร้างระยะจากการสร้างและ
ระยะที่เกิดจากจังหวะของวัสดุเองที่วิ่งเป็นเส้นขนานแสดงให้เห็นร่องรอยของพ้ืนผิวที่รองรับและ
พ้ืนผิวที่เกิดจากการพัสดุที่ทับซ้อนกันจนเกิดเป็นจังหวะ สร้างร่องรอยที่เกิดจากการเคลือบให้เกิด
ความมันเงาจนเห็นมิติที่เป็นเส้นสีด้าแนวนอนสองเส้นที่ขนานคู่กันขับเน้นองค์ประกอบในผลงานให้
เกิดเส้นที่ไม่สิ้นสุดเส้นสีขาวที่เกิดจากเนื้อสีที่ถูกระบายลงบนขนาดของวัสดุ ซึ่งเป็นเส้นแนวนอนที่
ขนานกันกลับเส้นที่เป็นสีด้าเงาซึ่งเกิดระยะขับเน้นมิติของเส้นอีกที 
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ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 6 (ดูภาพประกอบที่ 18) 
ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
 

เส้นแนวนอนได้ถูกจับมาพัฒนาต่อและขับเน้นองค์ประกอบในผลงานสร้างเส้นแนวนอนตรง
กลางของผลงานแสดงความไม่สิ้นสุดของการซ้้าขนานกับตัวพัสดุเพื่อแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของ
ระบบการผลิตทางอุตสาหกรรมที่เน้นปริมาณจ้านวนการซ้้าหรือการผลิตในจ้านวนมากๆ เพ่ือ
ตอบสนองการใช้สอยและการต้องการของสังคมในปัจจุบัน ผสมผสานกระบวนการเทคนิคทาง
จิตรกรรมในการขับเน้นล่องลอยให้เกิดความมันเงาและพ้ืนผิวที่น้้าหนักต่างกันขับเน้นให้เห็นถึงมิติจริง
และมิติลวงที่ติดมาจากตัววัสดุที่มาจากอุตสาหกรรมโดยตรง 
 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 7 (ดูภาพประกอบที่ 19) 
ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
 

การผสมผสานระหว่างพัสดุที่ผลิตมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์กับการสร้างจิตรกรรมเพื่อ
ตอบสนองคุณค่าทางจิตใจโดยตรงท้าให้เกิดการลงความลงตัวทางเทคนิคจุดที่เกิดจากจิตรกรรมที่ ซ้้า
ในขนาดท่ีเท่ากับขนาดของตัววัสดุท้าให้เกิดจังหวะและเส้นที่เกิดมิติความลึกจากขนาดของจุดขนาด
และร่องรอยของตัววัสดุที่เป็นลักษณะเฉพาะให้ผิวด้านและเงาต่างกันตามจังหวะที่ดูดซับตัวเคลือบสี
ของจิตรกรรมจนเกิดการลงตัวของทั้งสองส่วนที่ได้พัฒนามาจากผลงานชิ้นเดิมได้อย่างลงตัวอีกชิ้น 

หนึ่งที่เป็นการพัฒนาไปสู่ชิ้นอ่ืนๆ ที่ส้าคัญ 

 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 8 (ดูภาพประกอบที่ 20) 
ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
 

ลักษณะทางกายภาพของผลงานชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึงพ้ืนผิวของวัสดุและแสดงพ้ืนผิวแท้ของ
วัสดุได้อย่างชัดเจนการแสดงตัวตนของพ้ืนผิวจริงของวัสดุที่มีลักษณะเป็นกระดาษสีขาวที่สามารถดูด
ซับสี ได้ดีซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของกระดาษช้าระ จากลักษณะดังกล่าว ท้าให้เกิดการพัฒนาและต่อ
ยอดในผลงานชิ้นนี้เพ่ือแสดงให้เห็นถึงพ้ืนผิวจริงที่ลดกระบวนการในการเคลือบให้เกิดสีด้าแสดงให้
เห็นถึงเส้นที่เกิดจากวัสดุ ที่มีจังหวะที่ซ้้ากันของ วัสดุ ด้วยการสร้างพ้ืนผิวที่ลองรับวัสดุที่ขึ้นในเทคนิค
จิตรกรรมสร้างเส้นแนวนอนด้วยวิธีการทางจิตรกรรม มีระยะห่างที่เท่ากับขนาดของตัววัสดุที่เป็นแรง
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บันดาลใจหลักในการสร้างสรรค์ชิ้นนี้ ในกระบวนการขั้นสุดท้ายใช้การเคลือบใส่ให้เห็นพ้ืนผิวที่รองรับ
วัสดุไว้เพื่อให้เห็นการผสานกันของสองส่วนเข้าหากันได้อย่างชัดเจนมากข้ึน 

 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 9 (ดูภาพประกอบที่ 21) 

ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
 

งานชิ้นนี้มีลักษณะเป็นเส้นตรงสร้างจังหวะเส้นที่ขนานกันตามขนาดของวัสดุโดยทิ้งระยะห่าง
ให้เกิดพ้ืนผิวที่รองรับตัววัสดุที่เป็นสีด้าเงาซึ่งตัววัสดุหรือพ้ืนผิวรองรับนี้ใช้เทคนิคกระบวนการทาง
จิตรกรรมใช้สีอะคริลิคในการลงสีและเคลือบผิวให้เกิดความมันเงาก่อนที่จะน้าวัสดุมาติดและสร้าง
จังหวะเพ่ือให้เกิดมิติความลึกใช้สีด้าในการสร้างมิติมืดเพ่ือให้เห็นสาระของวัสดุได้อย่างชัดเจนขนาด
ของวัสดุที่มีความต่างกันไม่ว่าจะเป็นเล็กใหญ่ลวดลายที่ผลิตออกมามีความน่าสนใจซึ่งลวดลายของ
กระดาษช้าระที่ใช้นั้นมีจุดที่ระบบอุตสาหกรรมได้สร้างไว้ซึ่งมีความสอดคล้องกับจุดของผลงานชิ้น
ก่อนหน้าที่ข้าพเจ้าสร้างผลงานทางจิตรกรรมที่สร้างขึ้น โดยชิ้นนี้สร้างจุดจากตัววัสดุที่เป็นตะปูเพ่ือ
สร้างจังหวะที่เป็นเต้นนอนที่ตัดผ่านตัววัสดุที่สร้างไว้ 
 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 10 (ดูภาพประกอบที่ 22) 
ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
 

ผลงานชิ้นนี้มีลักษณะผลงานที่ได้ทดลองและเปลี่ยนวัสดุที่มีความน่าสนใจในขนาดและ
ร่องรอยของพ้ืนผิวที่ประกอบโดยเส้นในการประสานสร้างรูปทรงเป็นหลักและความหมายที่ติดมาจาก
ตัววัสดุที่น้ามาสร้างสรรค์นี้สอดคล้องกับตัวข้าพเจ้ามีอักษร รูปภาพที่ติดมาในตัววัสดุ ความหมาย
เฉพาะและเจาะจงถึงสาระและต้นตอของวัสดุขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ใช้สีด้าในการสร้าง
พ้ืนผิวรองรับให้กับตัววัสดุเพ่ือให้ตัววัสดุแสดงตัวตนที่ชัดเจนแล้วสร้างเส้นแนวนอนที่เกิดจากการ
ระบายสีเป็นเส้นแนวนอนสีขาวเพื่อให้เกิดเส้นที่วิ่งผ่านตัววัสดุ 
 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 11 (ดูภาพประกอบที่ 23) 
ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
 

ชิ้นนี้มีลักษณะเฉพาะของตัววัสดุที่เลือกใช้ซึ่งเป็นผ้าใบเขียนรูปซึ่งมีงานจิตรกรรมอยู่ด้านหลังของตัว
วัสดุใช้การติดตัววัสดุโดยการใช้ตัวจิตรกรรมเป็นตัวยึดปิดซ่อนเร้นงานจิตรกรรมเดิมให้เห็นแค่ขนาด
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และพ้ืนผิวรองรับซึ่งเป็นสาระส้าคัญในการขับเน้นตัววัสดุของชิ้นนี้เป็นหลักแสดงให้เห็นถึงรูปทรง
สี่เหลี่ยมซึ่งเป็นขนาดของผ้าใบเขียนรูป 

 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 12  (ดูภาพประกอบที่ 24) 
ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
 

ลักษณะเด่น ของผลงานชิ้นนี้ขนาดของวัสดุและขนาดของสีแปรงที่มีขนาดเท่ากันสร้างความขัดแย้ง
ทางเส้นเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์และการทดลองเพ่ือค้นหาความความจริงบางอย่างทางจิตรกรรม
จังหวะที่เป็นระเบียบของวัสดุเองให้ความรู้สึกต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดแสดงถึงพ้ืนผิวที่มีความเฉพาะตัว
วางจังหวะในระนาบแนวนอนสร้างระยะห่างระหว่างวัสดุ ขนาดของครึ่งหนึ่งของวัสดุ 2 นิ้ววาง
คู่ขนานเส้นของวัสดุ ขั้นตอนการวางวัสดุเป็นกระบวนการที่ใช้ความเป็นระเบียบของตัววัสดุเองและ
ของทางเทคนิคท่ีต้องวางเส้นให้ตรงกับขนาดและระยะห่างที่พอดีในจังหวะดังกล่าวนี้สร้างให้เส้นมี
ความตรงมากข้ึนเพ่ือร้องให้เห็นถึงกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่มีความแม่นย้าสูง ส่วนกระบวนการ
ในการวางทีแปรงที่มีลักษณะรวดเร็วและฉับพลันแสดงให้เห็นถึงสาระของจิตรกรรมที่เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้า
สร้างข้ึนโดยผ่านกระบวนการของมนุษย์เพ่ือตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกภายในสร้างความขัดแย้งใน
ลักษณะของความเป็นระเบียบแม่นย้าทางอุตสาหกรรมและทางจิตรกรรมลักษณะดังกล่าวนี้ปรากฏ
เป็นงานจิตรกรรมที่ผนวกท้ัง 2 ส่วนแล้วแสดงถึงสภาวะขัดแย้งของของผลงานชิ้นนี้การพัฒนาผลงาน
ในชิ้นงานดังกล่าวควบคู่ไปกับการทดลองหาความเป็นไปได้โดยวิเคราะห์จากลักษณะขนาดของวัสดุ
เป็นหลักไม่ว่าจะเป็นฝีแปรงที่เลือกใช้ที่มีขนาดเท่ากับตัววัสดุที่เป็นตัววัสดุหลักที่เลือกน้ามาใช้ 
สอดคล้องกันทางกายภาพและถูกจัดการโดยกระบวนการเทคนิคทางจิตรกรรม 

 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 13  (ดูภาพประกอบที่ 25) 
ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
 

การพัฒนาและต่อยอดความคิดและเทคนิคในงานชิ้นนี้ เริ่มจากการสังเกตตัววัสดุที่มีพ้ืนผิว
และจังหวะ ลวดลายเฉพาะที่เป็นจุดที่สร้างจากระบบอุตสาหกรรมโดยวิธีการอัดหมึกลงไปในตัว
แม่พิมพ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจังหวะที่มีความแม่นย้าสูงของจุดและมีภาษาทางจิตรกรรมซึ่งเป็น
องค์ประกอบพื้นฐานทางศิลปะจุด เส้น สี น้้าหนัก จุดจากอุตสาหกรรมนี้เป็นแรงบันใจพ้ืนฐานในการ
พัฒนาตัวผลงานชิ้นนี้โดยยึดกายภาพเป็นหลักและผสมผสานจังหวะจุดทางจิตรกรรมเพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงการผสมผสานได้อย่างลงตัว แสดงให้เห็นถึงสภาวะนามธรรมที่เป็นภาษาใหม่ให้เกิดการตีความและ
เห็นประเด็น ความส้าคัญในตัวของวัสดุกระบวนการทางเทคนิคของชิ้นนี้สร้างจังหวะที่เกิดจากเทคนิค
ทางจิตรกรรม การเคลือบที่ให้ผิวมีความมันเงาสูงแล้วสร้างเส้นสีเงินที่เกิดจากเทปให้เกิดภาพสะท้อน
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กลับซึ่งวางในจังหวะของกึ่งกลางของผลงานเพ่ือใช้เป็นเส้นแบ่งทั้งสองส่วนฝั่งซ้ายและฝั่งขวาสะท้อน
ให้เห็นความจริงให้ย้อนกลับมาดูผู้ชมผลงานในลักษณะดังกล่าวภาพสะท้อนนี้ไม่ชัดเจนซึ่งเป็นสภาวะ
เดียวกันของนามธรรมที่อยู่ในจิตใจของตัวคน 

 
การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

ระยะที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1 (ดูภาพประกอบที่ 26) 
ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
 

การพัฒนาของผลงานชิ้นนี้ ค้านึงถึงพ้ืนผิวเป็นหลักโดยสร้างพ้ืนผิวจากชั้นของวัสดุให้มีพ้ืนผิว
ที่หนาขึ้นใช้การซ้้าของตัววัสดุของที่ต่างจากผลงานชิ้นอ่ืนเพ่ือสร้างร่องรอยของจุดที่ไม่ได้เกิดจากการ
สร้างทางสีแต่มุ่งเน้นไปหาการเจาะเพ่ือสร้างจุดให้เกิดมิติลึกจนเห็นพ้ืนผิวรองรับที่มี พ้ืนผิวมันเงาและ
พ้ืนผิวที่เกิดจากตัวผงเรืองแสงที่สร้างน้้าหนักของสีในมิติที่ต่างกัน โดยวางจังหวะระยะห่างที่ เท่ากัน
สร้างจังหวะจากตัวที่เกิดจากการสร้างทางเทคนิคการท้าขึ้นมาเองของข้าพเจ้าเพ่ือลดความเป็น
ระเบียบของตัววัสดุที่มีร่องรอยและจังหวะเหมือนเหมือนกันและมีความแม่นย้าสูงแต่ถูกจัดการโดยคน
สร้างพ้ืนผิวให้เกิดความมันเงาเพ่ือลดความหมายเดิมเลือกใช้สีที่เป็นสีด้าซึ่งความหมายน้อยเพ่ือให้เห็น
ถึงรูปทรงและจุดได้อย่างชัดเจนเพิ่มข้ึนสาระดังกล่าวนี้ยิ่งขับเน้นตัวจุดได้ดีเพ่ิมขึ้นเห็นมิติชัดเจนขึ้นซึ่ง
เป็นการพัฒนาอีกท่านหนึ่งของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ 
 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2 (ดูภาพประกอบที่ 27) 
ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
 

จากผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 14 เกิดการวิเคราะห์และตีความหมายใหม่ถึงสาระของจุด
โดยเน้นการพัฒนาจากชิ้นเดิมและเลือกใช้กระบวนการในลักษณะเดียวกันสร้างสรรค์ตัวผลงานชิ้นนี้
โดยสร้างจุดที่มีขนาดใหญ่ สร้างพ้ืนผิวรองรับที่มีความมันเงาสูงภาพสะท้อนกลับของผู้ชมผลงานเพ่ือ
เกิดปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในลักษณะผลงานดังกล่าว เป็นการวิเคราะห์และเกิดประเด็นใหม่ในการ
สร้างสรรค์รูปแบบผลงานในชุดศิลปนิพนธ์ ให้วิเคราะห์ถึงสาระส้าคัญของผลงานมิติแห่งการรับรู้ใหม่
เป็นชิ้นงานที่ต่อยอดทางความคิดเข้าไปสู่ตัวผลงานในลักษณะ installation art  ศิลปะการจัดวาง ซึ่ง
เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชุดหลังๆ
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ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3 (ดูภาพประกอบที่ 28) 
ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
 

ลักษณะผลงานชิ้นที่ 16 นี้ แสดงเห็นถึงการสร้างพ้ืนผิวที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากชิ้นเดิม
เดิมๆ โดยการทดลองเทคนิคใหม่สร้างพ้ืนผิว โดยใช้ ดินสอเพ่ือสร้างความมันเงาที่เปลี่ยนไปจากเดิม
แต่ยังเหลือสาระ ของการสร้างจุดที่น้ามาพัฒนาต่อ ลักษณะทางกายภาพของผลงานชิ้นนี้จะมีเพียงแค่
สีด้าที่น้ามาใช้เพื่อขับเน้นพื้นผิว เป็นหลัก 

 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 4 (ดูภาพประกอบที่ 29 และ 30) 
ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
 

ลักษณะของผลงานชิ้นนี้แตกต่างไปจากเดิมลักษณะทางกายภาพที่เป็น 3 มิติเป็นรูปทรงกลม
ของวัสดุจริงที่มีอยู่ทั่วไปในชีวิตประจ้าวันแสดงให้เห็นถึงมิติในการรับรู้ใหม่และการพัฒนาต่อยอด
เทคนิคจากเดิม แต่ยังคงเหลือสาระทางเทคนิคของการซ้้าที่เกิดจากร่องรอยของวัสดุที่จะเห็นในตัว
ผลงานคือเส้นที่เกิดจากจังหวะของวัสดุในขนาดที่เท่ากันแสดงให้เห็นถึงเส้นแนวนอนที่วิ่งไปอย่าง
ราบเรียบสอดคล้องกับวงกลมที่เป็นลักษณะของวัสดุ ใช้กระบวนการและเทคนิคในการเคลือบพ้ืนผิว
ให้เกิดความมันเงาและร่องรอยที่เกิดจากคราบหยดของคาบน้้ามัน ที่ไหลผ่านตรงวัสดุรองรับแต่
อย่างไรก็ตามวงกลมท่ีเกิดจากวัสดุก็มีเส้นและร่องรอยเดิมของสัจจะวัตถุตัวเดิมคือวงกลมที่ซ่อนลงไป
ในตัววัสดุเองก็ยังคงรูปเดิมให้เห็นความลึกและขนาดที่ลดหลั่นกันลงไป ในการขับเน้นและพัฒนาต่อ
จากชิ้นเดิมคือหยิบใช้แค่จุดที่เกิดจากวัสดุจริงๆ และมีขนาดใหญ่ขึ้นจากปกติ ถึงความจริง ของตัวตน
และสาระของวัสดุเอง 

รายละเอียดของด้านหลังผลงานแสดงให้เห็นเส้นของวัสดุที่มีความเป็นระเบียบและให้มิติแห่ง
การรับรู้ใหม่สามารถที่จะเข้าใจในเชิงของกายภาพได้ง่าย เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ว่างให้มีความหมายใหม่ใน
ที่นี้หมายถึงพ้ืนที่ติดตั้งเปลี่ยนพ้ืนที่ว่างให้กลายเป็นงานควบคู่ไปกับ ติดตั้งผลงานเพ่ือเล่นกับพ้ืนที่ ที่
เป็นพื้นที่แสดงงานอีกด้วย 

 
ระยะที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 5 (ดูภาพประกอบที่ 31) 
ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
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จากผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 เกิดการพัฒนาเทคนิคโดยใช้ขนาดของวงกลมของวัสดุ สร้าง
กระบวนการการอัดและทับซ้อนวัสดุชิ้นเดิมแต่เลือกใช้วัสดุในการสร้างสรรค์งานชิ้นนี้โดยเลือกใช้ 
พ้ืนผิวรองรับที่เป็น 2 มิติที่สร้างขึ้นจากกระบวนการทางจิตรกรรมสร้างพ้ืนผิวให้มีความมันเงา 
สามารถที่จะรองรับขนาดของวงกลมมี พื้นท่ีว่างในการขับเน้นรูปทรงวงกลม ให้มีลักษณะเด่นขึ้น โดย
ตัวหลักของวงกลมใช้กระบวนการฝนหรือ Drawing ลงไปตรงวัสดุโดยตรงเพ่ือสร้างพ้ืนผิวที่มีลักษณะ
เหมือนเหล็กสร้างจุดตรงกลางโดยเพิ่มสารเรืองแสงให้เห็นมิติเมื่ออยู่ในพ้ืนที่ที่มีความมืด 

 
ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 6 (ดูภาพประกอบที่ 32 และ 33) 
ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
 

ลักษณะผลงานชิ้นนี้พัฒนาต่อมาจากสาระของวัสดุซึ่งเป็นกระดาษช้าระแบบส้าเร็จรูปที่มี
วงกลมอยู่ในตัวของเขาเองสร้างกระบวนการทางเทคนิคเปลี่ยนแปลงพ้ืนผิวเดิมให้มีความแข็งแรง
คงทนเพิ่มความมันเงาให้กับตัววัสดุและแสดงจังหวะโดยการซ้้าของวัสดุและจัดซ้อนทับกันในลักษณะ
ของการตั้งขึ้นแนวตรงสามารถมองได้รอบด้านแสดงให้เห็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงวัตถุเดิม
ของอุตสาหกรรมที่จัดการกับการผลิตในระบบอุตสาหกรรมเพ่ือตอบสนองการใช้งานของคน โดยไม่ได้
ค้านึงถึงทรัพยากรธรรมชาติในตัวผลงานชิ้นนี้แสดงเห็นถึงประเด็นของต้นตอของวัสดุ ได้อย่างชัดเจน
จึงเป็นการวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ออกมาในเชิง 3 มิติเพ่ือให้เกิดการอุปมาอุปไมยใน
กายภาพของผลงานและวิเคราะห์หรือความจริงของวัสดุโดยใช้กลวิธีทางจิตรกรรมเพ่ือเข้าถึงการ
ตีความหมายใหม่ทางความรู้สึกท้าให้เกิดการรับรู้ใหม่แล้วพินิจพิจารณาสิ่งที่เผชิญอยู่เบื้องหน้า 

รายละเอียดของผลงานชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึงร่องรอยที่เกิดจากการสร้างทาง กิจกรรมและ
พ้ืนผิวของวัสดุจริงที่เป็นเส้นม้วนเรียงตัวกันอยู่ในรูปทรงด้านใน สร้างจังหวะบิดตัวของวัสดุเพ่ือเห็น
แก่นแท้ของ วัสดุเองที่ซ่อนอยู่ในตัวผลงานลักษณะทางกายภาพเหมือนวงปีของต้นไม้ที่เกิดจากความ
บังเอิญในการซ้้าของวัสดุสามารถเชื่อมโยงประเด็นหลักของผลงานชิ้นนี้ 

 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 7 (ดูภาพประกอบที่ 34 และ 35) 
ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
 

ลักษณะของผลงานชิ้นนี้มีโครงสร้างหลักมาจากตัววัสดุเอง เกิดการสร้างสรรค์และ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนผิวโดยใช้สีด้าในการขับเน้นรูปทรงของตัวของวัสดุเองแล้วมีการบิดสร้างการรับรู้ใหม่
เปลี่ยนโครงสร้างหลักของตัววัสดุให้เกิดเส้นสร้างร่องรอยตรงร่องของวัสดุให้มีสีโดยเพ่ิมผงเรืองแสงให้
เกิดแสงในพ้ืนที่มืดลักษณะดังกล่าวเพ่ือขับเน้นรูปทรงของตัววัสดุเองและเส้นที่เกิดจากกระบวนการ
ทางจิตรกรรมสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของผลงานชิ้นนี้ ให้เกิดการตั้งค้าถามใหม่ถึงคนไกล
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การผลิตที่สอดคล้องกับการใช้งานในชีวิตประจ้าวันในการวิเคราะห์ผลงานชิ้นนี้เริ่มต้นจากการเฝ้า
สังเกตตัวเองและวัตถุที่สามารถพบเจอในพ้ืนที่การใช้งาน ในชีวิตประจ้าวันความงามที่เกิดจากวัตถุที่
ประกอบด้วยเส้นรูปทรงขนาดที่มีความน่าสนใจในเชิงกายภาพสามารถเชื่อมโยงกับวิธีคิดที่มุ่งเน้นไปสู่
สาระส้าคัญของวัตถุยิ่งเพ่ิมความน่าสนใจให้กับผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าเลยเลือกที่จะน้าวัตถุชิ้นนี้มาใช้ใน
การทดลองและสร้างสรรค์งานชิ้นนี้เชื่อมโยงกันเข้ากับวิธีคิดลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมยัง
สามารถที่จะเกิดค้าถามและวิเคราะห์ประเด็นใหม่ๆ ซึ่งเป็นหัวใจส้าคัญของสาระแห่งนามธรรม เกิด
การรับรู้ที่ต่างกันเข้าใจในประเด็นที่ต่างกันแต่ยังสามารถเข้าใจในทัศนธาตุ (Elements) พ้ืนฐานทาง
องค์ประกอบศิลป์ได ้

รายละเอียดและจังหวะการโค้งของวัสดุเองที่เพ่ิมความน่าสนใจของเส้นและจังหวัดที่ส้าคัญ
ของร่องรอยพื้นผิวของวัสดุการบิดตัวของวัสดุซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของการกระท้าของ ข้าพเจ้า 
เพ่ือสร้างกายภาพของตัวผลงานให้มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 8 (ดูภาพประกอบที่  36, 37 และ 38) 
ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
 

จากผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 19 นั้นแสดงให้เห็นถึงการต่อเนื่องการซ้้าขึ้นเป็น 3 มิติใน
ลักษณะแนวตั้งแต่น้ามาพัฒนาต่อยอดในลักษณะของพ้ืนผิวและการกดซ้้าลงไปในตัววัสดุเพ่ือสร้าง
จังหวะใหม่บนวัสดุผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้ที่21 นี้เลือกใช้วัสดุเดิมคือกระดาษช้าระแบบม้วนขนาดใหญ่
มีจ้านวน 3 ชิ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงพ้ืนผิวของตัววัสดุที่มีความน่าสนใจโดยใช้กระบวนการเทคนิคทาง
จิตรกรรมเพ่ิมและลดสีลงสร้างพ้ืนผิวที่มีความมันเงาสูงและมีความด้านเพ่ือขับเน้นรูปทรงจะเห็นถึง
จังหวะการซ้้าท้ัง 3 ชิ้นที่วางกับพ้ืนที่ในระยะห่างท่ีพอดีกัน ลักษณะของกายภาพเองอยู่ในตัวอะคริลิค
ใสเพื่อสามารถคงทนและลดความชื้นของสภาพอากาศด้านนอก และยังสามารถมองเห็นได้ทุกด้าน 

ลักษณะเด่นของผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 21 นี้ มีรายละเอียดผลงานที่สามารถมองเห็นได้
ทั้งหมดทุกด้านและมีร่องรอยที่ชัดเจนของตัววัสดุเองท่ีเป็นเส้นลักษณะคล้ายๆ วงปีของต้นไม้และเพ่ิม
เทคนิคกระบวนการเกษตรกรรมโดยการสร้างร่องรอยบนพ้ืนผิวหน้านั้นให้มีความหมายเท่ากับทัศน
ธาตุ Elements จุดทางองค์ประกอบศิลป์เพ่ือขับเน้นสาระส้าคัญของวัสดุที่มีลักษณะทางกายภาพ
เป็นวงกลมเหมือนลักษณะ เดียวกันกับจุดรายละเอียดผลงานทั้ง 3 ชิ้นจะมีความต่างกันในแต่ละชิ้น
จะขับเน้นล่องลอยในวิธีที่ต่างกัน โดยชิ้นแรกมุมซ้ายด้านบน จะเปลี่ยนแปลงพ้ืนผิวด้วยการใช้น้้าหนัก
ที่ด้านแสดงให้เห็นถึงร่องรอยการซ้้าเป็นวงกลมของพ้ืนผิวเองของวัสดุส่วนผลงานชิ้นที่ 2 มุมบน
ขวามือใช้การเจาะให้เห็นพ้ืนที่ด้านนอกซึ่งเป็นวงกลมสามารถมองลอดผ่านไปยังสิ่งแวดล้อมทั้งหมด
ของห้องแสดงผลงานได้แต่ยังคงเหลือร่องรอยของวัสดุเองที่เป็นเส้นวงกลมลักษณะคล้ายจุดซ้้าๆ 
กันลงไปในผลงาน 
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ลักษณะของผลงานชิ้นที่ 3 หนึ่งในผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 21 นี้แสดงเห็น รายละเอียด ที่
ต่างกัน 2 ชิ้นที่ผ่านมา โดยเลือกใช้การกดทับของวัสดุที่มีลักษณะเป็นวงกลมกดลงไปบนตัววัสดุเองให้
เกิดร่องรอยพื้นผิวความลึกลักษณะจะเป็นคล้ายวงกลมอัดลงไป ให้เกิดร่องรอยพื้นผิวของวัตถ ุ

 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 9 (ดูภาพประกอบที่ 39, 40 และ 41) 
ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
 

ลักษณะของผลงานชิ้นนี้ เป็นเรือซึ่งมีรูปทรงน่าสนใจในการเปลี่ยนแปลงพ้ืนผิวและการรับรู้
ใหม่ โดยลักษณะกระบวนการทางเทคนิคทางจิตรกรรมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ใหม่และ
สามารถจัดการวัตถุธรรมดาสามัญชิ้นนี้ ให้เข้ากับกระบวนการคิด ที่มุ่งเน้นไปหาสาระส้าคัญทาง
นามธรรมเพ่ือให้เกิดการรับรู้และการเข้าใจใหม่ 

การเลือกใช้วัสดุของชิ้นนี้เลือกใช้วัสดุที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและมีความหมายเดิมซ่อนเร้น
มาอยู่คือมีลักษณะลักษณะเป็นเรือซึ่งมีความหมายติดมากับตัววัสดุเองซึ่งเป็นอะไรที่ท้าทายข้าพเจ้า
มากที่สุดคือการเลือกใช้เทคนิคกระบวนการทางจิตรกรรมเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเดิมของวัสดุนั้นเลย
เลือกใช้กระบวนการเทคนิคการอัดวัสดุลงไปบนพ้ืนผิวไม้แล้วสร้างน้้าหนักสีลดความหมายเดิมลงเห็น
แค่รูปทรงภายนอก โดยการใช้สีด้าเพ่ือขับในรูปทรงทั้งหมดของตัวผลงาน 

 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 10 (ดูภาพประกอบที่ 42 และ 43) 
ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ 
เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
 

ลักษณะทางกายภาพผลงาน มีลักษณะเป็น 3 มิติสามารถมองได้ทุกด้านซึ่งพัฒนาต่อยอดมา
จากผลงานชิ้นก่อน ชิ้นนี้หรือว่าเป็นชิ้นสุดท้ายในการสร้างสรรค์และต่อยอดความคิดลักษณะการ
น้าเสนอผลงานชิ้นนี้ เลือกใช้กระบวนการเดิมคือการทับซ้อนของวัสดุและท้าพ้ืนผิวพัสดุและ
ความหมายใหม่และการตีความใหม่ทางการรับรู้เพ่ือการเห็นลักษณะทางกายภาพของผลงานชิ้นนี้มี
ลักษณะ ชัดเจนในตัววัสดุที่สามารถคงรูปด้วยตัวของวัสดุเองในลักษณะพิเศษดังกล่าว ท้าให้วิเคราะห์
และสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ออกมาในลักษณะของผลงานที่สามารถปกคลุมกับวัตถุอ่ืนๆ ได้ใน
กระบวนการ เทคนิคและวิธีการผลงานชิ้นนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาไปอีกรูปแบบหนึ่ งของตัววัสดุที่ไม่
จ้าเป็นต้องไปยึดเกาะกับอะไรแต่สามารถคงตัวและอยู่ด้วยตัวของตัวมันเองได้ ลักษณะกระบวนการ
ทางเทคนิคนี้สามารถเชื่อมโยงกับวิธีคิดที่ ที่เชื่อมโยงเข้าหากัน การสอดคล้องระหว่างเทคนิคทาง
จิตรกรรมและระบบการผลิตทางอุตสาหกรรมทั้งสองสิ่งนี้ ต่างเชื่อมโยงกันและสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันคือเพ่ือตอบสนองมนุษย์เหมือนกัน 
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ภาพรายละเอียดของผลงานแสดงให้เห็นถึงร่องรอยสิ่งที่ถูกควบคุมโดยใช้การขับเน้นโดยการ
กดและการฝนน้้าหนักลงไปในวัสดุที่ถูกปกคลุมให้เห็นร่องรอยความจริงด้านในของวัสดุความหมาย
เดิมของวัสดุการเลือกใช้วัสดุในการเป็นโครงสร้างข้างในในการถูกปกคลุมนั้นเลือกใช้วัสดุคือ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นจริงในชีวิตประจ้าวันของตัวข้าพเจ้าและมีปฏิสัมพันธ์อยู่ตลอดนั่นก็คือ
รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้เป็นประจ้าข้าพเจ้ากลับมองตัวเองแล้วคิดวิเคราะห์ว่าวัสดุจริงมันมีความหมายใน
ตัวของมันเองสาระจริงของวัสดุนั้นคือรูปทรงร่องรอยมีทัศนธาตุพ้ืนฐานทางองค์ประกอบศิลป์สามารถ
ที่จะจับมาวิเคราะห์และพัฒนาต่อยอดได้และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับวิธีคิดในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้
อีกด้วย 

แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานอันมี รูปแบบ เทคนิคและวิธีการน้าเสนอในแบบฉบับที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความเป็นต้นแบบ (Original) ที่ไม่ติดอิทธิพลใครหรือมีลักษณะทางกายภาพ
ของผลงานที่คล้ายคลึงกับศิลปินท่านอ่ืน 

 

หลักการวิเคราะห์ผลงานทั้งหมดลักษณะของผลงานจะมุ่งเน้นไปหาวัสดุและพยายาม
เปลี่ยนแปลงพ้ืนผิวและสร้างพ้ืนผิวใหม่แสดงการซ้้าผ่านขนาดและรูปทรงและจ้านวนของวัสดุซึ่งเห็น
กลไกการผลิตของอุตสาหกรรมที่มีจ้านวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้าได้ขับเน้น
รูปทรงโดยการใช้สีให้น้อยที่สุดส่วนใหญ่แล้วจะใช้สีด้าเพ่ือลดความหมายทางสีลงเพ่ือให้แสดงรูปทรง
ขนาดของตัววัสดุได้ชัดเจนมากขึ้นและเพ่ิมความมันเงาให้กับสีเพ่ือสร้างมิติเข้าไปในตัววัสดุให้ผิวที่
ต่างกันเพื่อแสดงรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ภายใต้วัสดุ  
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ภาพที่ 13 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1 

ชื่อผลงาน  สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 1 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  40 x 60 ซม. 
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ภาพที่ 14 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2  

ชื่อผลงาน สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 2 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  40 x 60 ซม. 
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ภาพที่ 15 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3 

ชื่อผลงาน สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 3 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
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ภาพที่ 16 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 4 

ชื่อผลงาน สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 4 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
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ภาพที่ 17 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 5 

ชื่อผลงาน สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 5 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
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ภาพที่ 18 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 6 

ชื่อผลงาน สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 6 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
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ภาพที่ 19 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 7 

ชื่อผลงาน สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 7 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
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ภาพที่ 20 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 8 

ชื่อผลงาน สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 8 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
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ภาพที่ 21 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 9 

ชื่อผลงาน สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 9 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 
 

ภาพที่ 22 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 10 

ชื่อผลงาน สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 10 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
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ภาพที่ 23 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 11 

ชื่อผลงาน สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 11 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
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ภาพที่ 24 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 12 

ชื่อผลงาน สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 12 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
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ภาพที่ 25 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 13 

ชื่อผลงาน สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 13 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
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ภาพที่ 26 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1 

ชื่อผลงาน สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 14 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
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ภาพที่ 27 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2 

ชื่อผลงาน สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 15 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
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ภาพที่ 28 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3 

ชื่อผลงาน สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 16 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
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ภาพที่ 29 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 4 

ชื่อผลงาน สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 17 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
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ภาพที่ 30 ภาพรายละเอียดของผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 4 

ชื่อผลงาน Black Circle 01 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
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ภาพที่ 31 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 5 

ชื่อผลงาน Black Circle 02 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
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ภาพที่ 32 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 6 

ชื่อผลงาน ต้นไม้สู่ต้นไม้ 01 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
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ภาพที่ 33 ภาพรายละเอียดของผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 6 

ชื่อผลงาน ต้นไม้สู่ต้นไม้ 01 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
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ภาพที่ 34 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 7 

ชื่อผลงาน Curve of Metal sheet 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
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ภาพที่ 35 ภาพรายละเอียดของผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 7 

ชื่อผลงาน Curve of Metal sheet 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
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ภาพที่ 36 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 8 

ชื่อผลงาน จากต้นไม้สู่ต้นไม้ 02 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม.  
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ภาพที่ 37 ภาพรายละเอียดของผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 8 
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ภาพที่ 38 ภาพรายละเอียดของผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 8 
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ภาพที่ 39 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 9 

ชื่อผลงาน เรือ 
เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
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ภาพที่ 40 ภาพรายละเอียดของผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 9 
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ภาพที่ 41 ภาพรายละเอียดของผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 9 

 
  



63 

 
 

ภาพที่ 42 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 10 

ชื่อผลงาน ปกคลุม 

เทคนิค  จิตรกรรมเทคนิคผสม 

ขนาด  150 x250 ซม. 
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ภาพที่ 43 ภาพรายละเอียดของผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 10 
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บทที่ 5 
บทสรุป 

 
การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในหัวเรื่อง “สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม” ของข้าพเจ้านี้ 

เป็นการศึกษาวัสดุทางอุตสาหกรรมที่ใช้ในชีวิตประจ้าวันทั่วไป เปลี่ยนแปลงความหมายและ
ความรู้สึกเดิมของเดิมด้วยใช้เทคนิคทางจิตรกรรมสร้างพ้ืนผิว สี รูปทรง เพ่ิมและลดทอนในการ
สร้างสรรค์เพ่ือสร้างการรับรู้ใหม่และกระตุ้นในเห็นสาระส้าคัญของวัสดุใหม่ที่เกิดขึ้น ทิศทางที่มาของ
แนวคิดลักษณะดังกล่าว เป็นผลสืบนอกมาจากสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ้าวันที่พบเจอ ด้วยเลือก
เอา กระดาษช้าระ ที่ขายทั้งไปมาใช้เป็นหลัก 

หลังจากปลายยุค 60’s จนถึงช่วงต้นยุค 70’s มีการถือก้าเนิดขึ้นของศิลปะแนวทางใหม่ที่
เรียกว่า Post-Minimalism (ศิลปะยุคหลังมินิมอลลิสม์) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดและ
สุนทรียะของมินิมอลลิสม์ และพยายามต่อยอดและขยายขอบเขตความคิดให้ไปไกลกว่าเดิม ด้วยการ
ใช้ข้าวของในชีวิตประจ้าวัน วัตถุธรรมดาสามัญที่แสดงออกถึงสุนทรียะของเนื้อแท้แห่งวัตถุ ทัศนะ 
ความคิด ความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลา
ของการศึกษาสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ ล้วนถูกประกอบสร้างขึ้นมาจากองค์ความรู้ต่างๆ ในหลายแง่มุม
ที่เติมโตคู่ขนานไปพร้อมวุฒิภาวะและประสบการณ์การท้างานทางด้านศิลปะที่ถูกสะสมมาในระยะ
ช่วงเวลาหนึ่งซึ่งยังมีเส้นทางเดินอีกยาวไกล อุปสรรคและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงของการท้างาน
นี้ ถือว่าเป็นบทเรียนที่ดี ที่จะช่วยหล่อหลอมขัดเกลา ประสบการณ์และสติปัญญาของข้าพเจ้าให้แก้ไข
ปัญหาและพัฒนาผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผลงานการสร้างสรรค์ในส่วนของชิ้นงานภาคปฏิบัติทั้งหมดของการท้างานศิลปนิพนธ์นี้ 
เปรียบได้กับเข็มทิศน้าทางให้ข้าพเจ้าได้พบกับแนวทางการท้างานสร้างสรรค์อันเป็นเอกลักษณะ
เฉพาะตัว ถึงแม้ว่าบางชิ้นงานผลสะท้อนในหลายๆ ด้าน ทั้งความคิดรูปแบบและวิธีการเสนอจะไม่ดี
เท่าท่ีควร ข้าพเจ้าก็ยังมีความพึงพอใจ เพราะข้อผิดพลาดและปัญหาของชิ้นงานเหล่านั้น ท้าให้ได้ขัด
เกลาตนเองและยังได้เรียนรู้ว่า “อะไรดี อะไรไม่ดี และที่ดีนั้น ดีตรงไหน ดีอย่างไร ส่วนที่ไม่ดีนั้น มัน
ไม่ดีตรงไหน เพราะอะไรและที่ส้าคัญก็คือ ควรจะแก้ไขอย่างไร” ค้าถามและค้าตอบจากประสบการณ์
ในการท้างานที่เกิดขึ้น จะเป็นบันทึกบทเรียนทางศิลปะชิ้นส้าคัญของข้าพเจ้าที่น้าไปสู่การศึกษา 
ค้นคว้า วิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผลงานชิ้นต่อๆ ไป 
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บรรณานุกรม 
 

คอตติงตัน เดวิด. ศิลปะสมัยใหม่ : ความรู้ฉบับพกพา (กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2554),  172. 
จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. โลกศิลปะศตวรรษที่ 20 (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2552), 180. 
ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบศิลปะ (กรุงเทพ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง, 2553), 21. 
อิทธิพล ตั้งโฉลก, สูจิบัตรนิทรรศการจิตรกรรมชุด วัตถุแห่งจิต (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

2545) 30. 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 
 

ผลงานช่วงเสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์ 
สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 1  จิตรกรรมเทคนิคผสม ขนาด 40x50 ซม. 
สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 2  จิตรกรรมเทคนิคผสม ขนาด 40x50 ซม. 
สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 3  จิตรกรรมเทคนิคผสม ขนาด 150x250 ซม. 
สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 4  จิตรกรรมเทคนิคผสม ขนาด 160x250 ซม. 
สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 5  จติรกรรมเทคนิคผสม ขนาด 150x250 ซม. 
สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 6  จิตรกรรมเทคนิคผสม ขนาด 150x250 ซม. 
สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 7  จิตรกรรมเทคนิคผสม ขนาด 150x250 ซม. 
สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 8  จิตรกรรมเทคนิคผสม ขนาด 150x250 ซม. 
สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 9  จิตรกรรมเทคนิคผสม ขนาด 150x250 ซม. 
สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 10  จิตรกรรมเทคนิคผสม ขนาด 150x250 ซม. 
สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 11  จิตรกรรมเทคนิคผสม ขนาด 150x250 ซม. 
สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 12  จิตรกรรมเทคนิคผสม ขนาด 150x250 ซม. 
สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 13  จิตรกรรมเทคนิคผสม ขนาด 150x250 ซม. 
 

ผลงานศิลปนิพนธ์ 
สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 14  จิตรกรรมเทคนิคผสม ขนาด 150x250 ซม. 
สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 15 จิตรกรรมเทคนิคผสม ขนาด 150x250 ซม. 
สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 16  จิตรกรรมเทคนิคผสม ขนาด 120x200 ซม. 
Black Circle 01      จิตรกรรมเทคนิคผสม ขนาด แปรผันตามพ้ืนที ่
Black Circle 02     จิตรกรรมเทคนิคผสม ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 
ต้นไม้สู่ต้นไม้ 01    จิตรกรรมเทคนิคผสม ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 
Curve of Metal sheet   จิตรกรรมเทคนิคผสม ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 
ต้นไม้สู่ต้นไม้ 02    จิตรกรรมเทคนิคผสม ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 
เรือ      จิตรกรรมเทคนิคผสม ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 
ปกคลุม     จิตรกรรมเทคนิคผสม ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 
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ชื่อ – นามสกุล วุฒิชัย ใจเขียว 
วัน/เดือน/ปีเกิด 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 

ที่อยู่  285 ม.9 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา 56150  

โทรศัพท์ 087-360-1700 

อีเมล์  wuttichai.jaikeaw@gmail.com 

 

ประวัติการศึกษา  
2549 – 2555 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม จังหวัดพะเยา 
2555 – 2556 วิทยาลัยช่างศิลป ลาดกระบัง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร 

2556 – ปัจจุบัน ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม) คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ประวัติการแสดงงาน  
2559 นิทรรศการศิลปกรรมนักศึกษา อาชีวศึกษาศึกษาร้อยเอ็ด, จังหวัดร้อยเอ็ด 

2557 นิทรรศการ “NEWBORN”, Kalwit Studio & Gallery, กรุงเทพมหานคร 
2555 นิทรรศการศิลปกรรมนักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ลาดกระบัง สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์  
 

เกียรติประวัติ  
2560 - ร่วมแสดง ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 

 - ร่วมแสดง ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 

2555 - รางวัลชนะเลิศ การประกวดศิลปกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว วิทยาลัยช่างศิลปลาดกระบัง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
กรุงเทพมหานคร 

2554 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดศิลปกรรมนักศึกษา วิทยาลัย
ช่างศิลปลาดกระบัง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเขียนภาพสด  

“มุมสวยช่างศิลป์” วิทยาลัยช่างศิลปลาดกระบัง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
กรุงเทพมหานคร 


