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  บทคัดย่อ 

                   ข้าพเจ้าได้เดินทางเข้ามาอาศยัอยูใ่นสงัคมเมืองเพราะความจ าเป็นและในระหวา่งนัน้ 
ข้าพเจ้าได้สงัเกตการณ์ให้ความส าคญัเร่ืองของธรรมชาติท่ีแตกตา่งออกไปกบัวิถีชีวิตในภมูิล าเนา
ของข้าพเจ้า เน่ืองจากโครงสร้างของเมืองครอบคลมุและสงูใหญ่  ท าให้ข้าพเจ้าได้สมัผสัการท่ี
ธรรมชาตกิ าลงัหายไปเม่ือเทียบกบัภาพของภมูิล าเนาของข้าพเจ้า  ดงันัน้ ข้าพเจ้าจึงสร้างผลงาน
จิตรกรรม ท่ีใช้สีจากธรรมชาตเิชน่สีฝุ่ น สร้าง จดุ เส้น พืน้ผิว รูปทรง ท่ีเป็นธรรมชาต ิคณุสมบตัิของ
สีฝุ่ นท่ีสามารถเช็ดล้าง ขดัออก ให้ส่ือความหมายถึงธรรมชาตท่ีิก าลงัจางหายไป และเลือกใช้สีท่ีมา
จากระบบอตุสาหกรรมเพื่อสร้างลกัษณะพืน้ผิว ความหนานนูจนเป็นมวลท่ี หนกัแนน่ ทบึตนั เพ่ือ
ชวนให้นกึถึงลกัษณะของสิ่งก่อสร้าง  ข้าพเจ้าจงึ ต้องการถ่ายทอดมมุมองภาพของสิ่งก่อสร้างท่ีเข้า
มาแทนพืน้ท่ีของธรรมชาติ โดยข้าพเจ้าน าเสนอภาพและมมุมองในปัจจบุนัท่ีธรรมชาตถิกูแทนท่ี
ด้วยสิ่งก่อสร้างท าให้เห็นถึงความแปลกแยก แตกตา่ง และอยากกระตุ้นให้ผู้ชมรู้สกึถึงความส าคญั
ของธรรมชาตท่ีิก าลงัจะเลือนหายไป 
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Abstract 

                     I  traveled to live in this urban society because of the necessity. At that time 
I observed and value the nature that differentiate by the way of life in my homeland 
because the structure of the city is engulf and huge. When I compare it to my homeland, 
the contact with the nature was faded away. Thus, I create this painting work that uses 
natural color such as a colored powder to create dot, line, surface, and shape that looks 
natural. The characteristic of a colored powder is it can be wiped off, and significant to 
natural that faded away. I choose the color from industry to create surfaces that bold until 
becoming firmly and impervious mass to reminisce the buildings and to convey the view 
of building that replace the natural. I present the aspect that nature was replaced by the 
buildings to show the differences and to arouse the audiences to be conscious of nature 
that will fade away. 
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           ข้าพเจ้าจกัรู้สกึซาบซึง้และยินดีเป็นอย่างยิ่งหากศิลปนิพนธ์ชดุนีเ้กิดประโยชน์ตอ่สงัคมและ
การศกึษาตอ่ไป 
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 บทที่ 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

           ข้าพเจ้ามีความสนใจเร่ืองของวิถีชีวิตชนบทในภูมิล าเนาของข้าพเจ้าท่ีมีการเปล่ียนแปลง
และพฒันาตามโลกท่ีเข้าสูย่คุโลกาภิวตัน์ ท่ีนิยมสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อแสดงออกถึงความเจริญ  
ข้าพเจ้าจงึต้องการสะท้อนภาพการแทนท่ีของวฒันธรรมสมยัใหมแ่ละสิ่งก่อสร้างท่ีเข้ามาบดิเบือน 
ความเป็นธรรมชาติโดยท่ีคนในท้องถ่ินกลบัมองวา่ความเจริญเหลา่นัน้ดีกวา่ งามกว่าสิ่งท่ีตนเองมี 
แตใ่นทางตรงกนัข้ามสิ่งก่อสร้างเหลา่นัน้กลบัคอ่ยๆเข้ามามีบทบาทกบัวิถีชีวิต ท าลายบรรยากาศ
ของความเป็นชนบท เข้ามาท าลายความอดุมสมบรูณ์ของดนิ น า้ อากาศ ซึง่เป็นปัจจยัหลกัในการ
ใช้ชีวิต   ในการเดนิทางกลบับ้านของข้าพเจ้าจะพบกบัภาพของความเจริญของวตัถท่ีุผสมเข้ากบั
บรรยากาศของธรรมชาต ิและนบัวนัจะยิ่งมากขึน้ จนกลายมาเป็นการท าลาย เอกลกัษณ์ความเป็น
ธรรมชาตแิละถ้าปลอ่ยให้สิ่งก่อสร้างเหลา่นัน้แผข่ยายสูธ่รรมชาติอยา่งหิวกระหาย เราอาจไมเ่หลือ
ภาพของชนบทและความเป็นธรรมชาติ และการท่ีข้าพเจ้าหยิบยกประเดน็นีข้ึน้มาเพ่ือให้ตระหนกั
ถึงปัญหาสิ่งก่อสร้างท่ีขยายออกเป็นบริเวณกว้างและรุกล า้ธรรมชาติอยา่งไมมี่ทา่ทีท่ีจะสิน้สดุจงึ
กลายมาเป็นแรงบนัดาลใจของข้าพเจ้า 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

              ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดมมุมองภาพของสิ่งก่อสร้างท่ีเข้ามาแทนพืน้ท่ีของธรรมชาติ โดย
ข้าพเจ้าน าเสนอภาพและมมุมองในปัจจบุนัท่ีธรรมชาตถิกูแทนท่ีด้วยสิ่งก่อสร้างท าให้เห็นถึงความ
แปลกแยก แตกตา่ง และอยากกระตุ้นให้ผู้ชมรู้สกึถึงความส าคญัของธรรมชาตท่ีิก าลงัจะเลือน
หายไปโดยใช้รูปแบบงานจิตรกรรม ท่ีแสดงเนือ้หาสาระดงักลา่วเช่ือมโยงกบัวสัดท่ีุสามารถขับเน้น
เนือ้หาสาระของวสัดนุัน้ๆและเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ในเนือ้หา รูปแบบ เทคนิค ให้เกิดเอกภาพใน
งานจิตรกรรมของข้าพเจ้า 
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แนวความคิดในการสร้างสรรค์  

              ข้าพเจ้าน าเสนอความเปล่ียนแปลงในพืน้ท่ีของธรรมชาต ิ มาเป็นเนือ้หาในการสร้างสรรค์
โดย ใช้เทคนิคท่ีเป็นขัว้ตรงข้ามกนัในการสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดความรู้สึกท่ีแปลกแยก แตกตา่งกนั 
ข้าพเจ้าเลือกมมุมองท่ีพบเห็นได้ทัว่ไปในท้องถ่ินท่ีก าลงัพฒันา  

              รูปทรงของธรรมชาตถิกู รูปทรงสมยัใหมเ่ข้ามาแทนท่ีและบดบงัจนกลายเป็นภาพท่ี
คุ้นเคยจนลืมตระหนกัถึงความส าคญัของธรรมชาติ ข้าพเจ้าได้ลดทอนรายละเอียดรูปทรงให้เป็น
รูปทรงกึ่งนามธรรมเพ่ือแสดงทศันะธาตท่ีุเป็นเอกลกัษณ์ของแตล่ะรูปทรงออกมา  โดยขบัเน้น
เทคนิคให้เห็นถึงความแตกตา่งเชน่ ข้าพเจ้าใช้สีท่ีมาจากธรรมชาตเิชน่สีฝุ่ นสร้าง จดุ เส้น พืน้ผิว 
รูปทรง ท่ีเป็นธรรมชาตแิละใช้คณุสมบตัขิองสีฝุ่ นท่ีสามารถเช็ดล้าง ขดัออก ให้ส่ือความหมายถึง
ธรรมชาตท่ีิก าลงัจางหายไป และเลือกใช้สีท่ีมาจากระบบอตุสาหกรรมเพ่ือสร้างลกัษณะพืน้ผิว 
ความหนานนูจนเป็นมวลท่ี หนกัแนน่ ทบึตนั เพ่ือชวนให้นกึถึงลกัษณะของสิ่งก่อสร้าง 

ขอบเขตของโครงการ 

             1. ขอบเขตทางด้านเนือ้หา  เป็นภาพจิตรกรรมท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของสิ่งก่อสร้างท่ีเข้ามาแทน        

                 ท่ีธรรมชาตแิละแสดง สภาวะการณ์ ท่ีสะท้อนความเปล่ียนแปลงในปัจจบุนั. 

             2. ขอบเขตทางด้านรูปแบบ สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ใช้ทศันธาตผุสมกบัเร่ืองราวของ 

    รูปทรง ทิวทศัน์ในลกัษณะกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) 

             3. ขอบเขตทางด้านเทคนิค เป็นเทคนิคผสมท่ีใช้ สีฝุ่ นและสีท่ีใช้ส าหรับอตุสาหกรรม 

                 สร้างสรรค์ลงบนระนาบ 2 มิตบินผืนผ้าใบ 

วิธีการศึกษา 

1. หาแรงบนัดาลใจและความสนใจ จากสถานการณ์ตา่งๆท่ีเกิดขึน้ โดยออกเก็บข้อมลู

จากพืน้ท่ีจริง 

2. ท าความเข้าใจกบัเทคนิคท่ีเลือก โดยศกึษาคณุลกัษณะพิเศษของสีแตล่ะชนิดและดู

ความเหมาะสมให้สอดคล้องกบัรูปทรงท่ีน ามาใช้ เพ่ือให้เกิดความหมาย 

3. ท าภาพร่างเพื่อพฒันาความคดิและการจดัวางองค์ประกอบ ทดลองใช้ จดุ เส้น พืน้ผิว

ในรูปแบบตา่งๆ และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในภาพร่าง 
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แหล่งข้อมูล 

           1.   ข้อมลูจากภาพถ่ายท่ีเก็บจากภาคสนาม 

              2.   ข้อมลูทางวิชาการ 

            3.   แหลง่หนงัสืออ้างอิงและหนงัสือภาพท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หา 
 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าศิลปนิพนธ์ 

1. อปุกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู, 

1.1 กล้องถ่ายรูป 

1.2  กล้องโทรศพัท์มือถือ 

1.3  สมดุบนัทกึ 

2. วสัดแุละอปุกรณ์ในการสร้างสรรค์ 

2.1 โครงไม้ 

2.2 ผ้าใบ 

2.3 สีฝุ่ น 

2.4 สีโป๊ว 

2.4 สีน า้มนั 

2.5 ฟลิน้ท์โค้ท 

2.6 เกรียงหลายขนาด 

2.7 พูก่นั 

2.8 ฟ็อกกีฉี้ดน า้ 

2.9 เทปกาว
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บทที่ 2 

ข้อมูลและอิทธิพลท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ 

ที่มาของแนวความคิด  

               ข้าพเจ้าได้เดินทางเข้ามาอาศยัอยูใ่นเมืองเพราะความจ าเป็นท่ีต้องเข้ามาศกึษาเลา่เรียน 

และในระหวา่งนัน้ ข้าพเจ้าได้สงัเกตการณ์ให้ความส าคญัในเร่ืองของธรรมชาต ิ ท่ีแตกตา่งออกไป

กบัวิถีชีวิตในภมูิล าเนาของข้าพเจ้า เน่ืองจากโครงสร้างของเมืองครอบคลมุและสงูใหญ่เม่ือข้าพเจ้า

มองไปทางไหนก็พบกบัก าแพงท่ีทบึตนัสีซีดไร้ชีวิต ท าให้เกิดทศันธาตท่ีุแปลกใหมเ่ม่ือเทียบกบัภาพ

ของภมูิล าเนาของข้าพเจ้า จึงกลายมาเป็นความบนัดาลใจในการท าศลิปนิพนธ์ 

อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมและปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 

               กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่ีมีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ห้อมล้อมไปด้วยตกึระฟ้าสงูใหญ่ 

คนจ านวนมากเข้ามาอาศยัและท างานจนหลายพืน้ท่ีในเมืองหลวงเป็นพืน้ท่ีท่ี หนาแนน่แออดัไป

ด้วยผู้คนจ านวนมากและในเม่ือผู้คนเยอะขึน้การขยายตวัของเมืองก็เยอะทวีคณูขึน้ไปตาม ล าดบั 

จนท าให้ภาพของกรุงเทพมหานครเตม็ไปด้วยตกึเล็กตกึใหญ่มากมายแตท่ี่จริงแล้วกรุงเทพมหานคร

เคยอดุมสมบรูณ์ด้วยธรรมชาตแิละสตัว์หลายชนิดท่ีอาศยัอยู่ แตบ่างชนิดกลบัต้องสญูพนัธ์และ

หายไป     โดยการเข้ามาพฒันาให้เมืองเจริญเติบโตและขยายออกไปเป็นวงกว้างมากขึน้เร่ือยๆ    

มีหลกัฐานท่ีว่ากรุงเทพมหานครเคยมีความอุดมสมบรูณ์ 

                    นิตยสาร ไทม์ เคยขนานนามวา่คุ้งบางกระเจ้าว่าเป็น “ Best Urban Oasis”  

          เม่ือปี พ.ศ. 2549 แตใ่นวนันีค้นในชมุชนไมส่ามารถตอบได้วา่ บางกระเจ้ายงัเป็นปอด 

          ให้คนกรุงเทพฯและเน่ืองจากในหลายๆพืน้ท่ีก าลงัประสบปัญหาท่ีดินซึง่เคยเป็นของชาว 

          บ้าน ร้อยละ 90  คอ่ยๆถกูเปลี่ยนมือจากชาวบ้านสูบ่ริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์1 

                

                                                           

            1นิรมล มนูจินดา, “ คืนป่าให้ชีวิต,” National Geographic 17,194 (กนัยายน 2560):104-105. 
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                 จากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้เป็นตวัชีช้ดัท่ีบอกถึงการขยายขอบเขตของโครงสร้างเมืองท่ี

ก าลงัขยายอาณาเขตออกไปอยา่งไมห่ยดุยัง้และไมเ่พียงแตป่ระเทศไทยเท่านัน้ท่ีเกิดเหตกุารณ์

ผืนป่าก าลงัหายไปและการพฒันาก าลงัเข้ามาพืน้ท่ีรอบนอกประเทศไทยหรือทวีป เอเชียก าลงั

พฒันาและมีการขยายตวัของเมืองรวดเร็วท่ีสดุเป็นครัง้แรกในประวตัิศาสตร์    มีนกัประชากร- 

ศาสตร์คาดการณ์วา่ ในปี 2020 ประขากรสว่นใหญ่จากทัง้หมด 7,300  ล้านคน จะอาศยัอยูใ่น

เขตเมือง ในขณะท่ีอตัราการขยายตวัของเมืองยงัคงสงูขึน้อยา่งไมห่ยดุยัง้2 

    

                 ในขณะท่ีธรรมชาตถิกูคกุคามจากการกระท าของมนษุย์  แตม่นษุย์บางกลุม่กลบั

มองวา่การท่ีระบบโครงสร้างของเมืองก าลงัขยายออกไปเป็นสิ่งดี โดยเป็นการยกย่องเชิดชวูา่

พืน้ท่ีท่ีก าลงัถกูพฒันาเป็นการพฒันาท่ีดีโดยไมมี่ผลเสียตามมา  ท าให้ข้าพเจ้าตระหนกัวา่เรา

ก าลงัหลงทาง และละเลยธรรมชาตท่ีิเป็นสิ่งส าคญัท่ีท าให้เรามีชีวิตตอ่ไปได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             2เฮย์เดน ทอมสั, ชีพจรโลกท่ามกลางวิกฤตืโลกร้อน, แปลจาก, Pulse world amidst warm 

weather, แปลโดย ลลติา ผลผลา (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้พบัลชิช่ิง, 2551), 57 
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โลกาภวัิตน์ 

            ค าวา่โลกาภิวตัน์ใน พทุธศกัราช 2560 อาจเป็นค าท่ีล้าสมยั ส าหรับในยคุนี ้  แต่

ส าหรับข้าพเจ้าค าว่าโลกาภิวตัน์นัน้มีความหมายท่ีกว้างและคลมุเครืออยูไ่มน้่อยท่ีข้าพเจ้ายงั

ไมเ่ข้าใจ และเม่ือข้าพเจ้าเร่ิมค้นคว้ากลบัพบวา่ ค าวา่โลกาภิวตัน์  ถกูนิยามไว้หลากหลาย

ความหมาย อาทิเชน่     

                 โลกาภิวตัน์ มีความหมายวา่ การแผ่ถงึกนัทัว่โลก การเข้าถงึโลก การเอาชนะโลก 

              globalisa  (za)tion หมายถงึ  การเปลี่ยนแปลงท่ีกระทบถงึกนัทัว่โลก 3 

 

            จากข้อความข้างต้น เป็นการให้ความหมายของค าวา่โลกาภิวตัน์ท่ีมีคลมุเครือและไม่

ชดัเจนแตเ่ม่ือข้าพเจ้าสืบค้นข้อมลูลกึลงไปข้าพเจ้าก็พบกบังานเขียนท่ีได้ให้ความหมายค าว่า

โลกาภิวตัน์ได้ตรงใจของข้าพเจ้าโดยในหนงัสือของเขาได้ให้นิยามค าวา่โลกาภิวตัน์วา่เป็นตวั

ท าลายธรรมชาต ิ และวิถีชีวิตของผู้คน โลกาภิวตัน์ท าให้เศรษฐกิจตา่งๆดีขึน้ การค้าขายท่ีเพิ่ม

มากขึน้ แตผ่ลประโยชน์จากโลกาภิวตัน์นัน้สง่ผลดีให้แคไ่มก่ี่คนหรือไมก่ี่องค์กรในประเทศ    

คนในวิถีชีวิตชนบทไมไ่ด้รับประโยชน์ใดเลยจากการมาของโลกาภิวตัน์ ดงัท่ี กนุนาร์  รุนด์เกรน 

ได้กลา่วว่า 

 

                          สิ่งแวดล้อมถกูท าร้ายโดยการขนสง่สินค้าท่ีเพ่ิมขึน้ไมห่ยดุ และโลกาภิวตัน์ 

                เท่าท่ีเป็นอยู่ก็ถกูขบัเคลื่อนโดยบริษัทใหญ่ๆ และเอือ้ประโยชน์ให้องค์กรเหลา่นัน้  

                ถงึท่ีสดุแล้ว  พวกเขาลืมไปวา่หลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีสนบัสนนุโลกาภิวตัน์นัน้ หาก 

               จะมีก็น้อยนกั ไมม่ีหลกัฐานใดสนบัสนนุวา่โลกาภิวตัน์ท าให้ผู้คนได้รับสวสัดิการท่ีดีขึน้ 

               ในการบรรยายพวกเขามกัอ้างวา่ ความก้าวหน้าทัง้หมดของโลกมาจากโลกาภิวตัน์   

               สว่นปัญหาทัง้หมดมีสาเหตมุาจากอย่างอ่ืนเป็นไปได้วา่การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 

               แสดงให้เหน็วา่  โลกาภิวตัน์ท าให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมประเทศสงูขึน้ ผ่านการค้าท่ีเพ่ิมขึน้  

               แตถ่งึท่ีสดุแล้ว น่ีเป็นแคอ่บุายของนกัตบตาเท่านัน้การค้าท่ีเพ่ิมขึน้หมายถงึการขนสง่ท่ี 

                       

 

                3globalisa(za)tion-โลกาภวิตัน์. เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 2561.เข้าถึงได้จาก

http://www.royin.go.th/?knowledges=globalisazation 
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                              เพ่ิมขึน้และเท่ียวบินมากขึน้ และผู้คนเดินทางมากขึน้แน่นอนสิ่งเหลา่นี ้

               เพ่ิมผลิตภณัฑ์   มวลรวมประเทศได้และท าให้คนถกูจ้างงานมากขึน้ แตม่นัแปลวา่ 

               ความเป็นอยู่ของมนษุย์หรือมาตรฐานในการใช้ชีวิตสงูขึน้หรือ?4   

 

อิทธิพลจากพืน้ท่ีในภูมิล าเนาและวิกฤตการณ์ บุกรุกธรรมชาตใินปัจจุบัน 

         1.1  สภาพภมูิล าเนาปัจจบุนัก าลงัถกูคกุคามจากสิ่งก่อสร้างท่ีถกูสร้างขึน้มาโดยท่ีผู้คนใน

ชนบทไมไ่ด้ค านงึถึงปัญหาท่ีตามมาโดยปลอ่ยให้มนัคอ่ยๆคกุคามเข้ามา 

 

 
 

ภาพท่ี   1    ภาพถ่ายจากบริเวณใกล้เคียงภมูิล าเนาของข้าพเจ้า 

            จากภาพบริเวณบ้านเกิดของข้าพเจ้าท่ีพืน้ท่ีก าลงัมีสิ่งก่อสร้างเข้ามาแทนท่ีพืน้ท่ีดัง้เดิม

ของมนั ท าให้ภาพภมูิล าเนาของข้าพเจ้าคอ่ยๆถกูปรับเปล่ียนและในอนาคตอนัใกล้นี ้ พืน้ท่ีท่ี

อยูใ่นรูปอาจถกูปรับเปล่ียนไปจากเดมิไมม่ากก็น้อย 

 

 

 

                4กนุนาร์ รุนด์เกรน, อุทยานแห่งผืนดนิ จากการล่าสัตว์และเก็บของป่า สู่ทุนนิยมโลกาภวิตัน์และ

โลกหลังจากนี,้ แปลจาก Garden Earth  Hunter and  Gatherer to global capitalism and thereafter, แปล

โดย เขมลกัขณ์ ดีประวตัิ  ชมพนูทุ ดีประวตัิ  วิภาพร ภริูธนสารและกนกพร นชันานนท์เทพ (กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์, 

2557), 318-319 
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                    ภาพที่  2  ภาพถ่ายจากบริเวณใกล้เคียงภมูลิ าเนาของข้าพเจ้า 

 

 

 
 

                    ภาพที่   3   ภาพถ่ายจากบริเวณใกล้เคียงภมูิล าเนาของข้าพเจ้า 
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                      ภาพที่   4    ภาพถ่ายจากบริเวณใกล้เคียงภมูิล าเนาของข้าพเจ้า 

          1.2  วิกฤตการณ์การบกุรุกธรรมชาตใินปัจจบุนั  ยงัคงเกิดขึน้ให้เห็นอยู่บอ่ยครัง้จากการ

ท่ีผืนป่าโดนบกุรุก ข้าพเจ้าจงึได้หยิบยกตวัอยา่งท่ีเห็นได้ชดัจากสถานการณ์ปัจจบุนัท่ีก าลงั

เกิดขึน้  เชน่ เหตกุารณ์บ้านพกัตลุาการ ข้าพเจ้ามิได้สรุปวา่ บ้านพกัตลุาการบกุรุกป่าหรือเป็น

การเข้าใจผิดของชาวบ้านวา่พืน้ท่ีตรงนัน้เป็นป่าสงวนหรือไม ่   แตใ่นท่ามกลางความขดัแย้ง 

ธรรมชาตยิงัคงเป็นผู้ถกูกระท าอยูเ่สมอ  และถ้าในอนาคตเหตกุารณ์เหลา่นีย้งัคงเกิดขึน้ตอ่ไป 

เราอาจเหลือธรรมชาตน้ิอยลงไปทกุวนั 

 

 
 

ภาพท่ี   5   ภาพอดีตและปัจจบุนัของบริเวณตีนดอยสเุทพ 

ที่มา : หมู่บ้านป่าแหว่ง บ้านพกัตุลาการ ป่าเสื่อมโทรมจริงหรือ? [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 

2561, เข้าถึงได้จาก https://mgronline.com/onlinesection/detail/9610000035117 
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อทิธิพลจากศิลปกรรม 

               ข้าพเจ้ามีความสนใจผลงานของ ทา่นอาจารย์ อิทธิพล ตัง้โฉลก ในชดุ “น า้” และ 

“ไฟ” ศลิปินได้น าเสนอเก่ียวกบัความขดัแย้งกนัของคูต่รงข้ามเป็นงานศลิปกรรม ผลงานของ

ทา่นอาจารย์ส่ือสารออกมาในรูปแบบนามธรรมท่ีผสมกนัระหวา่งรูปทรงท่ีขดัแย้งกนั  จงึท าให้

รูปแบบของศลิปินสอดคล้องกบัรูปแบบงานศลิปกรรมของข้าพเจ้าในเร่ืองของคูต่รงข้าม ดงัท่ี 

เดือนฉายผู้ชนะ ได้กลา่วไว้ว่า  

 
 

ภาพท่ี 6 อิทธิพล ตัง้โฉลก, ต านานของน า้และไฟแหง่นิรันดร์, 3.50 x 22 เมตร, เทคนิคผสม, 2539 

 

ที่มา: อิทธิพล ตัง้โฉลก ชุดน า้และไฟ [ออนไลน์] เข้าถงึเมื่อ19 พฤษภาคม2561, เข้าถึงได้จาก 

        http://uauction4.uamulet.com/AuctionDetail.aspx?bid=383&qid=73447 

 

                       ศลิปินได้สร้างสรรค์ผลงาน จิตรกรรมในรูปแบบนามธรรมท่ีเลา่เร่ืองราว 

          ของคูต่รงข้าม        โดยการน าสิ่งท่ีเป็นคูต่รงข้ามมาอยู่ร่วมกนัจะท าให้ทัง้สองสิ่ง 

          แสดงตวัตนได้ประจกัษ์ชดัย่ิงขึน้ แตศ่ิลปินได้ก าหนดองค์ประกอบให้ทัง้สองสิ่งท่ี 

          ขดัแย้งกนัสามารถอยู่ร่วมกนัและสอดคล้องกนัได้อย่างลงตวั5 

                 

 

 

        5เดือนฉายผูช้นะ, “เสน้ทางแห่งเกียรติยศ,”  Fine Art 6, 54 (เมษายน 2552): 24-31. 
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               โดยข้าพเจ้าได้รับอิทธิพล ทางด้านแนวความคิดท่ีทา่น อาจารย์ อิทธิพล ใช้คูข่ดัแย้ง

เพ่ือเน้นให้เห็นถึงความตา่งกนัของรูปทรงท่ีเป็นความงามและความดีด้วยกนัทัง้คูเ่พ่ือสง่เสริม

กนัและกนั เชน่ น า้กบัไฟ แตใ่นงานศลิปกรรมของข้าพเจ้าได้บอกเลา่ถึงด้านตรงข้ามกนั

ระหวา่ง ธรรมชาติและเมือง ซึง่ข้าพเจ้าก าหนดให้รูปทรงหนึง่ เป็นบวก และอีกรูปทรงหนึง่เป็น

ลบ น ามาอยูร่่วมกนัภายในผลงาน  ท าให้รูปทรงเกิดขดัแย้งกนัเอง ทางด้านรูปทรง และ

ทางด้านความหมายของรูปทรง  ในผลงานงานของทา่นอาจารย์ อิทธิพลได้ให้ ผู้ชมรับรู้ความ

งามและความลงตวัของทศันธาต ุโดยใช้ จดุ เส้น พืน้ผิว รูปทรง น า้หนกั สี ท่ีแตกตา่งกนัไปแต่

ละชิน้ ร้อยเรียงและเลา่ความหมายผา่นตวัทศันธาต ุ  แตส่ าหรับผลงานของข้าพเจ้าได้ก าหนด

ทศันธาตแุละเร่ืองท่ีน าเสนอไว้อยา่งชดัเจน เลือกทศันธาตท่ีุเป็นเดน่ในงาน นัน่คือ เร่ืองของ

พืน้ผิว ท่ีข้าพเจ้าเน้นให้เกิดความแตกตา่งกนัเป็นพิเศษ  

 

              ข้าพเจ้ายงัได้ศกึษาเพิ่มเตมิ เก่ียวกบัผลงานศลิปกรรม ท่ีมีการใช้วสัดเุข้ามาร่วม

สร้างสรรค ์ และให้ความหมายในวสัด ุ โดยศลิปินท่ีข้าพเจ้าสนใจเทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ 

คือ ทา่นอาจารย์ มณเฑียร บญุมา  ผลงานในชดุ เจดีย์  นัน้มีความสอดคล้องกบัผลงานของ

ข้าพเจ้าในเชิงของ ความหมายในวสัด ุ  โดยศลิปินได้เลือกใช้วสัดใุห้สอดคล้องกบัเนือ้หา 

เพ่ือให้วสัดทุ าหน้าท่ีแสดงความหมายของตวัเองได้อย่างเตม็ท่ี   ผลงานท่ีข้าพเจ้าสนใจเป็น

พิเศษในชดุเจดีย์ คือผลงานท่ีช่ือวา่ เจดีย์ดนิแดง  เน่ืองจากผลงานชิน้นีศ้ลิปินได้ใช้วสัดท่ีุมา

จากธรรมชาตแิละ วสัดสุมยัใหมเ่ข้ามาผสมผสานกนั โดยใช้ ดนิแดงและผงถ่านเป็นวสัดุ

ธรรมชาติ และใช้ผงซกัฟอกท่ีเป็นวสัดสุมยัใหม่ ซึง่สอดคล้องกบัผลงานศลิปนิพนธ์ของข้าพเจ้า

ท่ีใช้สีในอตุสาหกรรมผสมผสานกบัสีฝุ่ น  โดยให้สีในอตุสาหกรรมเป็นตวัแทนของความเป็น

สมยัใหมแ่ละใช้สีฝุ่ นส่ือความหมายของธรรมชาติ   ให้มารวมอยูใ่นผลงานเดียวกนัเป็นการส่ือ

ความหมายของการมาถึงของยคุสมยัใหมท่ี่เข้ามามีอิทธิพลกบัธรรมชาต ิ เพียงแตว่า่ผลงาน

ของอาจารย์มณเฑียรบญุมานัน้ส่ือสารเร่ืองราวเก่ียวกบัวฒันธรรมสงัคมไทย ท่ีถกูความเป็น

สมยัใหมเ่ข้ามาแทรกแซง  สว่นผลงานของข้าพเจ้านัน้พดูถึงเร่ืองราวของพืน้ท่ีวิถีของชนบทท่ี

ก าลงัถกูระบบเมือง หรือระบบอตุสาหกรรมท่ีคอ่ยๆเข้ามากลืนกินพืน้ท่ี 
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ภาพท่ี   7  มณเฑียร บญุมา, เจดีย์ดนิแดง, ดนิ ถ่าน ผงซกัฟอก และครามบนกระดาษ, 2532 

 

ที่มา:  มณเฑียร บุญมา [ออนไลน์] เข้าถงึเมื่อ19 พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 

http://www.rama9art.org/montien/ 

 

           ศลิปินน าแผ่นกระดาษ 9 แผ่นฉาบด้วยดนิแดงและผงถ่าน จากนัน้การเรียงสลบั ขึน้ไปตาม

วิธีการเรียงอิฐ เพ่ือแสดงการเกิดของเจดีย์ ใช้ผงซกัฟอกและผงครามล้างแผน่ดินแดงบนกระดาษให้

เกิดเป็นรูปทรงเจดีย์ขึน้ ศลิปินให้ความหมายในผลงาน  ชิน้นีว้า่  

                    “การน าดินแดงกบัถ่านมาใช้เพ่ือแสดงความเก่ียวเน่ืองของกระบวนการการเกิด 

              ของอิฐและเกิดสถปูเจดีย์ผงซกัฟอกและครามเป็นผลิตผลทางสงัคมสมยัใหมท่ี่มนษุย์ 

              สร้างขึน้  การน ามาใช้ในผลงานเพ่ือแสดงถงึสิ่งผลติจากสงัคมสมยัใหมเ่ร่ิมมีอิทธิพล 

              ตอ่การมีอยู่ของชีวิต และวฒันธรรมสงัคมไทย”6 

 

 

           6มณเฑียร บญุมา, บทความในสูจิบตัรการแสดงงานสื่อประสม “เร่ืองราวจากท้องทุ่ง”

(กรุงเทพ: บริษัท อมรินทร์พริน้ติ๊งกรุ๊พ. 2532), 10 
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อิทธิพลจากแนวความคิด 

 

          เราคิดวา่เราอยู่ในยคุสมยัท่ีเจริญก้าวหน้าอย่างท่ีสดุใน ทกุๆด้าน 

เฉลียวฉลาดอย่างท่ีสดุ แตเ่รา  กลบัโหดร้ายท่ีสดุกบัแมท่ี่เลีย้งดเูรา ดแูล

ปกป้องรักษาเราทกุลมหายใจเราแย่งชิงเลือดเนือ้ของแมม่ายึดครอง   แข่ง

กนัอย่างโง่เขลา เรายกย่องเชิดชคูนที่รวยท่ีสดุคือเราสรรเสริญคนท่ีเอา

ชิน้สว่นของแมไ่ปครอบครองมากท่ีสดุ7 

 

         แมใ่นความหมายของผู้ เขียนคือแมธ่รณีหรือผืนดินท่ีให้เราได้พกัพิงอาศยัและสร้างแหลง่

อาหารจากดนิข้าพเจ้าได้หยิบยกข้อความนีข้ึน้เพ่ือบง่บอกถึงความส าคญัของธรรมชาตท่ีิก าลงั

หายไปเราก าลงัหลงกบัความเจริญท่ีเข้ามามีอิทธิพลท่ีนอกเหนือจากความจ าเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                7โจน จนัใด, กลับบ้าน (กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์, 2556),63. 
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บทที่ 3 

องค์ประกอบและกระบวนการสร้างสรรค์ 

 

           ข้าพเจ้าเร่ิมสงัเกตความเปล่ียนแปลงในภมูิล าเนาของข้าพเจ้าวา่เกิดการเปล่ียนแปลง

ในพืน้ท่ีทีละน้อยๆ โดยท่ีคนในชมุชนไมไ่ด้ตระหนกัถึงสิ่งท่ีเข้ามาวา่จะเกิดการปัญหาอยา่งไร

บ้างในอนาคต ข้าพเจ้าจงึอาศยัการเดนิทางกลบับ้านและสงัเกต  ความเปล่ียนไปของ    พืน้ท่ี 

โดยการสงัเกตนีไ้ด้อาศยัภาพจ าในวยัเด็กท่ีข้าพเจ้าโตมาร่วมกบัพืน้ท่ี  ท่ีก าลงัถกูเปล่ียนแปลง 

ความบนัดาลใจดงักล่าว ได้น าไปสูก่ระบวนการสร้างสรรค์ ผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า

ดงัตอ่ไปนี ้

 

ขัน้ตอนในการสร้างสรรค์ 

 

           1.การเก็บข้อมลู 

                  1.1  การเก็บข้อมลูจากสถานท่ีจริงโดยการบนัทกึเป็นภาพถ่าย 

                  1.2  การค้นคว้าหนงัสือและนิตยสารท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีจะท า 

 

              2.การท าภาพร่างผลงาน 

                   2.1  การแบง่พืน้ท่ีระหวา่งธรรมชาตแิละสิ่งก่อสร้างในภาพร่างจากภาพต้นแบบ

โดยในแตล่ะภาพร่างจะให้พืน้ท่ีของธรรมชาตแิละสิ่งก่อสร้างไมเ่ทา่กนัเพ่ือจดัสดัสว่นและหา

ความหมายจากภาพร่าง  

                    2.2  เม่ือก าหนดพืน้ท่ีของสิ่งก่อสร้างและธรรมชาตลิงตวั ขัน้ตอนตอ่มาคือการ

ถอดทศันธาตขุองทัง้ธรรมชาตสิิ่งก่อสร้างออกมา เพ่ือให้เห็นถึงความแตกตา่งกนัระหว่างสอง

สิ่งนีแ้ละลดความเป็นจริงจากภาพต้นแบบให้เหลือเพียงสาระส าคญัของตวัรูปทรง  แตใ่นการ

ท าภาพร่างของข้าพเจ้านัน้ไมเ่สมอไปท่ีต้องท าจากข้อ 2.1 ไปข้อ 2.2 ในบางกรณีสามารถท า

กลบักนัได้เพ่ือหาความเป็นไปได้ในรูปแบบใหม่ 
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          3.การสร้างสรรค์ผลงาน 

                  ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าได้มีการสร้างสรรค์ท่ีแตกตา่งออกไปแต่

กระบวนการหลกัท่ีเกิดขึน้ในผลงานทกุชิน้มีอยู ่2 วิธีการดงันี ้

                 3.1 เทคนิควิธีการท่ี 1 

                          3.1.1 น าภาพร่างด้วยดนิสอมาขยายลงบนพืน้ผ้าใบท่ีเตรียมไว้ 

                          3.1.2 ข้าพเจ้าลงรองพืน้ด้วยน า้เปล่าเพ่ือให้ผ้าใบอยูใ่นสถานะท่ีชุม่น า้และใช้

สีฝุ่ นระบายหรือสะบดัลงบนผิวผ้าใบท่ีชุม่น า้ ท าให้เกิดการละลายของสีฝุ่ น 

                          3.1.3 ข้าพเจ้าก าหนดให้สีฝุ่ นท่ีลงรองพืน้ไปคือสีบรรยากาศของธรรมชาต ิ

จากนัน้ข้าพเจ้าได้ใช้ฟ็อกกีฉี้ดน า้ลงบนผืนผ้าใบอีกครัง้ และใช้ผ้าแห้งคอ่ยๆเช็ดบางส่วนของ

ผ้าใบเพ่ือให้สีฝุ่ นหลดุร่อนออกมาบางสว่น ให้กลายเป็นรูปทรงท่ีข้าพเจ้าต้องการ 

                          3.1.4 เม่ือเสร็จในขัน้ตอนของสีฝุ่ นข้าพเจ้าได้วาดเส้นลงบนผลงานโดย

ก าหนดให้เป็นรูปทรงของสิ่งก่อสร้าง 

                          3.1.5 จากนัน้ข้าพเจ้าได้ใช้ สีโป๊ว สีในงานก่อสร้าง ปาดปา้ยระบายลงบน

บริเวณท่ีก าหนดไว้เพ่ือแทนรูปทรงจากสิ่งก่อสร้าง 

                          3.1.6 สร้างพืน้ผิวบนสีโป๊วในขณะท่ียงัไมแ่ห้ง เพื่อแสดงให้เห็นถึงพืน้ผิวท่ี

แตกตา่งกนักบัสีฝุ่ น 

                          3.1.7 เก็บรายละเอียดของผลงาน โดยการเพิ่มเนือ้สีในงานอตุสาหกรรมเพ่ือ

แสดงถึงความหนาแนน่ของสิ่งก่อสร้าง และเช็ดสีฝุ่ นออกเพิ่มเพ่ือให้เห็นถึงความเบาบางของ

ธรรมชาติ 

                    3.2 เทคนิควิธีการท่ี 2 

                          3.2.1 น าภาพร่างด้วยดนิสอมาขยายลงบนพืน้ผ้าใบท่ีเตรียมไว้ 

                          3.2.2 ใช้เทปกาวแปะลงบนผ้าใบให้เป็นแนวตัง้และแนวนอนเพ่ือให้

แสดงออกถึงโครงสร้างของสิ่งก่อสร้าง 

                          3.2.3 ทาสีอะคริลิคลงไปบนผืนผ้าใบในรูปทรงท่ีก าหนดไว้โดยระบายทบัเทป

กาว 
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                          3.2.4 เม่ือสีอะคริลิคแห้ง ดงึเทปกาวท่ีแปะไว้ออกจะเกิดรูปทรงแนวตัง้และ

แนวนอนท่ียงัไมถ่กูสีทาลงไป 

 3.2.5 แปะเทปกาวซ า้ลงไปในรูปทรงในลกัษณะแนวตัง้และแนวนอนเชน่เดมิ 

                          3.2.6 ระบายสีลงไปในชอ่งว่างของเทปกาว โดยสีท่ีระบายลงไปจะมีน า้หนกั

ท่ีแตกตา่งกนั เพ่ือให้เกิดมิติ ท าซ า้วิธีการนี ้5 ถึง 6 รอบ 

              3.2.7 เม่ือได้รูปทรงโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างท่ีต้องการแล้ว จากนัน้เร่ิม

ระบายสีฝุ่ นให้เป็นรูปทรงอินทรีย์รูปหรือรูปทรงของวิ่งมีชีวิต เชน่ ต้นไม้ คน 

                          3.2.8 รอสีแห้งและเก็บรายละเอียดผลงาน 

             4.วิเคราะห์ผลงาน 

                          การวิเคราะห์ผลเพ่ือศกึษาพฒันาการและความก้าวหน้าของความคิด ซึง่

เป็นสิ่งส าคญัท่ีควรปฏิบตัเิพราะท าให้ระบบความคดิของข้าพเจ้าชดัเจนยิ่งขึน้เก่ียวกบัผลงาน

ในชิน้ตอ่ไป 

 

 
                                 

                                  ภาพท่ี   8   ภาพร่างผลงานในสมดุบนัทกึ 
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   ภาพท่ี   9    ภาพร่างผลงานในสมดุบนัทกึ 

 

 
 

 ภาพท่ี   10      ภาพร่างผลงานในสมดุบนัทกึ 
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ภาพท่ี   11   ภาพร่างผลงานในสมดุบนัทกึ 

 

 
 

ภาพท่ี   12   ภาพร่างผลงานในสมดุบนัทกึ 
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                          ภาพท่ี    13     ขัน้ตอนการร่างภาพและก าหนดรูปทรง 

 

 
 

                          ภาพท่ี    14    ขัน้ตอนการสร้างพืน้ผิวของสิ่งก่อสร้าง 
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ภาพท่ี    15    พืน้ผิวท่ีเกิดขึน้ในผลงาน 
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ภาพท่ี     16     พืน้ผิวท่ีเกิดขึน้ภายในผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 
 

 
 

ภาพท่ี     17    ภาพการสร้างปริมาตรพืน้ผิวท่ีแตกตา่งกนั 
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ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

            

              1.รูปทรง(Form)ในผลงานของข้าพเจ้าประกอบด้วยรูปทรงท่ีเป็นอินทรีย์รูปและ

รูปทรงเรขาคณิต   

              2.เส้น(Line)   หน้าท่ีของเส้นจะถกูแบง่ใช้ในลกัษณะท่ีตา่งกนัอย่างชดัเจนระหวา่ง

รูปทรงสองรูปทรงโดยเส้นตัง้และนอนใช้กบัรูปทรงท่ีเป็นเรขาคณิตอยา่งชดัเจนเพ่ือบอกเลา่ถึง

โครงสร้างของสิ่งก่อสร้างท่ีต้องการความมัน่คงแข็งแรง   สว่นในรูปทรงอินทรีย์รูปนัน้ใช้เส้นท่ี

อิสระ พลิว้ไหว ไมต่ายตวั เพราะวา่ท าหน้าท่ีแทนลกัษณะของธรรมชาติ 

              3.คา่น า้หนกั(Shade)     น า้หนกัในภาพจะแบง่ตดักนัอยา่งชดัเจนอยู ่2 ลกัษณะคือ 

น า้หนกัเข้มท่ีอยูรู่ปทรงเรขาคณิต ท่ีท าให้รู้สกึถึงความทึบตนัหนาแนน่   ส่วนน า้หนกัสวา่งอยู่

ในสว่นของรูปทรงธรรมชาติท่ีให้ความรู้สกึ เบาบาง อ่อนโยน บอบบาง  และเม่ือน า้หนกัทัง้สอง

สว่นอยู่ด้วยกนัจะขบัเน้นความแตกตา่งมากยิ่งขึน้ 

              4.พืน้ผิว(Texture)    พืน้ผิวท่ีถกูสร้างให้หนานนูนัน้เกิดขึน้จากสีท่ีใช้ในงานก่อสร้าง

หรืออตุสาหกรรมเป็นการสร้าง พืน้ผิวท่ีมีลกัษณะหนานนูพิเศษ สว่นพืน้ผิวท่ีสร้างจากสีฝุ่ นท า

ให้พืน้ผิวมีความบางเรียบ ซึง่เป็นการแสดงคณุลกัษณะของสีท่ีแตกตา่งกนั 

              5.ท่ีว่าง(Space)      พืน้ท่ีวา่งถกูสร้างขึน้จากรูปทรงทัง้สองท่ีจะกลายเป็นพืน้ท่ีว่าง

ให้แก่กนัและกนั 

  6.สี(Color)          สีท่ีแสดงในผลงานได้บง่บอกถึงความแตกตา่งระหวา่งกนัอย่าง

ชดัเจน สีฝุ่ นให้ความรู้สกึถึงความเบาบาง  มีบรรยากาศ แตสี่ท่ีมาจากอตุสาหกรรมกลบัให้

ความรู้สกึท่ีทบึตนั อึดอดั  
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บทที่ 4 

การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน 

 

            การสร้างสรรค์ศลิปนิพนธ์ในหวัข้อ “ภาพของธรรมชาตใินยคุโลกาภิวตัน์ ข้าพเจ้าได้

ออกศกึษารวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัการพฒันาพืน้ท่ีของชนบท ท่ีก าลงัถกูความเป็นสมยัใหมเ่ข้า

มากลืนกินและคอ่ยๆเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของผู้คน ข้าพเจ้าจงึได้ประมวลและจดัล าดบัการ

พฒันาของผลงานเป็น 3 ระยะ ดงันี ้

 

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ (ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559) 

 

         แนวความคดิ 

                 ในการสร้างสรรค์ก่อนผลงานศลิปนิพนธ์ระยะท่ี1ชดุนีข้้าพเจ้าพึง่ได้กลบัไปค านงึถึง

ภาพความทรงจ าของผู้คนและสถานท่ีในบ้านเกิดของตนเอง วา่มีการเปล่ียนแปลงไปมากน้อย

เพียงใด โดยข้าพเจ้ากลบัไปท่ีภมูิล าเนาของข้าพเจ้าและได้เร่ิมออกเดนิทางไปในสถานท่ีท่ีเคย

ไปในวยัเดก็และได้พบกบัความเปล่ียนแปลง มมุมองเดมิๆในวยัเดก็หายไปกลบัเปล่ียนเป็น

ภาพมมุมองใหม่ๆ ท่ีข้าพเจ้าได้สมัผสั และรู้สึกถึงความแปลกแยกแตกตา่งกนัแล้วน ามา

สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เพ่ือสะท้อนถึงสภาพความเปล่ียนแปลง ความขดัแย้ง ด้วยทศัน

ธาตใุนงานจิตรกรรม 

         รูปแบบ 

                 เป็นการน าเสนองานจิตรกรรม 2 มิตท่ีิมีความแตกตา่งกนัระหวา่งธรรมชาตแิละ

สิ่งก่อสร้างโดยใช้ทศันธาตท่ีุตา่งกนั โดยใช้มมุมองในพืน้ท่ีท่ีก าลงัถกูเปล่ียนแปลง เช่น มมุมอง

ของตกึอาคารท่ีอยู่คูก่บัต้นไม้ และแสดงออกด้วยรูปแบบกึ่งนามธรรม 
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เทคนิค 

                 ในระยะท่ี 1 ข้าพเจ้าได้ใช้พืน้ผิวเป็นทศันธาตหุลกัในการแสดงออกและยงัยดึถือ

ข้อมลูภาพจากภาพต้นแบบมาสูต่วัผลงาน ให้ผู้ชมสามารถรับรู้ถึงท่ีมาของรูปทรงภายใน

ผลงานและใช้ คณุสมบตัขิองสีท่ีแตกตา่งกนัเพ่ือสร้าง ความแตกตา่งของรูปทรง 

         ผลท่ีได้รับและปัญหา 

                 จากการทดลองในชว่งก่อนศลิปนิพนธ์ท าให้เห็นปัญหาท่ีวา่การท าให้เกิดความ

แตกตา่งยงัไมส่มบรูณ์เทา่ท่ีควร เน่ืองจากการเลือกใช้สีท่ีอยูใ่นประเภทใกล้เคียงกนัท าให้ทศัน

ธาตเุชน่ พืน้ผิว หรือน า้หนกั ยงัคอ่นข้างมีความคล้ายคลงึกนัอยู่และยงัยึดตดิกบัความเป็น

ภาพต้นแบบอยูม่าก 

 

 
 

                        ภาพท่ี   18       ภาพผลงานก่อนศลิปนิพนธ์ ชิน้ท่ี 1 

                                                      ช่ือผลงาน       ปัจจบุนัของชนบท หมายเลข1 

                                                      เทคนิค            สีฝุ่ นและสีอะครีลิค บนผ้าใบ 

                                                      ขนาด             60 x 80  ซม. 
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               ภาพท่ี   19       ภาพผลงานก่อนศลิปนิพนธ์ ชิน้ท่ี 2 
                                           ช่ือผลงาน    ปัจจบุนัของชนบท หมายเลข 2 
                                           เทคนิค         สีฝุ่ นและสีอะครีลิค บนผ้าใบ 
                                           ขนาด           60 x 80  ซม. 

 

 
 

               ภาพท่ี   20       ภาพผลงานก่อนศลิปนิพนธ์ ชิน้ท่ี 3 
                                           ช่ือผลงาน    ปัจจบุนัของชนบท หมายเลข 3 
                                           เทคนิค         สีฝุ่ นและสีอะครีลิค บนผ้าใบ 

               ขนาด           60 x 80  ซม. 
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                        ภาพท่ี   21       ภาพผลงานก่อนศลิปนิพนธ์ ชิน้ท่ี 4 
                                                 ช่ือผลงาน    ปัจจบุนัของชนบท หมายเลข 4 
                                                 เทคนิค         สีฝุ่ นและสีอะครีลิค บนผ้าใบ 

                            ขนาด          120 x 150  ซม. 
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การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี1 (ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560) 

 

         แนวความคดิ 

                ในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปนิพนธ์ระยะท่ี 2  ในสว่นของแนวความคิดยงัคงพฒันา

มาจากแนวความคดิในระยะท่ี1 ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของการเปล่ียนแปลง ของสถานท่ีในชนบทท่ี

ก าลงัถกูกลืนกินจากสงัคมเมือง 

          รูปแบบ 

                ยงัคงเป็นการน าเสนอความขดัแย้ง แตกตา่งกนัระหวา่ง ธรรมชาตแิละเมือง โดยใช้

มมุมองท่ีตรงไปตรงมาของธรรมชาตแิละสิ่งก่อสร้างท่ีอยู่ร่วมกนั  โดยจดัองค์ประกอบให้ภาพ

ของธรรมชาติอยูร่ะยะหน้า และผลกัสิ่งก่อสร้างให้อยูใ่นระยะหลงั  แสดงถึงการเข้ามาอิทธิพล

ของสิ่งก่อสร้างในพืน้ท่ีชนบทแตรู่ปแบบเร่ิมมีการลดทอน คล่ีคลาย รูปทรงสู่ความเป็น

นามธรรมมากขึน้ 

          เทคนิค 

    เปล่ียนจากการใช้สี  อะครีลิคมาเป็นสีท่ีใช้ในงานอตุสาหกรรม เชน่ สีโป๊วผนงั 

สีอะครีลิคทาหลงัคา เป็นต้น เพ่ือเพิ่มความแตกตา่งระหวา่งพืน้ผิวและยงัสามารถสร้าง

ปริมาตรให้หนานนูมากกวา่สีอะครีลิคท่ีใช้ในงานทศันศิลป์  สว่นสีท่ีเป็นตวัแทนธรรมชาติ

ข้าพเจ้ายงัคงใช้สีฝุ่ นเป็นตวัส่ือสาร และใช้การเช็ดสีออกเพ่ือ ให้เห็นถึงร่องรอยของธรรมชาตท่ีิ

ก าลงัหายไป 

        ผลท่ีได้รับและปัญหา 

                 การเปล่ียนจากการใช้ สีอะครีลิคมาใช้สีท่ีใช้ในงานก่อสร้างท าให้พืน้ผิวท่ีแสดงตวั

ของสิ่งก่อสร้าง เป็นไปตามท่ีข้าพเจ้าต้องการ ตวัสีมีความหนาแนน่ ทบึตนั และยงัสามารถเพิ่ม

ปริมาตรเนือ้สีได้ตามท่ีต้องการ    สว่นปัญหาท่ีเกิดขึน้คือการท่ีสีท่ีใช้ในงานก่อสร้างมีเฉดสีให้

เลือกน้อย จะมีเพียงแคค่า่น า้หนกั ขาว เทา ด า เท่านัน้ท่ีมีให้เลือกใช้ และเม่ือลงสีแล้ว ไม่

สามารถจะแก้ไขหรือลบออกได้เน่ืองจากตวัเนือ้สีมีความยืดหยุ่นและยึดกบัผิวหน้าของผ้าใบ

ไปเรียบร้อยแล้ว 
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              ภาพท่ี    22   ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ระยะท่ี 1 ชิน้ท่ี 1 
                                        ช่ือผลงาน    ธรรมชาตแิละเมือง หมายเลข 1 
                                        เทคนิค         สีฝุ่ นและสีอะครีลิค บนผ้าใบ 
                                        ขนาด          60 x 80  ซม. 
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              ภาพท่ี   23   ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ระยะท่ี 1 ชิน้ท่ี 2 
                                      ช่ือผลงาน    ธรรมชาตแิละเมืองหมายเลข 2 
                                      เทคนิค         สีฝุ่ นและสีอะครีลิค บนผ้าใบ 
                                      ขนาด          60 x 80  ซม. 
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              ภาพท่ี   24   ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ระยะท่ี 1 ชิน้ท่ี 3 
                                      ช่ือผลงาน    ธรรมชาตแิละเมือง หมายเลข 3 
                                      เทคนิค         สีฝุ่ นและสีอะครีลิค บนผ้าใบ 
                                      ขนาด          90 x 120  ซม. 
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              ภาพท่ี   25   ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ระยะท่ี 1 ชิน้ท่ี 4 
                                      ช่ือผลงาน    ธรรมชาตแิละเมืองหมายเลข 5 
                                      เทคนิค         สีฝุ่ นและสีอะครีลิค บนผ้าใบ 
                                      ขนาด          90 x 120  ซม. 
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              ภาพท่ี   26   ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ระยะท่ี 1 ชิน้ท่ี 5 
                                      ช่ือผลงาน    ธรรมชาตแิละเมืองหมายเลข 5 
                                      เทคนิค         สีฝุ่ นและสีอะครีลิค บนผ้าใบ 
                                      ขนาด          90 x 120  ซม. 
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              ภาพท่ี   27   ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ระยะท่ี 1 ชิน้ท่ี 6 
                                      ช่ือผลงาน    ธรรมชาตแิละเมือง หมายเลข 6 
                                      เทคนิค         สีฝุ่ นและสีอะครีลิค บนผ้าใบ 
                                      ขนาด          120 x 150  ซม. 
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              ภาพท่ี   28   ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ระยะท่ี 1 ชิน้ท่ี 7 
                                      ช่ือผลงาน    ธรรมชาตแิละเมือง หมายเลข 7 
                                      เทคนิค         สีฝุ่ นและสีอะครีลิค บนผ้าใบ 
                                      ขนาด          120 x 150  ซม. 
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ภาพท่ี   29   ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 ชิน้ท่ี 8 
                                            ช่ือผลงาน    ธรรมชาตแิละเมือง หมายเลข 8 
                                            เทคนิค         สีฝุ่ นและสีอะครีลิค บนผ้าใบ 
                                            ขนาด          120 x 150  ซม. 
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การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี2 (ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560) 

 

         แนวความคดิ 

                 แนวความคิดในชว่งศลิปนิพนธ์ได้ตอ่ยอดมาจากภาคการศกึษาต้น  ปีการศกึษา 2560 

โดยเป็นภาพท่ีบอกเลา่ถึงการขยายของระบบเมือง เม่ือเมืองใหญ่ขึน้การเข้ามาของผู้คนก็มากขึน้

ตามล าดบั จนกลายมาเป็นเมืองท่ีแออดั และเม่ือเมืองไมส่ามารถรับปริมาณของคนท่ีเข้ามาอาศยั

ได้  เมืองต้องถกูขยายพืน้ท่ีออกไปเพ่ือรองรับประชากรให้เพียงพอ จากปัญหานีข้้าพเจ้าคดิวา่เป็น

สิ่งส าคญัท่ีเราควรตระหนกัถึงปัญหาลกูโซ่ท่ีเกิดขึน้มา ว่าสามารถแก้ไขหรือชะลอได้หรือไม ่ ก่อนท่ี

เราจะไมเ่หลือ วิถีชีวิตท่ีธรรมดาเป็นวิถีชีวิตท่ี สงบไว้ให้คนรุ่นหลงัได้เห็น เนือ้หาดงักลา่วได้ถกู

สะท้อนออกมาในผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมกึ่งนามธรรมของข้าพเจ้าและใช้เทคนิคทางจิตรกรรม 

วสัดใุนงานจิตรกรรมมาแสดงเนือ้หา สาระของการเปล่ียนแปลงของธรรมชาตใินโลกาภิวตัน์ 

         รูปแบบ 

                ในระยะท่ี 3 ผลงานของข้าพเจ้าได้น าเสนอผลงานในโทนสี เอกรงค์  ลกัษณะกึ่ง-

นามธรรม โดยใช้ฝีแปรงและพืน้ผิวเป็นหลกัในการเล่าเร่ือง  มมุมองสว่นใหญ่ในภาพเป็นภาพ

มมุกว้างเพื่อเผยให้เห็นถึงจ านวนท่ีหนาแนน่ ไมว่า่จะเป็นจ านวน ประชากรหรือ จ านวนของ

สิ่งก่อสร้าง  

          เทคนิค 

     จากการท่ีผลงานอยูใ่นรูปแบบ ลกัษณะกึ่งนามธรรมท าให้ การแสดงออกไม่

จ าเป็นต้องพิถีพิถนัในการสร้างรูปทรงแตเ่ป็นการสร้าง พืน้ผิวร่องรอย ภาษาของจิตรกรรมให้

เกิดขึน้ โดยการ ขดู ขีด  ปาดปา้ย ลงไปบนผ้าใบ  โดยภาษาทางจิตรกรรมท าหน้าท่ีแสดงถึง

สาระภายในผลงาน  รวมทัง้ความหมายท่ีสะท้อนอยู่ในวสัดท่ีุข้าพเจ้าได้เลือก คือ สีฝุ่ นท่ี

แสดงผลให้ความหมายความรู้สกึท่ี ธรรมชาตนิัน้ บอบบาง และวสัดุสีในงานอตุสาหกรรม

ให้ผลทางความรู้สกึท่ีด ูหนกัแนน่ ทบึตนั 
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          ผลท่ีได้รับและปัญหา 

                 การท่ีข้าพเจ้าก าหนดให้งานมีลกัษณะ กึ่งนามธรรม ท าให้ลดความเป็นรูปถ่ายจาก

ภาพต้นแบบได้อีกระดบัหนึง่ และได้เผยให้เห็นถึงภาษาท่ีต้องการส่ือสารของข้าพเจ้าได้มาก

ยิ่งขึน้ การท่ีลดรูปทรงภายในภาพลง ท าให้คนดสูามารถเข้าใจถึงเร่ืองท่ีข้าพเจ้าก าลงัส่ือสาร  

ภาษาทางจิตรกรรมได้เผยสาระ ในบริบทของจิตรกรรมได้มากยิ่งขึน้ 

 

 

 
 

   ภาพท่ี   30   ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ระยะท่ี 2 ชิน้ท่ี 1 
                                              ช่ือผลงาน    ระบบเมืองแออดั หมายเลข 1 
                                              เทคนิค         สีฝุ่ นและสีอะครีลิค บนผ้าใบ 
                                              ขนาด          340 x 220  ซม. 
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  ภาพท่ี   31      ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ระยะท่ี 2 ชิน้ท่ี 2 
                                               ช่ือผลงาน    ระบบเมืองแออดั หมายเลข 2 
                                               เทคนิค         สีฝุ่ นและสีอะครีลิค บนผ้าใบ 
                                               ขนาด          120 x 150  ซม. 
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              ภาพท่ี   32   ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ระยะท่ี 2 ชิน้ท่ี 3 
                                      ช่ือผลงาน    ระบบเมืองแออดั หมายเลข 3 
                                      เทคนิค         สีฝุ่ นและสีอะครีลิค บนผ้าใบ 
                                      ขนาด          120 x 150  ซม. 
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บทที่ 5 

 

บทสรุป 

 

              การสร้างสรรค์ผลงานศลิปนิพนธ์ภายใต้หวัข้อ “ภาพของธรรมชาตใินยคุโลกาภิวตัน์” 

เป็นการน าเสนอเก่ียวกบัปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจบุนัท่ีเราละเลยความส าคญัของธรรมชาตท่ีิ

ก าลงัถกูกลืนกินจากยคุโลกาภิวตัน์ ท่ีทกุอยา่งพฒันาและเคล่ือนตวัอยา่งรวดเร็ว  จงึเป็น

เหตผุลให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานศลิปกรรมชดุนีข้ึน้มาเพ่ือ สะท้อนและพดูแทนธรรมชาตใิห้

มนษุย์ได้ตระหนกัถึงความส าคญั  

              เม่ือข้าพเจ้าลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูท าให้ข้าพเจ้าเข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงของโลกวา่เป็นเร่ือง

ธรรมดาท่ีทกุๆพืน้ท่ีต้องถกูเปล่ียนแปลงไมเ่ร็วก็ช้า  ข้าพเจ้าท าศลิปนิพนธ์ชดุนีข้ึน้เพ่ือไมไ่ด้ต้องการ

ท่ีจะตอ่ต้านหรือหยดุการเปล่ียนแปลงเพราะเป็นสิ่งท่ีเป็นไปไมไ่ด้ข้าพเจ้าเพียงแตต้่องการให้มนษุย์

ชะลอการท าลายธรรมชาตหิรือ หาวิธีท่ีจะอยูร่่วมกบัธรรมชาตไิด้อยา่งสมดลุ โดยอาศยัพืน้ท่ีทาง

จิตรกรรม เป็นตวัเช่ือมโยงเนือ้หา ปัญหาดงักล่าว ให้เกิดความตระหนกัรู้ในคณุคา่ในการอยูร่่วมกนั

อยา่งสมดลุของธรรมชาตแิละวิกฤต  เพราะจิตรกรรมสามารถแทรกซมึผา่นมโนส านกึ ได้อย่าง

ลกึซึง้และรวดเร็ว 

              ข้าพเจ้าหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่ ผลงานจิตรกรรมท่ีข้าพเจ้าสร้างสรรค์ขึน้ ด้วยกระบวนการ 

และการใช้วสัดใุนงาน จะมีความสมบรูณ์ และ สมัพนัธ์สอดคล้อง ลงตวั เกิดเอกภาพ  และสามารถ

แสดงคณุคา่ของมนัสูก่ารรับรู้ ผลงานศลิปนิพนธ์ชดุนีเ้ป็นเสมือนจดุเร่ิมต้นในการสร้างสรรค์ของ

ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะสร้างสรรค์ ผลงาน และพฒันา เนือ้หา รูปแบบ เทคนิค ในการสร้างสรรค์

ตอ่ไป เพ่ือค้นหาสาระท่ีเป็นความจริงแท้ แหง่การสร้างสรรค์ 
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             (กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริน้ติง๊กรุ๊พ, 2532), 10 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

รายช่ือผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

 

ปัจจบุนัของชนบท หมายเลข 1        ขนาด         60 x 80  ซม.        สีฝุ่ นและอะครีลิคบนผ้าใบ 

ปัจจบุนัของชนบท หมายเลข 2        ขนาด         60 x 80  ซม.        สีฝุ่ นและอะครีลิคบนผ้าใบ 

ปัจจบุนัของชนบท หมายเลข 3        ขนาด         60 x 80  ซม.        สีฝุ่ นและอะครีลิคบนผ้าใบ 

ปัจจบุนัของชนบท หมายเลข 4        ขนาด       120 x 150  ซม.      สีฝุ่ นและอะครีลิคบนผ้าใบ 

 

รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 

 

ธรรมชาตแิละเมืองหมายเลข 1        ขนาด        60 x 80    ซม.        สีฝุ่ นและอะคริลิคบนผ้าใบ 

ธรรมชาตแิละเมืองหมายเลข 2        ขนาด        60 x 80    ซม.        สีฝุ่ นและอะคริลิคบนผ้าใบ 

ธรรมชาตแิละเมืองหมายเลข 3        ขนาด        90 x 120  ซม.        สีฝุ่ นและอะคริลิคบนผ้าใบ 

ธรรมชาตแิละเมืองหมายเลข 4        ขนาด        90 x 120  ซม.        สีฝุ่ นและอะคริลิคบนผ้าใบ 

ธรรมชาตแิละเมืองหมายเลข 5        ขนาด        90 x 120  ซม.        สีฝุ่ นและอะคริลิคบนผ้าใบ 

ธรรมชาตแิละเมืองหมายเลข 6        ขนาด       120 x 150 ซม.        สีฝุ่ นและอะคริลิคบนผ้าใบ 

ธรรมชาตแิละเมืองหมายเลข 7        ขนาด       120 x 150 ซม.        สีฝุ่ นและอะคริลิคบนผ้าใบ 

ธรรมชาตแิละเมืองหมายเลข 8        ขนาด       120 x 150 ซม.        สีฝุ่ นและอะคริลิคบนผ้าใบ 

 

รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 

ระบบเมืองแออดั หมายเลข 1          ขนาด        340 x 222 ซม.       สีฝุ่ นและอะครีลิคบนผ้าใบ 

ระบบเมืองแออดั หมายเลข 2          ขนาด        120 x 150 ซม.       สีฝุ่ นและอะครีลิคบนผ้าใบ 

ระบบเมืองแออดั หมายเลข 3          ขนาด        120 x 150 ซม.       สีฝุ่ นและอะครีลิคบนผ้าใบ 
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ประวัตผู้ิสร้างสรรค์ 
 

ช่ือ-นามสกุล                 นายปราชญ์    ปโุรทกานนท์ 

วันเดือนปีเกิด 9 พฤษภาคม 2538 

ท่ีอยู่ 882/27 ต.มหาชยั อ.เมือง จ.สมทุรสาคร 74000 

เบอร์โทรศัพท์ 081-2065420 

E-mail mix_jap@hotmail.com 

ประวัตกิารศึกษา 

2553  -  2556 โรงเรียนสมทุรสาครบรูณะ 

2557    สาขาวิชาทศันศลิป์  กลุม่วิชาเอกจิตรกรรม 

 คณะจิตรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 

เกียรตปิระวัติ 

2559                             ได้รับทนุกนกศลิป์ การร่วมเขียนภาพปฏิทิน ปีพทุธศกัราช2560 ชดุ สีสนั 

     กรุงเทพ  โดยบริษัทกนกศลิป์ เอ๊กซปอร์ต จ ากดั ร่วมกบัคณะจิตรกรรม  

 ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 

2559 ร่วมวาดภาพในงานประชมุ Agility Leadership Programme โดย  

 บริษัทพรูเดน็เชียล       ณ โรงแรมบนัยนัทรี กรุงเทพมหานคร              

ประวัตกิารแสดงงาน 

2558                        - นิทรรศการ วิจิตรศลิป์รุ่นสดุท้าย ณ วิทยาลยัอาชีวะ ร้อยเอ็ด 


