
 ง

52001202 : สาขาวิชาทัศนศิลป 
คําสําคัญ : ความรูสึกภายในท่ีซอนทับกัน อันเกิดจากการมีวัตถุเปนแรงขับเคล่ือนชีวิต และ 
                  ประกอบสรางตัวตน 
 กัมปนาท  สังขสร : การเดินทางแหงอารยธรรมวัตถุ.  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  : 
ศ.อิทธิพล  ตั้งโฉลก , อ.อํามฤทธ์ิ  ชูสุวรรณ และ อ.ทรงไชย  บัวชุม.   44  หนา. 
 
 จากหินกอนแรกท่ีถูกกะเทาะจนบ่ินแลวใชคมของมันเปนอาวุธในการลาสัตว อารยธรรม
ทางดานวัตถุของมนุษยเริ่มตนขึ้นอยางตรงไปตรงมาเพียงเพื่อตอบสนองความจําเปนในการ
ดํารงชีวิต ผานกาลเวลานับแสนนับลานปสติปญญาของมนุษยเพิ่มสูงข้ึน พรอมๆ กับอารยธรรม
ทางดานวัตถุที่คอยๆ พัฒนากาวตามไปดวย ในระหวางเสนทางสูความศิวิไลซนี้สังคมมนุษย
คอยบมเพาะมายาคติตางๆ นานา ฉาบทับลงไปบนวัตถุช้ินแลวช้ินเลา จนหนาท่ีและคุณคาของมันมี
มากเกินกวาท่ีสัมผัสไดจากโลกทางกายภาพ วัตถุไดกลายเปนส่ิงแสดงใหเห็นถึงสติปญญา ความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค และจินตนาการอันไรขอบเขตของมนุษย ขณะเดียวกันวัตถุก็ไดกลายเปนมาตรวัด
ส่ิงตางๆ ท้ังรสนิยม เพศสถานะ ชนช้ันทางสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ อํานาจ ความสําเร็จในชีวติ ไป
จนถึงเปนตัวชี้วัดคุณคาความเปนมนุษย อีกทั้งวัตถุยังไดกลายเปนชิ้นสวนในการประกอบสราง
ตัวตนของปจเจกบุคคล ขาพเจาในฐานะปุถุชนคนหนึ่ง ผูซ่ึงมีความอยากได อยากครอบครอง
วัตถุสิ่งของตางๆทั้งตัวกายภาพของวัตถุ และความหมายเชิงสัญลักษณของมัน ผูซึ่งหลงใหลใน
ความงดงามของวัตถุส่ิงของ ผูซ่ึงมีวัตถุส่ิงของเปนสวนหนึ่งในการสรางความหวังและแรงขับเคล่ือนให
ชีวิต ผูซ่ึงใชวัตถุเปนสวนหนึ่งในการประกอบสรางตัวตน ผูซ่ึงภาคภูมิในสติปญญา และความคิด
สรางสรรคของเผาพันธมนุษย และรูสึกเควงควางทุกครั้งเมื่อตระหนักวาจากจุดเริ่มตนอันแสน
เรียบงายของบรรพชนนั้น มนุษยไดนําอารยธรรมทางดานวัตถุเดินทางมาไกลเพียงใด และเปนเร่ือง
ยากเย็นแคไหนท่ีเราจะทําความเขาใจและมองเห็นส่ิงตาง  ๆอยางชัดเจน ถองแทในยุคสมัยท่ีระบบคุณคา 
และความหมายถูกทําใหพราเลือน ขาพเจาจึงไดสรางผลงานจิตรกรรมโดยใชสัญลักษณท่ีผสมผสาน
ระหวางความจริง กับ จินตนาการ เพื่อถายทอดความรูสึกท่ียอนแยงเหลานี้ อีกท้ังเพ่ือเปนการทํา
ความเขาใจตนเอง และมิติท่ีซับซอนของความเปนมนุษย 
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 From the first small piece of stone exposed to get chipped and used as a hunting 

tool, mankind’s material civilization had been developing straightaway in response to the 

necessity of livelihood. Over the past hundreds of centuries, human’s intellectual development 

has emerged increasingly with the growing materials development. On the way to a 

civilization, human society has nurtured various myths over the materials from time to time 

until its function and equity gooes beyond the tangible physical world. Material becomes and 

represents the human wisdom, creativity, and the borderless imagination. Meanwhile, it 

becomes a measure evaluating the values, sex, status, eco-social class, power, and success 

of life. In addition, it measures the value of human being and the composite of one’s self. Like 

other people, the author as ordinary individual, is inspired to possess the materials in both 

physical term and symbolic term. I’m fascinated with the aesthetics of the objects as part of 

the hope and motives, and make use of the materials in supporting self-creation and pride in 

wisdom and creativity of human races.  At any time I feel hopeless when I’m aware that from 

the beginning of simplicity in human race; how far a material civilization has been pushed 

forward, and how difficulty a person understands and enlightens the things clearly in the age 

which value system and meaning seems obscured. Thus, my proposed painting work was 

created through a symbol combined between real and imagination to convey the contradictory 

feeling in order to make better understanding of one’s self and other complex dimensions of 

human being. 
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 ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณแมกมลพร นาคสมวงษกุล ผูเล้ียงดูอบรม ใหกําลังใจ และ
เปนแบบอยางท่ีดีในการดําเนินชีวิตเสมอมา  
 ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณอาจารยชํานาญ นาคินทร ผูเปนครูคนแรกท่ีผลักดัน และช้ี
ทางใหขาพเจาเดินบนเสนทางศิลปะ 
 ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย อิทธิพล ตั้งโฉลก , อาจารยอํามฤทธ์ิ            
ชูสุวรรณ ,อาจารยทรงไชย บัวชุม อาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิทยานิพนธ และคณาจารยทุกทานใน
ภาควิชาจิตรกรรมท่ีส่ังสอน ช้ีแนะ ใหความรูความเขาใจในกระบวนการสรางสรรคงานศิลปะ   
 ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณศิลปนทุกทาน ทุกแขนง ทุกยุคสมัย ที่ตอสู ยืนหยัด
เพื่อความเช่ือของตนเอง ผูซ่ึงเปนแรงขับเคล่ือนใหขาพเจาสรางสรรคผลงานศิลปะตอไป  
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