
                                                           
 
 
 
 
 

การเดินทางแหงอารยธรรมวัตถุ 
 
 
 
 
 
 

 
โดย 

 นายกัมปนาท  สังขสร 
 
 
 
 
 
 

 
วิทยานิพนธนีเ้ปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาทัศนศิลป 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ปการศึกษา 2555 
ลิขสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



การเดินทางแหงอารยธรรมวัตถุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดย 

 กัมปนาท  สังขสร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิทยานิพนธนีเ้ปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาทัศนศิลป 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ปการศึกษา 2555 
ลิขสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



THE EVOLUTION OF CIVILIZATION OBJECT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Mr. Kampanat  Sangsorn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 

Master of Fine Arts Program in Visual Arts 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2012 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร อนุมัติใหวิทยานิพนธเร่ือง  “ การเดินทางแหงอารยธรรม
วัตถุ ”  เสนอโดย นายกัมปนาท  สังขสร เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป 
 
 
                                                     ……........................................................... 
                                                                              (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ
1) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                                                                                วันท่ี..........เดือน.................... พ.ศ........... 
 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
 1. ศาสตราจารยอิทธิพล  ตั้งโฉลก 
 2. อาจารยอํามฤทธ์ิ  ชูสุวรรณ 
 3. อาจารยทรงไชย  บัวชุม 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ      
(ผูชวยศาสตราจารยไพโรจน วังบอน) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ               .........................................................กรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารยรุง ธีระพิจิตร)                             (ศาสตราจารยอิทธิพล ตั้งโฉลก) 
............/......................../..............                               ............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ               .................................................... กรรมการ 
 (อาจารยอํามฤทธ์ิ  ชูสุวรรณ)                                   (อาจารยทรงไชย บัวชุม) 
............/......................../..............                               ............/......................../.............. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 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 
 
 
 
 
สาขาวิชาทัศนศิลป                                                               บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือช่ือนักศึกษา........................................                                                         ปการศึกษา 2555 
ลายมือช่ืออาจารยท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ   1. .......................  2. .......................  3. ....................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                                            จ

52001202 : MAJOR : VISUAL ARTS 

KEY WORD :  THE OVERLAPPING OF SENSIBILITY CAUSED BY AN OBJECT AS THE 

                      DRIVING FORCE OF LIFE. AND BUILD IDENTITY. 

 KAMPANART SANGSORN : THE EVOLUTION OF CIVILIZATION OBJECT. 

THESIS ADVISORS :  PROF. ITHIPOL THANGCHALOK, AMRIT CHUSUWAN AND SONGCHAI 

BUACHUM.  44 pp. 

 

 

 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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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

 “คนเราจําเปนตองรูจักอดีตเพื่อเขาใจปจจบัุน”    
 อดีตเปนสวนของเวลาที่เกิดขึ้นแลว เปนการรวมตัวกันของเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้น 
ณ จุดใดจุดหนึ่ง ในเวลาอันดําเนินไปอยางตอเนื่อง ถาอดีตเปนเหมือนถังเก็บเถาถาน (The past is a 
bucket of ashes) ดังท่ีคารล แซนดเบิรก กวีนามอุโฆษรจนาไว อดีตก็คงเย็นชืด จืดรส และจบส้ินแลว 
แตในความเปนจริงมิใชเชนนั้น อดีตยังมีชีวิตชีวาอยูในทุกส่ิงท่ีเราเปนและกําลังจะเปน เราดําเนินชีวิต
อยูในเอกภพอันเต็มไปดวยรองรอยของอดีต ดวงดาวบรรดามีในทองฟายามราตรียังเปลงแสงซึ่ง
เร่ิมตนการเดินทางของมันเม่ือหลายลานปกอน ซากดึกดําบรรพของส่ิงมีชีวิตอันนาท่ึงซ่ึงครั้งหนึ่ง
เคยเดินเหิรบนโลกนี้ทอดรางและถูกฝงไวใตฝาเทาเรา เตาหุงตมและเศษอาหาร พีระมิดและ
เครื่องปนดินเผา เครื่องมือหินและกระดูกสัตวปลายแหลม ภาพเขียนผนังถํ้าและงาชางแกะสลัก 
ท้ังหมดนี้บงช้ีถึงอดีตกาลแหงมนุษยโบราณท่ียังคงอยูในสมัยปจจุบัน 0

1   
 ส่ิงมีชีวิตเร่ิมตนอยางเจียมเนื้อเจียมตัว มันวายวนอยูในแองโคลนและเจริญข้ึนเร่ือย ๆ จน
กลายเปนปลา สัตวเล้ือยคลาน และสัตวเลี้ยงลูกดวยนมในที่สุดแลวจากนั้นมนุษยก็กาวขึ้นมามี
บทบาท และเร่ิมยึดครองดาวเคราะหโลก1

2  วิถีแหงประวัติศาสตรท่ีมนุษยเปนผูสรางก็ไดเร่ิมตนข้ึน        
 เสนทางของมนุษยวานรเร่ิมเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนเม่ือประมาณ 2.5 ลานปมาแลวเม่ือ
เกิดมนุษยวานรสกุลและสายพันธใหมท่ีเรียกวา โฮโมแฮบิลิส ซ่ึงมีขนาดสมองใหญกวาสมองของเอป
และยังแสดงใหเห็นวามนุษยวานรกลุมใหมไดสรางวัฒนธรรมข้ึนมาคือการสรางและใชเคร่ืองมือหิน 
มนุษยวานรกลุมใหมนี้มีวิวัฒนาการตอมาเปนบรรพบุรุษสายตรงของมนุษยในปจจุบัน 2

3  

                                                            

 1 เคนเนท แอล เฟเดอร, มนุษยโบราณ ภาค1 กําเนิดมนุษย และสังคมนักเก็บของปา-ลาสัตว, 
แปลจาก The pass in perspective; An introduction to human prehistory,  แปลโดย ธนิก  เลิศชาญฤทธ์ิ 
(กรุงเทพฯ: อมรินทร, 2553), 12. 
 2 คริส บราเซียร, คูมือศึกษาประวัติศาสตรโลก ฉบับไมงี่ เงา, แปลโดย ประสิทธ์ิ 
ตั้งมหาสถิตกุล (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพคบไฟ, 2551), 17. 
 3 เคนเนท แอล เฟเดอร, มนษุยโบราณ ภาค1 กําเนิดมนุษย และสังคมนักเก็บของปา-ลาสัตว, 
74. 
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ดวยเครื่องมือหินที่บรรพชนของเราสรางขึ้นเพื่อตอบสนองความจําเปนในการดํารงชีวิต
อยางตรงไปตรงมานี้เองท่ีเปนหลักฐานช้ินสําคัญท่ีแสดงใหเห็นสติปญญาและความคิดริเร่ิม
สรางสรรคของมนุษย เปนหลักฐานสําคัญในการประกาศชัยชนะอยางสงางามเหนือเผาพันธุอ่ืนๆ 
อีกท้ังยังเปนหมุดหมายในการเร่ิมตนข้ึนของอารยธรรมวัตถุท่ีถูกสานตออยางไมมีท่ีส้ินสุด           
 
ความเปนมาและความสําคญัของการสรางสรรค 
 จากหินกอนแรกท่ีถูกกะเทาะจนบ่ินแลวใชคมของมันเปนอาวุธในการลาสัตว อารยธรรม
ทางดานวัตถุของมนุษยเริ่มตนขึ้นอยางตรงไปตรงมาเพียงเพื่อตอบสนองความจําเปนในการ
ดํารงชีวิต ผานกาลเวลานับแสนนับลานปสติปญญาของมนุษยเพิ่มสูงข้ึน พรอมๆ กับอารยธรรม
ทางดานวัตถุท่ีคอยๆ พัฒนากาวตามไปดวย ในระหวางเสนทางสูความศิวิไลซนี้สังคมมนุษยคอย
บมเพาะมายาคติตางๆ นานา ฉาบทับลงไปบนวัตถุช้ินแลวช้ินเลา คร้ังแลวคร้ังเลา จนหนาท่ีและ
คุณคาของมันมีมากเกินกวาที่สัมผัสไดจากโลกทางกายภาพ วัตถุไดกลายเปนสิ่งแสดงใหเห็นถึง
สติปญญา ความคิดริเร่ิมสรางสรรค และจินตนาการอันไรขอบเขตของมนุษย ขณะเดียวกันวัตถุก็ได
กลายเปนมาตรวัดส่ิงตางๆ ท้ังรสนิยม เพศสถานะ ชนช้ันทางสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ อํานาจ 
ความสําเร็จในชีวิต ไปจนถึงเปนตัวช้ีวัดคุณคาความเปนมนุษย อีกทั้งวัตถุยังไดกลายเปนช้ินสวนใน
การประกอบสรางตัวตนของปจเจกบุคคล และท่ีนาท่ึงไปกวานั้นก็คือความหมายแฝงท้ังหมดท่ีกลาวมา
สามารถสถิตอยูไดแมในวัตถุเล็กๆ แคเพียงช้ินเดียว   
 ขาพเจา...ในฐานะปุถุชนคนหนึ่ง ผูซ่ึงมีความอยากได อยากครอบครองวัตถุส่ิงของ
ตางๆ ท้ังตัวกายภาพของวัตถุ และความหมายเชิงสัญลักษณของมัน ผูซ่ึงหลงใหลในความงดงาม
ของวัตถุสิ่งของ ผูซึ่งมีวัตถุสิ่งของเปนสวนหนึ่งในการสรางความหวัง และแรงขับเคลื่อนใหชีวิต 
ผูซึ ่งใชวัตถุเปนสวนหนึ่งในการประกอบสรางตัวตน ผูซ่ึงภาคภูมิในสติปญญา และความคิด
สรางสรรคของเผาพันธมนุษย ผูซ่ึงรูสึกเควงควางเม่ือตระหนักวาจากจุดเร่ิมตนอันแสนเรียบงายของ
บรรพชนนั้น มนุษยไดนําอารยธรรมทางดานวัตถุเดินทางมาไกลมากเพียงใด และเปนเร่ืองยากเย็น
แคไหนที่เราจะทําความเขาใจและมองเห็นสิ่งตางๆอยางชัดเจนและถองแทในยุคสมัย ท่ี
ระบบคุณคา และความหมายตางๆ ถูกทําใหพราเลือนเชนปจจุบัน 
 ขาพเจา...ในฐานะคนทํางานศิลปะจึงนําความรูสึกท่ีผสมผสานปนเป และยอนแยง
เหลานี้มาถายทอดเปนผลงานจิตรกรรม 
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ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการสรางสรรค 
 จากความรูสึกของตนเองที่มีตอวิวัฒนาการทางดานอารยธรรมวัตถุของมนุษย ท้ัง
ความรูสึกความหลงใหลในความงามทางกายภาพของวัตถุ ความมุงหวังในชีวิตที่มีแรงขับเคลื่อน
เปนวัตถุส่ิงของ ความรูสึกภาคภูมิในความคิดสรางสรรคและสติปญญาของเผาพันธมนุษย  ความรูสึก
เควงควางวางเปลาเม่ือตระหนักวาเผาพันธมนุษยไดพาอารยธรรมทางดานวัตถุมาแสนไกล จนเรา
ไมสามารถที่จะทําความเขาใจ มิติ ความหมายของสิ่งตางๆไดอยางแทจริง และตรงไปตรงมา
อีกตอไป ขาพเจาตองการใชผลงานจิตรกรรมเปนส่ือกลางในการถายทอดมิติ ของความรูสึกท่ียอน
แยง ทับซอนเหลานี้ใหเปนรูปธรรม เพื่อเปนการทําความเขาใจ ทบทวนความรูสึกตนเองท่ีมีตอ
เร่ืองราวดังกลาวใหชัดเจนมากยิ่งข้ึนเทาท่ีจะเปนไปได  
 
สมมติฐานของการสรางสรรค 
 การสรางผลงานจิตรกรรมชุดนี้ตั้งอยูบนสมมติฐานที่วา การนําอารมณความรูสึกท่ีทับ
ซอนหลากหลาย ของตนเองท่ีมีตอเร่ืองราววิวัฒนาการของอารยธรรมทางดานวัตถุในสังคมมนุษย 
มากล่ันกรองในเชิงสัญลักษณผานกระบวนการทางจิตรกรรม โดยหวังอยางยิ่งวาสุนทรียภาพของ
ผลงานจิตรกรรม จะเปนส่ือกลางในการสงผานความคิดความรูสึกของตนเองใหกับผูชมผลงานไดบาง
ไมมากก็นอย  

 
ขอบเขตของการศึกษาและการสรางสรรค 
 1. ขอบเขตทางดานเนื้อหา เปนเนื้อหาเร่ืองราวของวิวัฒนาการของอารยธรรมทางดาน
วัตถุของมนุษย และความรูสึกตางๆ ท่ีทับซอนกันของตนเองท่ีมีตอเร่ืองราวน้ี             
 2. ขอบเขตทางดานรูปแบบและเทคนิค เปนผลงานจิตรกรรม 2 มิติ เทคนิคจิตรกรรม
ผสม ดวยสี อะคริลิค สีน้ํามัน สีไม ดินสอดํา  รูปทรงท่ีปรากฏในผลงานเปนรูปทรงของวัตถุตางๆ 
และสัญลักษณอ่ืนๆ ท่ีถูกดัดแปลงตามจินตนาการ เพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาเร่ืองราว และ
ความรูสึกที่ตองการถายทอด โดยจะกลาวอยางละเอียดอีกคร้ังในข้ันตอนการวิเคราะหผลงาน 
  
การเสนอผลงาน 
 การเสนอผลงานไดแบงการนําเสนอออกเปน 2 สวน คือ 
 1. ภาคเอกสาร ไดจากการจดบันทึก การถายภาพและรางภาพในข้ันตอนตางๆ รวมไป
ถึงการจัดทําเปนรูปแบบเอกสารประกอบการศึกษาหรือวิทยานิพนธ โดยนําเสนอพรอมกับตัวของ
ผลงาน 
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 2. ภาคปฏิบัติ สรางผลงานจริง และจดัหาพื้นท่ีสําหรับจดันทิรรศการ โดยติดตอทางหอศิลป
หรือหองแสดงนิทรรศการเพื่อติดต้ังผลงานและจัดเปนนิทรรศการ 
 
แหลงขอมูล 
 จากส่ือตางๆ เชน หนังสือประวัติศาสตร หนังสือปรัชญา หนังสือโบราณคดี หนังสือ
วิทยาศาสตร บทความในอินเตอรเนต ขาวสารในสังคม รายการโทรทัศน วรรณกรรม ภาพยนตร 
ภาพถายท้ังท่ีถายดวยตนเอง และจากส่ืออ่ืนๆ 
 
อุปกรณท่ีใชในการคนควา 
 1. กระดาษ       
 2. สีน้ํามัน 
 3. พูกัน 
 4. เฟรมผาใบ 
 5. กลองถายรูป 
 6. สมุดสําหรับรางภาพ  
 7. ดินสอ 
 8. ปากกา 
 9. สีไม 
 10. สีอะคริลิค 
 11. สีน้ํามัน 
 12. พูกัน 
 13. เฟรมผาใบ 
 14. กลองถายรูป 
 15. สมุดสําหรับรางภาพ  
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บทท่ี 2 

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรค 
 
 ความรูสึกสะเทือนใจตอเรื่องราวตางๆ ความคิด ความเชื่อ และคานิยมของผูสราง
ผลงานศิลปะเปนปจจัยสําคัญและสงผลอยางยิ่งในการสรางสรรคผลงาน ส่ิงเหลานี้ลวนมีผลสืบเนื่อง 
มาจากส่ิงตางๆ มากมายในชีวิต  ทั้งการการอบรมเล้ียงดูในวัยเด็ก  สภาพแวดลอม สภาพการเมือง 
ศาสนา รวมถึงการรับรูขอมูลจากสื่อตางๆ เชน วรรณกรรม บทกวี ภาพยนตร ละครโทรทัศน 
ขาวสารบานเมือง บทเพลง ฯลฯ ปจจัยเหลานี้ลวนเปนสิ่งหลอหลอม ประกอบสรางตัวตนของ     
ผูสรางสรรคผลงาน และแสดงใหเห็นในผลงานไมทางใดก็ทางหนึ่ง  
 ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ของขาพเจา ขาพเจาไดพยายามจําแนกขอมูลที่สงอิทธิพลทาง
ความคิดความเชื่อ และความรูสึก ตอเรื่องราววิวัฒนาการของอารยธรรมวัตถุ และรูปแบผลงาน
ทัศนศิลปออกเปนหัวขอหลักๆ ดังตอไปนี้ 
                
1. ขอมูลท่ีมาสนับสนุนเนื้อหา ความคิด ทัศนคติ (ท้ังกายภาพ ความรูสึก และจิตวิญญาณ) 
 ตามกระแสธารแหงโลกทุนนิยมสมัยใหม ท่ีมนุษยคนหนึ่งตัดสินคุณคาของมนุษยอีกคน
โดยใชวัตถุสิ่งของที่เขาบริโภคเปนมาตรวัด  ขาพเจาเปนมนุษยอีกคนหนึ่งที่บอยครั้งไดใชมาตร
วัดนี้ตัดสินผูคนท่ีพบเห็น และผานเขามาในชีวิต และขาพเจาก็เปนมนุษยอีกคนหน่ึงท่ีมีความอยาก
ไดอยากมี อยากครอบครองวัตถุสิ่งของตางๆ เพื่อการประกอบสรางตัวตน เพื่อใหมนุษยคนอื่น
มองเห็นเราอยางท่ีเราตองการใหเห็น บางคร้ังความอยากไดอยากมีเหลานี ้ก็ขัดกับปจจัยทาง
เศรษฐกิจของตนเอง  บางคร้ังขาพเจาก็รูสึกเควงควางกับความไรแกนสารของวัตถุส่ิงของ  
 ดวยความรูสึกตางๆเหลานี้ทําใหขาพเจาเริ่มตั้งคําถาม และพยายามทําความเขาใจกับ
ตนเอง ถึงคุณคา และความหมายที่แทจริงของวัตถุสิ่งของ ตั้งคําถามกับภาวะความรูสึกของ
ตนเอง ท้ังความรูสึกคล่ังไคลใหลหลง ความหวังความมีชีวิตชีวาในโลกของวัตถุ และความความรูสึก
เควงควางวางเปลา เพื่อถายทอดเปนผลงานจิตรกรรม 
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2. ขอมูลทางดานทัศนศิลป 
 ผลงานของขาพเจาท้ังในอดีตและปจจุบันนั้น โดยสวนใหญแลวจะเปนการถายทอด
อารมณความรูสึกภายในของตนเองท่ีมีตอเร่ืองราวตางๆ โดยใชสัญลักษณเปนวัตถุส่ิงของหรือ
รูปทรงตางๆที ่ล วนถูกบิดผัน  ตัดทอน  ตอเติม  ตามจินตนาการเพื ่อสื ่อสารความรู สึก  และ
ความหมายที่ตองการจะถายทอด บรรยากาศและสีสันในผลงาน ก็มักจะใหความรูสึกฟุงฝน หรือไม
เปนไปตามปรกติวิสัย ขาพเจาไดคนควารูปแบบของศิลปะท่ีมีลักษณะและวิธีการถายทอดท่ีสัมพันธ
กับกลวิธีสรางสรรคของตนเอง ซึ่งรูปแบบของผลงานทัศนศิลปที่ครอบคลุม และเกี่ยวเนื่องกับ
กลวิธีการถายทอดดังกลาวก็คือ “ศิลปะแฟนตาสติก” 
 ศิลปะแฟนตาสติกมีความแตกตางจากศิลปะอ่ืนๆ กลาวคือในขณะท่ีทิศทางและยุคสมัย
ของศิลปะแบบอ่ืนๆมีชวงเวลาพัฒนาการที่ชัดเจน และเมื่อผานไประยะหนึ่งก็จะถึงบทสรุปแต
ศิลปะแบบแฟนตาสติกมีเพียงจุดเร่ิมตน หลังจากนั้นธาตุของศิลปะแบบฟุงฝนปรากฏไดกลายเปน
สวนหนึ่งของงานศิลปะทุกรูปแบบ 
 ศิลปะแฟนตาสติกเปนแนวศิลปะสําคัญในศตวรรษที่20 ไรนัลด เกิตซ เขียนไวในนิยาย
เร่ือง “เอียรเร”(Irre)เม่ือป1983วา “ไมมีอะไรเปยมลนไปดวยความเพอฝนเทากับของจริง ไมมีส่ิงใด
นาอัศจรรยใจเทากับความจริง” ในทัศนศิลปก็เชนกัน ความฟุงฝนเปนการสะทอนความจริง 
มากกวาจะเปนการสะทอนความฝน ศิลปะแฟนตาสติกไดเปล่ียนเสนทางจากภายนอกเขาสูภายใน 
เขาสูปจเจกบุคคล ภาพฟุงฝนของปรากฏการณภายนอก โลก ธรรมชาติ จักวาล ถูกแทนท่ีดวย
ความคิดคํานึงของคนคนเดียว ของรางกาย ของตัวตน ในขณะท่ีศตวรรษท่ี19 วิทยาศาสตรสาขาตางๆ 
อยางฟสิกส เคมี ชีววิทยา สรีรศาสตร และคณิตศาสตรสามารถใหการอธิบายปรากฏการณภายนอกตางๆ 
จิตวิทยา วิทยาศาสตรสาขาใหมของศตวรรษท่ี20ก็ไดสรางผลงานสําคัญ คือการเปดเผยความล้ีลับ
ในจิตใจมนุษย จิตวิทยาไดทําการสํารวจอาณาจักรแหงจิตใตสํานึก ความฝน อารมณ และความ
ปรารถนาท่ีกวางใหญไพศาลไรขอบเขต ผลของการคนพบนี้ ไดเปดมุมมองใหม ท้ังระหวางตัว
บุคคล และระหวางตัวบุคคลกับตัวตนอีกดานหน่ึงของตนเองดวย อยางไรก็ตาม ความเปนไปได
ของการมองเขาสูตัวเองในทางจิตวิทยาน้ันจํากัดอยูในรูปแบบท่ีหาคําตอบในทางวิทยาศาสตรได
เทานั้น ขณะท่ีศิลปะไมมีขีดจํากัด 
 คําวา “แฟนตาสติก” ในความหมายท่ีพิจารณาจากหลักการนี้มักเกี่ยวของกับจนิตภาพ
ท้ังแบบกระจางชัด และแบบคลุมเครือของมนุษย หรืออีกนัยหนึ่ง เปนการนําเสนอภาพมนุษยทั้ง
ในรูปแบบที่เห็นภายนอกท่ัวไป ขณะเดียวกันก็สะทอนถึงแงมุมเรนลับของบุคคลน้ัน ไมวาจะเปน
ธรรมชาติของพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงกลับไปกลับมา ความฝน ความปรารถนา และความใคร  
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 ความเพอฝนในรูปแบบจินตนาการอันเสรี คือกิจกรรมทางจิต และเปนความสามารถ
ทางจิตใจ เปนบุคลิกภาพ และเปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน กลไกของความฟุงฝนทํางาน
นอกขอบขายของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจอื่นๆ เชน การรับรูดวยจิตสํานึกอยูนอกเหนือระบบ
ความคิดท่ีเปนเหตุเปนผล นอกเหนือจากแนวทางท่ีไดจากการรวบรวมขอสรุป ระบบส่ังการ และ
ทายที่สุดอยูนอกขอบเขตของพฤติกรรมที่มีเหตุผล บุคลิกลักษณะที่โดดเดนที่สุดของความเปน
แฟนตาสติกคือการรวบรวมสัญชาติญาณในหลายลําดับช้ัน การตีความทางอารมณ และความคิดท่ี
หลากหลาย 
 ความฟุงฝนไดสะกิดสัญชาติญาณใตสํานึก เลนกับตัวตนอีกดานหนึ่งของผูคน สราง
ความฉงนสนเทห พิศวงงงงวย กระอักกระอวน มันบังคับตัวเองอยางนุมนวลคอยเปนคอยไป ใหมุง
ไปยังแรงกระตุนหรือความตื่นเตนเราใจท่ีท้ังซุกซอนอยูและท่ีเรารูแนแกใจและเหนือส่ิงอ่ืนใดมัน
เลนกับความฝน ความปรารถนา และความโหยหาอันเปนรูปแบบพฤติกรรมท่ีปรากฏตัวใน
สวนลึกท่ีจิตสํานึกเขาถึงไดยากหรืออาจไมมีวันเขาถึงไดเลยแตเปนส่ิงซ่ึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ภายนอกของเราอยางยิ่ง ศิลปะแฟนตาสติกคือตัวแทนของจิตใตสํานึก เปนความเขาใจเพื่อให
สามารถปรับตัวใหเขากับความเปนจริง ในขณะท่ีศิลปนตามมาตรฐานด้ังเดิมคือตัวแทนสําหรับ
พฤติกรรมแบบมีสติสัมปชัญญะ0

1 
 จากการศึกษา และทําความเขาใจศิลปะแบบแฟนตาสติกนี้ ทําใหขาพเจาเขาใจถึง
รูปแบบในการสรางสรรคผลงานท่ีมีลักษณะฟุงฝนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงขาพเจาคิดวาเปนรูปแบบท่ีเหมาะสม
ท่ีจะใชถายทอดความรูสึกซับซอนในจิตใตสํานึกของตนเองที่มีตอเรื่องราวของอารยธรรมวัตถุ 
อีกท้ังการทําใหมองเห็นถึงทิศทางและความเปนไปไดในการสรางสรรค ตอยอดผลงานท้ังในชุด
วิทยานิพนธ และในอนาคต 
  
 
 
 
 
 
 

                                                            

 1 วอลเตอร ชูเรียน, ศิลปะแฟนตาสติก(Fantastic Art), แปลโดย เมธาวี เครือออน
(เชียงใหม : ไฟนอารท, 2552), 7. 
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                ผลงานศิลปะแฟนตาสติก 
 

 
 

ภาพท่ี 1 Gasthof 
ท่ีมา : Peter Doig,  Gasthof, accessed January 30, 2013, available from http://prettyfiend.com/?p=59 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2  Expectation 
ท่ีมา : Richard Oelze, Expectation , accessed January 30, 2013, available from 
http://voiceswakeus.tumblr.com/post/46059068/richard-oelze-expectation-erwartung-1933-1936 
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ภาพท่ี 3 The Deserted city  
ท่ีมา : Fernand Khnopff, The Deserted city, accessed January 30, 2013, available from 
http://elenadawson.blogspot.com/2010/07/abandoned-city-fernand-khnopff-1904.html 

 



 
 

10 

 
 

ภาพท่ี  4  Still  
ท่ีมา : Daniel Richter, Still, accessed January 30, 2013, available from 
http://www.saatchi-gallery.co.uk/artists/artpages/richter_Still.htm 
 

 
ภาพท่ี  5  Metric System  
ท่ีมา : Pierre Roy,  Metric System,  accessed January 30, 2013, available from 
http://www.all-art.org/art_20th_century/roy1.html 
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ภาพท่ี 6  The Island of The Dead  
ท่ีมา : Arnold Bocklin, The Island of The Dead, accessed January 30, 2013,  available from 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arnold_B%C3%B6cklin_-_The_Island_of_the_Dead_-
_WGA03028.jpg 
 
3. ขอมูลทางความคิด จากนกัประวัติศาสตร และนักวิชาการ  
 นอกจากจากการตั้งคําถามและพยายามทําความเขาใจตนเองตอความรูสึกดังกลาวแลว  
ขาพเจาไดพยายามศึกษาคนควาขอมูลจากนักประวัติศาสตร และนักวิชาการหลายทาน เพื่อชวยเปน
ส่ือกลางในการทําความเขาใจ เช่ือมโยง มองเห็นมิติตางๆของวัตถุส่ิงของในแตละบริบท และยุค
สมัยไดชัดเจนมากข้ึน 
 คริส บราเซียร ไดกลาวไววา 5,000 ปกอนคริสตกาล กาลเปล่ียนแปลงทุกอยางเกิดข้ึน                 
เมื่อผูคนมาอาศัยอยูรวมกันในเมือง เมืองไดสรางสังคมแบบใหมขึ้นมา พวกที่ใชชีวิตเรรอนจะ
ไมตองการสมบัติติดตัวมาก เนื่องจากไมอยากหอบหิ้ว ในขณะท่ีพวกอยูเปนหลักแหลงแทบจะเร่ิมตน
ปนหมอดินเผา ทํางานโลหะทองแดง และทองคํากันในทันที ไมนานตอมาเคร่ืองใชสวยงามเหลานี้



 
 

12 

ก็กลายเปนสัญลักษณของยศศักดิ์ เเละสถานะ แลวชองวางระหวางคนรวยกับคนจนก็เกิดข้ึนพรอม
กับการแบงชนช้ันทางสังคม1

2 
 ชูศักดิ์ ภัทรกุลวนิช ไดหยิบยกตัวอยางการบริโภควัตถุเพื่อสรางอัตลักษณใหกับตัวเอง 
โดยอางอิงจากบทสัมภาษณในคอลัมนของสะสมจากนิตยาสารตางๆไวดังนี้  
 การสะสมของน้ีมันเร่ิมมาจากตรงจุดท่ีวาผมชอบเล้ียงปลาคารปซ่ึงเปนปลาท่ีมีลักษณะ
เฉพาะตัว เรียกวาเปนเอกลักษณไมเหมือนใคร...เพราะฉะนั้นคุณคาของปลาคารปก็คือความมี
เอกลักษณในตัวเอง ซ่ึงยอมหมายถึงของท่ีผมสะสมดวย   
 จะใช (ตะกรา) หมดทุกใบคะ มาทํางานก็ไมแคร จะถืออยางนี้อยางเดียว มันก็เลยชิน 
ไมรูสึกอะไร เลยกลายเปนแบบเฉพาะของเรา  
 เซต(โปสการด)ท่ีชอบมากท่ีสุดคือ เซตดอกไมท่ีมันเบลอๆ เหมือนใชคอมพิวเตอรชวย 
สวยดีครับ ก็สะสมมาเร่ือยๆ สวนของไทยมันไมคอยมีอยางนี้ บางทีเราก็เห็นเกล่ือนๆซํ้าๆกัน เราก็
อยากเปนท่ีมีใบเดียวในประเทศไทย2

3 
 ชูศักดิ์ ยังไดวิเคราะหการสะสมวัตถุส่ิงของตางๆไวอีกวา “ในสังคมบริโภคนิยม การสะสม
ส่ิงของเปนเครื่องแสดงรสนิยม คือองคประกอบท่ีหนึ่งของ “คุณภาพชีวิต” และเปนพฤติกรรมของ
ผูมี “วัฒนธรรม” หาใชคนแหงแลงไรจิตวิญญาณที่วันๆเอาแตตั้งหนาตั้งตาทํามาหากินหรืองวน
อยูกับงาน แตการสะสมส่ิงของนั้น โดยตัวมันเองแลวปฏิเสธไดยากวาหาใชอาการหลงใหลคล่ังไคล
ในวัตถุและทรัพยสมบัต3ิ

4  
 นักวิชาการอยาง C.B.Mancpher ใน The Political Theory of Possessvie Individualism 
ไดเสนอไววา ในโลกตะวันตกแนวคิดตอตัวตนเชิงอุดมคติในฐานะท่ีเปนเจาของเริ่งกอรูปรางข้ึน
ราวชวง ศตวรรษท่ี 17 กลาวคือปจเจกชนสรางนิยามใหกับตัวเองมใิชดวยชาติตระกูล คุณวุฒิ หรือ
ศีลธรรมจรรยา หากดวยทรพัยสมบัติหรือส่ิงของท่ีลอมรอบตัวเขา4

5  
 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร และขอเขียนทางวิชาการเหลานี้ ทําใหขาพเจาไดมอง
เห็มมุมมองอันหลากหลาย และเปนเหตุเปนผล  ขาพเจาไดนําขอมูลตางๆเหลานี้มาวิเคราะห 
สังเคราะห อีกชั้นหนึ่ง เพื่อ เปนแนวทางในการสรางผลงานจิตรกรรม 

                                                            

 2 คริส บราเซียร, คูมือศึกษาประวัติศาสตรโลก ฉบับไมงี่ เงา, แปลโดย ประสิทธ์ิ 

ตั้งมหาสถิตกุล (กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพคบไฟ, 2551), 25. 
 3 ชูศักดิ์  ภัทรกลุวนิชย, เชิงอรรถวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: วิภาษา, 2446), 136. 
 4 เร่ืองเดียวกัน, 134. 
 5 เร่ืองเดียวกัน, 138.  
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4. ขอมูลจากงานวรรณกรรม 
 นวนิยาย เร่ือง”ไวทแฟง”ของแจค ลอนดอน 5

6 เร่ืองเลานี้สัมพันธกับประวัติศาสตรการ
สรางชาติของอเมริกาในยุคต่ืนทอง เลาเร่ืองโดยผานชีวิตของ “ไวทแฟง”หมาปาตัวหนึ่งตั้งแตเร่ิม
ถือกําเนิด แลวอาศัยอยูในปากับค้ีชแมของมันซ่ึงเปนหมาปาท่ีมีเลือดของหมาบานผสมอยู สวนพอ
ของผูมีสายเลือดหมาปาเต็มตัวไดตายไปตั้งแตมันยังเล็กๆ ทุกส่ิงทุกอยางในชีวิตวัยเด็กของไวทแฟง 
เปนไปตามวิถีแหงปา สัญชาติญาณการเอาชีวิตรอด และสัญชาติญาณการลา ตอมาไวทแฟงไดถูก
นําไปเล้ียงโดยเกรยบีเวอรอินเดียแดงคนหนึ่งในคายของอินเดียแดงไวทแฟงคอยๆปรับตัวใหเขากับ
กฏเกณฑตางๆของมนุษยในคายอินเดียแดง แตแรงขับเคลื่อนสวนใหญในชีวิตยังมีสัญชาติญาณ
แหงปาเปนปจจัยหลัก เกรยบีเวอรเลี้ยงไวทแฟงเพื่อใชงานลากเลื่อน ความสัมพันธของทั้งสอง
เปนไปในรูปแบบนายกับบาว โดยไมไดมีความรูสึกของมิตรภาพใดๆเขามาเกี่ยวของ เมื่อทํา
ความผิดก็จะถูกลงโทษอยางหนัก เมื่อทําใหพอใจก็จะไดรับรางวัล ซึ่งเปนไปตามวิถีชีวิตและ
รูปแบบสังคมของเขา ตอมาเกรยบีเวอรไดไปอาศัยอยูในเมืองทา เพื่อทําการคาขายโดยไวทแฟงก็ได
ติดตามนายของมันไปดวย รูปแบบของอาคารบานเรือนตางๆเปล่ียนไป พรอมๆกับกฏเกณฑตางๆ
มากมายทีไวทแฟงตองปรับตัว ไมนานไวทแฟงถูกซ้ือไปโดยชายผิวขาวช่ือ บิวต้ี สมิธ ผูซ่ึงใช
ความสามารถในการตอสูของไวทแฟงในการหาผลประโยชนใหตนเอง มันถูกกักขัง ทรมาน และ
ตองตอสูกับหมาตัวอ่ืนเพื่อแลกกับเงินเดิมพัน ตอมามีวีดัน สกอตต บุตรชายของผูพิพากษา ไดมา
ชวยชีวิตของไวทแฟงจากการถูกทรมานและกักขัง แลวคอยๆเปล่ียนไวทแฟงท่ีกลายเปนหมาปาท่ี
ดุราย ไมไวใจมนุษย จากการถูกทรมาน กักขังเปนเวลานาน ปรับตัวและยอมรับมิตรภาพของมนุษย 
จากนั้นเขาไดพาไวทแฟงรวมเดินทางกลับไปยังบานเกิดซ่ึงเปนคฤหาสนใหญของผูพิพากษา ท่ีนี่ก็
ไมตางจากที่อ่ืนๆ ท่ีไวทแฟงตองปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมและกฏเกณฑใหมๆ ของสังคมมนุษยท่ี
เพิ่มเขามาอีกมากมาย  
 จากจุดเร่ิมตนของไวทแฟงซึ่งมีเพียงสัญชาติญาณสัตวปาเปนตัวขับเคล่ือนชีวิต ก็ตอง
ปรับตัวคร้ังแลวคร้ังเลาใหเขากับสภาพแวดลอม การส่ือความหมาย และกฎเกณฑ ในสังคมมนุษย 
นวนิยายเลมนี้แสดงใหเห็นผานมุมมองของสัตวปาวายิ่งสังคมมีความเปน”อารยะ”มากข้ึนเทาไหร
กฎเกณฑ และการทําความเขาใจในส่ิงตางๆ ก็ยิ่งซับซอนข้ึน การตองกดทับสัญชาติญาณพื้นฐาน
ของตัวเองก็เพิ่มมากขึ้นตามไปดวย ในมุมมองของหมาปาอยางไวทแฟงจะมองเห็นมนุษยเปนดั่ง
พระเจา และเม่ือไดพบเจอกับพระเจาคนใหมมันก็จัดลําดับทางชนช้ันของพระเจาคนหนึ่งกับพระเจา

                                                            

 6 แจ็ค ลอนดอน, ไวทแฟง(White Fang), แปลโดย  วิษณุฉัตร วิเศษสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ: 
เรียงรัน, 2555),13-311 
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อีกคนหนึ ่ง ตามความเจริญกาวหนาของวัตถุสิ ่งของ เชน ตึกรามบานชอง ยวดยานพาหนะ 
ส่ิงประดิษฐ ขาวของเคร่ืองใช เปนตน ในเร่ืองเลานี้ก็ยังแสดงใหเห็นมิติอ่ืนๆ อีกมากมายท้ังของ
สัตวปาและมนุษย ท้ังสัญชาติญาณการเอาตัวรอด การแกงแยงชิงดี ความโหดรายปาเถ่ือนซ่ึงเกดิจาก
สัญชาติญาณ ความโหดรายปาเถื่อนอันเกิดจากจากกลไกทางสังคม  ความชิงชัง ความเมตตา และ
มิตรภาพ แจคลอนดอน มิไดเลาเร่ืองราวของสัตว ผูคน และสภาพแวดลอมตางๆ ดวยน้ําเสียงท่ี
ตําหนิติเตียน เยยหยัน หรือประชดประชัน แตกลับเลือกใชน้ําเสียงท่ีเรียบงาย ใหผูอานมองเห็นและ
คอย ๆซึมซับสถาณการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางท่ีมันเปน ไมมีตัวละครใดท่ีถูกยกยองจนสูงสง หรือ
ถูกตราหนาวาชั่วชาสามาน ดวยโทนการเลาเรื่องแบบนี้ทําใหผูอานคอยๆ เขาถึง และไตรตรอง
ความรูสึก ตอเร่ืองราว และเหตุการณตางๆอยางเปนธรรม     
 ดวยความประทับใจในวรรณกรรมเร่ืองนี้ ในสวนของเนื้อหาซึ่งแสดงใหเห็นถึงความ
ซับซอนของมิติทางสังคม ความกาวหนาของวัตถุสิ่งของทั้งในแงของการสื่อความหมาย และ
ความกาวหนาทางกายภาพ ผานสายตาของสัตวปาซ่ึงเต็มเปยมไปดวยแรงขับเคล่ือนจากสัญชาตญาณ
ตามธรรมชาติ ซ่ึงไมไดแตกตางไปจากบรรพชนของมนุษยในยุคเร่ิมตนท่ีใชชีวิตอยางตรงไปตรงมา
ตามสัญชาติญาณมากนัก  มีสวนชวยใหขาพเจามองเห็น และเขาใจประเด็นท่ีตองการถายทอดใน
มุมมองที่กวางขึ้น ในสวนของกลวิธีและน้ําเสียงที่ผู แตงใชถายทอดก็เชนกัน ขาพเจาพบวา
วิธีการบอกเลาเร่ืองราวโดยไมตัดสินช้ีขาดคุณคาใดวาเหนือกวาคุณคาใด ความรูสึกใดเหนือกวา
ความรูสึกใด เปนกลวิธีการเลาเรื่องราวที่สอดคลองกับความรูสึกของตนเองที่มีตอเรื่องราวท่ี
ตองการถายทอด ขาพเจาจึงเลือกใชสัญลักษณ และวิธีการส่ือความหมายในผลงานจิตรกรรมท่ีไม
ตัดสินช้ีขาดคุณคาของความรูสึกและส่ิงตางๆ และจะบอกเลาแคเพียงความรูสึกตอเร่ืองราวในองค
รวม ขาพเจาจึงไดนําท้ังในสวนของเนื้อหาและน้ําเสียงของวรรณกรรมเรื่องนี้มาประยุกตใชกับ
การสรางสรรคผลงานจิตรกรรม  
 ขอมูลท่ีเกี่ยวเนื่องกับการสรางสรรคตางๆ เหลานี้ บางสวนเปนขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรู 
และสงอิทธิพลตอความรูสึก ความคิด และผลงาน กอนที่กระบวนการสรางสรรคผลงานจะ
เริ่มตน บางสวนเปนขอมูลท่ีไดรับรูเพิ่มเติมเมื่อสรางผลงานไปไดระยะหน่ึงแลว ทําใหมองเห็น 
และเขาใจมุมมองตางๆไดครอบคลุมยิ่งข้ึน และชวยใหสามารถตอยอดผลงานตอไปได ขอมูล
เหลานี้นั้นมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอความหนักแนนของความรูสึก และเนื้อหาที่นําเสนอ อีกทั้งยัง
ชวยเสริมความม่ันใจใหใหกับตนเองตลอดระยะเวลาการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการสรางสรรค 
 
 ในการสรางสรรคผลงานศิลปะแตละช้ินนั้น  ศิลปนแตละคนก็ยอมจะมีกระบวนการ
สรางสรรคท่ีแตกตางกันออกไป ตามปจจัยตางๆ เพื่อใหผลงานออกมาตรงตามวัตถุประสงคท่ี
ตองการ ท้ังความถนัดทางดานเทคนิค จริตสวนตนของตัวศิลปน ความคิดท่ีตองการถายทอดใน
ผลงานชิ้นนั้นๆ และท่ีสําคัญเหนืออ่ืนใดคือศิลปนตองเชื่อม่ันในเร่ืองราว เนื้อหาท่ีตนตองการจะ
บอกกลาวลงไปในผลงานช้ินนั้นๆ ในการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธชุดนี้ของขาพเจาได
แบงกระบวนการตางๆออกเปน5ข้ันตอนหลักดังนี ้
 1. ข้ันตอนการวิเคราะหทําความเขาใจตนเอง ตอเร่ืองราวท่ีรูสึกสะเทือนใจ  
 2. ข้ันตอนการหาความรูและรวบรวมขอมูลในเร่ืองท่ีตองการจะส่ือสาร 
 3. ข้ันตอนการรางภาพตนแบบ 
 4. ข้ันตอนในการสรางสรรคงานจิตรกรรม 
 5. ข้ันตอนการวิเคราะห วิจารณผลงาน 
 
1. ขั้นตอนการวิเคราะหทําความเขาใจตนเอง ตอเร่ืองราวท่ีรูสึกสะเทือนใจ  
 การสรางสรรคผลงานศิลปะแตละช้ินนั้นสําหรับขาพเจาแลว ความเช่ือมั่นในเนื้อหา 
และเร่ืองราวท่ีตองการถายทอดนั้นเปนส่ิงสําคัญลําดับตนๆเลยทีเดียว ในกระบวนการนี้ขาพเจาได
พยายามทําความเขาในตนเอง ท้ังในดานของลักษณะนิสัยสวนตัว ดานประสบการณตางๆในชีวิต 
แลวหยิบยกเอาเร่ืองราวท่ีสนใจ และรูสึกสะเทือนใจเพื่อใชในการสรางสรรคผลงาน 
 
2. ขั้นตอนการหาความรูและรวบรวมขอมูลในเร่ืองท่ีตองการนําเสนอ  
 เมื่อไดเนื้อหาเรื่องราวที่ตองการถายทอดแลว ขั้นตอนตอมาขาพเจาไดทําการคนควา
และศึกษาขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับเรื่องราวที่ตองการจะสื่อ เพื่อใหเขาใจและมองเห็นมิติของ
เรื่องราวนั้นๆไดชัดเจน และครอบคลุมทุกดานมากย่ิงข้ึน โดยศึกษาจากแหลงขอมูลตางๆ อาทิเชน 
หนังสือ บทความทางวิชาการ ขาวสาร อินเตอรเน็ต ผลงานศิลปะของศิลปนทานอ่ืน ภาพยนตร 
วรรณกรรม ภาพถายตางๆ เมื่อศึกษาขอมูลในระดับหนึ่งแลว จึงเขาสูกระบวนการจินตนาการ
เปนภาพในใจ เพื่อใหไดภาพที่ตอบโจทยความรูสึก และเนื้อหาในระดับหนึ่ง  
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3. ขั้นตอนการรางภาพตนแบบ 
 เม่ือคิดเปนภาพคราวๆ ในใจแลว จากนั้นจึงเขียนภาพรางลงบนกระดาษ สรางรูปทรงท่ี
ตองการใชใหชัดเจนขึ้น โดยอาจตัดทอน เพิ่มเติมรูปทรงของวัตถุตางๆ จากภาพถายจริงของวัตถุ
ช้ินนั้นๆ หรืออาจเปนวัตถุท่ีสรางข้ึนจากจินตนาการของตนเอง ใหสามารถส่ือความหมายและ
อารมณความรูสึกตามท่ีตองการ จัดวางองคประกอบตางๆอยางคราวๆและแตกตางกันท้ังตําแหนง
ของรูปทรงแตละช้ิน ทิศทางการเคลื่อนไหว รูปทรงหลัก และรูปทรงรอง จนไดการจัดวางภาพท่ี
สอดคลองกับผลงานในระดับหนึ่ง 
 

 
 
ภาพท่ี  7  ภาพรางตนแบบ 
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ภาพท่ี  8  ภาพรางตนแบบ 
 

 
 
ภาพท่ี  9  ภาพรางตนแบบ 
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ภาพท่ี  10  ภาพรางตนแบบ 
 

 
 
ภาพท่ี  11 ภาพรางตนแบบ 
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ภาพท่ี  12  ภาพรางตนแบบ 
 
4. ขั้นตอนการสรางผลงานจริง 
 4.1 เตรียมเฟรมผาใบ โดยเลือกขนาดของเฟรมผาใบใหมีขนาดเหมาะสมกับผลงานแตละช้ิน 
 4.2 เตรียมอุปกรณในการสรางงานจิตรกรรมตางๆ เชน สีไม ดินสอ ยางลบ สีอะคริลิค 
พูกันขนาดตางๆ ถังสําหรับใสน้ํา สีน้ํามัน สีชอลค ดินสอไข  ถังน้ํา เสปรยเคลือบผิว เปนตน 
 4.3 รางภาพของรูปทรงวัตถุตางๆ ดวยสีไมหรือดินสอลงบนผาใบ โดยไมยึดจากภาพ
รางตนแบบมากนัก แตจะปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับขนาดท่ีใหญข้ึนกบัขนาดของเฟรมผาใบ  
 4.4 ใชสีอะคริลิคผสมน้ําในปริมาณมากจนเหลวในระดับท่ีตองการ จากน้ันใชแปรง
ขนาดใหญระบายลงบนเฟรมผาใบจนเต็มภาพ บางสวนอาจใชวิธีการเทสี หรือสะบัดพูกัน เพื่อให
เกิดพืน้ผิว ท่ีแตกตางกันของวัตถุแตละช้ิน ข้ันตอนนี้เปนการลงสีช้ันแรกเพื่อ ควบคุมบรรยากาศ
ของภาพใหเปนไปตามโครงสีท่ีตองการในผลงานแตละช้ิน โดยการเลือกใชสีตางๆ นัน้จะข้ึนอยูกับ
อารมณความรูสึกที่ตองการถายทอดในผลงานแตละช้ิน  
 4.5 ใชสีอะคริลิคระบาย รูปทรงของวัตถุตางๆ และพ้ืนท่ีวางในภาพใหเห็นภาพรวมของ
รูปทรงและโครงสีท่ีชัดเจนตรงตามความตองการมากยิ่งข้ึน โดยใชสีอะคริลิคท่ีมีลักษณะความเขมขน
ของสีในระดบัท่ีแตกตางกนัไปตามแตละรูปทรง  
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 4.5  เก็บรายละเอียดข้ันสุดทายของวัตถุตางๆ ในภาพ และแสงไฟจากวัตถุ อีกคร้ังหนึ่ง 
อาจจะใชสีน้าํมัน หรือสีชอลคผสมดวยในบางจุดตามความเหมาะสม และลักษณะของพื้นผิวของ
วัตถุนั้นๆ  
 

 
 
ภาพท่ี  13  ข้ันตอนการรางภาพดวยดินสอ 

 

 
 
ภาพท่ี  14  ข้ันตอนการลงสีช้ันแรก 
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ภาพท่ี 15  ข้ันตอนการเก็บรายละเอียดโดยรวม 
 

 
 
ภาพท่ี  16  ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ 
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5. ขั้นตอนการวิเคราะห วิจารณผลงาน  
 เม่ือผลงานแตละช้ินเสร็จสมบูรณแลวจึงเขาสูกระบวนการวิเคราะหวิจารณผลงานอีก
ช้ันหนึ่ง ท้ังการวิเคราะหในดานของสุนทรียภาพของผลงาน สัญลักษณและการส่ือความหมายตางๆ
ของผลงานวาเปนไปตามวัถุประสงคเบื้องตนที่ไดตั้งเปาหมายไวหรือไม โดยขั้นตอนนี้จะเปนทั้ง
การวิเคราะห วิจารณดวยตนเอง และขอความคิดเห็นจากบุคคลอื่น รวมทั้งอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ การวิเคราะหวิจารณผลงานนี้มีความสําคัญอยางยิ่งในข้ันตอนการสรางสรรคผลงาน 
เพราะจะชวยใหเห็นผลงานที่ตนเองสรางชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทําใหเห็นขอดีขอเสียของผลงาน 
เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง ตอยอดและพัฒนาตอไปในอนาคต โดยขั้นตอนนี้จะกลาวอยาง
ละเอียดในบทตอไป 
 



23 

 
บทท่ี 4 

การวิเคราะหผลงานการสรางสรรค 
 

 ความรูสึกและทัศนคติตอเหตุการณ เหตุการณหนึ่ง หรือเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งของ
ปจเจกบุคคลนั้น เปนสิ่งที่ไมคงที่ และเปลี่ยนแปลงไปเสมอตามแต ประสบการณ ภูมิความรู 
วุฒิภาวะท่ีเพิ่มข้ึน และปจจัยตางๆ อีกมากมายที่เกิดข้ึนกับปจเจกบุคคลนั้น ประสบการณช่ัวเส้ียว
วินาที ภูมิความรูใหมเพียงนอยนิด อาจสงผลใหทัศนคติ หรือมุมมองท่ีเรามีตอโลกและเร่ืองราวตางๆ
เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง ในการสรางสรรคผลงานศิลปะก็ไมมีขอยกเวน แมผูสรางผลงานจะ
สรางสรรคข้ึนจากความสะเทือนใจในประเด็นเดิมท่ีเคยสรางเปนผลงานไปแลวในอดีต แตทัศนคติ 
แงมุมตางๆท่ีมีตอเร่ืองราวนั้นๆ ก็เปล่ียนแปลงไปตามแต ประสบการณ ภูมิความรู และวุฒิภาวะท่ี
เพิ่มข้ึนเชนกัน ถึงแมมันจะไมใชเคร่ืองรับประกันวาคุณภาพของผลงานจะเพิ่มสูงข้ึนไปดวยก็ตามที 
 ขาพเจาไดวิเคราะหพัฒนาการทางความคิดและเทคนิค ในการสรางสรรคผลงานของ
ตนเอง เพื่อใหเห็นถึงทัศนคติ ความรูสึก และมุมมองท่ีเปล่ียนแปลงไปตอเร่ืองราวของ”วัตถุ
ส่ิงของ” โดยแบงออกเปนสามชวงเวลาดังตอไปนี้  
 
1. ผลงานในชวงปริญญาตรี                         
 เสนทางการสรางผลงานจิตรกรรมที่มีแรงบันดาลใจมาจากเร่ืองราวของ “วัตถุส่ิงของ”
ของขาพเจานั้น เร่ิมตนข้ึนเม่ือคร้ังเรียนอยูในระดับปริญญาตรี ประเด็นท่ีขาพเจาสนใจและรูสึก
สะเทือนใจในชวงเวลานั้นคือเรื่องของความรูสึกที่หมิ่นเหม ทับซอนกัน ระหวางความหวัง 
และความมีชีวิตชีวาในการแสวงหาวัตถุมาเติมเต็มชีวิต กับความรูสึกผิดทางดานศีลธรรมท่ีหลอ
หลอมใหมนุษยรูจักความพอดี  ผลงานในชุดนั้นขาพเจาใชรูปทรงของ เฟอรนิเจอร และขาวของ
ตกแตงบานตางๆ ท่ีลดทอนเพิ่มเติมตามจินตนาการ ข้ันตอนการเขียนภาพข้ันแรกเร่ิมดวยการวาดเสน
หยาบๆ เปนรูปทรงของส่ิงของตกแตงบานตางๆ ลงบนผืนผาใบ แลวราดและเทสีอยางคราวๆ
เปนโครงสีโดยรวม โดยไมไดควบคุมมันมากนัก จากนั้นจึงคอยๆ เก็บรายละเอียดของรูปทรง
ตางๆใหชัดเจนขึ้นทีละช้ันๆอยางเปนระบบแบบแผน โดยท้ิงรองรอยของลายเสนหยาบๆ และ
พื้นผิวที่เกิดจากความบังเอิญ ท่ีเกิดจากความผิดพลาดหรือไมไดตั้งใจใหเกิดขึ้นในขั้นตอนการ
รางไวบางสวน ในกระบวนการสรางสรรคนี้ ขาพเจาแทนคาความหมายเสนรางและการราด เทสี
อยางหยาบๆในขั้นแรก แทนความรูสึกอยากไดอยากมีของมนุษย(ตนเอง)ซึ่งเกิดขึ้นจากจิตใต
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สํานึก และไรการควบคุม สวนวิธีการเก็บรายละเอียดเปนข้ันเปนตอนอยางมีระบบนั้น แทนระบบ
คุณคาทางศีลธรรมท่ีคอยๆกดทับ ขัดเกลา และควบคุม ความตองการของจิตใตสํานึกเอาไว  การ
เลือกใชรูปทรงของเฟอรนิเจอรตางๆ นั้นเปนการเปรียบเปรยจิตใจของมนุษยกับบานหลังหนึ่ง
หรือหอง  หองหนึ ่ง  เฟอรนิเจอรที ่มีลักษณะผิดเพี้ยนไปจากปรกติ บางลนเกิน บางก็แปลก
ประหลาดจนไมสามารถระบุประเภทได ส่ือถึงความหมิ่นเหม ทับซอนของความรูสึกตางๆ 
องคประกอบภาพของผลงานในชุดนี้สวนใหญจะจัดวางอยางกระจัดกระจาย เบียดเสียด เพื่อส่ือ
ถึงความลนเกิน และความสับสน โดยรวมแลวผลงานในชุดปริญญาตรีของขาพเจา เปนการตั้ง
คําถามเบ้ืองตนอยางคราวๆ ตอภาวะอารมณท่ีเกิดจากความอยากบริโภควัตถุส่ิงของตางๆ 
 

 
 
ภาพท่ี  17  ผลงานชุดปริญญาตรี 



 
 

25 

 
 

ภาพท่ี 18  ผลงานชุดปริญญาตรี 
                       

 
 

ภาพท่ี 19  ผลงานชุดปริญญาตรี 
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2. ผลงานในชวงกอนวิทยานิพนธ 
 ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธในระดับปริญญาโทนี้ขาพเจาไดพยายามทําความเขาใจ
และคนลึกลงไปในความรูสึกของตนเองตอเร่ืองราวของวัตถุส่ิงของมากข้ึน อีกท้ังพยายามคนควา
ขอมูล จากนักคิดนักเขียนและส่ือตางๆ เพ่ือใหเขาใจประเด็นนี้อยาง ครอบคลุมรอบดานมากยิ่งข้ึน 
เมื ่อพยายามทําความเขาในตนเองและคนหาขอมูลมาไดในระดับหนึ่ง แลวนํามาประมวลผล 
ความคิดและความรูสึกท่ีมีตอเร่ืองราวของวัตถุส่ิงของนั้นกลับไมไดขอสรุปท่ีเปนทางออกชัดเจน
ตายตัว แตกลับมองเห็นมิติทางความหมาย และความรูสึกท่ีซอนทับกันมากยิ่งข้ึน จึงเปนแรง
บันดาลใจใหขาพเจาสรางสรรคผลงานโดยใชความรูสึก ที่ผสมผสานปนเปกันทั้งความ หลงใหล 
ความหวังความมีชีวิตชีวาในโลกวัตถุ และความรูสึกเควงควางท่ีวิวัฒนาการทางความคิด 
วิวัฒนาการทางดานการส่ือความหมาย และวิวัฒนาการทางดานวัตถุของอารยะธรรมมนุษยได
เดินทางมาไกลจากจุดเริ่มตนมากมาย จนเราไมสามารถเขาถึงและทําความเขาใจ คุณคา และ
ความหมายวัตถุส่ิงของไดอยางแทจริง ในชวงของผลงานจิตรกกรมกอนหนาวิทยานิพนธชุดนี้ 
ขาพเจาจึงไดลองผิดลองถูกดวยการพยายามส่ือความรูสึกและความคิดดังกลาว โดยใชภาพของถํ้า
ซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยของมนุษยในยุคโบราณ ท่ีเต็มไปดวยวัตถุส่ิงของสมัยใหม โดยผลงานในบางช้ิน
ขาพเจาไดสรางแบบจําลองดวยดินน้ํามันและเศษวัสดุตางๆแลวถายภาพกอนจะนํามาเขียนเปน
ผลงานจริง เพ่ือตองการใหเห็นมิติแสงเงา ท่ีดูสมจริงข้ึน บางช้ินจะเปนภาพของผนังถํ้าท่ีถูกขุดเจาะ
เขาไปจนเปนรูปทรงของวัตถุส่ิงของตางๆ บางสวนขุดทับลงบนภาพเขียนผนังถํ้าท่ีเปนภาพมนุษยใช
หอก ธนู เคร่ืองมือหินในการลาสัตว โดยพยายามสรางใหพื้นผิวของผลงานมีลักษณะเปนหิน 
เมื่อขาพเจาไดกลับมาวิเคราะหผลงานในชวงนี้แลวรูสึกวา สัญลักษณตางๆ ท่ีใชในตัวผลงาน
สามารถส่ือสารไดในระดับหนึ่งแตยังไมตรงตามเจตนารมณทางความคิดมากนักอีกท้ังยังดูเปนการ
เลาเร่ืองราวที่ชัดเจนเปนข้ันเปนตอนจนเกินไป ท้ังท่ีความรูสึกจริงๆ ท่ีอยากแสดงออกคือความทับ
ซอนและกํากวม ทางความรูสึก และความหมายของวัตถุส่ิงของ  และกระบวนการทางเทคนิคท่ี
สรางแบบจําลองตางๆ ข้ึนมาเพื่อใหไดมิติของแสงเงา และพยายามสรางใหเปนพื้นผิวของหินนั้น
กลับเปนส่ิงท่ีทําใหข้ันตอนการเขียนภาพเกร็งจนเกินไป และการสรางแบบจําลองก็มีขอจํากัดใน
การสรางรูปทรงท่ีตองการ ทําใหการทํางานไมสนุก ท้ังท่ีส่ิงท่ีตองการนําเสนอนั้นเปนเร่ืองของ
ภาวะอารมณความรูสึกมากกวาความสมจริงเปนเหตุเปนผล อีกท้ังเทคนิควิธีการเขียนในผลงานชุด
ปริญญาตรีก็สามารถส่ือสารอารมณของภาพไดดีกวา 
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ภาพท่ี 20  ผลงานในชวงกอนวิทยานิพนธ 
 

 
 
ภาพท่ี 21  ผลงานในชวงกอนวิทยานิพนธ 
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ภาพท่ี 22  ผลงานในชวงกอนวิทยานิพนธ 
 

 
 

ภาพท่ี 23  ผลงานในชวงกอนวิทยานิพนธ 
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3. ผลงานวิทยานิพนธ 
 ในผลงานชุดวิทยานิพนธขาพเจาไดปรับท้ังตัวสัญลักษณและเทคนิคใหตรงตาม
จุดประสงคมากข้ึน ขาพเจาไดวิเคราะหผลงานโดยแยกเปนสวนๆดังนี้ 
 3.1 การวิเคราะหทางดานเทคนิค 
  ในผลงานวิทยานิพนธขาพเจาไดกลับไปใชเทคนิควิธีการเขียนที่ใกลเคียงกับ
ผลงานในชวงปริญญาตรี คือใชแคภาพรางคราวๆ เพื่อกําหนดรูปทรงของวัตถุส่ิงของ และ
องคประกอบของภาพ แลวรางรูปทรงอยางหยาบๆ บนผืนผาใบโดยไมไดยึดกับภาพรางมากนักแต
จะปรับเปล่ียนไปตามขนาดและภาวะอารมณขณะที่อยูตอหนาผืนผาใบ ดวยวิธีนี้จึงทําใหขาพเจา
สามารถสรางและออกแบบรูปทรงไดตามตองการมากข้ึน จากน้ันก็ลงสีบรรยากาศรวมอยางคราวๆ
แลวก็เก็บรายละเอียดของรูปทรงตางๆ เปนช้ันๆ ดวยวิธีการเขียนท่ีตรงไปตรงมาและไมจําเปนตอง
ยึดกับภาพแบบจําลองและพื้นผิว ที่เดิมเคยพยายามสรางใหมีลักษณะคลายหิน ทําใหสามารถ
แสดงออกในดานของอารมณท่ีตองการ ผานสี และฝแปรงไดดี และเปนธรรมชาติมากยิ่งข้ึน และ
สนุกกับการสรางผลงานมากย่ิงข้ึนดวย  
 3.2 การวิเคราะหดานการส่ือความหมายทางสัญลักษณและรูปทรง 
  ในผลงานชุดนี้ ขาพเจาใชรูปทรงของวัตถุส่ิงของ ท่ีตางยุคตางสมัย ตางประเภท 
บางช้ินก็ปรับเปลี่ยนรูปทรงตามความรูสึก สิ่งของบางชิ้นมีลักษณะกึ่งนามธรรมคือไมสามารถ
ระบุชนิดและประเภทของสิ่งของนั้นๆ ได ทั้งวัตถุที่เปนสิ่งกอสรางเชน บางสวนของอาคาร
บานเรือน พีระมิด เจดียฯลฯ  วัตถุในยุคโบราณ เชนหินงอกหินยอย เคร่ืองปนดินเผาบานเชียง หัวเสา
โรมัน ฯลฯ วัตถุส่ิงของเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน เชนโคมไฟ พัดลม เคร่ืองแตงกาย เคร่ืองเรือน 
ฯลฯ และวัตถุท่ีไมไดมีประโยชนใชสอยใด เชน ถวยรางวัล เปนตน ยานพาหนะและเทคโนโลยี
สมัยใหม เชนรถยนต เคร่ืองบิน หุนยนต ฯลฯ หรือแมกระท่ังผลงานศิลปะท่ีมีช่ือเสียง วัตถุตางๆ 
เหลานี้มีมายาคติและความหมายแฝงท่ีแตกตางกันออกไป ตามแตบริบท ยุคสมัย และผูมอง และ
วัตถุแตละช้ินก็สามารถสื่อความหมายไดมากกวาดานเดียว  วัตถุทุกชิ้นจะมีลออยูดานลางเพื่อ
เปนตัวแทนของการเดินทางผานยุคสมัย การเคล่ือนท่ี ความไมหยุดนิ่ง และวิวัฒนาการของอารยะ
ธรรมวัตถุ วัตถุตางๆจะถูกจัดวางโดยไมไดใหความสําคัญกับช้ินใดเปนพิเศษ ไมมีจุดเดนจุดรอง ไม
แบงประเภทหรือเรียงลําดับยุคสมัย ทั้งนี้เพื่อยั่วลอกับขนบการส่ือความหมายของงานจติรกรรมท่ีผูชม
จะตีความหมาย ผานการจัดลําดับข้ันของรูปทรงหลัก รูปทรงรอง การแยกประเภทรูปทรงตางๆ และ
ความหมายของมัน เม่ือวัตถุตางๆถูกนํามาจัดวางโดยไมใหความสลักสําคัญกับช้ินใดมากกวา อีกท้ัง
ไมจัดหมวดหมูใดๆ จะทําใหการอานคา และพรมแดนความหมายของวัตถุตางๆ พราเลือน ทับซอน 
ตามวัตถุประสงคท่ีตองการถายทอด เหลือเพียงความหมายยอยของวัตถุแตละช้ินท่ีผูชมก็อาจให
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คุณคาและความหมายแตกตางกันออกไป ผมคิดวาการสื่อสารผานกลวิธีนี้ จะหันเหการแปรคา และ
การทําความเขาใจในความหมายเชิงสัญลักษณของวัตถุแตละชิ้นไปสูการรับรูภาวะอารมณ
ความรูสึกนี้ในภาพรวมไดตรงตามวัตถุประสงคมากกวา แตก็มีผลงานบางชิ้นที่ผมใชรูปทรงของ
วัตถุประเภทเดียวกันเชน  ผลงานช้ินท่ีใชรูปทรงของถวยรางวัลเปนหลักเพื่อส่ือถึงความสุข 
ความหวัง ท่ีทับซอนกับไรแกนสารของวัตถุที่ไมมีคุณคาดานประโยชนใชสอยใดๆ แตเปนเพียง
วัตถุที่ทําหนาที่บอกเลาถึง ชัยชนะ เกียรติยศ และความสําเร็จในชีวิต ดวยเหตุผลท่ีวาวัตถุประเภท
นี้มีการส่ือความหมายแฝงท่ีชัดเจนมากกวาวัตถุประเภทอ่ืนผมจึงไดสรางผลงานท่ีใชวัตถุประเภทนี้
เปนหลักแยกออกมาจากช้ินอ่ืนๆ 
 3.3 การวิเคราะหดานจิตวิทยาของสีและองคประกอบศิลป 
  ในผลงานชุดนี้ขาพเจาใชโครงสี และองคประกอบแตกตางกันไปในผลงานแต
ละชิ้น ตามแตอารมณความรูสึกท่ีตองการถายทอดในผลงานช้ินนั้นๆ เชน ผลงานบางช้ิน จะมีการ
ใชสีสันท่ีคอนขางไปทางสดใสมีชีวิตชีวา เพื่อส่ือถึงความฟุงเฟอมีความหวังในโลกทางวัตถุ ผลงาน
บางช้ิน ใชโครงสีท่ีคอนขางหมนทึม ไรชีวิตเพ่ือส่ือถึงมุมท่ีมืดหมนในการแสวงหาวัตถุ หลายช้ิน
ใชโครงสีท่ีหลากหลายเพื่อบอกกลาวความรูสึกตางๆ นานาท่ีทับซอนปนเปกัน บางชิ้นใช
องคประกอบภาพที่อัดแนนไปดวยวัตถุเต็มทั่วทั้งภาพ เพื ่อแสดงถึงความลนเกินและความไร
ขอบเขตของวิวัฒนาการทางดานวัตถุและการเติมเต็มชีวิตดวยวัตถุของมนุษยท่ีลนเกิน บางช้ินใช
องคประกอบของภาพท่ีมีสวนของพื้นท่ีวางขนาดใหญ เพื่อขับเนนความรูสึกเควงควางวางเปลา 
  แตท้ังนี้ท้ังนั้นการส่ือสารภาวะอารมณและความหมายตางๆ ในผลงานก็เกิดข้ึนจาก
ความคิดความเขาใจของขาพเจาซ่ึงเปนผูสรางผลงานแตเพียงผูเดียว ขาพเจาพยายามเลือกใช เทคนิค 
สัญลักษณ และทัศนธาตุตางๆ ท่ีหวังวาจะทําหนาท่ีจะส่ือความรูสึกและความหมายไดตาม
วัตถุประสงค แตในกระบวนการสุดทายของผลงานศิลปะคือการนําผลงานออกสูสาธารณะน้ัน 
ไมจําเปนเสมอไปวา    ผูเสพผลงานจะตองรับรูความหมายและความรูสึก ของสัญลักษณ และทัศน
ธาตุตางๆ ของผลงานตามนั้นท่ีผูสรางไดกําหนดไว ไมตางไปจากวัตถุช้ินหนึ่งท่ีปจเจกชนมีสิทธิในการ
ใหคุณคา ความหมาย และตีความแตกตางกันออกไป 
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บทท่ี 5 

บทสรุป 
 
 ช้ินไมหลายช้ินถูกยึดตอกันเปนรูปทรงส่ีเหล่ียม คลุมทับแนนหนาดวยผืนผาใบ จากน้ัน
ฉาบทับดวย เสนสาย ลวดลาย สีสันตางๆ นานา วัตถุท่ีมีช่ือเรียกอยางสูงเกียรติวา”งานจิตรกรรม”
อีกช้ินหนึ่งก็ไดถือกําเนิดข้ึน พรอมๆกับวัตถุในโลกใบนี้ท่ีไดเพิ่มจํานวนข้ึนดวย หากวัตถุส่ิงของตางๆ 
มีมิติทางความเช่ือความหมายท่ีทับซอนมากมายเกินกวาท่ีมนุษยจะสืบคนและทําความเขาใจได
อยางถองแทแลว ผลงานศิลปะก็คงมิใชขอยกเวน บางทีมันอาจเปนวัตถุท่ีบรรจุเอาความรูสึก และ
ความหมายแฝงไวในตัวมากท่ีสุดก็เปนได  ท้ังความหวัง ความทะเยอทะยาน ความรูสึกนึกคิดตอ
เร่ืองราวตางๆ ท่ีผูสรางโถมใสลงไป  ความรูสึก และความหมายหลากหลายท่ีผูชมผลงานแตละคน
ตีความ ใหคุณคา และหยิบยื่นใหมัน  ความสูงสงสุดเอ้ือม หรือตํ่าเต้ียเร่ียดินท่ีเหลานักวิจารณช้ีวัด 
คุณคาท่ีเพิ่มข้ึนดวยเง่ือนไขของกาลเวลา มูลคาท่ีถูกประเมินโดยกลไกทางการตลาด  เคร่ืองหมาย
ทางชนช้ันสําหรับผูถือครองผลงานของศิลปนช่ือกอง แมกระทั่งเครื่องหมายทางชนช้ันของศิลปน
ผูแรนแคน 
 จะมีเผาพันธุใดอีกเลาท่ีทรงภูมิปญญา มีจินตนาการความคิดสรางสรรคอยางไรขีดจํากัด 
ในขณะเดียวกันกลับมืดบอด โงเขลาดักดานอยางถึงท่ีสุด  จะมีเผาพันธุใดท่ีมีความรักความเมตตา
ใหกันอยางลนเหลือ แตก็เขนฆาทําลายลางกันจนพินาศยอยยับ จะมีเผาพันธุใดที่วิถีการใชชีวิต
รายลอมไปดวยเพื่อนรวมเผาพันธุมากมายหลายหลาก แตกลับอางวางโดดเดี่ยวอยางถึงท่ีสุด จะมี
เผาพันธุใดอีกเลาบนผืนโลกท่ีสามารถฆาไดแมกระทั่งชีวิตตนเอง ...ถาไมใชเผาพันธุมนุษย และ
ตราบใดท่ีเผาพันธุนี้ยังยืนหยัดยึดครองดาวเคราะหโลก ผลงานศิลปะ ก็จะยังคงถูกผลิตข้ึนซํ้าแลวซํ้าเลา 
เพื่อบอกกลาว ตั้งคําถาม  กับวิถีอันหลากหลาย ซับซอนของชีวิต ...เพื่อบอกกลาว ตั้งคําถาม และ
สักการะความเปนมนุษย 
 การไดถายทอดมิติอันซับซอนของความเปนมนุษยผานวัตถุส่ิงของในผลงานจิตรกรรม
วิทยานิพนธชุดนี้ของขาพเจา ซ่ึงไดตอยอดทางความคิดมาจากผลงานชุดกอนหนา แมวาโดย
สวนตัวแลวขาพเจาพึงพอใจในผลลัพธโดยรวมของมัน และเชื่อมั่นในความรูสึกตอเนื ้อหา
เรื่องราวที่นําเสนอในระดับหนึ่ง แตก็ตองยอมรับวามีบางสวนของผลงานที่ไมไดสรางความพึง
พอใจใหเทาใดนัก กลาวอยางงายๆ คือมันไม “งาม” อยางใจ ซ่ึงขอบกพรองดังกลาวนี้ขาพเจาขอ
นอมรับไวแตเพียงผูเดียว อยางไรก็ดีตลอดเสนทางการสรางผลงานท่ีมีท้ังความสนุก ความหวัง 
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ความปติ หรือแมกระท่ังความเบ่ือหนายในบางคราวน้ี ก็ไมไดดําเนินไปอยางสูญเปลาหรือไมเกิด
ประโยชนอันใด อยางนอยท่ีสุดการเดินทางคร้ังนี้ก็ทําใหขาพเจาไดสํารวจตนเองมากยิ่งข้ึนผานผลงาน
ศิลปะ ไดพยายามมองส่ิงตางๆ ใหลึกซ้ึง รอบคอบ และรอบดานยิ่งข้ึน เทาท่ีสติปญญาของมนุษย
สามัญจะสามารถทําได ท้ังมิติในการดําเนินชีวิต และวิถีในการสรางสรรคผลงานศิลปะ   
 หากจะยังพอมีเหลือส่ิงสําคัญในชีวิตไมกี่อยาง ท่ีพอจะใหขาพเจายึดโยงตัวเองไวกับดาว
เคราะห สีน้ําเงินแสนสวย และเศราศรอยใบนี้ หนึ่งในนั้นก็คงเปนงานศิลปะ ถึงแมจะรูสึกเควง
ควางวางเปลาเพียงใดเม่ือตระหนักไดวามันเปนเพียงแควัตถุช้ินหนึ่งก็ตามที 
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