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บทคัดย่อ 
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดข้ึนบนโลกใบนี้ ภายใต้ความเป็นจริง ล้วนมีเรื่องราว มีความหมาย มี

ชีวิตและมีความงดงามในตัวของมัน ประสบการณ์ชีวิตที่ได้สะสมจากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่
เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันล้วนส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและความรู้สึกนึกคิดของข้าพเจ้า ที่มองเห็น
แง่มุมต่าง ๆ  ของการด าเนินชีวิต วิถีการเป็นอยู่ของมนุษย์ที่มีหลากหลาย ที่เปลี่ยนแปลงและเกิดข้ึน
ตลอดเวลาในช่วงเวลาต่าง ๆ การรับรู้ การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น และการสัมผัส การกระท า
ทุกสิ่งอย่างของมนุษย์ จะทิ้งร่องรองและเรื่องรางต่าง ๆ มากมายไว้เสมอ ชีวิตคือความสวยงามใน
ความเป็นจริง น่าหลงใหลในความไม่แน่นอน สภาพแวดล้อมของความเจริญและการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านวัตถุก็จะท าให้เรื่องราวต่าง ๆ นั้นเปลี่ยนสภาพตามไปด้วย 

จากสภาวะต่าง ๆ เหล่าน้ี ย่อมสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์ ชีวิตธรรมดาที่
มีหลากหลายอารมณ์ ผ่านมุมมองเรื่องราวความเป็นจริง แสดงออกอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา 
ผ่านรูปแบบผลงานทางจิตรกรรมในลักษณะงานสีน้ ามันบนบผ้าใบ ด้วยการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด
ผ่านฝีแปรง รูปทรงและสีสันทางจิตรกรรม 
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Abstract 

Everything that happens in this world under the reality has a story, meaning, 
life, and beauty in itself. Life experiences that collect from social surroundings in 
everyday life affect my mind and thought by seeing many aspects of life and lifestyle 
which is changing all the time. Perception, seeing, hearing, smelling, touch and every 
human act will always leave plentiful traces and stories. Life is beauty in reality, life is 
a fascination in instability. The environment of development and the change of the 
object are also causing changes of stories. 

These conditions show the truth of human life. An ordinary life that has 
various feelings, see through the fact, clearly and straightforwardly exhibit through 
painting works. Expressing thought through brushes, shapes, and colors of the painting 
by using Photorealism until it becomes this thesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ศิลปนิพนธ์ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์และได้รับความช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา 

ข้าพเจ้าขอน้อมร าลึกถึงพระคุณบิดามารดาผู้ให้ก าเนิดอบรม สั่งสอนเลี้ยงดู จนข้าพเจ้าส าเร็จ
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ตลอดจนอาจารย์ทุกท่านที่เป็นผู้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ คอยช้ีแนวทาง จนกระทั่งศิลปนิพนธ์นี้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอบพระคุณบุคคลต่าง ๆ ในทุกช่วงเวลาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทั้งดีและร้ายที่ท าให้ข้าพเจ้า
ได้รับประสบการณ์ชีวิตที่มีค่าตลอดมา   

ข้าพเจ้าหวังว่าผลงานศิลปะและเอกสารศิลปนิพนธ์ชุดน้ี คงเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษา
หาความรู้ทางด้านศิลปะตามสมควรต่อไป 
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ถึงความคิดความรู้สึกส่วนตน ที่มีต่อ วิถีชีวิตของสังคมไทย 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
โลกใบนี้เป็นสีเทา ไม่มีสีขาวและไม่มีสีด าที่แท้จริง มนุษย์ทุกคนล้วนตีความหมายของ

บริบทต่าง ๆ  รอบตัวจากสถานะที่ตัวเองนั้นเป็นอยู่ ถ้าหากน าตัวเองไปอยู่ในเรื่องราวที่ดี อารมณ์ที่
แสดงออกมานั้นก็จะอยู่ในห้วงแห่งความสุข แต่ถ้าหากน าตัวเองไปอยู่ในเรื่องราวแย่ ก็อาจจะท าให้
อารมณ์ที่แสดงออกมาน้ันขุ่นมัวหรือเต็มไปด้วยความทุกข ์ 

โลกของเราล้วนมีสิ่งต่าง ๆ  มากมายหลายอย่างเกินข้ึนไม่ซ้ ากัน ในแต่ละวินาที แต่ละนาท ี
แต่ละช่ัวโมง แต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน แต่ละปี ย้อนอดีตไปนับล้านปี ตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ มี
เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดข้ึน เพื่อบ่งบอกและบันทึกเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต สิ่งของ หรือเหตุการณ์ใน
ช่วงเวลาเหล่านั้น นานมาจนถึงยุคประวัติศาสตร์ ก็จะมีสิ่งของ สิ่งมีชีวิตหรือเหตุการณ์ที่แตกต่าง
ออกไป ตามยุค ตามสมัย จวบจนมาถึงยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น สิ่งมีชีวิตหรือสิ่งของ ล้วนแต่มเีรื่องราว
หรือเหตุการณ์ที่แตกต่างกันออกไปเฉกเช่นเดียวกัน ท าให้ข้าพเจ้าเห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดข้ึนบน
โลกใบนี้ ภายใต้ความเป็นจริง ที่เกิดข้ึนจริง ๆ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ จากใครก็ตาม ล้วนมีเรื่องราว 
มีความหมาย และมีชีวิตอยู่ในตัวของมันเอง คน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติ วัตถุสังเคราะห์ เหตุการณ์ วิถี
ชีวิต การใช้ชีวิต การเดินทาง ฯลฯ ทุกสิ่งทุกอย่าง มีความงดงามในตัวของมัน โดยที่ไม่ต้องแต่งแต้ม
เติมหมึกเติมสีใด ๆ เพิ่มเข้าไป อยู่ที่ว่าเราจะเห็นคุณค่าและความงดงามของสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ันหรือไม่  

ข้าพเจ้ามองเห็นคุณค่าและความงามในวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งผ่านยุคผ่านสมัยผ่าน
กาลเวลามาจนถึงปจัจุบัน สิ่งของเหล่าน้ันสะท้อนให้หวนนึกถึงความทรงจ า บ่งบอกถึงความต้องการ
ของคนในสังคมภายใต้ยุคสมัยในอดีต อีกทั้งยังมองเห็นเรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ  เห็นสภาพสังคม
ในปัจจุบัน ที่ก าลังจะกลายเป็นอดีต เพราะมีสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่ และต้องเปลี่ยนแปลงไปตามความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีจนอาจท าให้คุณค่าและความงามในวัตถุและสิ่งของต่าง ๆ 
ลดเลือนหายไป 

ข้าพเจ้ามองเห็นคุณค่า เห็นความหมาย ความงดงาม และความส าคัญ ของเรื่องจริงที่
เกิดข้ึนตรงหน้าของข้าพเจ้าอยู่ในตอนนี้ จึงน ามาน าเสนอเป็นผลงานศิลปะที่ “สร้างจากเรื่องจริง” 
เรื่องจริงใน ณ ที่นี ้หมายถึงเรื่องราวที่เกิดข้ึนในปจัจบุัน และเกิดข้ึนกับตัวของข้าพเจ้าเอง ผ่านมมุมอง 
ผ่านสายตา และผ่านความรู้สึกของข้าพเจ้าเอง ไม่ว่าจะประทับใจ หรือ สะเทือนใจก็ตาม เสมือนเป็น
การจดบันทึกเรื่องราวที่จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ในอนาคต ผ่านรูปแบบของงานจิตรกรรม 
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ความเป็นมาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ 
เกิดจากการมองเห็นคุณค่าและความงามในวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งผ่านยุคผ่านสมัยผ่าน

กาลเวลามาจนถึงปัจจุบัน ค าว่า “ความงาม” ในภาษาไทยนั้น มีความหมายที่หลากหลายและกว้าง
ใหญ่ ครอบคลุมมากกว่าแค่สิ่งทีต่าเหน็ ในหลายครั้ง ความงามหมายถึงสิ่งที่เกีย่วข้องกับจิตใจ1 สิ่งของ
เหล่านั้นสะท้อนให้หวนนึกถึงความทรงจ า บ่งบอกถึงความต้องการของคนในสังคมภายใต้ยุคสมัยใน
อดีต อีกทั้งยังมองเห็นเรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ  เห็นสภาพสังคมในปัจจุบัน ที่ก าลังจะกลายเป็น
อดีต เพราะมีสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่ และต้องเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและ
เทคโนโลยีจนอาจท าให้คุณค่าและความงามในวัตถุและสิ่งของต่าง  ๆ ลดเลือนหายไป ซึ่งท าให้เกิด
ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาของสังคม จากความส าเร็จของการพัฒนาในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาครั้นถึง
พ.ศ. 2540 สิ่งที่ควบคู่มา กับความส าเร็จกลับกลายเป็นปัญหาที่สะสมพอกพูนตามมาและ เพิ่มมาก
ยิ่งข้ึน ขณะนี้กลายเป็นปัญหาอันใหญ่ของสังคมไทยยุคโลกาภิวัตน์ ปัญหาอันยิ่งใหญ่ตาม คือ ปัญหา
ด้านสังคม จนอาจสรุปเป็นข้อความสั้น ๆ แต่น่าคิดอย่างยิ่งว่า "เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมมีปัญหา การ
พัฒนาไม่ยั่งยืน" ยิ่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ก้าวหน้ามากเท่าใด และความเจริญด้านวัตถุมีมากเท่าใด
สภาพด้านจิตใจกลับเสื่อมลง จิตใจคนสับสน ว้าเหว่ คนขาดที่พึ่งทางใจครอบครัวที่เคยเข้มแข็งกลับ
อ่อนแอ แตกแยก ชุมชน หมู่บ้าน ที่เคยเข้มแข็งก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกัน 

 
ประเด็นปัญหาสังคมที่ส าคัญสรุปสั้น ๆ ดังนี้ 
1. ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุ แต่เกิดความเสื่อมทางด้านจิตใจ 

ค่านิยมและสังคมคนไทยประพฤติปฏิบัติที่แสดงถึงความเสื่อมทางจิตใจอย่างเห็นได้ชัดเจนหลาย
ประการ เช่น นิยมวัตถุ นิยมความหรูหราฟุ่มเฟือย ยกย่องคนรวย โดยไม่ค านึงถึงว่าจะร่ ารวยมา
ได้โดยวิธีใด เกิดการแข่งขันเอารัดเอาเปรียบ ไม่ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม การเบียดเบียนเอา
รัดเอาเปรียบนี้นอกจากจะเบียดเบียนกันเองแล้ว ยังเบียดเบียนรุกรานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อีกด้วย ที่ดิน ป่าไม้ แม่น้ า สภาพธรรมชาติ ถูกรุกราน ยึดครอง ถูกท าลาย สภาพน้ าเน่าเสีย 
สภาพคนจนอยู่ในสลัมท่ามกลางตึกสูงอันหรูหราใหญ่โต สภาพความยากจนแร้นแค้นของคนใน
ชนบท และสภาพเสื่อมโทรมทางสังคม อันเกิดจากความเสื่อมทางจิตใจมีมากยิ่งข้ึน จะเห็นได้
จากปัญหายาเสพติด โสเภณี โรคเอดส์และปัญหาอื่น ๆรวมถึงการละเลยด้ านศาสนา และ
ประเพณีเป็นต้น 

2. ปัญหาอื่น ๆ ที่สืบเนื่องจากความเสื่อมทางด้านจิตใจและค่านิยม คือ 
2.1 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงอย่างมากและอย่างรวดเร็ว 
2.2 ความเหลื่อมล้ าระหว่างคนรวยและคนจนมีมากยิ่งข้ึน คนรวยมีเพียงจ านวนเล็กน้อย แต่เป็น

เจ้าของทรัพย์สมบัติมากมาย ท าให้คนจนส่วนใหญ่ที่จนอยู่แล้วกลับยิ่งยากจนลงไปกว่าเดิม
อีก 

2.3 ความเจริญกระจุกอยู่แต่ในเมืองไม่ได้กระจายออกไป ท าให้คนชนบทอพยพเข้าสู่เมืองเกิด
ปัญหาตามมาทั้งในชนบทและในเมือง 

                                                             
1ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์, ทฤษฎีความงาม, (กรุงเทพมหานคร, 2557), หน้า1. 
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2.4 ระบบราชการขาดประสิทธิภาพ เพราะปรับสภาพไม่ทันกับปัญหาสังคมที่ซับซ้อนในเมือง
หลวงและในชนบท 

2.5 คนไทยส่วนใหญ่พื้นฐานการศึกษายังน้อย ปรับตัวไม่ทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามาสู่ประเทศ
ไทยโดยเฉพาะเรื่องข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นต้น 

3. วิกฤตการณ์ทางการเมือง หมายถึง ระบบการเมืองของ ไทยอันเป็นแบบแผน ของสังคมในการ
ปกครองประเทศ และดูแลทุกข์สุขของประชาชนให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ขณะนี้การเมืองไทย
มีปัญหาถึง ๘ ประการ คือ 

3.1 ใช้เงินเป็นใหญ่ 
3.2 มีการผูกขาดการเมืองโดยคนจ านวนน้อย 
3.3 คนดีมีความสามารถเข้าไปสู่การเมืองได้ยาก 
3.4 การทุจริตประพฤติมิชอบมีอยู่ในทุกระดับ 
3.5 การเผด็จการโดยระบอบรัฐสภา 
3.6 การต่อสู้ขัดแย้งเรื้อรังและความไร้เสถียรภาพทางการเมือง 
3.7 การขาดประสิทธิภาพทางการบริหารและนิติบัญญัติ 
3.8 การขาดสภาวะผู้น าทางการเมือง 

4. วิกฤตการณ์ในระบบราชการ หมายถึง ระบบราชการอันเป็นเครื่องมือปัญหาสังคมไทยกลับ
กลายเป็นปัญหาเสียเอง เช่น ปัญหาความเสื่อมศักดิ์ศรีของระบบราชการ ท าให้คนดีคนเก่งหนี
ระบบราชการ ปัญหาคอรัปช่ันในวงราชการปัญหาคุณธรรม เป็นต้น 

5. วิกฤตการณ์ของการศึกษา หมายถึง การศึกษาของไทยอันเป็นเครื่องมือในการแก้ปญัหาของ
สังคมไทยกลายเป็นตัวปัญหาเสียเอง เช่นการเรียนแบบท่องจ าเนื้อหาไมท่ันต่อความรูท้ี่
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ปัญหาการแกง่แย่งแข่งขัน ปัญหาระบบการศึกษา การบรหิาร การกระจาย
โอกาสการศึกษา รวมถึงการศึกษาของสงฆ์กม็ีปัญหาด้วยประมวลสรุป2 

 
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
1. แสดงสภาพวิถีชีวิตประจ าวันของสังคมไทย ที่ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ ในปัจจุบัน น าเสนอความ

เป็นอยู่ของผู้คน  ถ่ายทอดสภาพบรรยากาศที่เป็นจริง น าเสนอผ่านวัตถุสิ่งของและบรรยากาศ
ต่าง ๆ ในปัจจุบัน   

2. แสดงคุณค่าความงาม จากสิ่งธรรมดาสามัญที่เป็นไปตามสภาพที่เป็นจริงผ่านเรื่อ งราววิถีชีวิต
น าเสนอสภาพของสังคม อาหาร การงานอาชีพ ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป น าเสนอการจัดวาง
วัตถุสิ่งของ โดยการน าเสนอได้มุ่งเน้นให้เป็นไปตามสภาพที่เป็นจริง  

3. สะท้อนร่องรอยของกาลเวลา ผ่านวัตถุสิ่งของ และบรรยากาศของช่วงเวลาต่าง ๆ  ที่ท าให้หวน
ร าลึกถึงภาพในอดีต 

4. แสดงความเป็นพื้นผิวของวัตถุ ด้วยเทคนิคและวิธีการเขียนภาพด้วยสีน้ ามัน 
 

                                                             
2พรพรรณ อาทิตย์ตั้ง, สภาพปัญหาสังคม, เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก 

http://luck 507.blogspot.com/2012/07/blog-post.html 
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แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ข้าพเจ้าต้องการแสดงเรื่องราวความเป็นจริงที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน พูดถึงเรื่องของการงาน

อาชีพ สภาพการกินอยู่ของผู้คนในสังคม โดยสะท้อนผ่านมุมมองจากเรื่องราวริมถนน น าเสนอเนื้อหา
ของวิถีชีวิตประจ าวันที่ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ในยุคสมัยของข้าพเจ้า เพื่อบ่งบอกถึงยุคสมัยปัจจุบัน 
พุทธศักราช 2562 ที่ ข้าพเจ้ามีชีวิตอาศัยอยู่  โลกเราเดี๋ยวนี้หมุนเร็วข้ึนทุกวัน ตั้งแต่เวลายัน
อินเทอร์เน็ต และยังรวมไปถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่พวกเราได้ผ่านกันมา ตั้งแต่เครื่องพิมพ์ดีด เพจเจอร ์
เกมบอย หรือจะเป็นคอมพิวเตอรต์ั้งโต๊ะจอใหญ่ๆ จนกลายมาเป็นเครื่องพิมพ์ มือถือ เกมคอนโซลเท่ๆ  
และโน๊ตบุ๊คสุดสลิมเบาบาง ซึ่งเทคโนโลยีเหล่าน้ีก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา ไม่ว่าจะเอามาใช้
ส่วนตัวหรือน าไปใช้ในธุรกิจ จนตอนน้ีแทบจะเรียกได้ว่า เราก าลังอยู่ในยุคของดิจิตอลแบบเต็มตัวจรงิ 
ๆ 3 ข้าพเจ้ามองผ่านวัตถุสิ่งของและบรรยากาศต่าง ๆ ที่ท าให้หวนร าลึกถึงภาพในอดีต ข้าพเจ้า
ต้องการน าเสนอวัตถุสิ่งของทีม่ีอยู่ทัว่ไป ตามร้านค้าริมถนน สิ่งของที่พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่มาขาย รวมถึง
สิ่งของที่ถูกน ามาใช้งานในชีวิตประจ าวันของผู้คนชนช้ันกลางทั่วไป ข้าพเจ้ามองเห็นคุณค่าความงาม
สิ่งของเหล่าน้ีและเห็นว่าวัตถุสิ่งของเหล่าน้ีแสดงความเป็นไทยในยุคสมัยปัจจุบันออกมาอย่างบริสุทธ์ิ 
ข้าพเจ้าไม่ต้องการน าเสนอวัตถุสิ่งของที่แปลกใหม่ตามยุคสมัย แต่ต้องการน าเสนอวัตถุสิ่งของที่
สะท้อนวิถีชีวิตเรียบง่ายที่ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ วัตถุและสิ่งของต่าง ๆ บ่งบอกถึงวิถีชีวิตและเรื่องราว
ของยุคสมัยที่แตกต่างกัน โดยข้าพเจ้าเน้นไปที่สิ่งของที่บ่งบอกถึงสังคมไทยในบริบทต่าง ๆ บ่งบอกถึง
วัฒนธรรมประเพณี บ่งบอกถึงการงานอาชีพ และการใช้ชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน ที่ก าลังจะ
กลายเป็นอดีต เพราะมีสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่ และต้องเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาการและเทคโนโลยี จนอาจท าให้คุณค่าและความงามในวัตถุและสิ่งของต่าง ๆ  ลดเลือนหายไป 
และกลายเป็นเพียงอดีตในที่สุด ข้าพเจ้าไม่ได้มุ่งเน้นให้ผลงานน้ันแสดงออกว่าดีหรือร้าย แต่ต้องการ
สะท้อนให้เห็นความเหลื่อมล้ าและความแตกต่างของสังคม ถ้าหากผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ถูกมองเห็น
จากผู้คนชนช้ันกลางหรือชนช้ันล่าง ผู้คนก็จะเห็นว่าสิ่งที่เค้าเป็นอยู่และใช้ชีวิตอยู่นั้นมันมีคุณค่าและ
สวยงามต่อโลกและสังคม เค้าจะไม่มองว่าเค้าเป็นเพียงแค่สลัมหรือว่าคนชนช้ันล่าง มองเห็นความสุข
ในตัวเอง เปิดโลกทัศน์ว่าโลกนี้ไม่ได้เลวร้าย จงภูมิใจในสิ่งที่เป็น ไม่ท้อถอยต่อโชคชะตา ทุกสิ่งบนโลก
นี้ล้วนมีความงามในตัวเองเสมอ เพียงแต่ต้องมองเห็น และเปิดใจมองอย่างบริสุทธ์ิ  การนิยามชนช้ัน
กลาง ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ระบุว่าชนช้ันกลางคือ กลุ่มบุคคลที่อยู่ระหว่างชนช้ันน ากับชนช้ัน
กรรมาชีพ โดยบุคคลเหล่าน้ีมักเป็นผู้จัดการ เจ้าของกิจการขนาดเล็ก ข้าราชการระดับสูง นักวิชาการ 
หรือแม้กระทั่งแกนน ากรรมกร4 แต่ชนช้ันล่างของไทยคือใครและมีจ านวนเท่าใด ค าตอบนี้สามารถใช้
เกณฑ์ทางเศรษฐกิจเป็นค าตอบได้ คือนับจ านวนคนที่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 1 ,386 บาท ซึ่ง ทาง
สภาพัฒน์ฯ ถือว่าเป็นคนจน5 หากว่าผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดน้ี ถูกมองลงมาจากผู้คนชนช้ันบน สายตา

                                                             
3Advertorial Team, จากกระดาษสู่มือถือ สังคมยุคดิจิตอลท าเราเปลี่ยนไปอย่างไร , เข้าถึงเม่ือ   

25 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก https://thematter.co/sponsor/from-paper-to-mobile/30597 
4กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี, ใครคือ 'ชนชั้นกลาง' ในทัศนะแบบตะวันตก, เข้าถึงเม่ือ 25 เมษายน 

2562, เข้าถึงได้จาก https://www.voicetv.co.th/read/92171 
5สุรศักดิ์  ธรรมโม , การเมืองของชนชั้นล่าง , เข้าถึงเ ม่ือ 25 เมษายน 2562 , เข้าถึงได้จาก 

https://mgr-online.com/columnist/detail/9500000146923 
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ที่อาจจะเคยดูถูกเหยียดหยามการเป็นอยู่ของวิถีชีวิตที่เรียบง่าย จะต้องถูกมองสะท้อนกลับมาด้วย
แง่มุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ว่าวัตถุสิ่งของและสภาพการเป็นอยู่เหล่านี้ ร้านขายของช า ร้านค้าริมถนน 
ตลาดเก่า ๆ ที่มีสภาพซอมซ่อ ชุมชนสลัมที่ไม่น่าอยู่ วิถีชีวิตที่มีแค่พออยู่พอกิน ผู้คนหาเช้ากินค่ า 
สามารถกลายมาเป็นสิ่งทีม่ีคุณค่าและสวยงามได้ เทียบเท่ากับของราคาแพง หรือวัตถุที่และสภาพของ
สังคมชนช้ันที่สูงกว่า ช้ันสูง (elite) ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี บุคคลช้ันรัฐมนตรีทั้งหลาย องคมนตรี
และรัฐบุรุษผู้มีช่ือ6 ความเหลื่อมล้ านี้ข้าพคิดว่าสาเหตุเกิดจากการแบ่งแยกชนช้ันของสังคม ข้าพเจ้า
เห็นว่าคุณค่าและความงามนั้นอยู่ในทุกสรรพสิ่ง แล้วแตว่่าจะถูกมองและน าเสนอจากมุมใด โลกใบนี้
ล้วนเป็นสีเทา ลบภาพว่าสลัมหรือสภาพเสื่อมโทรมซอมซ่อเป็นสิ่งที่ไม่น่าดูและไม่จรรโลงใจ มองเห็น
ความงามในความไม่งาม มองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราอาจจะคิดว่าไร้คุณค่า ประมาณตนให้เป็นกลาง 
อย่าตัดสินผู้อื่นแค่ภายนอก ความงามมีอยู่ทุกที่เพียงแค่เปลี่ยนมุมกลับปรับมุมมองเท่านั้นเอง "โลกใบ
นี้เป็นสีเทา" ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้แสดงห้วงอารมณ์ให้มองเห็นและนึกถึงสภาพที่เป็นอยู่ หากเป็น
ผู้คนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันดังภาพที่ปรากฏในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้  ผู้นั้นก็จะได้ระลึกถึง
ความงามในแบบที่เค้ามี ภูมิใจในตัวเอง ก้าวเดินด้วยตัวเอง โดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งโชคลาภ ไม่มีความ
บังเอิญ มีแต่ความมุมานะและความเพียรพยายาม มองโลกด้วยทัศนคติที่ดี จงภูมิใจไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานภาพชนช้ันหรืออยู่ในฐานะใด หมั่นตรวจสอบตัวเอง ตั้งสติอยู่กับสิ่งที่ท า ทบทวนความคิด 
พัฒนาและต่อยอดความรู้สึก อย่าปล่อยให้อารมณ์ครอบง าตนมากกว่าที่ควรเป็น 
 
ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 “ความงามในความไม่งาม” น าเสนอเนื้อหาของวิถีชีวิตประจ าวันที่ยังคงปรากฏให้เหน็อยู่

ของข้าพเจ้า โดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องราวของสัมมาอาชีพที่สามารถพบเห็นได้ตามท้องถนน ถ่ายทอด
มุมมองของสังคมสลัม ชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากนัก และสภาพรกร้าง โดยใช้แสงเงาของช่วงเวลา
เป็นตัวก าหนดอารมณ์ความรู้สึก มองผ่านวัตถุสิ่งของและบรรยากาศต่าง ๆ  ที่ท าหวนหวนร าลึกถึง
ภาพในอดีต ก าหนดเนื้อหาให้อยู่ในเรื่องราวของวิถีชีวิต การบริโภค , อาหารการกิน, เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ  ในชีวิตประจ าวันที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในสังคมไทย เช่น ร้านขายของช า ร้านค้า
ริมถนน ตลาด เป็นต้น 

 
ขอบเขตด้านรูปแบบ 

สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในรูปแบบสองมิติ ที่มีความเหมือนจริงทางกายภาพ 
ลักษณะเป็นงานเรียลลิสติก (realistic) โดยขับเน้นการมีอยู่ของช่วงเวลา โดยเน้นแสงและเงาทีป่รากฏ
ภายในภาพ ปรับเปลี่ยนโทนสีและมุมมองของภาพท าให้หวนร าลึกถึงเรื่องราวในดีต 

 
ขอบเขตด้านเทคนิค 

จิตรกรรมสีน้ ามันบนผ้าใบ 
                                                             

6บ้านจอมยุทธ, การจัดระดับชั้นของสังคมไทย, เข้าถึงเม่ือ 25 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก 
https://www.baanjomyut.com/library_2/extension-1/thai/08.html 
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ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 
1. ศึกษาและสังเกตชีวิตประจ าวันของตัวเอง เข้าไปสัมผัสและท าการเก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ 

จากสภาพที่เป็นจริงในวิถีชีวิตประจ าวันที่เรียบง่ายของผู้คนในสังคมจากที่ต่างกัน  
2. ศึกษาผลงานจากศิลปิน แนวทางในการเลือกมุมมองและองค์ประกอบมาสร้างสรรค์ผลงาน 
3. ถ่ายภาพเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน ที่แสดงให้เห็นถึงเวลา แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต 
4. ใช้คอมพิวเตอร์ปรับรูปภาพแสงเงาให้ได้อารมณ์ตามที่ต้องการ 
5. สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม สีน้ ามันบนผ้าใบ รูปแบบเหมือนจริง 
6. วิเคราะห์ผลงาน โดยหามุมมองที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกมากที่สุด 

 
แหล่งข้อมูล 
1. เก็บข้อมูลโดยใช้ภาพถ่าย 
2. สิ่งที่พบเห็นจากการด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคม และจากประสบการณ์ของตนเอง 
3. สูจิบัตร THE REALITY OF SSIMPLE LIFESTYLE 
4. ข้อมูลจากหนังสือ, วารสาร, เอกสารและจากรูปภาพต่าง ๆ หรือ สรรพสาระอื่น ๆ ที่มีความ

เกี่ยวข้อง 
 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ 
1. สีน้ ามัน 
2. สีอะครลิิก 
3. ดินสอ 
4. พู่กัน 
5. เฟรมผ้าใบ 
6. น้ ามันสน  
7. ผงซกัฟอก 
8. มีเดียมผสมสีน้ ามัน 
9. กล้องถ่ายภาพ 
10. รูปถ่าย 
11. เครื่องฉายภาพ 
12. คอมพิวเตอร ์
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บทท่ี 2 
ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการสรา้งสรรค์ 

 
ท่ีมาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ 

เกิดจากการค้นหาว่าความงามนั้นมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติหรือมนุษย์จ าเป็นต้องสร้างขึ้นมา
เอง ข้าพเจ้ามองเห็นความงามและคุณค่าจากสิ่งรอบตัว เห็นความหมายของทุกสรรพสิ่งโดยไม่ต้อง
สร้างหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติม เพียงแต่ต้องเลือกที่จะมองเห็นคุณค่าและความงามของสิ่ง
เหล่านั้น จึงท าให้ข้าพเจ้ามองเห็นความงามและคุณค่าของการมีชีวิต โดยมุ่งเน้นไปที่วิถีชีวิตใน
ช่วงเวลาปัจจุบัน โดยสิ่งส าคัญที่กระทบจิตใจของข้าพเจ้ามากที่สดุในปัจจบุันคือเรื่องของความเหลือ่ม
ล้ าในสภาพสังคม โดยข้าพเจ้าต้องการน าเสนอมุมลองและแง่มุมในสังคมที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่สนใจและ
มองข้าม น าเสนอว่าแม้จะเป็นสิ่งที่เล็กที่สุด สิ่งที่ดูไม่มีคุณค่าไม่มีความงามแม้แต่น้อย ล้วนมีคุณค่า 
และมีความงามที่ซ่อนอยู่ เพียงแต่ต้องใช้อารมณ์และความรู้สึกในการมองเห็น มิใช่ใช้เพียงแต่สายตา
มองภาพภายนอกเพียงอย่างเดียว ทุกอย่างล้วนมีคุณค่าความงามอยู่ในตัวเอง 
 
แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา 

แรงบันดาลใจที่เป็นส่วนส าคัญต่อการค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์มาจากประสบการณ์ที่
ได้ใช้ชีวิตสัมผัสกับสังคม ผ่านสถานที่และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  ในปัจจุบัน สร้างอารมณ์ สุข ทุกข์ สนุก 
หรือ เศร้า ข้ึนมาก่อให้เกิดความประทับใจหรือสะเทือนใจ จึงอยากจะสะท้อนความจริงในปัจจุบัน 
โดยใช้ภาพจากชีวิตประจ าวันของข้าพเจ้าเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน  

วัฒนธรรมถือเป็นเครื่องหล่อหลอมสมาชิกของสังคมให้เกิดความผูกพันสามัคคี และอบรม
ขัดเกลาให้มีทัศนคติความเช่ือ และค่านิยมที่สอดคล้องกัน นอกจากนี้วัฒนธรรมยังเป็นสิ่งที่มิได้หยุด
นิ่งอยู่กับที่ หากแต่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไปตามยุคสมัย 

วัฒนธรรมเป็นค าที่ได้มาจากการรวมค า 2 ค าเข้าด้วยกัน คือค าว่า  “วัฒนะ” หมายถึง 
ความเจริญงอกงาม รุ่งเรืองง และค าว่า “ธรรม” หมายถึงการกระท าหรือข้อปฏิบัติ วัฒนธรรมตาม
ความหมายของค าในภาษาไทยจึงหมายถึงข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงาม 

พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ได้ให้ความหมายของ “วัฒนธรรม” ว่า วิถี
การด าเนินชีวิต ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม จารีตประเพณี พิธีกรรม และภูมิปัญญา ซึ่งกลุ่มชนและ
สังคมได้ร่วมสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝัง สืบทอด เรียนรู้ ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิ ดความ
เจริญงอกงามทั้งด้านจิตใจและวัตถุอย่างสันติสุขและยั่งยืน 

วัฒนธรรม จึงหมายถึงทุกสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึนทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม และยัง
หมายรวมถึงแบบแผนพฤติกรรมทั้งหมดของสังคมที่สืบทอดมานับตั้งแต่อดีต ผ่านการเรียนรู้ คิดค้น 
ดัดแปลง เพื่อสนองความต้องการและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ โดยมีวิวัฒนาการสืบทอดต่อกันมา
อย่างมีแบบแผน เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงในสังคม 
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วิถีชีวิต หมายถึง แนวทางการด าเนินชีวิตของคนไทยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย รวมถึง
ปัจจัยสี่ที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต อันได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาหารการกินเครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค 
นอกจากนี้วิถีชีวิตยังหมายรวมถึงความรู้เรื่องสังคมวัฒนธรรม ภูมิปัญญา การประพฤติ ปฏิบัติ 
การศึกษาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ภูมิปัญญา หมายถึง องค์ความรู้ความสามารถและทักษะซึ่ ง เกิดจากการสั่ งสม
ประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนา ถ่ายทอดสืบต่อกันมาเพื่อใช้
แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมสกับยุคสมัย ภูมิปัญญาของไทย
มีความเด่นชักในหลายด้าน ทั้งด้านเกษตรกรรม ศิลปกรรม วรรณกรรมและภาษา 

กล่าวได้ว่า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา เป็นสิ่งสะท้อนถึงความสามารถของผู้คนใน
ท้องถ่ินอันเกิดจากการสั่งสมสติปัญญาความรู้ที่หลากหลาย และการปรับตัวผสมผสานให้เกิดความ
กลมกลืนกับธรรมชาติ กระบวนการเหล่าน้ีได้ผ่านมาหลายช่ัวอายุคนจนสืบทอดเป็นวิถีในการด าเนิน
ชีวิตที่เหมาะสมกับสังคมไทย7 

 
วิถีชีวิตของคนไทยสมัยต่าง ๆ  

วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย  คือ  การเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ทุกคนอาศัยอยู่รวมกันเป็น
ชุมชนในระดับครอบครัว  เป็นครอบครัวขยายที่มีคนหลายรุ่นอาศัยอยู่รวมกัน  คือ  รุ่นปู่ย่าตายาย  
รุ่นพ่อแม่  รุ่นลูก  รุ่นหลาน  รวมทั้งมีญาติพี่น้องอาศัยอยู่ใกล้ชิดกัน โดยมีศูนย์กลางของชุมชน  คือ  
ศาสนสถาน  เช่น  วัด  มัสยิด  ผู้ใหญ่ในชุมชน  เช่น  พระ  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้เฒ่าผู้แก่  ได้รับการนับถือ
และเป็นผู้ตัดสินความขัดแย้งในชุมชน  มีขนบธรรมเนียมประเพณี  การละเล่น  และความเช่ืออัน
เนื่องมาจากการเป็นสังคมเกษตรกรรม  จากการนับถือศาสนาและความเช่ือดั้งเดิมเรื่องการนับถือผี
สางเทวดา เมื่อเวลาผ่านไป  สังคมมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น  
ความคิด  ค่านิยม  อุดมการณ์  การเมืองการปกครอง  และบรรทัดฐานทางสังคม   
1. วิถีชีวิตของคนไทยสมัยสุโขทัย 

วิถีการด าเนินชีวิตของคนไทยสมัยสุโขทัยสามารถสรุปออกเป็นด้าน ๆ ได้ดังนี้ 
1.1 ด้านการเมืองการปกครอง  ในระยะแรกผู้ปกครองสุโขทัยมีความใกล้ชิดกับประชาชน  

เปรียบเสมือนกับพ่อปกครองลูก  ต่อมาผู้ปกครองได้น าหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาปรับ
ใช้ในการปกครอง  ท าให้ผู้ปกครองทรงเป็นธรรมราชา  ปกครองโดยทศพิธราชธรรม 

1.2 ด้านเศรษฐกิจ  ชาวสุโขทัยมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ  อาชีพที่ท า  เช่น  เกษตรกรรม  
หัตถกรรม  ค้าขาย  มีการใช้เงินพดด้วงและเบี้ยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 

1.3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม  สังคมในสมัยสุโขทัยมีขนาดไม่ใหญ่มาก  สังคมไม่ซับซ้อนเพราะ
ประชากรมีจ านวนน้อย  ชนช้ันในสั งคมแบ่ งออกเป็นชนช้ันผู้ปกครอง  ได้แก่   
พระมหากษัตริย์  ขุนนางและผู้ถูกปกครอง  ได้แก่  ราษฎร  ทาส  และพระสงฆ์  ชาวสุโขทัย
มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก  ดังจะเห็นได้จากการฟังธรรมในวันพระ  มีการสร้างวัด  
พระพุทธรูปจ านวนมาก  และมีการแต่งวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  คือ  ไตรภูมิพระร่วง 

                                                             
7กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา, (นครปฐม 2559), 

หน้า12. 
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2. วิถีชีวิตของคนไทยสมัยอยุธยา  ธนบุรี  และรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
วิถีชีวิตของคนไทยในสามช่วงเวลาน้ีกล่าวได้ว่ามีความคล้ายคลึงกันและไม่มีความแตกต่าง

กันมากนัก  การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยที่เห็นได้ชัดเจนเกิดข้ึนเมื่อมีการปรับปรุงประเทศให้
ทันสมัยตามแบบตะวันตกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา ส าหรับวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยอยุธยา  
ธนบุรี  และรัตนโกสินทร์ตอนต้นสรุปได้ดังนี้ 

2.1 ด้านการเมืองการปกครอง  ในสมัยอยุธยาได้รับคติการปกครองแบบสมมติเทพมาจากเขมร
ที่ผู้ปกครองเปรียบดังเทพเจ้า  จึงมีข้อปฏิบัติตามกฏมณเฑียรบาลที่ท าให้ผู้ปกครองมีความ
แตกต่างจากประชาชน  เช่น  การใช้ราชาศัพท์  การมีพระราชพิธีถือน้ าพระพิพัฒน์สัตยา  
เป็นต้น  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกบัราษฎรจึงห่างเหินกนั  อย่างไรก็ตาม  ผู้ปกครอง
ก็เป็นธรรมราชาด้วยเช่นกัน  ส าหรับประชาชนถูกควบคุมด้วยระบบไพร่  ต้องถูกเกณฑ์
แรงงานให้กับทางราชการ 

2.2 ด้านเศรษฐกิจ  เป็นระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองและยังชีพอยู่ได้  ราษฎรสามารถผลิต
สิ่งของที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันใช้เองในครัวเรือน  การค้าขยายตัวไม่มากเพราะถูกผูกขาด
โดยพระคลังสินค้า  สินค้าของตะวันตกส่วนใหญ่ขายได้เฉพาะสินค้าบางประเภท  เช่น  
อาวุธปืน  กระสุนปืน  และสินค้าฟุ่มเฟือยที่ใช้ในราชส านักหรือส าหรับกลุ่มที่มีฐานะ  การ
ติดต่อค้าขายกับภายนอกมากข้ึน  ท าให้มีการจัดระเบียบหน่วยงานต่าง ๆ ชัดเจน  เช่น  มี
กรมท่าและพระคลังสินค้าดูแลการติดต่อและการค้ากับต่างประเทศ  การจัดระบบภาษี
อาการและระบบเงินตรา 

2.3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม  จากการติดต่อกับชุมชนภายนอก  ไม่ว่าทางการค้า  การท า
สงคราม  รวมถึงมีชาวต่างชาติเข้ามารับราชการในราชส านัก  ท าให้สังคมไทยสมัยอยุธยา
ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมประเพณีจากเขมร  อินเดีย  มอญ  จีน ญี่ปุ่น  เปอร์เซีย  
อาหรับ  ยุโรป  เช่น  การก าหนดชนช้ันของคนในสังคม  กฎหมาย  ประเพณี  พระราชพิธี
และธรรมเนียมในราชส านัก  วิถีการด าเนินชีวิตต่าง ๆ  เช่น  การดื่มชา  การใช้เครื่องถ้วย
ชาม  เครื่องเคลือบ  การปรุงอาหาร  และขนมหวาน ส าหรับพระพุทธศาสนายังคงมี
อิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยนี้เช่นเดียวกับสมัยสุโขทัย  โดยประชาชนมีประเพณีใน
ชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา  เช่น  การเกิด  การอุปสมบท  การแต่งงาน  
การตาย  และประเพณีเกี่ยวกับสังคมเกษตรกรรม  เช่น  การท าขวัญแม่โพสพ  ส่วนผู้ที่นับ
ถือศาสนาอื่นก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคม  ดังจะเห็นได้จากการมีการมัสยิดและโบสถ์
คริสต์  ทั้งที่กรุงศรีอยุธยา  กรุงธนบุรีและกรุงเทพมหานคร  และยังมีการสร้างสรรค์งาน
ศิลปกรรม  วรรณกรรม ประเพณี  เพื่อความส าคัญของพระพุทธศาสนาและความเป็น
สมมติเทพของพระมหากษัตริย์ 
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3. วิถีชีวิตของคนไทยสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงประเทศถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 

ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา  สังคมไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอย่างมากจากการรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตก  
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเกิดจากการที่ไทยท าสนธิสัญญาเบาว์ริงกับประเทศอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 
2398  และท าสนธิสัญญากับชาติตะวันตกอื่น ๆ ท าให้มีการติดต่อกับชาติตะวันตกมากข้ึน  ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในระยะแรก  ได้แก่  ผู้ปกครองและชนช้ันสูง  เช่น  เจ้านาย  ขุนนาง  ต่อมาชนช้ันกลาง
ได้มีบทบาทส าคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทย 

3.1 ด้านการเมืองการปกครอง  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใกล้ชิดกับราษฎรมากข้ึน  เช่น  เสด็จ
ประพาสหัวเมืองบ่อยครัง้  อนุญาตให้ราษฎรเข้าเฝ้า ฯ  ระหว่างเสด็จพระราชด าเนินได้  ให้
ราษฎรมองพระพักตร์พระเจ้าแผ่นดินและถวายฎีกาแก่พระองค์ได้โดยตรง  ตลอดจนมีการ
ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน  แบ่งงานออกเป็นกระทรวง  กรม  ท าให้การฝึกคนเข้า
รับราชการมากขึ้น 

3.2 ด้านเศรษฐกิจ  ข้าวกลายเป็นสินค้าออกอันดับหนึ่งของไทย  มีการบุกเบิกที่ดินเพื่อใช้ปลูก
ข้าว  เช่น  บริเวณรังสิต  ปรับปรุงระบบชลประทาน  การขุดคูคลอง  และการตั้งโรงสีข้าว  
โดยชาวจีนเป็นผู้ค้าข้าวในประเทศและเป็นเจ้าของโรงสี  ส่วนชาวยุโรปเป็นผู้ส่งออก ต่อมา
ไทยผลิตสินค้าออกที่มีความส าคัญอีก 3 ประการ  คือ  ดีบุก  ไม้สัก  และยางพารา  การ
เติบโตของการส่งออกดีบุก  ท าให้มีชาวจีนอพยพเข้ามาเป็นแรงงานและอาศัยอยู่ทาง
ภาคใต้ของไทยมากข้ึน  เช่น  ที่ภูเก็ต การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจท าให้การค้าขยายไปทั่ว
ประเทศ  เมืองขยายตัว  เกิดการพัฒนาเส้นทางคมนาคม  พ่อค้าเร่ชาวจีนบรรทุกสินค้าไป
ขายยังหัวเมืองต่าง ๆ ส่งผลให้ชาวจีนอพยพจากรุงเทพมหานครไปอาศัยอยู่ตามชุมชนเมือง
ในหัวเมือง  ซึ่งพัฒนาเป็นชุมชนการค้าของเมืองนั้น ๆ และตั้งรกรากมาจนถึงปัจจุบัน 

3.3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม  วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากการปรับปรงุประเทศ
ให้เข้าสู่ความทันสมัยแบบตะวันตก  เช่น  ราษฎรไทยได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาส
และไพร่  มีอิสรเสรีในการประกอบอาชีพ  ได้รับการรักษาโรคด้วยวิชาการแพทย์แผนใหม่  
สามัญชนมีโอกาสได้เล่าเรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย  เข้าท างานในกระทรวงต่าง ๆ 
อ่านหนังสือพิมพ์  ใช้รถไฟ  รถยนต์  ไปรษณีย์โทรเลข  โทรศัพท์  ไฟฟ้า  น้ าประปา  มี
ถนนหนทางใหม่ ๆ  เพื่อใช้เดินทาง  ท าให้ชีวิตของคนไทยสะดวกสบายมากขึ้น นอกจากนี้  
ชาวไทยทั้งหญิงและชายเริ่มแต่งกายให้เป็นแบบสากลนิยม  รับประทานกาแฟ  นม  ขนม
ปัง  เป็นอาหารเช้าแทนข้าว  ใช้ช้อนส้อม  นั่งโต๊ะเก้าอี้  มีโอกาสเดินทางไปศึกษาที่
ต่างประเทศ  รู้จักเล่นกีฬาแบบตะวันตก  สร้างพระราชวัง สร้างบ้านแบบตะวันตก  นิยมมี
บ้านพักตากอากาศในต่างจังหวัด  ในสมัยรัชกาลที่ 6  คนไทยเริ่มมีค าน าหน้าช่ือบุรุษ  สตร ี 
เด็ก  เป็นนาย  นางสาว  นาง  เด็กชาย  เด็กหญิง  ตามล าดับ  มีนามสกุลเป็นของตัวเอง  
ผู้หญิงเริ่มไว้ผมยาวและนุ่งผ้าซิ่น  มีการใช้ธงไตรรงค์เป็นธงประจ าชาติไทย  เป็นต้น        
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4. วิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน 
การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475  มีผลต่อวิถีชีวิตของคน
ไทยในด้านต่าง ๆ หลายประการ  ดังนี้ 

4.1 ด้านการเมืองการปกครอง  ในสมัย พ.ศ. 2475  มีการเปลี่ยนแปลงระบอบใน พ.ศ. 2475  
มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตย  เกิดองค์กรการเมืองต่าง ๆ เช่น  
พรรคการเมือง  คณะรัฐมนตรี  รัฐสภา  ประชาชนมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  มีเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง  แต่บางสมัยถูกปกครองโดยเผด็จการที่ยกเลิก
รัฐธรรมนูญ  มีการควบคุมสิทธิทางการเมืองของประชาชน 

4.2 ด้านเศรษฐกิจ  ตั้งแต่ พ.ศ. 2504  มีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ซึ่ง
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยหลายอย่าง  เช่น  เกิดโรงงานอุตสาหกรรม
จ านวนมาก  คนในชนบทอพยพมาท างานโรงงานมากข้ึน  เกิดปัญหาความยากจนและ
ช่องว่างทางเศรษฐกิจระกว่างภาคเกษตรกรรมกับอุตสาหกรรม ในทศวรรษ 2530  รัฐบาล
มุ่งพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม ่ แต่เมื่อเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจใน 
พ.ศ. 2540  ท าให้ธุรกิจจ านวนมากล้มละลาย  คนตกงานจ านวนมาก  รัฐบาลได้ส่งเสริมให้
ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย    

4.3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม  สามารถแบ่งได้เป็นช่วง ๆ ดังนี้ 
4.3.1 สมัยการสร้างชาติ  ตรงกับสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามสมัยแรก (พ.ศ. 

2481 - 2487)  ได้สร้างกระแสชาตินิยมและความเป็นไทยด้วยการออกรัฐนิยม
หลายฉบับ  เช่น  เปลี่ยนช่ือประเทศ  ช่ือสัญชาติ  ช่ือคนสยาม  เป็นประเทศไทย  
สัญชาติไทย  คนไทย  มีการยกเลิกบรรดาศักดิ์และยศข้าราชการพลเรือน  ทั้งหญงิ
และชายต้องสวมรองเท้า  สวมหมวก  ห้ามรับประทานหมากพลู  ต้องใช้ค าสรรพ
นามแทนตนเองว่า  "ฉัน"  และเรียกคนที่พูดด้วยว่า  "ท่าน"  เป็นต้น  แต่ภายหลัง
วัฒนธรรมเหล่าน้ีก็ถูกยกเลิกไป 

4.3.2 สมัยการฟื้นฟูพระราชประเพณี  ตรงกับสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์  (พ.ศ. 
2501 - 2506)  ในสมัยนี้มีการฟื้นฟูความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  และ
ฟื้นฟูพระราชพิธีต่าง ๆ เช่น  เปลี่ยนวันชาติจากวันที่ 24  มิถุนายน ซึ่งเป็นวัน
เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย  มาเป็นวันที่ 5 ธันวาคม  ซึ่ง
เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา  จัดให้มีพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาอย่าง
ยิ่งใหญ่  จัดงานพระราชพิธีวันฉัตรมงคล  และมีพิธีต่าง ๆ ที่ให้ความส าคัญแก่
สถาบันพระมหากษัตริย์  เช่น  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหาร
รักษาพระองค์  พิธีที่ท าคุณประโยชน์ด้านต่าง ๆ ฟื้นฟูพระราชพิธีเสด็จพระราช
ด าเนินทอดผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค  สนับสนุนการเสด็จ
พระราชด าเนินไปยังต่างจังหวัดในท้องถ่ินทุรกันดารทั่วประเทศ  มีการสร้างพระ
ต าหนักในภูมิภาคต่าง ๆ ส่งเสริมโครงการหลวง  โครงการพระราชด าริต่าง ๆ ออก
ข่าวพระราชส านักผ่านโทรทัศน์และวิทยุเป็นประจ าทุกวัน  จะเห็นว่าการฟื้นฟูพระ
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ราชพิธี  การสร้างธรรมเนียมต่าง ๆ เกี่ยวกับราชส านักในสมัยจอมพลสฤษดิ์  ธนะ
รัชต์ได้สืบทอดมาถึงปัจจุบัน 

4.3.3 สมัยการฟื้นฟูวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  
ได้ตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.)  ปัจจุบันคือ  การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  องค์กรนี้ ได้เ ข้าไปส่งเสริม  ฟื้นฟู   และสร้าง
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินในที่ต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว  ท าให้
ขนบธรรมเนียมประเพณีหลายอย่างได้รับการฟื้นฟูสืบทอด  และประเพณี
บางอย่างได้รับการสร้างสรรค์ข้ึนใหม่  เช่น  การจัดงานประเพณีลอยกระทงเผา
เทียนเล่นไฟที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  เป็นต้น 

4.3.4 สมัยการพัฒนาทางเศรษฐกิจถึงปัจจุบัน  สมัยนี้ได้มีการก าหนดแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1  เมื่อ พ.ศ. 2504  ท าให้วิถีชีวิตของคนไทย
เปลี่ยนแปลงอย่างมาก  โดยเกิดจากหลายปัจจัย  เช่น  การพัฒนาทางการศึกษา  
ท าให้อัตราผู้รู้หนังสือมากข้ึน  จ านวนผู้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและจ านวน
มหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน  คนไทยนิยมไปเรียนต่อต่างประเทศมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
ประกอบกับในช่วงนี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกา  ท าให้วัฒนธรรม
ตะวันตกแพร่ขยายเข้ามาในสังคมไทยมากข้ึน ในด้านครอบครัว  ครอบครัวมีขนาด
เล็ก  โดยมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว  สังคมแบบเครือญาติหรือสังคมชนบทของ
ไทยเปลี่ยนไป  วางแผนครอบครัวและความเจริญทางการแพทย์  ท าให้ประชากร
วัยสูงอายุมีจ านวนมากข้ึน  ขณะที่ประชากรวัยเด็กลดลงความสัมพันธ์แบบเครือ
ญาติลดลง  ผู้หญิงไทยออกไปท างานนอกบ้านมากขึ้น  และเกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ 
ตามมา  เช่น  ปัญหาเด็กเร่ร่อน  ปัญหาสิ่งเสพติด  ปัญหาอาชญากรรม  เป็นต้น8 
 

แรงบันดาลใจจากสังคม 
การจัดระดับช้ันของสังคมไทย มิได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง เพราะมีปัจจัยทั้งทาง

เศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง คือ 
1. วงศ์ตระกูล เป็นสิ่งที่ได้มาโดยก าเนิด เช่น เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเป็นสิ่งที่ได้มาโดย

ความสามารถ เช่น เป็นขุนนาง ขุน หลวง พระยา ( ดูสกุล ) 
2. ต าแหน่งทางการเมือง ผู้มีอ านาจทางการเมืองสูง จะมีอ านาจและได้รับการยกย่อง เช่น 

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้แทนราษฎร ฯลฯ 
3. ต าแหน่งทางราชการ เป็นข้าราชการช้ันผู้ใหญ่มีเหรียญตรา เช่น ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการ

จังหวัด นายพล เป็นต้น 
4. อ านาจทางเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งของรัฐและเอกชน ที่มีอ านาจทางเศรษฐกิจ และ

การเมือง เช่น พ่อค้าคหบดี นักหนังสือพิมพ์ หัวหน้ากรรมกร 

                                                             
8tanylulk2556, วิถีชีวิตของคนไทย, เข้าถึงเม่ือ 25 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก  

https://sites.google.com/site/tanylulk2556/tanylulk2556-1 



13 
 

 

5. ความมั่งค่ัง ผู้มีทรัพย์สินเงินทอง มักจะได้รับการยกย่องอยู่ในระดับสูง ความมั่งค่ังจึงคล้ายเป็น
สัญลักษณ์ของความส าเร็จและได้รับเกียรติในสังคม 

6. ระดับการศึกษา ผู้ที่ได้รับการศึกษาสูงมักจะได้รับการยกย่อง ยิ่งศักดิสูงเท่าไรยิ่งจะได้รับการยก
ย่องมากข้ึนเท่านั้น แม้แต่การท างาน คนมีศึกษาสูงย่อมได้ต าแหน่งหน้าที่การงานดีกว่าคนที่มี
การศึกษาต่ า 

7. อาชีพ ปกติคนที่มีอาชีพเป็นที่ยกย่องจะได้รับสถานภาพสูงในสังคม เช่น นักการเมือง นักการทูต 
ครู อาจารย์ นักกฏหมาย แพทย์ ทหาร ต ารวจ ฯลฯ ส่วนผู้มีอาชีพแบบใช้งาน งานจะอยู่ในระดบั
ที่ต่ ากว่า เช่น อาชีพที่ต้องใช้แรงงาน ช่างฟิต ช่างทาสี กรรมกรแบกหาม เป็นต้น 

- ช้ันสูงสุด 1. พระมหากษัตริย์ และพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ 
- ช้ันสูงธรรมดา 2. คณะรัฐมนตรี่ รัฐบุรุษช้ันน า 
- ช้ันค่อนข้างสูง 3. ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ นักธุรกิจอุตสาหกรรมช้ันน า ที่มีอิทธิพล 
- ช้ันกลางสูง 4. ปัญญาชนช้ันน า ข้าราชการช้ันพิเศษ 
- ช้ันกลางธรรมดา 5. ข้าราชการช้ันเอก พ่อค้า 
- ช้ันต่ าปานกลาง 6. ข้าราชการช้ันผู้น้อย ช่างฝีมือ 
- ช้ันกลางค่อนข้างต่ า 7. เสมียนพนักงาน ลูกจ้าง 
- ช้ันต่ า 8. กรรมกร ชาวนา พ่อค้าหาบเร่ 

 
ชั้นชนในสังคมไทยยังอาจแบ่งได้ 8 ชั้น ดังน้ี 
1. ช้ันสูงสุด (supreme) มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถอยู่บนยอด

สุด รองลงมามีเช้ือพระวงศ์ช้ันสูง เช่น พระบรมวงศ์เธอ 
2. ช้ันสูง (elite) ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี บุคคลช้ันรัฐมนตรีทั้งหลาย องคมนตรีและรัฐบุรุษผู้มี

ช่ือ 
3. ช้ันค่อนข้างสูง (upper) ประกอบด้วย บุคคลช้ันปลัดกระทรวง นายพล อธิบดี อธิการบดี

มหาวิทยาลัย ผู้น าทางการค้าและเศรษฐกิจ 
4. ช้ันกลางสูง (upper – middle) ประกอบด้วยปัญญาชนช้ันน า ช้าราชการช้ันพิเศษ ผู้อ านายการ

กองหรือส านักงาน อาจารย์ช้ันผู้ใหญ่ของสถาบันข้ันมหาวิทยาลัย ครู อาจารย์อื่นที่มีคุณวุฒิสูง
และมีช่ือเสียง นักธุรกิจช้ันน า บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ นักเขียนผู้มีช่ือ นักวิชาการ นายแพทย์
ช้ันน า 

5. ช้ันกลางธรรมดา (middle) ประกอบด้วยข้าราชการช้ันเอกธรรมดา และช้ันโท พ่อค้า ปัญญาชน
ช้ันรอง ผู้ทีส าเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีและโทในประเทศหรือจากต่างประเทศ ทนายความ 
นายแพทย์ นักธุรกิจช้ันรอง ครู อาจารย์ทั่วไป 

6. ช้ันกลางค่อนข้างต่ า (Lower-middle) ประกอบด้วยข้าราชการช้ันตรี นักธุรกิจบุคคลผู้ที่
พอมีพอกิน การศึกษาไม่สูงนัก ราว ๆ ม .8 หรือ มศ .5 หรืออย่างมากก็อาชีวศึกษาช้ันสูง หรือ
อนุปริญญา ช่างกลหรือช่างเครื่องยนต์ 

7. ช้ันต่ าปางกลาง (upper-lower) ได้แก่ เสมียน พนักงานอันดับต่ าในวงราชการองค์การ
อุตสาหกรรม ลูกจ้างช้ันสูง ช่างฝีมือ เช่น ช่างไม้ ช่างเหล็ก ช่างปูน ช่างทาสี 
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8. ช้ันต่ า (lower-lower) ได้แก่กรรมกรหาเช้ากินค่ า ผู้ไม่มีฝีมือ (unskilled labours) ที่ใช้แต่ก าลัง
แรง ชาวนาที่ปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์บางอย่างในปริมาณน้อยพอกินพอใช้ในครอบครัวแม่ค้าหาบ
เร่ หรือตามแผงลอย 
 

การจัดระดับช้ันชนที่กล่าวมาไม่ถึงกับเป็นกฏตายตัวแน่นอน เพราะสังคมไทยเป็นสังคม
เปิด ทุกคนจึงสามารถที่จะเลื่อนช้ันเลื่อนต าแหน่งให้สูงข้ึนหรือถูกเลื่อนไปทางที่ต่ าลงได้ เช่น ชาวนา 
ชาวไร่ ก็ไม่จ าเป็นต้องเป็นชาวนาชาวไร่ตลอด หากมีความรู้ความสามารถก็อาจเป็นผู้แทนราษฏร 
ปลัด แพทย์ พยาบาล ผู้ว่าราชการจังหวัด รัฐมนตรี ฯลฯ ในขณะเดียวกันคนที่มีต าแหน่งสูก็ไม่จ าเป็น
จะต้องอยู่ในระดับสูงอยู่อย่างนั้นตลอดไป ยกเว้นพระราชโอรสพระธิดาของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งประสตูิ
แต่พระมารดาที่เป็นพระขนิษฐาภคินี ( น้องสาว ) ต่างพระมารดาของพระเจ้าแผ่นดินโดยตรงเท่านั้น 
นอกเหนือจากนี้แล้วเช้ือสายของเจ้านายอื่นๆ จะกลายเป็นสามัญชนในช่วงสี่อายุคน พระราชโอรส
พระธิดาของพระเจ้าแผ่นดินที่ประสูติแต่พระราชินีที่เป็นพระขนิษฐาภคินีต่างพระมารดาของเจ้านาย
เหล่านี้จะมีฐานันดรต่ าลงมาตามล าดับ และเมื่อถึงหลานทวดจะไม่มีฐานันดรเลย ลักษณะจะข้าม
วรรณะกันไม่ได้ แต่ปัจจุบันระบบวรรณะนี้จะอ่อนลง สังเกตได้จากคนที่อยู่ในวรรณะจัณฑาลนอกจาก
จะถูกจัดว่าเป็นชนช้ันต่ าต้อยที่สุดแล้ว ยังได้รับการเหยียดหยามจากวรรณะอื่น รวมทั้งไม่อาจท างาน
ในระดับสูงได้ ต้องท างานอะไรก็ตามที่วรรณะอื่นเขาไม่ท ากันเท่านั้น9 

 
อิทธิพลจากงานศิลปกรรรม 

ความคิดและรูปแบบในผลงานของข้าพเจ้ามีลักษณะที่เป็น realistic คือมีความคิดและ
รูปแบบที่เป็นแนวเหมือนจริง สะท้อนความจริง ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจในศิลปะแนวเหมือนจริงที่มี
ความสอดคล้องกับแนวความคิดของการสร้างสรรค์ 

ศิลปะแบบเรียลิสม์ (REALISM) ศิลปะเรียลลิสม์เกิดข้ึนประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 
จนถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 (ค.ศ. 1850-1880) มีจุดเริ่มต้นในประเทศฝรั่งเศส โดยกลุ่มศิลปินชาว
ฝรั่งเศสกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการท างานของกลุ่ม “นีโอ-คลาสสิคอิสม์” (คลาสสิคใหม่ คือความ
เคลื่อนไหวทางศิลปะซึ่งมีสุนทรียภาพแบบกรีกและโรมัน) และ “กลุ่มโรแมนติกอิสม์” (จินตนิยม) ที่
ยึดถือประเพณีหรือตัวตนเป็นหลัก หรือแสดงความคิดฝันเอาตามใจตนเอง ศิลปินเรียลลิสม์เห็นว่า
ศิลปะทั้งสองไม่ได้แสดงความกลมกลืนของชีวิต ยังคงลักษณะความเป็นอุดมคติอยู่ หาใช่ความจริงไม่ 

ศิลปะเรียลลิสม์ (Realism) หรือ ศิลปะสัจนิยม โดยทั่วไปหมายถึง การสร้างงานที่เหมือน
จริงดังที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติ รวมถึง การสร้างสรรค์ภาพงานในเชิงวิพากษ์วิจารณ์สังคม (socially 
critical images) ภาพเกี่ยวกับชีวิตของคนเมืองและชนบท พวกชาวไร่ชาวนาในช่วงยุคสมัย จาก
ประสบการณ์ตรงของชีวิต เช่น ความยากจน การปฏิวัติ ความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยการเน้น
รายละเอียดเหมือนจริงมากที่สุด 

 
 

                                                             
9บ้านจอมยุทธ , การจัดระดับชั้นของสังคมไทย , เข้าถึงเ ม่ือ 25 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก 

https://www.baanjomyut.com/library_2/extension-1/thai/08.html 
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โดยลักษณะผลงานการแสดงออกท่ีส าคัญของแบบอย่างศิลปะเรียลลสิต์ คือ 
1. มีรูปแบบและการแสดงออกอย่างเหมือนจริง เน้น ความจริงที่ศิลปิน ในอดีตเคยรังเกียจ โดย

กล่าวหาว่าเป็นสิ่งสามัญและเป็นของพื้น ๆ  ปราศจากคุณค่า ทางความงาม เช่น สภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของชนช้ันต่ า ผู้ยากไร้ หรือสภาพอาคาร ที่อยู่อาศัยอันซอมซ่อ 

2. น าเสนอความจริงในทางสงัคมที่เกี่ยวข้องกบัมนุษย์มากกว่า เน้นการแสดง เรื่องราวเนื้อหา ความ
งามในธรรมชาติหรือความงามที่เกินจริงแบบอุดมคติ 

 
ทั้งนี้ ศิลปะเรียลลิสม์ในเวลาต่อมาได้ให้แนวทางกับศิลปะอิมเพรสช่ันนิสม์ กล่าวคือ 

ศิลปินเริ่มเรียนรู้แสงสีประกอบในวัตถุ รู้จักสังเกตแสงสีตามบรรยากาศต่างๆจากภาพที่เกิดจากความ
จริง ซึ่งศิลปินส าคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่ โดเมียร์ (Daumier) ชอบวาดรูปชีวิตจริงของความยากจน คูร์เบต ์
(Courbet) ชอบวาดรูปชีวิตประจ าวันและประชดสังคม มาเนต์ (Manet) ชอบวาดรูปชีวิตในสังคม
เช่นการประกอบอาชีพ เป็นต้น ผลพวงจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้สร้างปัญหาแก่สังคมและ
เศรษฐกิจมากมาย มีคนจน ชนช้ันกรรมาชีพเพิ่มข้ึน ศิลปินเรียลลิสม์ต้องการน าเสนอปัญหาในงาน
ศิลปะ เพื่อน าความจริงตีแผ่ให้เพื่อนมนุษย์ได้รับรู ้โดยมักปฏิเสธเรือ่งราวเกี่ยวกับคนช้ันสูงหรอืคนรวย 
แต่เลือกสะท้อนภาพความล าบากของชนช้ันล่าง แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ าในสังคมตามพันธกิจ
ซึ่งพวกเขาเห็นว่าภาระหน้าที่ของศิลปินคือการถ่ายทอดเรื่องราวที่สอดคล้องกับสภาพสังคม และ
สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ร่วมสมัย10 ตัวอย่างศิลปะเรียลลิสม์ 

 

 
 

ภาพที่ 1 Gustave Courbet  “The Interior of My Studio A Real Allegory” 1856  
Oil on canvas 361x598 centimeter 

ที่มา : KATEYCR7, ศิลปะแบบเรียลิสม์ (REALISM), เข้าถึงเมื่อ 5 ตุลาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 
https://angiegroup.wordpress.com/2016/03/26/ศิลปะแบบเรยีลสิม์-realism 

                                                             
10KATEYCR7, ศิลปะแบบเรียลิสม์ (REALISM), เข้าถึงเม่ือ 5 ตุลาคม 2560, เข้าถึงได้จาก https:// 

angiegroup.wordpress.com/2016/03/26/ศิลปะแบบเรียลิสม์-realism 
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ภาพที่ 2 Édouard Manet “A Bar at the Folies-Bergère” 1882 oil on canvas  
96x130 centimeter  

ที่มา : Wikipedia, A Bar at the Folies-Bergère, Accessed 12 May 2019, Available from 
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Bar_at_the_Folies-Berg%C3%A8re 

 

 
 

ภาพที่ 3 Jean-François Millet "The Gleaners" 1857 oil on canvas 83.8×111.8 centimeter 
ที่มา : barefootheart, The Gleaners, Accessed 5 October 2017, Available from 

https://willowhousechronicles.wordpress.com/2009/02/15/the-gleaners/ 
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ศิลปะแนว โฟโต้ เรียลลิสต์ (Photo Realism) เป็นรูปแบบทางศิลปะที่มีช่ือเสียงของ
อเมริกาในยุคศตวรรษที่ 20 เป็นรูปแบบทางศิลปะซึ่งศิลปินกลุ่มนี้ได้ค้นคว้ามุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลงาน
ให้มีลักษณะเป็นงานจิตรกรรมที่เหมือนจริงโดยใช้ภาพถ่ายเป็นอุปกรณ์การสร้างสรรค์ผลงานด้วย
คุณสมบัติของกล้องถ่ายภาพซึ่งสามารถจับภาพได้อย่างฉับไว ในช่วงเวลาขณะนั้น เป็นการวาดภาพ
จากภาพถ่ายสะท้อนเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิถีด ารงชีวิตประจ าวันของผู้คน ศิลปะแนว โฟโต้ เรี ยลลิสต์ 
เป็นการ น าแนวความคิดมาผนวกกับภาพวาดที่เหมือนจริงที่น่าทึ่งจากการวาดภาพด้วยมือ ในกลุ่มนี่มี
ศิลปินที่ข้าพเจ้าให้ความสนใจคือ 

Ralp Going เป็นศิลปินที่มีช่ือเสียงในระดับแนวหน้าของกลุ่ม เขาน าเสนอด้วยเรื่องราว
ของวิถีชีวิตประจ าวันของผู้คนด้วยการวาดภาพ รถ สถานที่ขายอาหารฟาสต์ฟู้ด อาหาร และ ขวด
ซอส เครื่องปรุงต่างๆ ภาพวาดมีความละเอียด เหมือนจริงโดยมีมุมมองแบบภาพถ่าย มีความน่าสนใจ
ตรงที่การเขียนภาพที่เน้นในเรื่องของน้ าหนัก และแสงสะท้อนที่ตกกระทบลงบนวัตถุผิวมัน เช่น แก้ว 
หรือ สเตนเลส 

 

 
 

ภาพที่ 4 Ralph Goings "Still Life with Peppers" 1987 oil on canvas  96.5x132 centimeter 
ที่มา : Still Life with Peppers, Still Life with Peppers, Accessed 25 May 2019, Available 
from https://www.reddit.com/r/Art/coments/7avr5k/still_life_with_peppers_ralph_goi 

ngs_oil_on 
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ชัยวุฒิ เทียมปาน ศิลปินไทย กับผลงานจิตรกรรมเหมือนจริง สะท้อนวิถีชีวิตที่สงบเรียบ
ง่าย เป็นการสร้างสรรค์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก "โต๊ะอาหาร" ภายในบ้านของศิลปินเอง หรือร้านรวง
ในละแวกบ้านย่านอาศัย แสดงออกอย่างตรงไปตรงมาตามที่ตามองเห็น เค่ียวกร าตนเองให้บรรลุถึง
ศาสตร์และศิลป์แห่งความ "เหมือน" ขณะเดียวกันผลงานทั้งหมดยังสะท้อนเรื่องราวของวิถีชีวิตใน
สังคมปัจจุบัน ผ่านสิ่งที่ปรากฎอยู่บน "โต๊ะอาหาร" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราทุกคน  

ชัยวุฒิ เทียมปาน  จิตรกรภาพวาดแนว Photorealism  กล่าวว่า "จะเจอค าถามนี้ตลอด
ว่าท าไมไม่ถ่ายรูป การท างานศิลปะเหมือนจริงดีกว่ารูปถ่ายยังไง ผมมองว่างานเขียนด้วยมือมันผ่าน
สมอง ผ่านมือ มันจิตวิญญาณของคนท างานอยู่ การท าด้วยมือมันเป็นความสามารถของมนุษย์ที่เก็บ
รายละเอียด และการที่เราได้สังเกต ได้สัมผัสรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในสิ่งที่เราวาดท าให้เราเข้าใจ
สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรามากข้ึน เป็นการมองผ่านศิลปะไปสู่เนื้อแท้ของสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา" ศาสตราจารย์
เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก คณะบดีคณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร แสดงความเห็นเกี่ยวกับผลงานของ
ชัยวุฒิ ว่า เรื่องราวของอาหารไทยๆ ที่สามัญและเรียบงา่ยที่สุดในผลงานจิตรกรรมของชัยวุฒิ สะท้อน
ออกโดยตรงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยอันเป็นเนื้อหาสาระทีส่ าคัญ คุณค่าที่ส าคัญที่สุดประการหนึง่
ที่แฝงตัวอยู่เบื้องหลังรูปแบบที่เหมือนจริงแบบภาพถ่าย ก็คือความงามหรือสุนทรียภาพเฉพาะตัว
นอกจากนี้ศิลปินยังสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวที่ลงพื้นผืนผ้าใบด้วยสีด า ตรงกันข้ามกับธรรม
เนียมปฎิบัติที่ลงพื้นด้วยสีขาว ทั้งแนวคิดที่ดีมีความหมายเฉพาะ และมีเทคนิคเฉพาะตัว ผสานกับ
ทักษะฝีมือในการสร้างสรรค์ จึงกลายเป็นความงามเฉพาะตัว “อัตลักษณ์” ของศิลปิน11 

 

 
 

ภาพที่ 5 ชัยวุฒิ เทียมปาน “ผัก-น้ าพรกิ” 2556 สีน้ ามันบนผ้าใบ 140x180 เซนติเมตร 
ที่มา : vinitvadee. อาลัยเทิดพระเกยีรติ ในหลวงรัชกาลท่ี 9. เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2562. เข้าถึง

ได้จาก http://oknation.nationtv.tv/mblog/entry.php?id=1036383 

                                                             
11ชาธิป สุวรรณทอง, The Reality of Simple Lifestyle"ชีวิต"และ"วิถีชีวิต"ในจิตรกรรม , 

เข้าถึงเม่ือ 5 ตุลาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/510331 
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อิทธิพลจากภาพยนตร์ 
ข้าพเจ้าคิดว่าการสร้างงานศิลปะก็เหมือนกับการสร้างภาพยนตร์หนึ่งเรื่อง ต้องมีแรง

บันดาลใจ  ผ่านการคิดวิเคราะห์ ผ่านการก ากับ มีข้อความและจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะส่งถึงผู้ชม 
ต้องสร้างอารมณ์และความประทบัใจต่อผู้ชม มีแนวทางและค าจ ากัดความของเรื่องนั้น ๆ  เช่น หนังรกั 
หนังสยองขวัญ หนังผจญภัย หนังตลก หนังสงคราม ฯลฯ ส่วนประเภทภาพยนตร์ที่สอดคล้องกับแนว
ทางการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าน้ัน คือ ภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเรื่องจริง 

ภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเรื่องจริง จะน าเค้าโครงและอัตชีวประวัติของบุคคล หรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ มาดัดแปลง ก ากับและใส่มุมมองของตัวผู้ก ากับเพิ่มเติมเข้าไป เพื่อบอกเล่าและสรา้ง
ความประทับใจให้แก่ผู้ชม ผ่านเรื่องจริงที่เคยเกิดข้ึนจริง ท าให้ผู้ชมรู้สึกได้ถึงความจริงในภายนตร์ๆ
เรื่องนั้น ไม่ใช่แค่รู้สึกว่าเป็นการแสดง แต่สัมผัสและมีอารมณ์ร่วมจริง ๆ  

 

 
 

ภาพที่ 6 โปสเตอร์ Catch Me If You Can จับให้ได้ ถ้านายแน่จริง  
ที่มา : ทีมงานตาโต, 22 หนังน่าดูท่ีสร้างมาจากเรื่องจริง, เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2562, เข้าถึงได้

จาก https://www.tartoh.com/topic/9630/22-หนังน่าดูที่สร้างมาจากเรื่องจรงิ 
 

ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงอันน่าเหลือเช่ือของยอดนักตุ๋นหนุ่มช่ือ แฟรงก์ 
ดับเบิ้ลยู อแบกเนล (Frank W. Abagnale) แสดงโดย ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ (Leonardo DiCaprio) 
ก ากับโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก (Steven Spielberg) โดยแฟรงก์ได้สวมรอย หลอกลวงจนได้ท างานเป็น
ทั้งหมอ ทนายความ และนักบินร่วมของสายการบินส าคัญ ซึ่งงานที่บอกมาทั้งหมดนี้ เขาไม่เคยมี
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เขาท ามาก่อนและสิ่งที่เขาท ามาทั้งหมดนี้เขาท ามาก่อนที่จะมีอายุครบ 21 ปี ด้วย
ซ้ า และที่น่าตกใจที่สุดก็คือเขาเริ่มเป็นอาชญากรด้วยวัยเพียงแค่ 16 เท่านั้น 
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ภาพที่ 7 โปสเตอร์ The Imitation Game ถอดรหัสลับ อจัฉริยะพลกิโลก  
ที่มา : ทีมงานตาโต, 22 หนังน่าดูท่ีสร้างมาจากเรื่องจริง, เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2562, เข้าถึงได้

จาก https://www.tartoh.com/topic/9630/22-หนังน่าดูที่สร้างมาจากเรื่องจรงิ 
 

ภาพยนตร์จากสหราชอาณาจักรเรื่องเยี่ยมแห่งปี 2015 เข้าชิง 5 รางวัลลูกโลกทองค า 
สร้างมาจากเรื่องจริงจากประวัติศาสตร์วงการคอมพิวเตอร์  ในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่ออังกฤษ
ก าลังจะแพ้สงครามกับเยอรมันนี หนทางเดียวในการจะเป็นผู้ชนะในสงครามครั้งนี้ได้ คือ ต้องอาศัย
ความอัจฉริยะของนักคณิตศาสตร์ระดับโลกอย่าง อลัน ทัวร์ริง (Alan Turing) รับบทโดย เบเนดิกต์ 
คัมเบอร์แบตช์ (Benedict Cumberbatch) ในการแกะรหัสอินิกม่าของกองทัพนาซี แต่แล้วหลาย
อย่างกลับต้องเปลี่ยนไป ด้วยเพราะเพียงสาเหตุว่า เขาเป็นคนที่นิยมเพศเดียวกัน 

 

 
 

ภาพที่ 8 โปสเตอร์ the prussiness of happiness  
ที่มา : ทีมงานตาโต, 22 หนังน่าดูท่ีสร้างมาจากเรื่องจริง, เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2562, เข้าถึงได้

จาก https://www.tartoh.com/topic/9630/22-หนังน่าดูที่สร้างมาจากเรื่องจรงิ 
 

ภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับชีวประวัติของ คริส การ์ดเนอร์ (Chris gardner) รับบทโดย วิลล์ 
สมิธ (Will Smith) มหาเศรษฐีชาวอเมริกันผิวสี ในช่วงที่เขาก าลังอยู่ในช่วงล าบากของชีวิต ช่วงที่เขา
เป็นพ่อหม้ายที่มีภาระต้องเลี้ยงดูลูกชาย คริสโตเฟอร์ จูเนียร์ อีกคนทั้งๆ ที่เป็นคนพเนจรไม่มีบ้าน แต่
ก็สามารถสร้างตัวเองข้ึนมาได้จากการเป็นนายหน้าค้าหุ้น จนกลายเป็นเจ้าของธุรกิจพันล้านใน
ปัจจุบัน ภาพยนตร์สุดซึ้งที่จะท าให้คุณน้ าตาซึมของชายผู้สู้ชีวิตเพื่อลูกชายของเขา12 

                                                             
12ทีมงานตาโต, 22 หนังน่าดูที่สร้างมาจากเรื่องจริง, เข้าถึงเม่ือ 25 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก 

https://www.tartoh.com/topic/9630/22-หนังน่าดูที่สร้างมาจากเรื่องจริง 
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บทท่ี3 
ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ 

 
วิธีด าเนินการสร้างสรรค์ 

รูปแบบในการน าเสนอผลงานของข้าพเจ้า เป็นผลงานจิตรกรรมสองมิติ ในลักษณะแนว
เหมือนจริง แสดงถึงสภาพความจริงในปัจจุบัน เรื่องในชีวิตประจ าวัน วิถีชีวิตของผู้คนทั่วไป 
สภาพแวดล้อมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ สะท้อนมุมมองจากความเสื่อมโทรม ความรกร้าง  มุมมองที่แสน
ธรรมดา ข้าพเจ้ามีแนวคิดในการน าเสนอความจริงอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้สื่อความหมายได้อย่าง
ชัดเจน และตรงประเด็น โดยมีขึ้นตอนในการสร้างสรรค์ดังนี้คือ 
1. ข้ันตอนการศึกษาข้อมูล 
2. ข้ันตอนรวบรวมข้อมูล และประมวลผลความคิด เพื่อหาภาพต้นแบบ 
3. ข้ันตอนในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม 

 
ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล 
1. การหาข้อมูลในส่วนที่เป็นเรื่องราวเนื้อหา โดยน ามาจากเรื่องราวที่เกิดข้ึนในและพบเห็นใน

ชีวิตประจ าวันของข้าพเจ้าเอง โดยเน้นเป็นเรื่องราวของวิถีชีวิตที่มีอยู่รอบตัวของข้าพเจ้า 
สภาพแวดล้อม และสภาพสังคม ในช่วงเวลาปัจจุบัน ผ่านมุมมองที่น่าสนใจจากสายตาของ
ข้าพเจ้าเอง 

2. การเก็บบันทึกข้อมูล โดยใช้ภาพถ่าย ซึ่งมีความส าคัญอย่างมากส าหรับการสร้างสรรค์ผลงาน
ของข้าพเจ้า การบันทึกข้อมูลในลักษณะดังกล่าว ข้าพเจ้าต้องการลักษณะของภาพที่ดูเป็น
ธรรมชาติ ไม่ต้องจัดสถานที่หรือจัดเตรียมการใด ๆ และสามารถที่จะบันทึกข้อมูลได้ตลอดเวลา 
ไม่ว่าจะเดินทางไปยังสถานที่ใดก็ตาม ที่มีความเหมาะสมต่อการบันทึกข้อมูล จึงมีความจ าเป็นที่
ต้องเตรียมพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพติดตัวไว้ตลอดเวลา 
 

ขั้นตอนประมวลและรวบรวมความคิด เพ่ือหาภาพต้นแบบ 
ในการสร้างภาพต้นแบบ ข้าพเจ้าต้องลงไปเก็บข้อมูลด้วยตัวเองจากสถานที่จริง เพื่อสัมผัส

บรรยากาศ อารมณ์ความรู้สึกจากสภาพจริง โดยแต่ละสถานที่ก็จะมีช่วงเวลาที่ให้อารมณ์ความรู้สึก
แตกต่างกันไป แสงและเงาจากธรรมชาติ ส่งผลอย่างมากต่อการสร้างภาพต้นแบบของข้าพเจ้า 
แสงแดดยามเช้าก็ส่งผลต่ออารมณ์แบบหนึ่ง แสงแดดตอนกลางวันและยามเย็นก็ส่งผลต่ออารมณ์
ความรู้สึกอีกแบบหนึ่ง โดยข้าพเจ้าตัดสินใจในการเลือกมุมมองจากอารมณ์ความรู้สึกเป็นหลัก เมื่อได้
ข้อมูลภาพถ่ายเพียงพอต่อการสร้างสรรค์ โดยภาพที่ถ่ายจะเป็นวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ไม่มีผู้คนอยู่ในภาพ 
เพื่อที่ต้องการจะให้วัตถุสิ่งของได้แสดงตัวตนของมันอย่างเต็มที่ ข้าพเจ้าจะน ามาคัดแยกมุมมองที่ซ้ า
กันและแตกต่างกัน แสงเงา สีและช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกเป็นหลาย ๆ หมวดหมู่ และถ่ายภาพไว้ใน
หลาย ๆ มุมมอง เพื่อที่จะน ามาเลือกภาพที่ดีที่สุด ที่จะน ามาใช้เป็นภาพต้นแบบ 
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1. ข้ันตอนการลงไปเก็บข้อมูลจากสถานที่จริง  
เพื่อให้เห็นสภาพบรรยากาศต่าง ๆ และอารมณ์ที่มีอยู่ในสถานที่จริง เห็นวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ที่เกิดข้ึนจริงในชีวิตประจ าวัน 
 

 
 

ภาพที่ 9 ข้ันตอนการสร้างภาพต้นแบบ ภาพถ่ายจากสถานที่จรงิ 
 

 
 

ภาพที่ 10 ข้ันตอนการสร้างภาพต้นแบบ ภาพถ่ายจากสถานที่จรงิ 
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2. ข้ันตอนการคัดเลือกภาพต้นแบบจากภาพถ่าย 
หลักเกณฑ์ในการเลือกภาพ จะมุ่งเน้นไปที่แสงเงาในแต่ละช่วงเวลาของภาพเป็นหลัก 

วิเคราะห์ว่าช่วงเวลาในภาพนั้นสามารถขับเน้นและดึงอารมณ์ความรู้สึกของภาพออกมาได้อย่าง
สมบูรณ์มากน้อยเพียงใด โดยน าเสนอเพียงสภาพบรรยากาศและวัตถุสิ่งของเทา่น้ัน เพื่อให้วัตถุสิ่งของ
ต่าง ๆ ได้แสดงคุณค่าและความงามออกมาด้วยตัวเอง  

 

 
 

ภาพที่ 11 ข้ันตอนการคัดเลือกภาพต้นแบบ ภาพต้นแบบจากภาพถ่าย 
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3. ข้ันตอนการสร้างภาพต้นแบบเพือ่ใช้ในงานจิตรกรรม 
หลังจากได้ภาพต้นแบบจากภาพถ่ายแล้ว ตรวจทานภาพต้นแบบและขับเน้นอารมณ์จาก

องค์ประกอบและทัศนธาตุในภาพ ปรับเปลี่ยนและตกแต่งภาพเพิ่มเติมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
จัดการกับสี แสงเงา และองค์ประกอบในภาพต้นแบบ เพื่อขับเน้นและสร้างอารมณ์ความรู้สึก สร้าง
คุณค่าและความงามในเชิงผลงานจิตรกรรมเพื่อให้เป็นภาพต้นแบบที่สมบูรณ์ จากนั้นจึงจะก าหนด
ขนาดและสัดส่วนของภาพ เพื่อที่จะน ามาขยายเป็นภาพวาดต่อไป 

 

 

 

ภาพที่ 12 ข้ันตอนการสร้างภาพต้นแบบเพื่อใช้ในงานจิตรกรรม การปรับเปลี่ยนโทนสี 
 

 

 

ภาพที่ 13 ข้ันตอนการสร้างภาพต้นแบบเพื่อใช้ในงานจิตรกรรม การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ 
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ภาพที่ 14 ภาพต้นแบบที่สมบรูณ์ 
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4. ข้ันตอนการสร้างภาพต้นแบบเพือ่เพิม่เติมส่วนของรายละเอยีด 
หลังจากได้ภาพต้นแบบที่สมบูรณ์ ท าการขยายและแยกส่วนต่าง ๆ ภายในภาพ เพื่อ

เพิ่มเติมส่วนของรายละเอียดให้เห็นเด่นชัดมากยิ่งข้ึน เพื่อเพิ่มความละเอียดเมื่อน าไปสร้างงาน
จิตรกรรม 

 

 
 

ภาพที่ 15 ภาพแสดงรายละเอียดจากภาพต้นแบบทีส่มบูรณ์ 

 

 
 

ภาพที่ 16 ภาพแสดงรายละเอียดจากภาพต้นแบบทีส่มบูรณ์ 

 

 
 

ภาพที่ 17 ภาพแสดงรายละเอียดจากภาพต้นแบบทีส่มบูรณ์ 
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ภาพที่ 18 ภาพแสดงรายละเอียดจากภาพต้นแบบทีส่มบูรณ์ 

 

 
 

ภาพที่ 19 ภาพแสดงรายละเอียดจากภาพต้นแบบทีส่มบูรณ์ 

 

 

 
ภาพที่ 20 ภาพแสดงรายละเอียดจากภาพต้นแบบทีส่มบูรณ์ 
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ภาพที่ 21 ภาพแสดงรายละเอียดจากภาพต้นแบบทีส่มบูรณ์ 

 

 
 

ภาพที่ 22 ภาพแสดงรายละเอียดจากภาพต้นแบบทีส่มบูรณ์ 
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ภาพที่ 23 ภาพแสดงรายละเอียดจากภาพต้นแบบทีส่มบูรณ์ 

 

 
 

ภาพที่ 24 ภาพแสดงรายละเอียดจากภาพต้นแบบทีส่มบูรณ์ 

 

 
 

ภาพที่ 25 ภาพแสดงรายละเอียดจากภาพต้นแบบทีส่มบูรณ์ 
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ภาพที่ 26 ภาพแสดงรายละเอียดจากภาพต้นแบบทีส่มบูรณ์ 

 

 
 

ภาพที่ 27 ภาพแสดงรายละเอียดจากภาพต้นแบบทีส่มบูรณ์ 

 

 
 

ภาพที่ 28 ภาพแสดงรายละเอียดจากภาพต้นแบบทีส่มบูรณ์ 
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ภาพที่ 29 ภาพแสดงรายละเอียดจากภาพต้นแบบทีส่มบูรณ์ 

 

 
 

ภาพที่ 30 ภาพแสดงรายละเอียดจากภาพต้นแบบทีส่มบูรณ์ 

 

 
 

ภาพที่ 31 ภาพแสดงรายละเอียดจากภาพต้นแบบทีส่มบูรณ์ 
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ภาพที่ 32 ภาพแสดงรายละเอียดจากภาพต้นแบบทีส่มบูรณ์ 

 

 
 

ภาพที่ 33 ภาพแสดงรายละเอียดจากภาพต้นแบบทีส่มบูรณ์ 

 

 
 

ภาพที่ 34 ภาพแสดงรายละเอียดจากภาพต้นแบบทีส่มบูรณ์ 
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ภาพที่ 35 ภาพแสดงรายละเอียดจากภาพต้นแบบทีส่มบูรณ์ 

 

 
 

ภาพที่ 36 ภาพแสดงรายละเอียดจากภาพต้นแบบทีส่มบูรณ์ 

 

 
 

ภาพที่ 37 ภาพแสดงรายละเอียดจากภาพต้นแบบทีส่มบูรณ์ 
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ภาพที่ 38 ภาพแสดงรายละเอียดจากภาพต้นแบบทีส่มบูรณ์ 

 

 
 

ภาพที่ 39 ภาพแสดงรายละเอียดจากภาพต้นแบบทีส่มบูรณ์ 

 

 
 

ภาพที่ 40 ภาพแสดงรายละเอียดจากภาพต้นแบบทีส่มบูรณ์ 
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ภาพที่ 41 ภาพแสดงรายละเอียดจากภาพต้นแบบทีส่มบูรณ์ 

 

 
 

ภาพที่ 42 ภาพแสดงรายละเอียดจากภาพต้นแบบทีส่มบูรณ์ 

 

 
 

ภาพที่ 43 ภาพแสดงรายละเอียดจากภาพต้นแบบทีส่มบูรณ์ 
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ขั้นตอนในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม 
เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติ หลังจากที่ได้ภาพต้นแบบมาก าหนดสัดส่วน

และพร้อมที่จะน ามาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ ข้ันตอนต่อไปคือ ลงมือปฏิบัติผลงานจริง โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
1. ข้ันตอนการขึงผ้าใบลงบนโครงเฟรมไม้ 

การก าหนดมาตราส่วนของภาพต้นแบบ ขยายเป็นภาพจริงให้มีขนาดที่เท่ากัน จากนั้นขึง
ผ้าแคนวาส ลงบนโครงเฟรมไม้ 

 

 
 

ภาพที่ 44 ภาพแสดงข้ันตอนการขึงผ้าใบลงบนโครงเฟรมไม ้
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2. ข้ันตอนการรองพื้นกอ่นสร้างผลงาน 
หลังจากขึงผ้าใบลงบนโครงเฟรมไม้เสร็จแล้ว ท าการรองพื้นแคนวาส ด้วยสีน้ ามันสีด า 

ผสมกับมีเดียมแห้งเร็ว ใช้แปรงทาให้ทั่วเฟรม เพื่อสร้างมิติและน้ าหนักช้ันแรกของภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 45 ภาพแสดงข้ันตอนการรองพื้นก่อนสร้างผลงาน 
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3. ข้ันตอนการร่างภาพผลงาน 
ท าการร่างภาพผลงานด้วยการใช้เครือ่งฉาย เพื่อขยายภาพจริงจากภาพต้นแบบใหม้ีขนาด

และสัดส่วนที่เท่ากัน โดยใช้สีน้ ามันสีขาว ผสมมีเดียมแห้งเร็วในการร่างภาพ  ก าหนดขอบเขตของ
รูปทรงวัตถุที่อยู่ในภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 46 ภาพแสดงข้ันตอนการร่างภาพผลงาน 
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4. ข้ันตอนการข้ึนรูป 
ท าการข้ึนรูปไปพร้อมกันทั้งภาพโดยการใช้สีน้ ามันสีขาวและด าผสมกับมีเดียมแห้งเร็ว 

ก าหนดขอบเขตแสงและเงา สร้างมิติขาวเทาด าในภาพ โดยมีบางส่วนที่เว้นรองพื้นสีด าไว้เพื่อสร้างมิติ
ของช้ันภาพในงานจิตรกรรม 

 

 
 

ภาพที่ 47 ภาพแสดงข้ันตอนการข้ึนรูป 
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5. ข้ันตอนการเก็บรายละเอียด 
การเก็บรายละเอียดของภาพ จะเริ่มเก็บรายละเอียดจากระยะหน้า โดยการใช้ลินสีดเป็น

มีเดียมในการผสม เพื่อให้สีมีความเงางามมากขึ้น ส่วนที่เก็บรายละเอียดนั้นจะเน้นความคมชัดของ
น้ าหนกัแสงและเงาให้มีความเข้ม(ด า)และสว่าง(ขาว) โดยเก็บรายละเอียดเฉพาะในจุดที่ต้องการเน้น 
และส่วนที่ต้องการปล่อยเพื่อสร้างมิติก็จะไม่ถูกเก็บรายละเอียดให้คมชัดมากนัก  

 

 
 

ภาพที่ 48 ภาพแสดงข้ันตอนการเกบ็รายละเอียด 
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ภาพที่ 49 ภาพแสดงข้ันตอนการเกบ็รายละเอียดของระยะหน้า 

 

 
 

ภาพที่ 50 ภาพแสดงข้ันตอนการเกบ็รายละเอียดภาพรวม 
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6. ภาพผลงานที่เสรจ็สมบรูณ์  
ท าการตรวจทานผลงานอีกครั้ง ก่อนเคลอืบงานด้วยน้ ามันรีทัชช่ิง จึงเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ 
 

 

 
ภาพที่ 51 ภาพผลงานศิลปนพินธ์ที่เสรจ็สมบรูณ์ 
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7. ตัวอย่างข้ันตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินอืน่ 
ข้ันตอนการสร้างสรรค์ผลงานช้ินอื่น แบบคร่าว ๆ   เริ่มตั้งแต่การสร้างสรรค์ภาพต้นแบบ

จนถึงการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
 

 
 

ภาพที่ 52 ภาพแสดงตัวอย่างข้ันตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินอื่น 

 

 
 

ภาพที่ 53 ภาพแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ทีเ่สรจ็สมบูรณ์ 
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การวิเคราะห์ผลงานในเชิงทัศนศิลป์ 
เนื่องจากเป็นผลงานทางจิตรกรรม ที่สร้างสรรค์ข้ึนโดยใช้ภาพถ่ายเป็นต้นแบบ ดังนั้น

คุณค่าทางทัศนศิลป์ จึงสามารถวิเคราะห์ออกมาได้จากขั้นตอนการสร้างสรรค์ โดยได้แยกออกเป็น
สองข้ันตอนหลักดังนี้คือ 

 
คุณค่าทางทัศนศิลป์จากขั้นตอนของการสร้างภาพต้นแบบ 

ภาพถ่ายมีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของประชากรในสังคมอย่างยิ่ง เพราะสามารถใช้
เป็นเครื่องมือการสื่อสารในกิจการต่าง ๆ  เช่น ศิลปะการศึกษา การทหาร การแพทย์ ระบบสารสนเทศ 
การประชาสัมพันธ์และการโฆษณาสินค้า เพื่อแสดงอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ดังจะเห็นได้จาก
สุภาษิตจีนบทหนึ่ง กล่าว “ภาพเพียงภาพเดียวดีกว่าค าพูดพันค า “ ซึ่งหมายถึงการสื่อสารด้วยการ
บรรยายลักษณะคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยค าพูดหรือวัจนภาษา สัก 1,000 
ค า ก็ไม่สามารถท าให้ผู้รับสารมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดอารมณ์และความรู้สึกต่อสิ่งเหล่าน้ัน ดีเท่ากับ
การใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อระบบการสื่อสาร เพียงภาพเดียว 

ภาพถ่ายเป็นสื่อที่ใช้ในการก าหนดความรู้ ทัศนคติ อารมณ์ และประสบการณ์ระหว่าง
บุคคล และกลุ่มคนได้หลายรูปแบบดังนี้  
1. การใช้ภาพในการเผยแพร่ความรู้ ทัศนคติ อารมณ์ และประสบการณ์โดยตรงศิลปินได้ใช้ภาพ

เป็นการถ่ายทอดอารมณ์ ความคิด ทัศนคติ ได้ดีกว่าการบรรยายด้วยค าพูด จึงมีศิลปินจ านวน
มากใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อในการถ่ายทอดศิลปะ 

2. การใช้ภาพถ่ายเพื่อเผยแพร่ความรู้ ทัศนคติ อารมณ์ และประสบการณ์โดยตรง ในระบบ
การศึกษา ภาพถ่ายมีบทบาทส าคัญมากในระบบการศึกษาในการเรียนการสอน เช่นการใช้
ภาพถ่ายประกอบในหนังสือเรียนให้ผู้ศึกษาได้มีโอกาสเข้าใจเนื้อหาสาระในบทเรียนดีข้ึน การน า
ภาพถ่ายจัดท าในรูปของแผนภูมิขนาดใหญ่เพื่อใช้สอนผู้เรียนกลุ่มใหญ่ ๆ ได้อย่างดี การเผยแพร่
ความรู้ที่ เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป ภาพถ่ายมีบทบาทส าคัญมากในการให้ความรู้ 
ความคิด ทัศนคติและประสบการณ์แก่ผู้พบเห็นภาพถ่าย 

3. กิจกรรมทหารและความปลอดภัยของบุคคลและของชาติ การถ่ายภาพให้ประโยชน์หลาย
ประการ เช่น การถ่ายภาพทางอากาศเพื่อหาข่าวและแหล่งข้อมูลทางการทหารและความ
ปลอดภัย ในปัจจุบันการถ่ายภาพจากดาวเทียมมีบทบาทอย่างสูงในการหาข้อมูลข่าว ในกิจการ
ทหารและการรักษาความปบอดภัยของประเทศ ในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ในการ
เดินทางระหว่างประเทศจะต้องมีภาพติดในหนังสือเดินทางเพื่อความปลอดภัยของยานพาหนะ
และผู้โดยสาร ในเครื่องบินหรือพาหนะอื่น ๆ แม้แต่รถโดยสารประจ าทางปรับอากาศที่ว่ิง
ระหว่างจังหวัดในเส้นทางที่น่าจะมีการโจรกรรมหรืออันตราย จะมีเจ้าหน้าที่มาถ่ายภาพเพื่อ
ความปลิดภัยของผู้โดยสาร และยานพาหนะด้วย 

4. บทบาทที่ส าคัญของภาพถ่ายในกิจการทางการแพทย์ ภาพถ่ายมีความหมายเชิงวิทยาศาสตร์ที่มี
ลักษณะพิเศษสิ่งหนึ่งคือ การถ่ายภาพด้วยการอาศัยการแพร่กระจายรับสีท าปฏิกิริยากับพื้นผิว
วัตถุซึ่งกล่าวไว้ในพจนานุกรรมเวบเตอร์นั้น ได้ถูกน ามาใช้ทางการแพทย์ในรูปของการถ่ายภาพ
ด้วยรังสีเอ็กซ์(X-Ray) ซึ่งเป็นการถ่ายภาพผ่ายวัตถุบางชนิดที่รังสีเอ็กซ์สามารถผา่นได้ และท าให้
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เกิดภาพสีและเงาตรงข้ามในส่วนที่รังสีเอ็กซ์แพร่กระจายผ่านไม่ได้จึงเกิดภาพที่มีสีและเงาตรง
ข้ามบนฟิล์มที่เราจักกันดี ในช่ือของฟิล์มเอ็กซ์-เรย์ (Film X-Ray ) ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ของ
ภาพถ่ายด้วยฟิล์มเอ็กซ์-เรย์ในวงการแพทย์ได้อย่างมหาศาลเพื่อการวินิจฉัยโรคบางชนิดภายใน
ร่างกายคนซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่สามารถถ่ายเป็นภาพมาให้เห็นได้ ท าให้
แพทย์สามารช่วยเหลือชีวิตมนุษย์นับล้าน ๆ  คนจากประโยชน์ของการใช้ภาพถ่ายระบบนี้และ
ภาพถ่ายที่สามารถถ่ายภาพคนไข้ก่อนรักษาและหลังรักษาทาง Medical illustration ทาง
การแพทย์อื่นๆ 

5. ภาพถ่ายมีความส าคัญต่อระบบสารสนเทศ นับตั้งแต่ข้อมูลของโลกจนถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 
การถ่ายภาพของบุคคลตั้งแต่เกิดจนกระทั้งแก่ ภาพเหล่าน้ันจะเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของ
บุคคลนั้น ๆ ที่สามรถจะค้นหามาถ่ายทอดเรื่องราวในอดีต ปัจจุบัน แม้แต่ในอนาคตการผลิต
ภาพถ่ายสามารถใช้เทคนิคพิเศษ ท าให้เกิดภาพอนาคตในจินตนาการของผู้ถ่ายภาพได้ ในการ
เก็บข้อมูลของระบบสารสนเทศนั้นภาพถ่ายสามารถจะถ่ายทอดเรื่องราวทัศนคติและความรู้
ให้แก่ผู้สนใจจะค้นคว้าได้อย่างดี และในกระบวนการถ่ายทอดหรือสื่อสารเราถือว่าภาพถ่าย ให้
ความชัดเจนของการเล่าเรื่องราวเท่าการบรรยายด้วยค าพูด 

6. ในการประชาสัมพันธ์ ภาพถ่ายมีบทบาทส าคัญโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ด้วยการใช้สื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อวิทยุโทรทัศน์ 

7. ภาพถ่ายกับการโฆษณาสินค้า การถ่ายภาพมีบทบาทส าคัญกับการโฆษณาสินค้า ตั้งแต่การ
โฆษณาขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ 

8. ความส าคัญของภาพยังสามารถสร้างความเช่ือถือได้ดีกว่าภาพในรูปแบบอื่น การใช้ภาพถ่าย
ประกอบการพิจารณาคดีในเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึน เพื่อให้ผู้พิพากษาได้เห็นสิ่งแวดล้อมและ
สถานการณ์นั้นได้ดียิ่งข้ึน หรือการใช้ภาพถ่ายในการโฆษณาชักชวนเพื่อหาเสียงเลือกตั้งบุคคล
เป็นผู้แทนเพื่อกิจการต่าง ๆ  รวมถึงการใช้ภาพถ่ายอื่นท าตุการณ์ ประวัติความเป็นมาต่าง ๆ ของ
บุคคล ท าให้การบันทึกความทรงจ ามีความเป็นรูปธรรมสูงกว่าการจดบันทึกด้วยอักษร ปัจจุบัน
ภาพถ่ายสีธรรมชาติมีอิทธิพลสูงมากในการถ่ายทอดความคิดทัศนคติ และสร้างภาพพจน์ ได้
ใกล้เคียงสถานการณ์จริง13 

 
ความส าคัญด้านเน้ือหาในภาพต้นแบบ 

เรื่องราวของเนื้อหาเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงเรื่องราววิถีชีวิตของสังคมไทย  มองเห็น
สภาพความเป็นอยู่ของชุมชน น าเสนออาชีพตามริมท้องถนน น าเสนอมุมมองที่แสนธรรมดาแต่
สะท้อนถึงความเป็นจริงและคุณค่าของชีวิต คุณค่าของวัตถุสิ่งของต่าง ๆ เป็นมุมมองเล็ก ๆ  ที่มีคุณค่า
ในชีวิตประจ าวันที่เรียบง่าย เช่น ภาพร้านขายของช าที่แสดงถึงวิถีชีวิตการเป็นอยู่ การบริโภค การกิน 
การใช้งาน สะท้อนความต้องการของผู้คนในสังคมในละแวกนั้น แสดงภาพชนช้ันและขนาดของสังคม 

  
 

                                                             
13ศุภิสรา  ศิลาเหลือง , ความส าคัญของภาพถ่าย , เข้าถึงเม่ือ 26 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก 

https://sites.google.com/site/2813bbee/khwam-sakhay 
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ความส าคัญด้านเทคนิคและองค์ประกอบในภาพต้นแบบ 
การก าหนดองค์ประกอบของภาพถ่าย มีความต้องการที่จะให้ภาพต้นแบบออกมาเป็น

ภาพถ่ายที่ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดโดยอาศัยเทคนิคของการจัดภาพ ก าหนดระยะของภาพ ความ
คมชัดของรายละเอียดรูปทรง ทิศทาง สี และขับเน้นองค์ประกอบของทิศทางแสงเงา เพื่อเพิ่ม
บรรยากาศของช่วงเวลา และเน้นอารมณ์ความรู้สึกให้เด่นชัดมากยิ่งข้ึน ด้วยเทคโนโลยีของกล้อง
ถ่ายภาพ จากนั้นปรับเปลี่ยนสีและแสงอีกครั้งตามต้องการ เพื่อง่ายต่อการน าไปสร้างภาพจิตรกรรม 

 

 
 

ภาพที่ 54 ภาพแสดงความส าคัญของภาพต้นแบบจากภาพถ่าย 
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คุณค่าทางทัศนศิลป์ จากผลงานจิตรกรรม 
คุณค่าทางด้านทัศนธาตุของงานจิตรกรรมนั้นมีหลายหัวข้อ ข้าพเจ้าได้ให้ความส าคัญใน

รายละเอียด เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่กล้องถ่ายภาพ ไม่สามารถจับภาพได้ และยังชัดเจนกว่าการมองเห็นด้วย
ตา รวมถึงสร้างบรรยากาศและอารมณ์ความรู้สึกให้แก่ผู้รับชม อีกทั้ งยังได้แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถความเพียรพยายามจากการวาดภาพด้วยมือ ให้มีความชัดเจนและสร้างระยะของภาพ 
ได้ดีเช่นเดียวกับภายถ่าย ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นคุณค่าทางทัศนศิลป์ที่ข้าพเจ้าใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างสรรค์ ผลงานจิตรกรรมในชุดนี้ ตามก าลังความรู้ และความสามารถของตนเอง  โดยแบ่งได้ 
ดังนี ้

 
1. รูปทรง 

รูปทรง คือ สิ่งที่มองเห็นได้ในทัศนศิลป์ เป็นส่วนที่ศิลปินสร้าง ข้ึนด้วยการประสานกัน
อย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุ (Visual Elements) ซึ่งได้แก่ เส้น น้ าหนักอ่อนแก่ของขาว - ด า ที่ว่าง 
สี และลักษณะพื้นผิว รูปทรงให้ความพอใจต่อความรู้สึกสัมผัส เป็นความสุขทางตา พร้อมกันนั้นก็
สร้างเนื้อหาให้กับตัวรูปทรงเอง และเป็นสัญลักษณ์ให้แก่อารมณ์ ความรู้สึก หรือ ปัญญาความคิดที่
เกิดข้ึนในจิตใจด้วย ถ้าจะเปียบกับชีวิต รูปทรงคือส่วนที่เป็นกาย เนื้อหาคือส่วนที่เป็นใจ รูปทรงกับ
เนื้อหาจึงไม่เอาจแยกจากกันได้ ในงานศิลปะที่ดีทั้งสองสว่นน้ีจะรวมเป็นสิง่เดียวกัน ถ้าแยกกัน ความ
เป็นเอกภาพก็ถูกท าลาย ชีวิตของศิลปะก็ไม่อาจอุบัติข้ึนได้14 

รูปทรงในงานศิลปะของข้าพเจ้านั้นเป็นสิ่ งของที่มีอยู่จริงพบและพบเห็นได้ใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ วัตถุสิ่งของเครื่องใช้ เช่น หม้อ ตะกร้า แก้วน้ า ช้ันวางของ ถังน้ า อุปกรณ์ในการ
ประกอบอาชีพค้าขาย ซึ่งเปรียบเสมือนน้ าหล่อเลี้ยงชีวิตและหล่อเลี้ยงจิตใจของผู้ซึ่งประกอบอาชีพ
ค้าขาย  

 

 
 

ภาพที่ 55 ภาพแสดงคุณค่าทางทัศนศิลป์จากรปูทรง 

                                                             
14ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพมหานคร, 2557), หน้า30. 
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2. เน้ือหา 
เนื้อหา คือ องค์ประกอบที่เป็นนามธรรม หรือโครงสร้างทางจิต ตรงกันข้ามกับส่วนที่เป็น

รูปทรง หมายถึง ผลที่ได้รับจากงานศิลปะ ส่วนที่เป็นนามธรรมนี้นอกจากเนื้อหาแล้วยังมีเรื่อง 
(subject) และแนวเรื่อง (Theme) รวมอยู่ด้วย ทั้งสามส่วนน้ีต่างก็มีความเช่ือมโยงและซ้อนทับกนัอยู่ 
เรื่องกับเนื้อหาในงานบางประเภทเกือบแยกจากกันไม่ออก แต่ในงานบางประเภททไม่เกี่ยวข้องกัน
เลย แนวเรื่อง คือ แนวทางของเรื่อง และเป็นต้นทางที่จะน าไปสู่เนื้อหาซึ่งเป็นผลข้ันสุดท้าย  

เรื่อง หมายถึง สิ่งที่ศิลปินสรรหามาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างงานศิลปะแบบรูปธรรม 
เช่น คน สัตว์ ทิวทัศน์ สิ่งของ ศาสนา สงคราม ฯลฯ หรือหมายถึง “ภาพนี้เกี่ยวกับอะไร” “ศิลปิน
ต้องการเขียนหรือปั้นอะไร”15 

แนวเรื่อง แนวเรื่องเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางนามธรรมของงานศิลปะที่เน้น
แนวความคิด (Concept) ของศิลปินที่มีต่อเรื่องหรอืรปูทรง เป็นสาระหรือแนวทางของการสร้างสรรค์
มากกว่าเรื่อง16 

โดยเนื้อหาในงานของข้าพเจ้านั้นพูดถึง “คุณค่าของทุกสรรพสิ่ง” การค้นหาคุณค่าความ
งามในความไม่งาม ความงามที่ไม่แบ่งชนช้ัน แสดงอารมณ์ความรู้สึกทางสุนทรียภาพผ่าน
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ในสังคมเมือง เช่น ภาพเบื้องหลังร้านของขาย เจาะลึกไปในรายละเอียดของ
ภาพ เพื่อแสดงสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน 

 

 
 

ภาพที่ 56 ภาพแสดงคุณค่าทางทัศนศิลป์จากเนื้อหา 
 

                                                             
15ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพมหานคร, 2557), หน้า31. 
16ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพมหานคร, 2557), หน้า33. 
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3. น้ าหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา (Tone) 
น้ าหนัก คือ ความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง และบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ หรือ

การระบายสีให้มีผลเป็นความอ่อนแก่ของสีหนึ่ง หรือหลายสี หรือบริเวณที่มีสีขาว สีเทา และสีด า ใน
ความเข้มข้นระดับต่าง ๆ ในงานช้ินหนึ่ง น้ าหนักที่ใช้ตามลักษณะของแสงเงาในธรรมชาติจะท าให้เกิด
ปริมาตรของรูปทรง นอกจากจะให้ปริมาตรและความแน่นแก่รูปทรงแล้ว น้ าหนักยังให้ความรู้สึกและ
อารมณ์ด้วยการประสานความอ่อนแก่ในตัวของมันเองอีกด้วย ในงานนามธรรมเราจะได้รับความรู้สึก
จากความอ่อนแก่ของน้ าหนักที่ประสานกันอยู่ในภาพโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านรูปทรงที่รู้ได้เข้าใจได้
อย่างใด17 

การสร้างน้ าหนักในภาพน้ันเป็นสว่นส าคัญหลักของส าหรับงานศิลปะของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ใช้แสงเงาในการสร้างอารมณ์ สร้างมิติในภาพ สร้างความเป็นวัตถุ และสร้างบรรยากาศของช่วงเวลา 
โดยข้าพเจ้าจะเน้นแสงเงาที่ตัดกันชัดเจน คือสีขาวและสีด า เขียนอย่างละเมียดละไมในระยะหน้า 
หรือส่วนที่ต้องขับเน้นการแสดงความหนักแน่นของวัตถุก็จะเขียนด้วยฝีแปรงที่หนักแน่นและชัดเจน 
ส่วนการสร้างมิติของระยะหลังในภาพก็เกิดจากการก าหนดแสงและเงาเช่นเดียวกัน ระยะหลังนั้นไม่
จ าเป็นต้องเขียนแสงเงาในตัดกันชัดเจนมากนัก เพราะต้องการสร้างบรรยากาศที่คลุมเครือ จึงปล่อยฝี
แปรงให้กลืนไปกับบรรยากาศ เพื่อสร้างมิติความลึกลับให้กับภาพผลงาน 

 

 
 

ภาพที่ 57 ภาพแสดงคุณค่าทางทัศนศิลป์จากน้ าหนักออ่นแก่ของแสงและเงา 
 

                                                             
17ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพมหานคร, 2557), หน้า60. 
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4. ส ี(Colour) 
สีเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่ามหัศจรรย์ สีที่มีอยู่ในแสงแดด เป็นคลื่นแสงชนิดหนึ่ง 

จะปรากฏให้เห็นเมื่อแสงแดดส่องผ่านละอองน้ าในอากาศและเกิดการหักเหทอเป็นสีรุ้งออกมา สีรุ้งที่
เราเห็นอยู่ในห้องฟ้ามีอยู่ 7 สี คือ ม่วง ม่วงน้ าเงิน น้ าเงิน เขียว เหลือง ส้ม และแดง18 

สีเป็นทัศนธาตุที่ส าคัญและมีบทบาทมากที่สุดในงานจิตรกรรม นอกจากจะมีคุณลักษณะ
ของทัศนธาตุอื่น ๆ อยู่ครบถ้วนแล้ว ยังมีลักษณะพิเศษเพิ่มข้ึนอีก 3 ประการ คือ 

1. ความเป็นสี (Hue) หมายถึงว่า เป็นสีอะไร เช่น แดง เหลือง เขียว ฯลฯ ตามวงสี
ธรรมชาติ 

2. น้ าหนักของสี (Value) หมายถึง ความสว่างหรือความมืดของสี ถ้าเราผสมสีขาวเข้า
ไปในสีสีหนึ่ง สีนั้นจะสว่างขึ้น หรือมีน้ าหนักอ่อนลง และถ้าเราเพิ่มสีขาวเข้าไปทีละ
น้อย ๆ เป็นล าดับ เราจะได้ค่าของสีหรือน้ าหนักของสีที่เรียงล าดับจากแก่ที่สดุไปจน
อ่อนที่สุด 

3. ความจัดของสี (Intensity) หมายถึง ความสดหรือความบริสุทธ์ิของสีสีหนึ่ง สีที่ถูก
ผสมด้วยด าสีจะหม่นลง ความจัดหรือความบริสุทธ์ิจะลดลง ความจัดของสีจะ
เรียงล าดับจ่ากจัดที่สุดไปจนหม่นที่สุดได้หลายล าดับ ด้วยการค่อยๆเพิ่มปริมาณของ
สีด าที่ผสมเข้าไปทีละน้อย จนถึงล าดับความจัดของสีที่มีน้อยที่สุด คือ เกือบด า19 

โดยข้าพเจ้าได้แปรสภาพสีในงานให้เหลือเพียงแค่สีและน้ าหนัก ขาว เทา ด า เพื่อต้องการ
ให้ภาพมีความหนักแน่น ชัดเจน และแสดงความเป็นน้ าหนักได้มากที่สุด ไม่ต้องการให้ความเป็นสีและ
ความหมายของสีนั้นมารบกวนแก่นของเรื่องราวที่ต้องการน าเสนอ ความเป็นขาวด านั้นยังสามารถ
สร้างอารมณ์ที่อบอุ่น และสงบนิ่ง ในขณะที่ภาพน้ันยังคงมีความหนักแน่นอยู่ 

 

 
 

ภาพที่ 58 ภาพแสดงคุณค่าทางทัศนศิลป์จากส ี
 

                                                             
18 ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพมหานคร, 2557), หน้า73. 
19 ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพมหานคร, 2557), หน้า75-76. 
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5. ท่ีว่าง (Space) 
ที่ว่างเป็นสิ่งที่มีอยู่เองตามธรรมชาติ โดยที่ศิลปินไม่ต้องลงทุนซื้อหา ที่ว่างที่มีอยู่ทั่วไปจะ

มีมิติกว้าง ยาว ลึก ที่หาขอบเขตมิได้ แต่ที่ว่างในงานศิลปะเป็นที่ว่างที่ถูกก าหนดแล้วให้มีลักษณะและ
มิติตามที่ศิลปินต้องการ ที่ว่างเป็นทัศนธาตุที่มีบทบาทส าคัญมากในองค์ประกอบของรูปทรง มี
ความสัมพันธ์กับรูปทรงและทัศนธาตุอื่น ๆ ทุกชนิด  
ค าจ ากัดความของแบบรูปของที่ว่าง 

1. หมายถึง ที่ว่างที่ถูกก าหนดด้วยเส้นให้มีรูปร่างขึ้น 
2. แผ่นของน้ าหนัก 
3. แผ่นราบที่มีลักษณะ 2 มิติ หรือประกอบกันเป็น 3 มิติ 
4. บริเวณที่ว่างที่เป็นบวกหรือเป็นลบ 

คุณลักษณะของแบบรูปของที่ว่าง 
มีความกว้าง ความยาว ความลึก ทิศทาง และลักษณะทั่ว ๆ ไปเช่นเดียวกับเส้นและ

น้ าหนัก มีทิศทาง เคลื่อนไหวได้รอบตัวทั้งทางดิ่ง ทางราบ ทางเฉียง และทางลึก20 
โดยที่ว่างในผลงานศิลปะของข้าพเจ้านั้น ส่วนมากแล้วจะอยู่ในบริเวณที่เป็นเงามืด (สี

ด า) เนื่องจากต้องการปล่อยให้เป็นมิติที่ลึกในภาพ และเป็นการเพิ่มพื้นที่หายใจในภาพ ท าให้ภาพไม่
แน่นเกินไปจนอึดอัด แต่ก็มีบางครั้งที่บริเวณแสงในภาพ (สีขาว) จะกลายเป็นที่ว่างในภาพด้วย
เช่นเดียวกัน 

 
 

ภาพที่ 59 ภาพแสดงคุณค่าทางทัศนศิลป์จากที่ว่าง 
 
 
 

                                                             
20ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพมหานคร, 2557), หน้า71-72. 
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6.  เอกภาพ 
เอกภาพ คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความกลมกลืน กลมเกลียวเข้ากันได้ ความ

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เกิดจากการเช่ือมโยงสัมพันธ์กันของส่วนต่าง ๆ 
ในทางศิลปะ เอกภาพ หมายถึง การประสานหรือการจัดระเบียบของส่วนต่าง ๆ ให้เกิด

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันข้ึน เพื่อผลรวมอันหนึ่งที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ 
เอกภาพเป็นกฎของธรรมชาติที่ควบคุมทุกสิ่ง ตั้งแต่จักรวาลจนถึงปรมาณู เอกภาพ

ประกอบด้วยกฎของดุลยภาพ (Balance) กฎของการรวมตัว (Cohesion) และกฎของความเป็น
ระเบียบ (Order) จักรวาล คือ การรวมตัวกันอย่างมีระเบียบและดุลยภาพของนิวตรอน โปรตอน และ
อิเล็กตรอน เอกภาพของงานศิลปะ ก็คือ การรวมตัวกันอย่างมีระเบียบและดุลยภาพของเรื่อง แนว
เรื่อง และรูปทรง โครงสร้างของเอกภาพในทุกสิ่งล้วนเป็นอย่างเดียวกัน 

การสร้างงานศิลปะ คือ การสร้างเอกภาพข้ึนจากความสับสน ยุ่งเหยิงง จัดระเบียบและ
ดุลยภาพให้แก่สิ่งที่ขัดแย้งกันเพื่อให้รวมตัวกันได้ ศิลปินมีหน้าที่รวบรวมและจัดสรรองค์ประกอบต่าง 
ๆ ซึ่งมีส่วนที่เป็นรูปและเป็นนาม ซึ่งมีความขัดแย้งกันโดยธรรมชาติ สร้างเป็นรูปทรงที่มีเอกภาพข้ึน21 
โดยภาพผลงานของข้าพเจ้าใช้หลักการสร้างเอกภาพดังนี้ 

เอกภาพในงานศิลปะ คือ การรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของส่วนต่าง ๆ อันได้แก่
ความคิด (แนวเรื่อง เรื่อง) รูปทรง  

เอกภาพของรูปความคิด คือความคิดที่มีความหมายในตัว มีการจัดระเบียบ และไหมาะ
สมที่จะแสดงออกด้วยรูปทรง 

เอกภาพของการแสดงออก คือการแสดงออกที่ตรงชัด มีจุดหมายหลัก และมีส่วนรอง
สนับสนุน แบบอย่างเฉพาะตัวของศิลปินช่วยให้มีเอกภาพของการแสดงออกในด้านรูปทรง 

เอกภาพของรูปทรง คือการรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพ มีระเบียบของทัศนธาตุ เพื่อให้
เป็นรูปทรงหนุ่งที่สามารถแสดงอารมณ์หรือความคิดของศิลปินได้อย่างตรงชัด22 

- แนวความคิดในงาน “คุณค่าของทุกสรรพสิ่ง” การค้นหาคุณค่าความงามใน
ความไม่งาม ความงามที่ไม่แบ่งชนช้ัน แสดงอารมณ์ความรู้สึกทางสุนทรียภาพ
ผ่านสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในสังคมเมือง เช่น ภาพเบื้องหลังร้านของขาย 
เจาะลึกไปในรายละเอียดของภาพ เพื่อแสดงสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน 

- รูปทรงในงาน รูปทรงในงานศิลปะของข้าพเจ้าน้ันเป็นสิ่งของที่มีอยู่จริงพบและ
พบเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ วัตถุสิ่งของเครื่องใช้ เช่น หม้อ ตะกร้า แก้ว
น้ า ช้ันวางของ ถังน้ า อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพค้าขาย ซึ่งเปรียบเสมือนน้ า
หล่อเลี้ยงชีวิตและหล่อเลี้ยงจิตใจของผู้ซึ่งประกอบอาชีพค้าขาย 

 
 
 
 

                                                             
21ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพมหานคร, 2557), หน้า130. 
22ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพมหานคร, 2557), หน้า159. 
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7. อารมณ์-ความรู้สึก (Emotion-Feeling) 
อารมณ์ หรือบางครั้งเราเรียกว่า อารมณ์สะเทือยใจ เพื่อแสดงความลึกซึ้งและความ

รุนแรงให้ต่างไปจากอารมณ์ธรรมดา (Mood) นั้น เป็นสภาพของจิตใจที่สั่นสะเทือนจากความรู้สึกตา่ง 
ๆ ที่ได้รับ เช่น ความยินดี ความกลัว ความเศร้า ความเกลียด ความรักต่างเพศ ความรักในมาตุภูมิ 
ฯลฯ ในลักษณะที่รุนแรง 

ความรู้สึก คือ ปฏิกิริยาจากการรับรู้ (Perception) หรือการรับสมัผสั (Sensation) จาก
สิ่งเร้าภายนอกหรือภายใน ได้แก่ ความเย็น ความร้อน ความอ่อน ความแข็ง ความสบาย ความไม่
สบาย ความพอใจ ฯลฯ ถ้าความรู้สึกนี้เกิดข้ึนอย่างรุนแรง จะเล่นเข้าสะเทือนถึงภายในใจจน
กลายเป็นอารมณ์สะเทือนใจ แต่ถ้าไม่ถึงขั้นสะเทือนใจก็เป็นเพียงความรู้สึก 

อารมณ์ทางสุนทรียภาพเป็นอารมณ์ที่เกิดจากความงาม ความกลมกลืน และความเป็น
ระเบียบในธรรมชาติ หรือเป็นอารมณ์สะเทือนใจที่ได้รับจากงานศิลปะ ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะอารมณ์ที่
ได้รับจากงานศิลปะเท่านั้น อารมณ์ทางสุนทรียภาพที่ได้รับจากศิลปะเป็นอารมณ์ของศิลปินที่
แสดงออกจากความสะเทือนใจของเขา ที่ได้รับจากการกระตุ้นจากธรรมชาติทั้งภายนอกและภายใน
ตัว โดยมีแนวความคิดหรือจุดหมายที่ค่อนข้างแน่นอน อารมณ์ในงานศิลปะนี้เป็นอารมณ์ที่ไม่สามารถ
จะบอกได้ว่าเป็นอารมณ์ชนิดใด เพราะอาจเป็นอารรมณ์ทีไ่ม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ใด ๆ ในประสบการณ์
ของมนุษย์เลยก็ได้ เราจึงเรียกอารมณ์ชนิดนี้ ว่า อารมณ์ทางสุนทรียภาพ โดยเฉพาะอารมณ์ที่ได้รับ
จากการประสานกันอย่างลงตัวของรูปทรงที่มิได้เป็นตัวแทนหรือเสนอแนะอารมณ์อื่นใด ตัวอย่างเช่น 
ผลงานศิลปะแบบนามธรรมที่มีรูปทรงบริสุทธ์ิ หรือดนตรี คุณภาพของศิลปะก็ข้ึนอยู่กับพลังของ
อารมณ์สะเทือนใจนี้ ถ้ามีพลังของอารมณ์ความก็ถือว่ามีคุณค่าสูง ถ้าเป็นเพียงให้ความรู้สึกได้เล็กนอ้ย
คุณภาพทางศิลปะก็ต่ า 

อารมณ์ที่เกิดจากเหตุการ์ต่าง ๆ  ในชีวิต แม้จะมีความสะเทือนใจอย่างรุนแรง เช่น เรา
เห็นคนถูกรถชนตาย หรือเห็นภาพข่าวการสังหารหมู่ผู้คนที่ไม่มีความผิด เรารับอารมณ์สะเทือนใจ
รุนแรงมากร่วมกับคนอื่น ๆ ที่ประสบเหตุการณ์นั้น แต่อารมณ์ชนิดนี้ไม่เหมือนอารมณ์ในศิลปะที่
ศิลปินได้กลั่นกรองแล้วและแสดงออกอย่างมีจุดหมาย23 

โดยอารมณ์ที่ข้าพเจ้าแสดงออกในงานน้ันมาจากความสะเทือนใจที่มีต่อเรื่องราวความ
เหลื่อมล้ าจากสภาพของสังคม ข้าพเจ้าต้องการแสดงถึงคุณค่าความงามในที่อยู่ในคนทุกคน อาชีพทุก
อาชีพ ของทุกช้ิน ใบไม้ทุกใบ น้ าทุกหยด หินทุกก้อน หนังสือทุกเล่ม ทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติลว้นมี
คุณค่าและความงาม ข้าพเจ้าต้องการขับเน้นความงาม ขับเน้นอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติ น าเสนอ
ให้ผู้ชมงานศิลปะนั้นได้รับรู้ดังที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสมาจากสภาพจริง  ถ่ายทอดความรู้สึกที่สัมผัสจาก
อากาศ ความร้อน เย็น หรือแม้กระทั่ง รูป รส กลิ่น เสียง ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอความงามที่หลบ
ซ่อนอยู่ในทุกมุมของโลกใบนี้ ผ่านรูปแบบของงานจิตรกรรม 
 
 
 

                                                             
23ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพมหานคร, 2557), หน้า422-423. 
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8. การแสดงออก (Expression) 
งานศิลปะทุกช้ินจะต้องแสดงอะไรออกมาสักอย่างหนึ่ง มิฉะนั้นจะไม่ใช่งานศิลปะ 

จะเปีนเพียงรูปภาพหรือรูปปั้นธรรมดาเท่านั้น การแสดงออกไม่ได้เป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของ
ความคิด (Idea) แต่มีความหมายในตัวของการแสดงออกนั้นโดยตรง ความกลัว ความเศร้า และ
ความสุข ย่อมไม่ใช่สัญลักษณ์ของสิ่งใด 

การแสดงออกนั้นมิใช่จะมีแต่ในคนหรือสิ่งมีชีวิตเท่านั้น ก้อนหิน สายน้ า ตึกรามบ้าน
ช่อง รอยพู่กัน หรือรูปทรงนามธรรม ก็ล้วนสามารถแสดงอารมณ์ให้เรารบัรูไ้ด้เช่นเดียวกับรา่งกายของ
มนุษย์เหมหือนกัน การแสดงออกของวัตถุนี้ตามข้อเท็จจริงแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะวัตถุไม่มี
อารมณ์หรือความรู้สึกที่จะแสดง แต่จากประสบการณ์เกี่ยวกับการแสดงอารมณ์ของมนุษย์ที่เราทกุคน
ได้สะสมกันมา ท าให้เรารู้สึกไปได้เมื่อเห็นลักษณะบางอย่างในวัตถุนั้นเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิม
ของเรา เช่น เมื่อเราเห็นต้นหลิวที่โค้งกิ่งทุกกิ่งลงเบื้องล่าง เราจะรู้สึกว่าต้นหลิวนั้นแสดงความเศร้า ที่
เป็นเช่นน้ันเพราะร่างกายของคนที่มีอารมณ์เศร้าจะมีลักษณะโค้งตกอย่างนั้น24 

การแสดงออกของอารมณ์หรือความรู้สึกของข้าพเจ้านั้น ไม่สามารถอธิบายอย่าง
ละเอียดถ่ีถ้วนได้ เพราะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาหรือสิ่งเร้าจากภายนอก บางครั้งก็แสดงออก
ด้วยความสุข แสดงออกด้วยความทุกข์ แสดงออกด้วยความเศร้า แสดงออกด้วยความโกรธ แสดงออก
ด้วยความอิจฉาริษยา แสดงออกด้วยความรัก แสดงออกด้วยความมุ่งมั่น แสดงออกด้วยความเฉ่ือยชา 
ทั้งนี้เมื่อรวบรวมอารมณ์ความรู้สึกมาสร้างผลงานจิตรกรรมแล้วจึงได้ผลส าเร็จออกมาดังภาพผลงานที่
ปรากฏ 

 

 
 

ภาพที่ 60 ภาพแสดงคุณค่าทางทัศนศิลป์จากการแสดงออก 

                                                             
24ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพมหานคร, 2557), หน้า424. 
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บทท่ี 4 
การพัฒนาในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 
แนวทางในการพัฒนาผลงานนั้นเกิดจากการค้นคว้าทดลองทางด้านแนวความคิดและ

อารมณ์ความรู้สึกเป็นหลัก เพื่อค้นหารูปแบบมุ่งสู่การพัฒนาการอย่างเป็นล าดับข้ันตอน และค้นคว้า
ด้านเทคนิคทางจิตรกรมเพิ่มเติม ใช้วิธีการที่เหมาะสม และเป็นลักษณะเฉพาะตัว จารการสร้างสรรค์
ผลงานอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะดังนี้ 

 
ผลงานช่วงเริ่มต้นค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์ 
แนวความคิดในระยะเริ่มต้น 

ข้าพเจ้าต้องการศึกษากระบวนการในการสร้างงานศิลปะ ว่าควรเริ่มจากกกระบวนการ
คิดวิเคราะห์แล้วจึงน าไปสร้างเป็นผลงาน หรือตั้งต้นจากอารมณ์ความรู้สึกก่อนแล้วจึ งค่อยค้นหา
แนวความคิด โดยในช่วงเริ่มต้นนั้นข้าพเจ้ายังไม่มีแนวทางการน าเสนอที่ชัดเจน ข้าพเจ้าสนใจการ
สร้างภาพต้นแบบจากวัตถุสิ่งของใกล้ตัว โดยที่ยังไม่ได้ขยับออกไปสู่สังคมภายนอกมากนัก ข้าพเจ้า
น าเสนอเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน ผ่านประสบการณ์และมุมมองของตนเอง โดยใ ช้วัตถุสิ่งของเป็น
สื่อกลาง ด้วยชุดความคิดที่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีความงามในตัวของมันเอง โดยเลือก
มุมมองที่น่าสนใจ และถ่ายทอดผ่านเรื่องราวจริง โดยการน าเสนอเรื่องราวของเพื่อน มาเป็นผลงาน
ศิลปะ สีน้ ามันบนบผ้าใบ ในขณะเดียวกัน นอกจากคุณค่าทางผลงานศิลปะแล้ว ก็ยังเป็นการสร้าง
คุณค่าทางจิตใจ ที่ได้บันทึกเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในช่ัวขณะหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่ องราวที่เกิดข้ึนจริงใน
ชีวิตประจ าวัน ก่อนที่จะกลายเป็นความทรงจ า และยังคงท าให้หวนร าลึกถึงแม้จะกลายเป็นอดีต  

 
เทคนิคในระยะเริ่มต้น 

ข้าพเจ้าใช้เทคนิควิธีการเขียนภาพสีน้ ามันโดยการใช้ภาพถ่ายเป็นต้นแบบ ในข้ันตอนการ
สร้างภาพต้นแบบข้าพเจ้าเลือกมุมมองที่ตนเองต้องการ จากนั้นก็น ามาคัดลอกลงบนเฟรมผ้าใบโดยที่
ไม่ได้จัดการเพิ่มเติมใด ๆ จากภาพต้นแบบเลย จึงท าให้ผลงานศิลปะที่ออกมานั้นขาดคุณค่าทางงาน
จิตรกรรม เป็นเพียงภาพสีน้ ามันบนผ้าใบที่ส าเนามาจากภาพต้นแบบเพียงเท่านั้น โดยข้าพเจ้ามุ่งเน้น
ความส าเร็จไปที่ความเหมือนของภาพ มิได้ใส่ใจในรายละเอียดและกระบวนการทางจิตรกรรม 
ข้าพเจ้าใช้ระยะเวลาในการท างานต่อช้ินเพียง 2-5 วัน ภาพผลงานที่ปรากฏออกมาจึงไม่มีความ
สลับซับซ้อนและน่าค้นหา มีแค่เพียงการน าเสนอเรื่องราวและความสวยงามชองภาพเพียงเท่านั้น แต่
ยังขาดรสชาติและความน่าสนใจของงานจิตรกรรม 
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ภาพที่ 61 "ก าเนิด" 2560 สีน้ ามันบนผ้าใบ 110x135 เซนติเมตร 
 

 
 

ภาพที่ 62 "พักผ่อน" 2560 สีน้ ามันบนผ้าใบ 115x170 เซนติเมตร 
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ภาพที่ 63 "มุมของเบิม้" 2560 สีน้ ามันบนผ้าใบ 130x180 เซนติเมตร 
 

 
 

ภาพที่ 64 "เมา" 2560 สีน้ ามันบนผ้าใบ 140x200 เซนติเมตร 



58 
 

 

 
 

ภาพที่ 65 "ดับมอด" 2560 สีน้ ามันบนผ้าใบ 120x150 เซนติเมตร 
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ภาพที่ 66 "ราวตากผ้า" 2560 สีน้ ามันบนผ้าใบ 120x150 เซนติเมตร 
 

 
 

ภาพที่ 67 "ร้านขายของช า" 2560 สีน้ ามันบนผ้าใบ 120x150 เซนติเมตร 
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การสรา้งสรรค์ผลงานในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ 
จากการเรียนและค้นคว้า ได้ทั้งข้อมูลความรู้ และแนวความคิดและเทคนิควิธีการน าเสนอ

ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติในวิชาที่เรียน หรือจากการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
หรือแม้กระทั้งเวทีการประกวดศิลปกรรมต่าง ๆ  ท าให้ข้าพเจ้าคิดว่า ต้องสร้างสรรค์ผลงานให้ผู้ชม
เข้าใจ มีหลักการที่ชัดเจน ใช้แนวความคิดและเหตุผลเป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน จึงหันกลับมา
ทบวทวนแนวทางในการสร้างสรรค์  และคิดว่าต้องปรับเปลี่ยนการจากใช้อารมณ์ความรู้สกึของตัวเอง
ในการสร้างสรรค์ผลงาน เปลี่ยนมาทดลองใช้หลักการเชิงวิเคราะห์ และเหตุผลในการสร้างสรรค์
ผลงาน หาข้อมูลและแนวทางที่ชัดเจนมาสนับสนุนในผลงานสามารถตอบค าถามกับผู้คนได้ ในเรื่อง
ของเทคนิควิธีการ ยังคงเขียนภาพเหมือนอยู่ เพียงแต่ปรับเปลี่ยนให้มีลูกเล่นหรือวิธีการอื่น ๆ เข้ามา
แทรกในภาพ ไม่ใช่เพียงแต่เขียนภาพเหมือนเพียงอย่างเดียว 

 
แนวความคิดช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ 

ข้าพเจ้ายังคงต้องการน าเสนอเรือ่งราวในชีวิตประจ าวันเหมือนเดิมแต่ต้องการขยับออกมา
สู่สังคมและโลกภายนอกให้มากยิ่งข้ึน โดยช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้าเริ่มน าเสนอเรื่องราวของวิ ถี
ชีวิตผู้คนในสังคมไทย โดยแบ่งได้เป็น 2 เรื่อง ดังนี้ 
1. เรื่องราวความอบอุ่นของบ้าน ความรักของคนในครอบครัว ความเช่ือและวิถีชีวิตที่อยู่ภายใต้

หลังคาครัวเรือน น าเสนอมุมมองที่ขับเน้นอารมณ์ความรู้สึกอบอุ่น มีความสุข เศร้า จากในบ้าน 
เพื่อนสะท้อนให้เห็นคุณค่าความงาม ความรักและความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและวงศ์
ตระกูล 

2. น าเสนอองค์ประกอบที่งดงามของสังคมไทย ผ่านเรื่องราวของสัมมาอาชีพ โดยมุ่งเน้นไปที่อาชีพ
ค้าขาย ห้างร้านเล็ก ๆ ในชุมชน น าเสนอผ่านวัตถุสิ่งของที่ถูกจัดวางอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ โดยหา
แง่มุมที่น่าสนใจ เพื่อเพิ่มคุณค่าและควาวมงาม ให้เห็นเด่นชัดมากยิ่งขึ้น  
 

เทคนิคในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ 
ข้าพเจ้าพัฒนาความละเมียดละไมในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีการศึกษาเรื่องการสร้าง

ภาพต้นแบบ ปรับเปลี่ยนภาพต้นแบบให้มีความน่าสนใจโดยใช้หลากหลายวิธีการ เช่นการปรับเปลีย่น
สีให้กลายเป็นภาพโมโนโทน ปรับเปลี่ยนสีของภาพให้มีบรรยากาศเป็นสีเหลืองอมส้ม เพื่ อสร้าง
บรรยากาศให้ดูเป็นวิถีชีวิตของชนบท ท าให้มองภาพแล้วหวนร าลึกถึงบ้าน ร าลึกถึงเรื่องราวในอดีต 
ให้อารมณ์คล้ายเวลามองภาพถ่ายฟิล์มเก่าๆ โดยข้าพเจ้าทุ่มเทกับการเขียนภาพสีน้ ามันให้มีความ
คมชัดเหนือจริงไปจากภาพถ่าย และพยายามเพิ่มทักษะและกระบวนการทางจิตรกรรมใสล่งไปในภาพ
ผลงาน มีการสร้างอารมณ์ การปล่อยเน้น การลดทอนและการก าหนดขอบเขตของจังหวะต่าง ๆ  ใน
ภาพ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและเพิ่มคุณค่าให้กับภาพผลงานจิตรกรรม 
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ภาพที่ 68 "ร้านขายของช า" 2561 สีน้ ามันบนผ้าใบ 120x150 เซนติเมตร 
 

แนวความคิด ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอภาพที่แสดงองค์ประกอบของความเป็นไทย บ่ง
บอกเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน ผ่านวัตถุสิ่งของที่จัดเรียงอยู่ภายในร้านขายของช า วัตถุสิ่งของ
ในแต่ละพื้นถ่ินก็จะแตกต่างกันออกไปตามความต้องการของผู้คนในชุมชนละแวกนั้น โดยข้าพเจ้า
เริ่มต้นจากร้านขายของช าในท้องถ่ินบ้านเกิดของข้าพเจ้าเอง 
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ภาพที่ 69 "บ้านยายเก็บ" 2561 สีน้ ามันบนผ้าใบ 120x150 เซนติเมตร 
 

แนวความคิด ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอบ้านเกิดของข้าพเจ้าเอง เพื่อแสดงถึงความรัก
ความผูกพันธ์และความสัมพันธ์ของคนในบ้าน ซึ่งบ้านหลังนี้อาศัยอยู่มาเกินสองช่ัวอายุคน เริ่มตั้งแต่
รุ่นตายายจนปัจจุบันนี้ตกทอดมาจนถึงรุ่นเหลน สภาพของบ้านหรือข้าวของเครื่องใช้ก็มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปก็คือความรักความอบอุ่นของคน
ในบ้านที่มีให้กัน 
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ภาพที่ 70 "ห้องควบคุม" 2561 สีน้ ามันบนผ้าใบ 135x180 เซนติเมตร 
 

แนวความคิด ภาพนี้เป็นภาพห้องควบคุมของรถแม็คโครที่ก าลังท าการก่อสร้างอยู่หลัง
บ้านพักอาศัยของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอวิถีการใช้ชีวิตที่ต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลา 
และความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี สภาพสังคมที่ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ของเก่า
หายไปสิ่งใหม่เพิ่มเข้ามา เพียงห้องควบคุมเล็ก ๆ ห้องนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปได้ตลอดกาล 
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ภาพที่ 71 "น้ าพริกถ้วยเดียว" 2561 สีน้ ามันบนผ้าใบ 120x150 เซนติเมตร 
 

แนวความคิด ข้าพเจ้าต้องการสะท้อนภาพวิถีชีวิตจากมุมมองภายในบ้าน  โดยภาพนี้ไม่
เพียงแต่สะท้อนถึงการบริโภคเพียงเท่านั้น สิ่งของในตู้กับข้าวซึ่งภาพที่เห็นคือถ้วยน้ าพริกนั้นแสดงให้
เห็นถึงสภาพการกิน การเป็นอยู่ของเจ้าของบ้าน สะท้อนความเว้ิงว้าง และอารมณ์เปลี่ยวเหงาจาก
การอยู่เพียงล าพัง    
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ภาพที่ 72 "ตู้เก็บหมอน" 2561 สีน้ ามันบนผ้าใบ 120x150 เซนติเมตร 
 

แนวความคิด ข้าพเจ้าต้องการสะท้อนวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของผูค้นในชนบท ในภาพน้ีแสดง
ภาพของเครื่องนอนที่ถูกเก็บไว้ในตู้ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของบรรพบุรุษของข้าพเจ้าเอง ในอดีตนั้นตู้เก็บ
หมอนน้ีมีจ านวนหมอนและผ้าห่มมากกว่าปัจจุบัน แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ก็
ค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลา หมอนและผ้าห่มพวกนี้ ก็คงไม่จ า เป็นและค่อยๆเลือนหายไปเฉก
เช่นเดียวกัน 
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ภาพที่ 73 "ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น" 2561 สีน้ ามันบนผ้าใบ 150x200 เซนติเมตร 
 

แนวความคิด ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอองค์ประกอบและแสงเงาที่สะท้อนผ่านวัตถุสิ่งของ
ในร้านขายก๋วยเตี๋ยว ภาพผลงานน าเสนอแสงแดดยามบ่ายแก่ ๆ ซึ่งขับเน้นอารมณ์ และช่วงเวลาที่
ก าลังล่วงเลยผ่านไป เปรียบเสมือนกับร้านขายก๋วยเตี๋ยวในชุมชนเล็ก ๆ แห่งนี้ หากมีความ
เจริญก้าวหน้าพัฒนาเข้ามาในชุมชน ในอนาคตร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้อาจจะกลายเป็นเพียงแค่อดีต  
เหลือเพียงแต่กลิ่นอายของวิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่หลงเหลืออยู่เท่านั้น 
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การสรา้งสรรค์ผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ 
สืบเนื่องมาจากการค้นคว้าและทดลองสร้างสรรค์ผลงานในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ ท าให้

ข้าพเจ้าวิเคราะห์ว่า การใช้หลักการ ข้อมูล และเหตุผลในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมากเกินไป อาจ
ท าให้อารมณ์ความรู้สึก ความน่าหลงใหล และความชอบในตัวผลงานนั้นลดน้อยลง ท าให้ข้าพเจ้า
ค้นพบว่า การสร้างสรรค์เรื่องราวผ่านตัวเอง เช่ือมั่นอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง ที่มันชัดเจน และ
แสดงความรู้สึกออกมาได้เด่นชัดนั้น มีความสมบูรณ์ของภาพมากกว่าที่จะใช้ข้อมูลและเหตุ ผลเป็น
ตัวน าในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าจึงกลับมาสร้างสรรค์ผลงานแนวเหมือนจริงอีกครั้ง แสดงออก
อย่างตรงไปตรงมา มีอารมณ์ความรู้สึกที่ชัดเจน ใช้เหตุผลอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง และใช้ความ
ประทับใจและสะเทือนใจของตัวเองเป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน และให้ความส าคัญกับส่วนที่
เป็นจุดเด่นของภาพ เข้าใจตัววัตถุให้มากที่สุด เพื่อที่จะให้ตัววัตถุสามารถบอกเรื่องราวและแสดง
คุณค่าความงามได้ด้วยตัวของมันเอง แต่ก็ยังคงวิเคราะห์ และหาข้อมูลสนับสนุนก่อนที่จะสร้างสรรค์
ผลงาน เพื่อที่จะเสริมข้อมูลในส่วนที่ตัวข้าพเจ้าเองยังไม่แน่ใจ เพื่อต้องการท าให้ผลงานศิลปะออกมา
สมบูรณ์มากที่สุด เขียนเก็บรายละเอียดให้เหมือนจริงมากที่สุด  แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้าง
บรรยากาศ สร้างอารมณ์ความรู้สึกให้กับภาพ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ เพิ่มความซับซ้อนให้กับตัว
ผลงาน และยังเป็นการเพิ่มคุณค่าในงานจิตรกรรมให้กับผลงานศิลปะชุดน้ีอีกด้วย 

 
แนวความคิด 

“ความงามในความไม่งาม” น าเสนอเนื้อหาของวิถีชีวิตประจ าวันที่ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่
ของข้าพเจ้า โดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องราวของสัมมาอาชีพที่สามารถพบเห็นได้ตามท้องถนน ถ่ายทอด
มุมมองของสังคมสลัม ชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากนัก และสภาพรกร้าง โดยใช้แสงเงาของช่วงเวลา
เป็นตัวก าหนดอารมณ์ความรู้สึก มองผ่านวัตถุสิ่งของและบรรยากาศต่าง ๆ  ที่ท าหวนหวนร าลึกถึง
ภาพในอดีต ก าหนดเนื้อหาให้อยู่ในเรื่องราวของวิถีชีวิต การบริโภค , อาหารการกิน, เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ  ในชีวิตประจ าวันที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในสังคมไทย เช่น ร้านขายของช า ร้านค้า
ริมถนน ตลาด เป็นต้น 

 
เทคนิค 

สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสีน้ ามันบนผ้าใบในรูปแบบสองมิติ ที่มีความเหมือนจริงทาง
กายภาพ ลักษณะเป็นงานเรียลลิสติก (realistic) โดยขับเน้นการมีอยู่ของช่วงเวลา โดยเน้นแสงและ
เงาที่ปรากฏภายในภาพ ปรับเปลี่ยนโทนสีและมุมมองของภาพท าให้หวนร าลึกถึงเรื่องราวในดีต ต่อ
ยอดและพัฒนาเทคนิคจากการสร้างสรรค์ผลงานในช่วงก่อนหน้าศิลปนิพนธ์ เพิ่มความละเมียดละไม 
และเพิ่มความสามารถในการสร้างงานจิตรกรรม  ก าหนดจุดที่ต้องการเน้นให้เด่นชัด ใช้พู่กันขนาด
เล็กเก็บรายละเอียดในส่วนที่ต้องการให้ความส าคัญมากที่สุด ปล่อยฝีแปรงในช่วงที่ต้องการสร้าง
อารมณ์และบรรยากาศ มีการปรับใช้กรรมวิธีทางจิตรกรรม ทั้งในด้านอุปกรณ์ และข้ันตอน 
ปรับเปลี่ยนมีเดียมในแต่ละช้ันของการสร้างงานจิตรกรรม เพิ่มมิติและคุณค่าในงานจิตรกรรมเพื่อท า
ให้เป็นผลงานศิลปนิพนธ์ที่สมบูรณ์ 
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ภาพที่ 74 "เพชรรัตน์" 2562 สีน้ ามันบนผ้าใบ 180x135 เซนติเมตร 
 

แนวความคิด ภาพนี้เป็นภาพเบื้องหลังของร้านขายน้ าซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงอาหารของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นสถานที่ที่ใครก็สามารถเดินผ่านหรือพบเห็นได้ตามปกติ มีถังน้ าแข็งเก่าๆ 
แก้วน้ าที่ใช้แล้ว ซิงค์ล้างจานที่ดูสกปรก ข้าพเจ้าถ่ายทอดอารมณ์ผ่านแสงและเงาที่เล็ดลอดผ่านต้นไม้
ใบไม้มาตกกระทบที่วัตถุ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงช่วงเวลาที่ก าลังล่วงเลยผ่านไป เปลี่ยนอารมณ์จากวัตถุ
และสภาพที่ดูแข็งกระด้างให้กลายเป็นภาพที่มีความเศร้า ความอบอุ่น และความอ่อนโยนอยู่ในเวลา
เดียวกัน 
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ภาพที่ 75 "ร้านขายหนังสือ" 2562 สีน้ ามันบนผ้าใบ 180x135 เซนติเมตร 
 

แนวความคิด ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอภาพของร้านขายหนังสือซึ่งตั้งอยู่ริมถนนข้างสถานี
รถไฟนครปฐม ร้านหนังสือแห่งนี้ไม่ได้มีหนังสือใหม่ที่สวยงามหรือสะอาดตา มีเพียงแค่หนังสือเก่าๆที่
ถูกทอดทิ้งและสภาพดูไม่ดีนัก สภาพภายนอกของร้านก็ไม่ใช่ร้านที่สวยหรูและน่าอภิรมย์ มีแต่เพียง
ความเก่าและความซอมซ่อเมื่อมองผ่านจากสายตา   ข้าพเจ้ามองเห็นความงามผ่านร้านหนังสือเก่า
แห่งนี้ หนังสือพวกนี้ถึงแม้จะล่วงเลยผ่านกาลเวลามานานไม่รู้เท่าใด แต่คุณค่าและความรู้ที่อยู่ภายใน
หนังสือนั้นไม่ได้ลดเลือนหายไปไหนเลย หนังสือพวกนี้ยังคงสามารถท าหน้าที่ของตัวเองได้ดีแม้จะอยู่
ภายใต้อดีตหรือปัจจุบัน สามารถบ่งบอกเรื่องราวและความรู้ที่อยู่ภายในได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
ข้าพเจ้าใช้แสงแดดที่ชัดเจนในเวลากลางวันเพื่อขับเน้นถึงความหนักแน่นของภาพ เพื่อสะท้อนถึง
คุณค่าและความงามที่หนักแน่นและไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจากหนังสือในร้านแห่งนี้ 
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ภาพที่ 76 "ร้านขายหนังสือ" 2561 สีน้ ามันบนผ้าใบ 250x200 เซนติเมตร 
 

แนวความคิด ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอภาพของร้านขายหนังสือซึ่งตั้งอยู่ริมถนนข้างสถานี
รถไฟนครปฐม ร้านหนังสือแห่งนี้ไม่ได้มีหนังสือใหม่ที่สวยงามหรือสะอาดตา มีเพียงแค่หนังสือเก่าๆที่
ถูกทอดทิ้งและสภาพดูไม่ดีนัก สภาพภายนอกของร้านก็ไม่ใช่ร้านที่สวยหรูและน่าอภิรมย์ มีแต่เพียง
ความเก่าและความซอมซ่อเมื่อมองผ่านจากสายตา   ข้าพเจ้ามองเห็นความงามผ่านร้านหนังสือเก่า
แห่งนี้ หนังสือพวกนี้ถึงแม้จะล่วงเลยผ่านกาลเวลามานานไม่รู้เท่าใด แต่คุณค่าและความรู้ที่อยู่ภายใน
หนังสือนั้นไม่ได้ลดเลือนหายไปไหนเลย หนังสือพวกนี้ยังคงสามารถท าหน้าที่ของตัวเองได้ดีแม้จะอยู่
ภายใต้อดีตหรือปัจจุบัน สามารถบ่งบอกเรื่องราวและความรู้ที่อยู่ภายในได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
ข้าพเจ้าใช้แสงแดดที่ชัดเจนในเวลากลางวันเพื่อขับเน้นถึงความหนักแน่นของภาพ เพื่อสะท้อนถึง
คุณค่าและความงามที่หนักแน่นและไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจากหนังสือในร้านแห่งนี้ 
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ภาพที่ 77 "รวย" 2561 สีน้ ามันบนผ้าใบ 190x150 เซนติเมตร 
 

แนวความคิด ข้าพเจ้าน าเสนอภาพวัตถุสิ่งของที่ถูกใช้งานในชีวิตประจ าวันของอาชีพ
ค้าขาย ซึ่งอยู่ภายในหมู่บ้านสวนตะไคร้ จังหวัดนครปฐม ภายนอกนั้นข้าพเจ้ามองเห็นถึงความรกร้าง 
ความยุ่งเหยิง และความไม่เรียบร้อยรวมถึงความแร้นแค้นจากวัตถุสิ่งของเหล่าน้ี แต่ภายในข้าพเจ้า
กลับมองเห็นความหวัง มองเห็นหยาดเหงื่อทุกหยด มองเห็นความมุ่งมั่นที่ทรงพลังส าแดงออกมาจาก
วัตถุสิ่งของตรงหน้านี้ ข้าพเจ้าจึงถ่ายทอดผ่านแสงแดดยามเย็น เพื่อแสดงถึงความหวัง ความอบอุ่น 
แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะกลายเป็นเพียงแค่เรื่องราวในอดีต และจางหายไปตามกาลเวลาเมื่อเวลา
พลบค่ ามาเยือน ภาพต้นแบบนั้นไม่มีค าว่า “รวย” ข้าพเจ้าเพิ่มตัวอักษรค าว่า “รวย” ลงบนภาพวาด 
เพื่อต้องการเพิ่มความหวังที่ข้าพเจ้าน้ันเห็นจากภายในออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างนัยยะซ้อนภายในภาพผลงานจิตรกรรมอีกด้วย 
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ภาพที่ 78 "เจริญ" 2561 สีน้ ามันบนผ้าใบ 180x135 เซนติเมตร 
 

แนวความคิด ข้าพเจ้าน าเสนอภาพวัตถุสิ่งของที่ถูกใช้งานในชีวิตประจ าวันของอาชีพ
ค้าขาย ซึ่งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ภายนอกนั้นข้าพเจ้า
มองเห็นถึงความรกร้าง ความยุ่งเหยิง และความไม่เรียบร้อยรวมถึงความแร้นแค้นจากวัตถุสิ่งของ
เหล่านี้ แต่ภายในข้าพเจ้ากลับมองเห็นความหวังที่หนักแน่น เห็นความอบอุ่น ความเรียบง่ายในวิถี
ชีวิต อีกทั้งยังมองเห็นความโศกเศร้าส าแดงออกมาจากวัตถุสิ่งของตรงหน้านี้ ข้าพเจ้าจึงถ่ายทอดผ่าน
สีขาวและด า เพื่อแสดงถึงความอบอุ่น และเน้นให้เห็นถึงแสงและเงาที่ตัดกันอย่างหนักแน่นภายใน
ภาพแตใ่นขณะเดียวกันก็สร้างอารมณ์ให้นึกถึงเรื่องราวในอดีตที่ก าลังจะลบเลือนหายไป ภาพต้นแบบ
นั้นไม่มีค าว่า “เจริญ” ข้าพเจ้าเพิ่มตัวอักษรค าว่า “เจริญ” ลงบนภาพวาด เพื่อต้องการเพิ่มความหวัง
ที่ข้าพเจ้าน้ันเห็นจากภายในออกมาเปน็ลายลกัษณ์อักษร อีกทั้งยังเป็นการสรา้งนัยยะซ้อนภายในภาพ
ผลงานจิตรกรรมอีกด้วย 
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ภาพที่ 79 "ตลาด" 2561 สีน้ ามันบนผ้าใบ 180x135 เซนติเมตร 
 

แนวความคิด ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอภาพของวิถีชีวิตในชุมชน โดยถ่ายทอดผ่านวัตถุ
และเรื่องราวที่หลบซ่อนอยู่ในตลาด ตลาด หมายถึง สถานที่ที่เป็นชุมชนหรือเป็นที่ชุมนุมเพื่อซื้อและ
ขายสินค้า ทั้งในรูปของวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปเป็นประจ า เป็นครั้งคราว หรือตามวันที่ก าหนด 
โดยที่ตัง้ของตลาดอาจมีเพียงที่เดียว หรือหลายที่ที่ตั้งอยู่ใกล้กันในบริเวณที่มีท าเลเหมาะสม เช่น เป็น
ศูนย์กลางของชุมชน และเหมาะจะเป็นที่นัดพบ หรือเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ
คนในชุมชนน้ัน ๆ ตลาด เป็นการชุมนุมกันทางสังคม แลกเปลี่ยนสินค้ากัน และตลาดยังหมายรวมถึง
สถานที่ที่มนุษย์มาชุมนุมกันเพื่อค้าขาย ในทางเศรษฐศาสตร์ ตลาดหมายถึงการแลกเปลี่ยนซื้อขาย 
โดยไม่มีความหมายของสถานที่ทางกายภาพ25 โดยข้าพเจ้านั้นไม่ได้ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวด้านหน้า
ห้างร้าน หรือหาบแร่แผงขายต่าง ๆ  แต่ข้าพเจ้านั้นน าเสนอเรื่องราวรอบ ๆ  พื้นที่  วัตถุสิ่งของที่ถูกใช้
งานอยู่เบื้องหลัง เพื่อขับเน้นความส าคัญของทุกสรรพสิ่ง ไม่มีสิ่งใดที่มีคุณค่าเหนือกว่าสิ่งอื่น ข้าพเจ้า
ไม่ต้องการให้ความหมายของความเป็นสีนั้นมาสร้างความเป็นจริงจากการมองเห็นภายในภาพ จึงใช้
เพียงสีขาวและด าในการสร้างอารมณ์ความรู้สึกจากสภาวะของวัตถุสิ่งของภายในภาพ ลดทอนความ
เป็นจริงเพื่อสร้างอารมณ์และขับเน้นความรู้สึกจากภายในจิตใจ  

 

                                                             
25im2market, ตลาด หมายถึง ?, เข้าถึงเม่ือ 2 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก  

https://www.im2market .com/2015/11/28/2103 
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ภาพที่ 80 "อู่ทอง" 2561 สีน้ ามันบนผ้าใบ 200x150 เซนติเมตร 
 

แนวความคิด ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดเรื่องราวของสัมมาอาชีพ โดยภาพนี้เป็นเรื่องราว
ของช่างเย็บผ้า ซึ่งเป็นบ้านเครือญาติของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้ามองเห็นคุณค่าความงามของลวดลาย
ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในผืนผ้าแต่ละช้ิน เส้นด้ายแต่ละเส้นนั้น รวมพลังกับแรงกายแรงใจของผู้ถักทอ 
ถ่ายทอดออกมาเป็นผืนผ้าที่มีลวดลายและความคิดสร้างสรรค์ที่งดงาม โดยข้าพเจ้าปรับเปลี่ยนโทนสี
ให้เป็นสีเหลืองทองเพื่อล้อไปกับถ่ินฐานที่อยู่จากภาพต้นแบบ “อู่ทอง” ช่ือภาพผลงานที่ต้องการ
น าเสนอคุณค่าที่สูงส่งจากแง่มุมที่แสนจะต้อยต่ าในชุมชนเล็ก ๆ จากจังหวัด สุพรรณบุรี 
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ภาพที่ 81 "เรื่องกล้วยกล้วย" 2562 สีน้ ามันบนผ้าใบ 160x120 เซนติเมตร 
 

แนวความคิด ข้าพเจ้าน าเสนอภาพของกล้วยที่อยู่ในตะกร้า รอให้มีใครสักคนผ่านมาและ
ซื้อไปบริโภคเพื่อเพิ่มพลังงาน เพื่อปากท้อง และเพื่อการมีชีวิตอยู่ต่อไป ภาพกล้วยนี้เป็นเพียงภาพ
ธรรมดา ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวธรรมดา แสงเงาภายในภาพนั้นก าหนดความส าคัญของเทคนิคทาง
จิตรกรรมที่ปรากฏ ส่วนที่เป็นแสงนั้นถูกขับเน้นรายละเอียดอย่างชัดเจน ส่วนที่เป็นเงาน้ันลดทอนฝี
แปรงเพื่อขับเน้นบรรยากาศ และที่ว่างภายในภาพ ข้าพเจ้าต้องการสร้างคุณค่าความงามจากความไม่
งาม สร้างความสง่างามจากความเรียบง่าย สิ่งที่ดูง่ายที่สุดนั้น เมื่อท าการพินิจและพิจารณาอย่างที่
ถ้วนแล้ว อาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้น้ันมีคุณค่าเท่าเทียมกัน ข้าพเจ้าต้องการ
น าเสนอการให้ความส าคัญแม้จะเป็นเรื่องที่เล็กน้อยที่สุดในชีวิต ดังเช่นค าว่า “เรื่องกล้วยกล้วย”  
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บทท่ี 5 
บทสรุป 

 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์เปรียบเสมือนแบบทดสอบความรู้ความสามารถที่ได้ร่ า

เรียนมาในเชิงศิลปะ โดยข้าพเจ้ามีจุดยืนที่ต้องการน าเสนอผลงานในเชิงของทักษะฝีมือ และใช้
ความสามารถในการเขียนภาพที่ช านาญ มาโดยตลอด ข้าพเจ้าเช่ือว่าการท างานหนัก โดยใช้ฝีมือใน
การท า และใช้เวลาในการท างาน ท าให้งานออกมาได้ตามเป้าหมาย มากกว่าการใช้เวลาน้อยและใช้
ความคิดเป็นใหญ่ในการท างาน ข้าพเจ้าจึงสร้างสรรค์ผลงานที่ท าให้ผู้ชมเห็นถึงความตั้งใจและ
ระยะเวลาในการท างาน โดยแนวความคิดก็เป็นเพียงเรื่องง่าย ๆ  ที่อยู่รอบ ๆตัวของคนทุกคน เพียงแต่
ข้าพเจ้านั้นหยิบมุมที่บางคน หรือหลายๆคนอาจจะมองไม่เห็น มาน าเสนอผ่านการพัฒนารูปแบบ 
มุมมอง เทคนิคและวิธีการ ให้มีความน่าสนใจ และสอดคล้องกับแนวความคิดของตัวเอง 

ความรู้สามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้านั้นเพิ่มพูนและมีพัฒนาการมา
อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถแบ่งได้เป็นสองเรื่อง ดังนี้ 
1. พัฒนาการทางด้านความคิด 

ข้าพเจ้าเริ่มต้นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของ
ตนเองเพียงอย่างเดียว มิได้หาข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลอ้างอิงในการสร้างสรรค์ผลงาน ใช้เพียงแค่
อารมณ์และความรู้สึกของตนเองเป็นใหญ่ ไม่ต้องการน าเสนอเรื่องราวจากสภาพสังคมหรือ
สภาพแวดล้อมใด ๆ สร้างสรรค์ผลงานจากความชอบของตนเองเป็นส าคัญ จากนั้นข้าพเจ้าจึงเริ่มหา
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่ออ้างอิงในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานจาก
กระบวนการสร้างสรรค์ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทัศนธาตุในงานศิลปะ เพื่อวิเคราะห์และค้นหา
กระบวนการและแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม แต่แนวความคิดและเนื้อเรื่องที่น ามา
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่ไม่ไกลตัวนัก อีกทั้งยังสื่อสารเรื่องราวของเนื้อหาไม่
ชัดเจน ข้าพเจ้าจึงปรับเปลี่ยนแนวความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ให้มีความสอดคล้องกันมาก
ยิ่งข้ึน โดยข้าพเจ้าตัดสินใจศึกษาการสร้างผลงานด้วยรูปแบบจิตรกรรมแนวเหมือนจริง (realistic) 
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดที่ต้องการสะท้อนความเป็นจริงของชีวิต สภาพความเป็นจริงของ
สังคม โดยข้าพเจ้าพัฒนาแนวความคิดด้วยการน าตัวเองออกมาสู่สังคมภายนอก ค้นหาข้อมูลจาก
สภาพความเป็นจริงที่เกิดข้ึนในสังคม  มองเห็นเรื่องราวที่ไม่สามารถหาได้จากในหนังสอืหรอืจากภาพ
ในจินตนาการ ความเป็นจริงนั้นมีความงดงามซ่อนอยู่ทั่วทุกมุมโลก ข้าพเจ้าจึงออกตามหาความงาม
ที่ซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่ง สะท้อนความงามในความไม่งาม ให้ผู้ชมได้ตระหนักว่า “โลกใบนี้เป็นสีเทา” 
สีขาวและสีด าที่เกิดข้ึนมานั้นเป็นเพียงทัศนคติจากตัวบุคคลเพียงเท่านั้น มิใช่ความจริง ต้องการ
สะท้อนให้ผู้คนมองเห็นความงามในความไม่งาม มองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราอาจจะคิดว่าไร้คุณค่า ท า
ตัวเองให้เป็นกลางอย่าตัดสินผู้อื่นแค่ภายนอก ตั้งสติอยู่กับสิ่งที่ท า ทบทวนความคิด พัฒนาและต่อ
ยอดความรู้สึก อย่าให้อารมณ์น าความรู้สึกมากกว่าที่ควรจะเป็น ความงามมีอยู่ทุกที่เพียงแค่เปลี่ยน
มุมกลับปรับมุมมองเท่านั้นเอง 
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2. พัฒนาการทางด้านเทคนิค 
ข้าพเจ้าเริ่มต้นเขียนภาพสีน้ ามันจากความรู้และความเข้าใจของตนเองเพียงอย่างเดียว ไม่

มีความรู้เฉพาะทางในเรื่องอุปกรณ์ใด ๆ หรือมีก็มีเพียงแค่ผิวเผินเท่านั้น ข้าพเจ้าศึกษาคุณภาพและ
วิธีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการสร้างผลงานสีน้ ามันจากเพื่อน อาจารย์ และรุ่นพี่ เป็นส่ วนใหญ่ จึง
ค่อย ๆ พัฒนาและให้ความส าคัญกับตัวอุปกรณ์ศิลปะมากยิ่งขึ้น และหาโอกาสในการใช้วัสดุอุปกรณ์
ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพของงานศิลปะ โดยข้าพเจ้าสร้างผลงานด้วยรูปแบบจิตรกรรมแนวเหมอืน
จริง (realistic) ที่ใช้เทคนิคการสร้างภาพโมโนโทน การสร้างแสงเงา และการขับเน้นอารมณ์
ความรู้สึก เสมือนราวกับว่าได้เผชิญวัตถุจริงอยู่ตรงหน้าเมื่อมองภาพงานจิตรกรรม  ข้าพเจ้าหมั่น
ฝึกฝนและตรวจทานความรู้และทักษะความสามารถของอยู่เองอยู่เสมอ หาข้อผิดพลาดและข้อดีจาก
ทุกกระบวนการสร้างสรรค์ ส่วนไหนที่เป็นข้อผิดพลาดก็จะน ามาปรับปรุงแก้ไข ส่วนไหนที่เป็นข้อดี
จะน าพัฒนาต่อยอดและมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์มากยิ่งข้ึน ข้าพเจ้าไม่หยุดการพัฒนาเพียงเท่าน้ี ใน
อนาคตก็จะหมั่นศึกษาและอุทิศตนให้กับการสร้างผลงานศิลปะสืบต่อไป 

จากประสบการณ์ของการท างานศิลปะในช่วงเวลาดังกล่าว ท าให้ข้าพเจ้าได้รับ ความรู้ 
ความเข้าใจ และได้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้า
ต่อไป ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ดังกล่าวมีค่าสูงยิ่ง 

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาสาระของวิทยานิพนธ์นี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่มี
ความสนใจ และจะช่วยให้เข้าใจ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้า 
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