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imagination to reflect the art issues which showed the difference, variety and composition that 

associated between traditional and modern culture. 
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บทที ่1 

 

บทน า 
 

ในยุคสมยัแห่งทุนนิยมเบ่งบานและเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วทนัใจเพียงมือคลิก  แต่อิทธิพล

บางอยา่งทางวฒันธรรมจากยคุก่อนก็ยงัคงมีผลสืบเน่ืองมาสู่ยคุปัจจุบนั  ฉะนั้นในขณะท่ีเราเห็นการ

เปิดรับส่ือใหม่ๆ แต่ก็ยงัคงมีการขา้มไปขา้มมาหรือการเช่ือมโยงกระทัง่ผสมผสานกนัอยูบ่่อยคร้ัง1 

โลกในทุกวนัน้ีไดก้า้วเขา้สู่สังคมแห่งดิจิตอล และดูเหมือนจะเป็นหนทางแห่งความเจริญกา้วหน้า

ไปอีกขั้นของสังคมโลก  จนปฏิเสธไม่ได้ถึงสภาวะไร้พรหมแดนทางวฒันธรรม   ความทนัสมยั

และเทคโนโลยถูีกคาดหวงัใหมี้บทบาทเสริมความตอ้งการ ความแข็งแกร่ง และความสะดวกสบาย

ใหก้บัผูค้น สังคม และธุรกิจมากยิง่ข้ึน   

ศตวรรษท่ี  21(21st Century) ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่เลยก็วา่ได ้ 

เพราะทุกอย่างดูจะรวดเร็วทนัใจไปหมด  สังคมไทยและสังคมโลกจึงมีการต่ืนตวัในเร่ืองของการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจ  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นกุญแจน าไปสู่การแข่งขนัในทุกๆดา้น ทั้ง

ทรัพยากร- ธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย ์รวมถึงวฒันธรรมของชาตินั้นๆดว้ย  เม่ือสังคมโลกเช่ือมโยง

และมีความสัมพนัธ์กันมากข้ึน ความหลายหลายทางความรู้และวฒันธรรมจึงมีมากข้ึน  การ

เผชิญหนา้ระหว่างวฒันธรรมจึงเกิดข้ึน หรืออาจเรียกไดว้่าเป็นวฒันธรรมร่วมสมยั ซ่ึงในปัจจุบนั

อะไรท่ีเป็นกระแส หรือกิจกรรม หรืออ่ืนๆก็มองเป็นวฒันธรรมได้ทั้งส้ิน  จึงเป็นสังคมแห่งการ

เรียนรู้และเป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญั       

 

ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษา 
 

วฒันธรรมในปัจจุบนัคงไม่ใช่เฉพาะเร่ืองของการสืบสานวฒันธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณีแต่เพียงอย่างเดียว  เพราะเม่ือสังคมเปิดกวา้งและเช่ือมโยงเขา้หากนัมากข้ึนกว่าในอดีต  

การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมจึงเกิดข้ึนพร้อมๆกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม 

และอาจจะดูเร็วเกินกวา่ท่ีโครงสร้างทางสังคมไทยนั้นจะปรับตวัไดท้นั  ฉะนั้นการเกิดปัญหาต่างๆ

                                                           

                
1
 วราภรณ์ พวงไทย, “บทบรรณาธิการ,” baccazine, 10 (แจกฟรีรายสามเดือน 2557): 1. 
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ภายในสังคมจึงเร่ิมมีมากข้ึน  สังเกตได้จากช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนั  ประเทศไทย

ประสบกบัปัญหาทางสังคม ความวุ่นวาย ความขดัแยง้ และความรุนแรง  โดยเฉพาะในโลกของ 

โซเชียลมีเดีย(Social Media) ท่ีมีอิทธิพลอย่างมากในยุคปัจจุบนั  และดูเหมือนจะกลายเป็นเร่ือง

ธรรมดา จนเป็นความเคยชินภายในสังคมไทย   

การให้ความส าคญักบัความเจริญทางดา้นวตัถุนิยมภายนอกอยา่งเต็มรูปแบบ ในบางคร้ัง

ถา้มากเกินไป ยอ่มส่งผลกระทบต่อความเจริญทางพุทธิปัญญาภายในได ้

 
ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา  
 

1. เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงสุนทรีศาสตร์ การผสมผสานของทั้ง 2 วฒันธรรมท่ีมีความแตกต่าง

กนัแต่กลบัสามารถอยูร่่วมกนัได ้ในแบบผดิท่ีผดิทาง 

2. เพื่อสะทอ้นประเด็นของความขดัแยง้และการเช่ือมโยงระหวา่งวฒันธรรมเก่าและใหม่

ในสังคมปัจจุบนัท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ผา่นผลงานจิตรกรรม 

3. เพื่ออาศยัส่ือศิลปะตั้งค  าถามถึงความเป็นไปของสังคมไทย  และเป็นผูส้ังเกตการณ์ต่อ

สภาวะการเปล่ียนแปลง 

 

สมมติฐานของการศึกษา 
 

การอยูร่่วมกนัของ 2 วฒันธรรมท่ีมีความแตกต่างกนั คือทั้งเก่าและใหม่นั้น  ไดถู้กท าให้
เช่ือมโยงหรือผสมผสาน ในแบบท่ีรู้ตวัและไม่รู้ตวั   แต่ความแตกต่างท าให้เห็นถึงความขดัแยง้ได้
อยา่งชดัเจนในเวลาเดียวกนั   ค  าถามก็คือแลว้ท าไมทั้ง 2 วฒันธรรมท่ีดูไม่เขา้กนัก็ยงัคงด าเนินมาได้
จนถึงปัจจุบนั  ขา้พเจา้จึงเลือกวิธีการสร้างสรรค์ในกระบวนการของจิตรกรรม เพื่อผสานรอยต่อ
ของความแตกต่างเหล่าน้ีใหส้ามารถอยูร่่วมและขดัแยง้ในเวลาเดียวกนั 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 

1. ขอบเขตดา้นรูปแบบ       เป็นรูปแบบศิลปะ 2 มิติ โดยใชรู้ปลกัษณะของสถาปัตยกรรม
ไทยและประติมากรรมไทย รวมถึงตึกอาคารสมยัใหม่ น ามาตดัต่อและลดทอนตามจินตนาการเชิง
สัญลกัษณ์ 
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2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา        น าเสนอมุมมองทางดา้นสุนทรียภาพ  และประเด็นของรอยต่อ

ระหวา่งวฒันธรรมเก่าและใหม่ ท่ีเช่ือมโยงและขดัแยง้ในเวลาเดียวกนั 

3. ขอบเขตดา้นเทคนิควธีิการ         จิตรกรรมสีอะคริลิค และดินสอด าบนผา้ใบ  

 
ขั้นตอนของการศึกษา  
 

1. ศึกษาคน้ควา้ดา้นเน้ือหาเร่ืองราว 

2. รวบรวมขอ้มูลในเร่ืองท่ีจะสร้างสรรค ์

3. น าขอ้มูลท่ีไดม้าพิจารณาเพื่อสังเคราะห์และร่างภาพ 

4. สร้างภาพร่างผลงาน และคน้หารูปทรงในการน าเสนอ 

5. สร้างสรรคผ์ลงานจริง โดยอาศยัเคา้โครงจากภาพร่าง แต่สามารถปรับแกไ้ขได ้

6. วเิคราะห์ผลงานท่ีสร้างสรรคเ์พื่อหาขอ้ดีและเสีย และพฒันาผลงานให้ดีข้ึนจนสมบูรณ์

ท่ีสุด 

7. น าเสนอผลงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาคณะกรรมการ เพื่อรับค าวิจารณ์และพฒันาแนว

ทางการสร้างสรรค ์

 
แหล่งข้อมูล 
 

1. ขอ้มูลภาคสนาม 

1.1 ส ารวจพื้นท่ีจริง แลว้จึงบนัทึกดว้ยภาพถ่าย 

1.2 บนัทึกเป็นภาพร่างและจดบนัทึกลายลกัษณ์อกัษร 

2. ขอ้มูลภาคเอกสาร 

2.1 หนงัสือเก่ียวกบังานช่างโบราณ  สถาปัตยกรรมไทยและรูปแบบสมยัใหม่ 

2.2 วารสาร นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 

2.3 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
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บทที ่2 

 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ 
 

เฮราคลิตุส(Heraclitus)  นกัปรัชญาชาวกรีกเคยกล่าวไวว้่า  “เราไม่สามารถจุ่มเทา้ลงใน

สายน ้าเส้นเดียวกนัไดถึ้ง 2 คร้ัง ทุกคร้ังท่ีหวนกลบัมา สายน ้ าเส้นนั้นก็ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเสียแลว้”  

การเปล่ียนแปลงจึงเป็นสัจธรรมเท่ียงแทข้องชีวิตและธรรมชาติ สังคมวฒันธรรมก็มีการปรับตวั

เปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลาเช่นเดียวกนั2   

ในปัจจุบนัสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่โลกยุคดิจิตอล  

โลกท่ีสังคมเปิดกวา้งแบบเสรี   การขยายตวัของเศรษฐกิจท าให้สังคมเกิดสภาวะแห่งการแข่งขนั

และรีบเร่งมากยิ่งข้ึน  ปัญหาทางสังคมเร่ิมทวีคูณ  กระแสของวฒันธรรมใหม่ๆเร่ิมเขา้มามีบทบาท

ในชีวติมากยิง่ข้ึน  จนเกิดภาวะของการอยูร่่วมของส่ิงท่ีเขา้มาใหม่กบัของดั้งเดิมท่ีมีอยู ่   

 

ทศันคติทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ 
 

ในศิลปะ  ความงามเป็นพื้นฐานขั้นตน้  งานศิลปะท่ีดีจะให้ความพอใจในความงามแก่ผูดู้

ในขั้นแรก และจะให้ความสะเทือนใจท่ีคล่ีคลายกวา้งขวางยิ่งข้ึนดว้ยอารมณ์ทางสุนทรียภาพของ

งานศิลปะนั้นในขั้นต่อไป หรืออาจกล่าวไดอี้กนยัหน่ึงว่า งานศิลปะท่ีดีจะให้ความพอใจจากการ

ประสานสัมพนัธ์กนัในรูปทรงเป็นประการแรก ถา้ปราศจากคุณสมบติัน้ีเสียแลว้ ก็เท่ากบัเป็นการ

ปิดประตูเสียตั้งแต่ขั้นตน้  คนดูไม่สามารถท่ีจะคน้หาความหมายท่ีอาจมีอยูภ่ายในงานนั้นต่อไปได้3   

 

 

 
                                                           

                2 ยศ สันตสมบติั, มนุษย์กับวัฒนธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี 4  (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2556), 319. 
                3

 ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, พิมพค์ร้ังท่ี 5 (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช 
จ ากดั, 2542), 7. 

4 
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อทิธิพลทีไ่ด้รับจากสภาพสังคม 
 

ดูเหมือนวา่การพฒันาความเจริญกา้วหน้าเพื่อไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  ท่ีสังคมโลกให้
ความสนใจและพยายามพฒันาศกัยภาพท่ีตนมีใหดี้ยิง่ข้ึน เพื่อเตรียมพร้อมในทุกๆดา้นให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลง  สังคมไทยเองก็เป็นเช่นนั้น  แต่ดูเหมือนวา่กลบักลายเป็นการเขา้สู่สภาวะท่ีเร่งรีบมาก
ยิ่งข้ึนและเป็นปัญหาท่ีมีมาในช่วงหลายปี  เพราะดูเหมือนความรวดเร็วเพื่อสนองต่อความตอ้งการ
นั้นก็อาจเหมารวมในเร่ืองของการบริโภคไปดว้ย กระบวนการผลิตจึงจ าเป็นตอ้งเร่งรีบตามความ
ตอ้งการ ระบบอุตสาหกรรมจึงยิง่โตมากข้ึน และอาจส่งผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มรวมถึงสภาพของ
จิตใจดว้ย  เน่ืองจากความเร่งรีบอาจเป็นสาเหตุท่ีน าไปสู่ สมาธิสั้น ความอดทนต ่า  สุดทา้ยก็อาจเป็น
ปัญหาท่ีน าไปสู่เร่ืองของ ความขดัแยง้  ท่ีในสังคมทุกวนัน้ีดูเหมือนจะไม่ลดนอ้ยลงไป    
                 

 
 

ภาพท่ี 1 ภาพของมวลชนขณะเบียดกนัข้ึนรถไฟฟ้า 
ท่ีมา: BBC Thai, ภาพสะท้อนชีวติการเดินทางของ “ชาวเมือง” ในกรุงเทพ, เขา้ถึงเม่ือ 20 กนัยายน 
2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.clipmass.com/story/99680 
 

โดยเฉพาะในยุคท่ีขอ้มูลข่าวสารเขา้ถึงผูค้นไดง่้าย  จึงจ าเป็นตอ้งระวงัในเร่ืองของการ
น าเสนอหรือการแสดงความคิดเห็น  เพราะอาจก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดจนน าไปสู่การแบ่งฝักแบ่ง
ฝ่ายและขดัแยง้กนั    ข่าวสารบา้นเมืองก็ดูจะมีแต่ด้านลบมากกว่าดา้นบวก เห็นได้จากตามหน้า
หนังสือพิมพ์แทบทุกฉบบั     ท่ามกลางกระแสแห่งความเจริญทางวตัถุนิยมท่ีตอบสนองความ
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ตอ้งการของมนุษยน์ั้น  ก็อาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้สภาวะจิตใจของผูค้นตกต ่าลง ถา้คนส่วนใหญ่
ปล่อยใหเ้ทคโนโลยเีหล่าน้ีน าพาชีวติ จนกลายเป็นทาสของเทคโนโลย ี
 

 
 

ภาพท่ี 2 ภาพของเด็กไทยก าลงัใชส้มาร์ทโฟน(Smart Phone)และแทบ็เล็ต(Tablet) 
ท่ีมา: teen.mthai, เด็กไทยอยากได้มือถือ-แทบ็เลต็-โน๊ตบุ๊ค เป็นของขวญัมากทีสุ่ด, เขา้ถึงเม่ือ 20 
กนัยายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.tlcthai.com/education/author/igdekd/page/184 
 
อทิธิพลทีไ่ด้รับจากสภาพแวดล้อมของสังคมเมือง 
 

สภาพแวดลอ้มในเมืองหลวงทุกวนัน้ีดูเหมือนจะสวนทางกบันิยามต่างๆ ท่ีนายทุนหรือ

รัฐนิยามให้ไวอ้ยา่งสวยหรู เช่น “กรุงเทพฯ.....ชีวิตดีๆท่ีลงตวั” , “กรุงเทพ....เมืองน่าอยู”่  ฯลฯ  แต่

ในความเป็นจริงทั้งทางรูปธรรมและนามธรรม  เราจะเห็นไดว้่าความแออดัของส่ิงปลูกสร้างท่ีถือ

วิสาสะข้ึนมาอย่างหน้าตาเฉย  และไร้ระเบียบเน่ืองจากไม่ได้ถูกออกแบบหรือวางแผนมาตั้งแต่

แรกเร่ิมของระบบผงัเมือง  พอๆกบัการขยายถนนหนทางท่ีดูราวกบัเป็นเส้นทางท่ีสับสนและคด

เค้ียวเพื่อรองรับกับยวดยานพาหนะท่ีสัญจรบนท้องถนน  หรือแมแ้ต่สายไฟระเกะระกะท่ีดูจะ

กลายเป็นอตัลกัษณ์ของเมืองกรุงเทพฯไปโดยปริยาย   

                ส่ิงปลูกสร้างทั้งเก่าและใหม่อยา่งสถาปัตยกรรมไทย และสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมยั  ท่ี

มกัจะเห็นเป็นภาพชินตาของคนไทยไปแลว้นั้น  แมว้่าสถาปัตยกรรมไทยหรือวดัวาอารามท่ีเพิ่งมี

การก่อสร้างข้ึนมาใหม่ก็ตาม  แต่เม่ือภาพท่ีปรากฏพร้อมๆกบัฉากหลงัของวดัเหล่านั้นเป็นตึกอาคาร

สูงเสียดฟ้า  ก็สามารถสร้างความสะเทือนใจได ้ เพราะดว้ยรูปแบบและหนา้ท่ีทางบริบทของความ

เจริญทางดา้นวตัถุนิยมและทางจิตใจน้ี  อาจจะยงัไม่สามารถท าให้เกิดความกลมกลืนกนัได้   จึง
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กลายเป็นภาพท่ีสะทอ้นแง่คิดให้แก่ผูค้น สังคม ของการผสมผสานทางวฒันธรรมท่ีดูจะไม่ลงตวั  

แต่กลบัอยูร่่วมกนัไดจ้ริง   

 

 

ภาพท่ี 3 วดัยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
 

 

ภาพท่ี 4 วดัอมรินทรารามวรวหิาร กรุงเทพมหานคร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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ส าหรับพื้นท่ีในเมืองนั้น ประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่นแออดั ท่ีดินส่วนใหญ่ถูกใช้

ประโยชนเ์พื่อการอยูอ่าศยั เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อการคมนาคมต่างๆเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ ฉะนั้น 

พื้นท่ีสีเขียว และพื้นท่ีเพื่อการนันทนาการ อันได้แก่ สวนหย่อม สนามเด็กเล่น สนามหญ้า 

สวนสาธารณะ  จึงมีนอ้ยและอาจเร่ิมท่ีจะหายไปบา้งเพราะพื้นท่ีเหล่าน้ีไม่สามารถท่ีจะท าเงินให้กบั

รัฐหรือกลุ่มนายทุนได ้

 

 

ภาพท่ี 5 โครงสร้างของสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตล้ิงค(์Airport Rail Ling) กรุงเทพมหานคร 
 

 

ภาพท่ี 6 ตึกสูงใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร 



9 
 

 

อทิธิพลทีไ่ด้รับจากสถาปัตยกรรมไทยและประติมากรรมไทยตามศาสนสถาน  
 

สถาปัตยกรรมไทย  คือมรดกทางวฒันธรรมอนัส าคญัของชาติ  เป็นภูมิปัญญาสั่งสมแห่ง

บรรพชน  ท่ีประกอบไปดว้ยภูมิปัญญาอนัเก่ียวเน่ืองกบัวฒันธรรมมาอยา่งยาวนาน   สถาปัตยกรรม

ไทยจึงเปรียบไดด้ัง่ตวัแทนแห่งคุณค่าในเชิงวฒันธรรม  โดยเฉพาะถ้าเป็นวดัหรือศาสนสถานท่ี

ไดรั้บการสร้างอยา่งวจิิตรบรรจง  หรือสร้างดว้ยศรัทธาของผูส้ร้าง  มีช่างชั้นเยี่ยมท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ย

พลงัแห่งศรัทธาแล้ว ความงดงามก็จะปรากฏและสามารถรับรู้ได้ถึงความเจริญทางพุทธิปัญญา

ภายในไดอ้ยา่งแน่นอน  ท าให้ขา้พเจา้เลือกท่ีจะหยิบยกรูปของสถาปัตยกรรมไทยท่ีมีความวิจิตร

งดงามน้ี  แทนความเป็นวฒันธรรมเก่า ซ่ึงสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอดีตไดเ้ป็นอยา่งดี 

ประเภทของสถาปัตยกรรมไทย แบ่งออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ 

1. สถาปัตยกรรมที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ไดแ้ก่ บา้นเรือน ต าหนกัวงั และพระราชวงั เป็นตน้ 

บา้นหรือเรือนเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสามญัชน ธรรมดาทัว่ไป ซ่ึงมีทั้งเรือนไม ้และเรือนปูน เรือนไมมี้

อยู ่2 ชนิด คือ เรือนเคร่ืองผกู และ เรือนเคร่ืองสับ   ปัจจุบนับา้นเรือนไทยเหล่าน้ีไม่ค่อยจะพบเห็น

ไดม้ากนกั  เน่ืองด้วยปัจจยัหลายอย่าง เช่น ความเส่ือมโทรมและอายุการใช้งานของไมท่ี้มีความ

ทนทานน้อยกว่าปูน ประกอบกบัไมน้ั้นเร่ิมหายากมากข้ึนและมีราคาท่ีสูง  จึงท าให้คนส่วนใหญ่ 

เลือกท่ีจะสร้างบา้นแบบสมยัใหม่ และปัจจยัทางดา้นพื้นท่ีอนัมีจ ากดั บวกกบัค่านิยมในปัจจุบนัท่ี

ไม่ตอ้งการรูปแบบของบา้นทรงไทยสักเท่าไหร่นกั 

2. สถาปัตยกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับศาสนา ไดแ้ก่ โบสถ์, วิหาร, กุฏิ, หอไตร, หอระฆงั, สถูป

, พระปรางค,์ เจดีย ์ เป็นตน้  ศาสนสถานเป็นศูนยก์ลางทางดา้นจิตใจของผูค้นในสังคม  และใชใ้น

การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  จึงถือเป็นสัญลกัษณ์ท่ีมีความส าคญัอยา่งมากต่อสังคมไทย   

คุณค่าดงักล่าวอาจมีมากน้อยแตกต่างกนัไป สามารถแจกแจงไดม้ากมายนอกเหนือจาก

คุณค่าทางศิลปกรรมอย่างเห็นได้ชดัแลว้ ยงัมีคุณค่าทางการศึกษา คุณค่าทางประวติัศาสตร์ หรือ

แมแ้ต่คุณค่าทางเศรษฐกิจ ดงัเช่นวดัวาอารามท่ีนกัท่องเท่ียวไปเยี่ยมชมกนัอยา่งมากมาย ซ่ึงอาจจะ

ไม่ใช่วตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงของวดั  แต่เป็นผลลพัธ์ท่ีประจกัษ์แจง้ดงันานาอารยประเทศท่ีมีมรดก

ทางวฒันธรรม เฉกเช่น สถาปัตยกรรมไทย ต่างไดรั้บประโยชน์ทางออ้มน้ีกนัถว้นหน้า และรักษา

ไวใ้หเ้ดินควบคู่ไปกบังานสร้างสรรคใ์หม่ๆในปัจจุบนั สะทอ้นออกซ่ึงแนวคิดท่ีวา่เราคงไม่อาจถวิล

หาแต่อดีตอนัเรืองรอง หรือไขวค่วา้แต่เทคโนโลยอีนัล ้าสมยัเพียงดา้นใดดา้นหน่ึง แต่ควรรับไวแ้ละ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%86%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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สร้างสมดุลให้แก่คุณค่าท่ีดีทั้งสองดา้นนั้น ดงัเช่นการแพทยแ์ผนใหม่ให้ดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ 

หรือปรัชญาตะวนัออกท่ีกล่าวถึงสมดุลทางธรรมชาติท่ีตอ้งมีส่ิงคู่กนัเพื่อส่งเสริมใหก้นัและกนั4 

 

 

ภาพท่ี 7  ต าหนกัสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์วดัพุทไธศวรรย ์
ท่ีมา: มติชนออนไลน์, สุจิตต์ วงษ์เทศ : ของดีมีค่าราคายิง่  ในต าหนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 

วดัพุทไธศวรรย์ อยุธยา, เขา้ถึงเม่ือ 21 กนัยายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.yaklai.com/lifestyle/special-article/the-best-prices/ 

               

ในการน าเสนอผลงานของขา้พเจา้นั้น อาศยัโครงสร้างสถาปัตยกรรมไทย ประกอบไป

ดว้ย 2 ยุคสมยั คือ สมยัอยุธยาตอนปลาย และ สมยัรัตนโกสินทร์   สมยัอยุธยานั้นสามารถแบ่ง

ศิลปกรรมไดเ้ป็น 3 ช่วง คือ ตอนตน้, ตอนกลาง, ตอนปลาย  ส่วนศิลปกรรมท่ีโดดเด่นของยุคสมยั

น้ี จะอยู่ในช่วงตอนปลายก่อนท่ีอาณาจกัรจะล่มสลายลง  ในด้านสถาปัตยกรรม  รูปแบบทาง

                                                           

                4 ประกิจ ลคันผจง, สถาปัตยกรรมไทย คุณค่าสู่สังคม, เขา้ถึงเม่ือ 21 กนัยายาน 2559, เขา้ถึง
ไดจ้าก http://www.artbangkok.com/?p=2400 
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สถาปัตยกรรมถือวา่อยูใ่นจุดสูงสุด กล่าวคือ มีความงดงามและอ่อนชอ้ยตามลกัษณะแบบไทยๆ  ตวั

ฐานของอาคารนิยมท าเป็นรูปโคง้คลา้ยทอ้งเรือ มีการเจาะหน้าต่างท่ีผนงัตกแต่งซุ้มประตูหนา้ต่าง

ประณีต ใช้กระเบ้ืองเคลือบมุงหลังคามีการน าเอาศิลปะการก่อสร้างอาคารของยุโรปเข้ามา

ผสมผสาน  ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัเจนในยุคน้ี  คือ อาคาร 2 ชั้น ต าหนกัสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์

วดัพุทไธศวรรย ์และวดัสระบวั เป็นตน้    

 

 

ภาพท่ี 8 วดัสระบวั เพชรบุรี 

 

สมยัรัตนโกสินทร์  รูปแบบของสถาปัตยกรรมนั้นจะมีความแตกต่างกนัอยา่งมาก โดยจะ

มีความแข็งกระดา้ง ไม่อ่อนชอ้ยเท่าสมยัอยุธยา   คร้ังหน่ึงท่าน รศ.สุรศกัด์ิ เจริญวงศ ์เคยเล่าให้ฟัง

วา่ “เม่ือคร้ังอาณาจกัรอยุธยาล่มสลาย  ช่างชั้นเยี่ยมของไทยไดถู้กเกณฑ์ไปเป็นช่างท่ีพม่าเสียหมด  

เหลือไวแ้ต่เพียงลูกมือช่างเหล่านั้น  ท าให้การสร้างงานศิลปกรรมจึงไม่อาจเทียบได้กบัในสมยั

อยธุยา”   แต่นั้นก็ไม่ไดห้มายความวา่ศิลปกรรมสมยัรัตนโกสินทร์นั้นไม่ดีไม่งาม  เพียงแต่เป็นการ

เทียบเคียงใหเ้ห็นถึงยคุสมยัและความพิเศษของศิลปกรรมสมยัอยธุยาเท่านั้น 
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ภาพท่ี 9 วดัพระศรีรัตนศาสดาราม(วดัพระแกว้) กรุงเทพมหานคร 

 

วดัพระศรีรัตนศาสดารามหรือวดัพระแกว้นั้น ถูกสร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 1 ซ่ึงถือเป็น

สัญลกัษณ์ของศิลปะสมยัรัตนโกสินทร์ก็ว่าได้  จะมีศิลปกรรมสมยัอยุธยาบา้งปะปนอยู่แต่ก็ถูก

สร้างข้ึนใหม่ทั้งหมด  และยงัเป็นการผสมผสานอิทธิพลจากชาติอ่ืนๆดว้ย    

ในส่วนของประติมากรรมท่ีใช้ประดบัตกแต่งตามฐานของสถาปัตยกรรมไทย ก็เป็นอีก

หน่ึงแรงบนัดาลใจส าคญัเช่นกนั เช่น ศิลาจ าหลกัแบบศิลปะจีน ท่ียืนถมึงทึงหนา้ปากประตูคอยปก

ปักษรั์กษาบางอย่างท่ีไม่อาจมองเห็น  หรือประติมากรรมรูปยกัษม์าร ลิง ปูนป้ันประดบักระจก ท่ี

ยืนเรียงรายขนานอยูต่ามฐานเจดีย ์ก าลงัออกท่าทางขึงขงั และแสดงสีหนา้ดุร้าย  ลว้นท าให้เกิดมิติ

ทางความเช่ือบางอยา่งจากวฒันธรรมในยคุก่อนไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ภาพท่ี 10 ศิลาจีนจ าหลกัหิน บริเวณโดยรอบพระปรางคว์ดัอรุณฯ  กรุงเทพมหานคร 

 

 

ภาพท่ี 11 ยกัษม์ารแบกลิงแบก ฐานเจดียท์รงเคร่ือง วดัพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร 
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ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ศิลปกรรมแบบจีนมีอิทธิพลอย่างมาก โดยเฉพาะกบัประเทศจีนใน

ดา้นการคา้ขาย จึงไม่แปลกท่ีช่วงเวลาดงักล่าวสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่มีลกัษณะแบบจีนผสมอยู ่

จากนั้นช่วงรัชกาลท่ี 4 เร่ิมมีการติดต่อกบัชาติตะวนัตกมากข้ึน การก่อสร้างอาคารแบบตะวนัตกจึง

เร่ิมมีบทบาทมากข้ึน เพื่อรองรับกบักิจกรรมทางธุรกิจ นอกจากน้ีอาคารราช การพระราชวงัก็มี

รูปแบบ ผสมผสานกบัสถาปัตยกรรมไทย เห็นไดช้ดัท่ีสุดก็คือ พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท ในสมยั

รัชกาลท่ี 5   

 

 

ภาพท่ี 12 พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวงั กรุงเทพมหานคร 

 

อทิธิพลทีไ่ด้รับจากสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ 
 

สถาปัตยกรรมสมยัใหม่ คือสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวกบัลกัษณะท่ีเรียกวา่ “สมยัใหม่” ซ่ึงมิได้

หมายถึงววิฒันาการล่าสุดของสถาปัตยกรรม    สถาปัตยกรรมสมยัใหม่มิใช่สถาปัตยกรรมร่วมสมยั

แต่เป็นค าท่ีใชบ้รรยายส่ิงก่อสร้างท่ีมีองคป์ระกอบคลา้ยคลึงกนัตามค าจ ากดัความ ซ่ึงโดยทัว่ไปคือ

รูปทรงจะเกล้ียงเกลาและปราศจากการตกแต่ง ลกัษณะน้ีเร่ิมใชก้นัเม่ือตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 แต่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1


15 
 

 

โดยทัว่ไปแลว้ลกัษณะเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ในปัจจุบนัก็ยงัสรุปกนัไม่ไดแ้ละยงั

เป็นท่ีถกเถียงกนัอยู่5 

 

 

ภาพท่ี 13 สถาปัตยกรรมสมยัใหม่ บริเวณสยาม กรุงเทพมหานคร 

 

ภาพของตึกสูงใหญ่ท่ีพบเห็นไดท้ัว่กรุงเทพฯนั้น ทั้งท่ีสร้างเสร็จแลว้และท่ีก าลงัสร้างอยู ่ 

ดูจะเป็นส่ิงคุน้ตาของคนในเมืองเป็นอย่างดี  ภาพของส่ิงปลูกสร้างเหล่าน้ีดูจะเป็นสัญลกัษณ์ทาง

ความเจริญรุ่งเรืองของเมืองหลวงไปโดยอตัโนมติั  ส่ิงเหล่าน้ีคือความเจริญทางดา้นวตัถุนิยมอยา่ง

แทจ้ริงเพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษยใ์นหลายๆดา้น  ทั้งท่ีอยูอ่าศยั การคมนาคม เศรษฐกิจ  

การเมือง  สังคม  จึงสามารถท่ีจะใชเ้ป็นสัญลกัษณ์แทนวฒันธรรมใหม่ท่ีมีความแตกต่างเป็นอยา่ง

มากจากสถาปัตยกรรมในแบบเก่า    

 

                                                           

                5
 วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, สถาปัตยกรรมสมัยใหม่, เขา้ถึงเม่ือ 21 กนัยายน 2559, เขา้ถึงได้

จาก https://th.wikipedia.org/wiki/สถาปัตยกรรมสมยัใหม่ 
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ภาพท่ี 14  ภาพจ าลอง ตึก maha-nakhon สูง 77 ชั้น 
ท่ีมา: www.maha-nakhon.com, ส่ือนอกยกให้ “มหานคร” เป็นอาคารสุดแปลก, เขา้ถึงเม่ือ 21 

กนัยายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://news.voicetv.co.th/world/385806.html 
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บทที ่3 

 

การก าหนดรูปแบบและวธีิการสร้างสรรค์ 
 

ในการศึกษาคน้ควา้เพื่อการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์  ส่ิงส าคญัท่ีสุดในการก าหนด
รูปแบบและวิธีการสร้างสรรคน์ั้น  ก็คือความชดัเจนของเน้ือหาเร่ืองราวท่ีตอ้งการจะน าเสนอผ่าน
การแสดงออก  โดยตอ้งให้เน้ือหาเร่ืองราวนั้นสอดคลอ้งกบัรูปแบบและเทคนิควิธีการสร้างสรรค ์ 
จึงจะท าใหเ้กิดเป็นกระบวนการทางความคิดอยา่งเป็นระบบ  ก่อนท่ีจะลงมือสร้างสรรคผ์ลงานและ
สามารถน าเสนอผา่นเป็นผลงานภาพเขียนและรูปเล่มในการวจิยัได ้
 
วธีิการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์  
 

ในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ หวัขอ้ “ความสัมพนัธ์ทางสุนทรียศาสตร์ของความ

ขดัแยง้ระหว่างวฒันธรรมเก่าและใหม่”  ขา้พเจา้ไดว้างแผนและเรียบเรียงไวเ้ป็นขั้นตอนต่างๆ 

เพื่อให้ง่ายในทางปฏิบติั  โดยจากการศึกษาขอ้มูล เน้ือหาสาระ รูปแบบ แนวความคิด เทคนิคและ

วิธีการต่างๆ  เพื่อเป็นการเสริมให้ผลงานมีความสมบูรณ์และเป็นเอกภาพมากยิ่งข้ึน โดยสามารถ

แบ่งรายละเอียดไดด้งัน้ี 

1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูล     รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมเก่าและใหม่ โดยจะ

เป็นในรูปของสถาปัตยกรรม   สภาพแวดลอ้มของเมือง   ขอ้มูลท่ีไดม้านั้นส่วนใหญ่จะตอ้งลงพื้นท่ี

เพื่อส ารวจความเป็นจริงจากสถานท่ีต่างๆ บรรยากาศ รูปทรงต่างๆท่ีเป็นส่ิงปลูกสร้าง เทคโนโลยี

หรือนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีแวดลอ้มรอบตวั การอยู่ร่วมกนัของวตัถุต่างๆ  ซ่ึงขา้พเจา้เลือกใช้วิธีการ

บนัทึกเป็นภาพถ่าย การจดบนัทึก รวมถึงความทรงจ า   อีกทั้งยงัศึกษาค้นควา้ข้อมูลผ่านทาง

อินเทอร์เน็ต(Internet)  หนงัสือ  วารสาร  ข่าว ฯลฯ  เพื่อให้ขอ้มูลเหล่านั้นมีความหนักแน่นทาง

เน้ือหามากยิง่ข้ึน 

2. การประมวลความคิด       เม่ือก าหนดรูปทรงโครงสร้างเป็นลายเส้นจากภาพร่างนั้น 

การจะท าใหเ้กิดผลงานจริงข้ึนมานั้น จะตอ้งผา่นกระบวนการคิดวิเคราะห์ รูปแบบท่ีจะน าเสนอให้

ชดัเจนเสียก่อน   ซ่ึงประกอบไปดว้ย รูปทรงและเน้ือหา มีรายละเอียดดงัน้ี 

17 
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2.1 รูปทรง  เป็นการก าหนดโครงสร้างของรูปลักษณะทาง สถาปัตยกรรม 

ประติมากรรม และพื้นท่ีวา่ง  น ามาประสานโดยอาศยัจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึกเป็นตวัน า  

จากนั้นจึงคิดวิเคราะห์ถึงความส าคญัของสัญลกัษณ์ท่ีเลือกน ามาใช้ในผลงาน  และลดทอนหรือ

คล่ีคลายรูปทรงจากความเป็นจริง  เพื่อถ่ายทอดสาระส าคญั โดยก าหนดรูปทรงหลกัของภาพไว้

เสมอ  จากนั้นจึงจดัการกบัรูปทรงท่ีมีความแตกต่างกนัใหเ้กิดความน่าสนใจ 

2.2 เน้ือหา   เป็นการก าหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงานซ่ึงจะมีความส าคัญอยู่ 2 

ประเด็น คือ  

2.2.1. วฒันธรรมเก่าท่ีสะทอ้นพุทธปัญญาทางจิตวญิญาณภายใน 

2.2.2  วฒันธรรมใหม่ท่ีสนองความตอ้งการทางวตัถุนิยมภายนอก 

3. การสร้างภาพร่าง       การก าหนดรูปแบบโครงสร้างของภาพ  อาศยัจินตนาการและ

อารมณ์ความรู้สึกเป็นตวัน า  ดว้ยการประมวลความคิดผ่านการสังเคราะห์ของขอ้มูลหลายๆอย่าง  

ซ่ึงเป็นการน ามาประกอบข้ึนใหม่  เพื่อจดัการพื้นท่ีของภาพและปรับแต่ง ลดทอน ท าให้ผลงานนั้น

มีความน่าสนใจ  จากนั้นจึงสรุปภาพรวมของผลงานว่าสามารถแสดงออกได้ตรงตามเน้ือหา

เร่ืองราวท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 

4. การสร้างสรรค์ผลงานจริง    น าภาพร่างท่ีได้เตรียมไวม้าขยายลงบนพื้นผา้ใบด้วย

วิธีการวาดเส้น การสร้างค่าน ้ าหนักโครงสร้างของภาพ  โดยสามารถปรับเปล่ียนรายละเอียด

บางอยา่งเพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามขนาดของผลงานนั้นๆ  แต่ยงัอาศยัโครงสร้างภาพรวมของ

ภาพร่างจนเกิดเอกภาพในผลงานแต่ละช้ิน 

 

ทศันธาตุทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 
 

ทศันธาตุท่ีปรากฏในผลงานสามารถท่ีจะเรียบเรียงเพื่ออธิบายใหเ้กิดความเขา้ใจไดง่้ายต่อ

ผูอ่้าน  ประกอบไปดว้ย 

1.เส้น(Line)    มีส่วนส าคญัและเป็นหวัใจในผลงาน  เพราะแสดงออกดว้ยวิธีการวาดเส้น

เร่ิมตั้งแต่การร่างภาพโดยใช้ดินสอ พู่กัน กระทัง่เทคนิควิธีการขูดขีดลงไปในผลงาน  เส้นยงั

สามารถแสดงออกไดข้องอารมณ์ความเคล่ือนไหวของภาพ  การตดักนัอย่างรุนแรงของรูปทรงท่ี

เกิดจากเส้นในแนวด่ิงและแนวนอนยงัช่วยสร้างความรู้สึกของความขดัแยง้  ในขณะเดียวกนัก็

สามารถสร้างเอกภาพในผลงานไดด้ว้ยการทบัซอ้นของเส้น 
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2. น ้ าหนกั(Tone)   คือบริเวณท่ีถูกแสงและเงา หรือการท าให้เกิดความอ่อนแก่ของสีนั้น  

เป็นส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัท่ีสุดในผลงานก็วา่ได ้ เน่ืองจากในผลงานของขา้พเจา้นั้น เลือกท่ีจะใชเ้พียงโทน

ของค่าน ้าหนกั ขาว เทา ด า เป็นส่วนใหญ่   การปะทะระหวา่งรูปทรงท่ีเกิดจากน ้ าหนกัช่วยสร้างให้

เกิดมิติท่ีมากกวา่ความเป็นจริงได ้ น ้าหนกัยงัท าหนา้ท่ีประสานของรูปทรงทุกๆอยา่งให้เกิดเอกภาพ

ข้ึน และน ้าหนกัยงัสามารถแสดงเร่ืองราวไดด้ว้ยเช่นกนั 

3. ท่ีว่าง(Space)    เกิดจากการเวน้ช่องวา่งของรูปทรงหรือการสร้างดว้ยเส้นให้มีรูปร่าง

ข้ึน  มีส่วนในการท าหนา้ท่ีเป็นตวัประสานให้เกิดความกลมกลืน  ช่วยสร้างบรรยากาศและอากาศ

ในการสอดแทรกไปตามรูปทรงของในผลงาน   

4. สี(Colour)    ในทศันคติของขา้พเจา้นั้น  การเลือกใช้สีเพียงเล็กน้อยและใช้เฉพาะท่ี  

เพื่อเป็นการลดบทบาทของสีลง ในขณะเดียวกนัก็มีความหมายในตวัเองดว้ย เช่น สีทอง และ สีท่ีใช้

เนน้ในส่วนท่ีส าคญัเท่านั้น  อยา่งไรก็ตาม สีถูกลดบทบาทลงเพื่อเสริมหนา้ท่ีของน ้ าหนกัให้ชดัเจน

มากข้ึน 

5. พื้นผิว(Texture)  เป็นจุดเด่นส าคญัอีกอย่างหน่ึงในผลงาน  เร่ิมจากการเตรียมพื้นของ

ผา้ใบ และการสร้างดว้ยสีอะคริลิค รวมถึงการขดูขีดและเช็ดออก  ท าให้สามารถรู้สึกไดถึ้งผนงัท่ีผุ

กร่อน เกิดมิติของเวลาท่ีดูราวกบัก าลงัเส่ือมสลายและเกิดจินตนาการถึงสภาพของพื้นผิวบางอยา่ง  

สร้างบรรยากาศในผลงานใหเ้ล่ือนไหลและดูเป็นธรรมชาติ 

 

ขั้นตอนและเทคนิควธีิการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

1. การปรับสภาพของพื้นผิวของผืนบา้ใบท่ีจะใช้เขียนรูป  ดว้ยการใช้สีรองพื้นผนงัปูน

กล้ิงใหท้ัว่ประมาน 2-3 รอบ จากนั้นจึงขดัใหพ้ื้นสามารถเขียนไดร้าบร่ืน  

2. ขยายภาพร่างลงบนผืนผา้ใบให้เท่ากับขนาดของเฟรมผา้ใบท่ีจะสร้างด้วยลายเส้น

ดินสอ และปรับรายละเอียดบางส่วนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม  จากนั้นจึงร่างทบัอีกทีดว้ยสี

อะคริลิคเพื่อกนัไม่ใหภ้าพร่างหายเม่ือเจอน ้า 

3. สร้างพื้นผิวดว้ยการใชสี้อะคริลิคผสมกบัน ้ าในปริมาณมาก จากนั้นจึงท าการราด และ

สาดสีลงบนผืนผา้ใบในขณะท่ีเฟรมวางนอนอยู่   กระบวนการน้ีตอ้งท าซ ้ าอยู่บ่อยคร้ัง ข้ึนอยูก่บั

ความพอใจ 
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4. ขั้นตอนการเขียนรูปมี 2 ลกัษณะ คือ  

4.1 เขียนเพื่อเพิ่มน ้าหนกั  ดว้ยการใชสี้อะคริลิคผสมกบัน ้าใหเ้กิดค่าน ้ าหนกัท่ีแตกต่าง

กนัออกไป  จากนั้นจึงการใช้พู่กนัวาดและตวดัทีแปรง เพราะช่วยให้เกิดอารมณ์ในภาพได ้ การ

สร้างค่าน ้าหนกันั้นข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบของภาพรวมดว้ย 

4.2 การเช็ดออก   เป็นการเช็ดด้วยส าลีหรือผา้สะอาดเพื่อให้เกิดน ้ าหนักสว่าง โดย

อาศยัจงัหวะระหว่างการเขียนรูปท่ียงัเปียก หรือแห้งไม่สนิท เช็ดเพื่อให้บริเวณดงักล่าวหลุดออก 

จนเกิดความสวา่งข้ึน   

5. ดูภาพรวมของผลงาน คดัค่าน ้ าหนกัของผลงาน ดูจงัหวะของน ้ าหนกัและการเนน้ใน

บางต าแหน่ง    

 

 

ภาพท่ี 15 ภาพร่างลายเส้นผลงานวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 16 ภาพร่างลายเส้นผลงานวทิยานิพนธ์ 

 

 

ภาพท่ี 17 การร่างภาพดว้ยดินสอดินและสีอะคริลิค 
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ภาพท่ี 18 การร่างภาพและสร้างค่าน ้าหนกั  

 

 

ภาพท่ี 19 การท าพื้นผวิโดยรวมของภาพ 
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ภาพท่ี 20 การสร้างค่าน ้าหนกัระยะท่ี 1  

 

 

ภาพท่ี 21 การสร้างค่าน ้าหนกัระยะท่ี 2 
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ภาพท่ี 22 การสร้างค่าน ้าหนกัระยะท่ี 3 และเร่ิมเก็บรายละเอียด 

 

 

ภาพท่ี 23 การเก็บรายละเอียดและเสร็จสมบูรณ์ 
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บทที ่4 

 

การด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 

ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ภายใตห้วัขอ้ “ความสัมพนัธ์ทางสุนทรียศาสตร์ของความ

ขดัแยง้ระหวา่งวฒันธรรมเก่าและใหม่”  มีท่ีมาจากการพฒันาผลงานในผลงานช่วงปริญญาตรี  จน

มาเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ในระดบัปริญญาโทชุดน้ี  ซ่ึงในการสร้างสรรคผ์ลงานนั้นตอ้งปรับปรุง

และแกไ้ขรูปแบบรวมถึงเน้ือหา  ตลอดจนทศันคติของผูส้ร้างสรรคอ์ยูเ่ป็นระยะ เพื่อพฒันาผลงาน

ใหส้ามารถถ่ายทอดไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ โดยล าดบัการพฒันาผลงานไดด้งัต่อไปน้ี           

 
การสร้างสรรค์และพฒันาผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะที ่1 
 

เป็นการศึกษาคน้ควา้เพื่อพยายามพฒันาผลงานให้มีความแตกต่างจากผลงานชุดก่อน จะ

สังเกตไดว้า่รูปแบบของผลงานในระยะน้ีจึงดูไม่ค่อยปะติดปะต่อเท่าท่ีควร  เน่ืองจากทศันคติของ

ขา้พเจา้เร่ิมท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงอยูบ่า้ง   ในระยะน้ีผลงานส่วนใหญ่จึงมีขนาดท่ีเล็กลงเพื่อลดเวลา

ในการสร้างสรรค์ให้สั้ นลง  และในระยะหลงัเร่ิมมีการทดลองช้ินใหญ่ข้ึนโดยพยายามใช้เทคนิค

วธีิการมากข้ึน ภาพรวมของผลงานดูกวา้งมากข้ึนแต่ดูเหมือนจะกวา้งมากเกินไป และยงัไม่ค่อยเป็น

เอกภาพเท่าไหร่นัก แต่ในด้านการแสดงออกนั้นถือว่าท าได้ดี    ต่อมาขา้พเจา้ได้ทดลองเปล่ียน

บทบาทของสถาปัตยกรรมมาเป็นรูปของประติมากรรม  แต่กลบัพบว่าทั้งเน้ือหาและรูปแบบไม่

สอดคล้องกบัผลงาน  อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงหรือการทดลองอะไรใหม่ถือเป็นเร่ืองท่ีดี  

เพราะท าใหเ้ขา้ใจถึงปัญหา   เขา้ใจถึงความเป็นไปไดใ้นการเลือกใชส้ัญลกัษณ์ต่างๆมาประกอบกนั

ข้ึน  เพียงแต่การคน้ควา้ขอ้มูลนั้นยงัไม่หนกัแน่นและจริงจงัมากพอ 
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ภาพท่ี 24 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 1 

 

 

ภาพท่ี 25 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 26 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 3 

 

 

ภาพท่ี 27 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 4 
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ภาพท่ี 28 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 5 

 

 

ภาพท่ี 29 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 6 
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ภาพท่ี 30 ภาพบรรยากาศการติดตั้งผลงานระยะท่ี 1 
ท่ีมา : นิทรรศการ “Hope in the Darkness” Whitespace gallery Bangkok 
 
 
 
 

 
 

http://www.whitesp-cegallery.com/
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ภาพท่ี 31 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 7 
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ภาพท่ี 32 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 8 
 

 

ภาพท่ี 33 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 9
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การสร้างสรรค์และพฒันาผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะที ่2 
 

ผลงานระยะน้ีให้ความส าคญัไปท่ีรูปทรงของประติมากรรมมากข้ึน  เน่ืองจากตอ้งการท่ี

จะทดลองใช้รูปสัญลกัษณ์ท่ีไม่ใช่สถาปัตยกรรมไทย  เพื่อหาความเป็นไปไดใ้หม่ๆ ประกอบกบั

ช่วงเวลาดงักล่าว เกิดความวุน่วายภายในสังคม ณ ขณะนั้น  จึงเกิดแนวคิดท่ีจะน ารูปประติมากรรม

ท่ีมีความหมายของการปกปักษ์รักษาสถานท่ีส าคญัต่างๆ และยงัเป็นสิริมงคลต่อสถานท่ีนั้นๆ  

น ามาใชตี้ความในเร่ืองของความดีงาม ความหวงั ให้เกิดข้ึนภายในสังคมท่ีดูสับสนและวุน่วายแห่ง

น้ี    ส่วนปัญหาท่ีเกิดข้ึนในผลงานระยะน้ี คือ รูปทรงศิลาจ าหลกัหรือตุ๊กตาจีนนั้น  ดว้ยท่าทางท่ีน่ิง

และไม่สามารถเปล่ียนบริบทของตวัรูปทรงไดม้ากนกั  ประกอบกบัการสร้างสภาพแวดลอ้มข้ึนมา

นั้นดูสมจริงมากเกินไป ท าใหจิ้นตนาการบางอยา่งในผลงานขาดหายไป    

ต่อมาจึงเกิดการเปล่ียนสัญลกัษณ์มาเป็นรูปทรงของภาพแบกแทน คือ ยกัษ์แบกและลิง

แบก  เพื่อทดลองหาความเป็นไปได้  ท่ีจะน ามารวมเขา้กบัโครงสร้างท่ีใชจิ้นตนาการสร้างข้ึนมา

ใหม่    ท าใหเ้กิดความหมายใหม่ข้ึนและมีลกัษณะท่ีดูเหมือนจะสามารถเขา้กนักบัโครงสร้างใหม่ได้

มากกว่าศิลาจีน   อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าผลงานท่ีผ่านมานั้นจะไม่ดี ไม่งาม 

เพียงแต่ว่าตอ้งการเปรียบเทียบให้เห็นถึงการพฒันาไปขา้งหน้าท่ีดีข้ึนเท่านั้น   ส่วนปัญหาของ

รูปภาพแบกน้ี  ยงัดูเหมือนพยายามเล่าเร่ืองมากเกินไปอยู ่ ขา้พเจา้พบวา่เส้นท่ีพาดทบัไปมานั้นยงัดู

ขดัสายตา  จนท าให้บดบงัความส าคญัลงไปดว้ย  รวมถึงรูปทรงประติมากรรมยงัมีลกัษณะไม่ค่อย

เป็นเอกภาพกบัโครงสร้างของอาคารสมยัใหม่นกั  และยงัไม่สามารถใหค้วามรู้สึกถึงการรับน ้ าหนกั

ไดจ้ริง 
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ภาพท่ี 34 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 1 

 

 

ภาพท่ี 35 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 2
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ภาพท่ี 36 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 3 

 

 

ภาพท่ี 37 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 4
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ภาพท่ี 38 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 5 

 

 

ภาพท่ี 39 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 6 
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ภาพท่ี 40 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 7 
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ภาพท่ี 41 ภาพบรรยากาศการติดตั้งผลงาน ระยะท่ี 2 และระยะวทิยานิพนธ์  
                นิทรรศการ “Hope on the Ruins” พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพมหานคร
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การสร้างสรรค์ระยะผลงานวิทยานิพนธ์  
 

ผลงานวิทยานิพนธ์หัวขอ้ “ความสัมพนัธ์ทางสุนทรียศาสตร์ของความขดัแยง้ระหว่าง

วฒันธรรมเก่าและใหม่” เป็นการด าเนินงานท่ีมีความต่อเน่ืองจากผลงานชุดก่อน โดยมีการปรับปรุง

เน้ือหาและรูปแบบ ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นเอกภาพ มีลกัษณะของการผสมผสาน

โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและประติมากรรมท่ีสอดแทรกอยู ่ อีกทั้งยงัไดค้น้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติม

โดยการน าสถาปัตยกรรมไทยสมยัอยุธยาตอนปลายมาประกอบในผลงานดว้ย  เพราะถือไดว้า่เป็น

ช่วงเวลาท่ีเก่ากว่าสมยัรัตนโกสินทร์  และให้คุณค่าทางสุนทรียภาพได้เป็นอย่างดีและเกิดความ

ชดัเจนในผลงานมากยิ่งข้ึน   วิทยานิพนธ์ชุดน้ีจึงประกอบไปดว้ยผลงานทั้งหมด 5 ช้ิน โดยอาศยั

กระบวนการสร้างสรรคแ์ละพฒันาทางเทคนิควธีิการจากผลงานท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

 
ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที่ 1    
 

การสร้างสรรค์ผลงานช้ินน้ี เป็นการเน้นไปท่ีรูปประติมากรรมยกัษ์ ลิงประดบักระจก 

และตึกอาคารสมยัใหม่ท่ีมีลักษณะการเรียงขนานไปกบัราวตึก  ก าลงัออกท่าทางขึงขงัแบกรับ

โครงสร้างไว ้ สลบัทบัซ้อนไปตามมิติของโครงสร้างท่ีสร้างข้ึนจากอุดมคติ  โดยขา้พเจา้ใช้คติ

ความเช่ือโบราณ ท่ีวา่ การสร้างรูปประติมากรรมยกัษแ์บก ลิงแบกไวใ้ตฐ้านสถาปัตยกรรมไทยนั้น

นอกจากเพื่อการประดบัตกแต่งให้สวยงามแล้วนั้น ยงัเป็นการให้ความส าคญักบัสถาปัตยกรรม

นั้นๆหรือสถาปัตยกรรมไทยนั้นมีความส าคญัเป็นพิเศษ และช่วยใหรู้้สึกถึงความมัน่คงแข็งแรง   จึง

เป็นการปรับเปล่ียนบริบทโดยอาศยัคติความเช่ือเดิมเป็นพื้นฐาน  โดยการน ารูปประติมากรรมให้อยู่

ในสถานท่ีใหม่หรือผิดท่ีผิดทาง  เพื่อสะทอ้นถึงการอยู่ร่วมกนัระหว่างวฒันธรรมเก่าและใหม่ อีก

ทั้งยงัเป็นเหมือนการหนุนหรือรองรับโครงสร้างสมยัใหม่ให้สามารถตั้งอยู่บนรากฐานความดีงาม

ได ้

 
ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่2  
 

ผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้เลือกท่ีจะขยายภาพให้เห็นถึงรายละเอียดของผลงานให้ชดัเจนมาก

ยิ่งข้ึน  เน่ืองจากในผลงานก่อนหนา้น้ีไม่สามารถท่ีจะให้ในรายละเอียดของการประดบักระจก ท่ีมี

ความวจิิตรงดงามเป็นอยา่งมาก  ทั้งยงัให้ความรู้สึกเปล่งประกายเม่ือกระทบแสง และแสงน้ียงัสาด
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ส่องไปกระทบตวัอาคารสมยัใหม่  ชวนให้คิดค านึงถึงสุนทรียภาพท่ีเกิดข้ึนท่ามกลางความขดัแยง้

แบบรุนแรง ระหว่างรูปทรงลิงแบกยกัษ์แบกกับอาคารสมัยใหม่ท่ีถาโถมลงมาฝังและกดทับ

บางส่วนของประติมากรรม  แต่ก็ยงัเผยให้เห็นประกายทองของส่วนชฎาอยู่ อีกทั้งใบหน้าท่ีดุดนั

และแข็งกร้าวยงัเป็นเสน่ห์ของงานประติมากรรมอีกดว้ย   ผลงานช้ินน้ีจึงวา่ดว้ยการเป็นส่วนหน่ึง

ระหว่างกันและกัน  โดยไม่สามารถตัดอย่างใดอย่างหน่ึงออกจากกันได้  การเช่ือมโยงและ

ผสมผสานจนเป็นเสมือนสัญลกัษณ์อย่างหน่ึงของสังคมไทย  แต่การผสมผสานน้ียงัมีลกัษณะท่ีดู

ขดัแยง้กนัเสมอ   

  
ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที่ 3 
 

เป็นการสร้างมิติท่ีทับซ้อนไปมาระหว่างสถาปัตยกรรมไทย รูปทรงประติมากรรม

ประดบักระจก และสถาปัตยกรรมสมยัใหม่   เป็นผลงานท่ีเสนอแง่มุมผา่นทศันคติท่ีมีต่อสังคม โดย

การประกอบกนัข้ึนของรูปทรงท่ีมีความแตกต่าง  เป็นการผสานของรูปทรงท่ีท าให้เกิดความงาม

เฉพาะและมีความเป็นเอกภาพในผลงาน  ท่ีรูปทรงต่างๆนั้นสามารถอยูร่่วมกนัได ้ ซ่ึงในภาพนั้นจะ

เห็นไดว้่า  รูปยกัษ์แบกพยายามท่ีจะรับโครงสร้างสมยัใหม่ไว ้แต่ในขณะเดียวกนัก็ยงัเผยให้เห็น

ความวจิิตรงดงามของสถาปัตยกรรมไทยดว้ยเช่นกนั  จึงเกิดค าถามวา่อะไรส าคญักวา่กนั ซ่ึงค าตอบ

น่าจะเป็นวฒันธรรมท่ีสะทอ้นถึงความเจริญทางดา้นจิตใจ  แต่ในสภาพสังคมปัจจุบนันั้นดูเหมือน

ความเจริญรุ่งเร่ืองทางดา้นวตัถุนิยมภายนอกนั้นจะมีความส าคญัมากวา่   

 
ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่4 
 

น าเสนอมุมมองใหมี้ลกัษณะเป็นทิวทศัน์(Landscape)  มีการน าสถาปัตยกรรมสมยัอยุธยา

ตอนปลายมาประกอบในผลงาน ลักษณะของภาพแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะหน้าจะเห็นการ

ประกอบของรูปทรงเจดีย ์รูปทรงตึกท่ีเป็นเหล่ียม เสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้า โดยสายไฟนั้นพาดผา่น

ไปสู่ระยะหลงัท่ีเผยใหเ้ห็นความงดงามของโบสถ์ โดยมีตึกอาคารสมยัใหม่ผุดออกมาจากตวัโบสถ์

หรือก าลงักดทบัไว ้   ลกัษณะเหล่าน้ีท าให้เกิดสุนทรียภาพข้ึนในผลงาน  เป็นความรู้สึกวา่งามทั้งๆ

ท่ีถา้เกิดข้ึนจริงนั้นอาจดูไม่งาม  ช่วยสร้างอารมณ์ท่ีเล่ือนไหลไปตามภาพ  แสดงให้เห็นถึงรูปทรงท่ี

เป็นอิสระและดูไร้ระเบียบของสภาพแวดลอ้มทางสังคม   อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าส่ิงเหล่าน้ีจะ

กลายเป็นอตัลกัษณ์ของสังคมเมืองไดเ้ป็นอยา่งดี  
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ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่5 
 

ขา้พเจา้น าเสนอดว้ยรูปทรงของโบสถ์สมยัอยุธยาให้มีขนาดใหญ่ข้ึน  เพื่อตอ้งการแสดง

ถึงพลงัและความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยท่ีสะทอ้นพุทธิปัญญาทางจิตวญิญาณ และคุณค่าของ

วฒันธรรมดั้งเดิมท่ีมิไดล้ดน้อยถอยลงตามกาลเวลา  แต่กลบัดูเหมือนจะมีมากยิ่งข้ึนเม่ือเทียบกบั

โครงสร้างอาคารสมยัใหม่  ท่ีตอบสนองความตอ้งการทางวตัถุนิยมภายนอก  ดงันั้นในผลงานจะ

เห็นได้ว่ารูปทรงสถาปัตยกรรมไทยนั้น จะมีบทบาทส าคญัเหนือรูปทรงของอาคารสมยัใหม่ ท่ี

สอดแทรกทบัซ้อนอยูร่่วมกนัอยา่งผิดธรรมชาติ   เน่ืองจากขา้พเจา้ตอ้งการตีความถึงสภาวะในมุม

กลบัให้เห็นถึงคุณค่าและความส าคญัของความเจริญทางดา้นจิตใจให้มากกว่าความเจริญทางดา้น

วตัถุนิยมภายนอก  ท่ีดูเหมือนในความเป็นจริงจะมีบทบาทมากกวา่  อยา่งไรก็ตามเราควรท่ีจะรับไว้

และสร้างสมดุลใหแ้ก่คุณค่าทั้ง 2 ดา้น เพื่อประโยชน์สุขและส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั 
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ภาพท่ี 42  ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1
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ภาพท่ี 43  ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 44  ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
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ภาพท่ี 45  ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 
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ภาพท่ี 46  ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 
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บทที ่5 

 

บทสรุป 
 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด  “ความสัมพนัธ์ทางสุนทรียศาสตร์ของความขดัแยง้ระหว่าง
วฒันธรรมเก่าและใหม่”   สร้างสรรค์ข้ึนจากความสนใจในเร่ืองของสุนทรียภาพท่ีเกิดจากความ
ขดัแยง้และการเปล่ียนแปลงของสังคม วฒันธรรม ท่ีส่ือสาระไดม้ากกว่าแง่มุมของความสวยงาม
(Beauty)เพียงด้านเดียว แต่ย ังสามารถแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก ท่ีขยายขอบเขตไปสู่
สุนทรียภาพทางความรู้สึกในลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีปรากฏร่วมอยูใ่นผลงานไดอี้กดว้ย เช่น ความเศร้าโศก
(Tragic) ความน่าเกลียด(Ugly) ความขบขัน(Comic) ความน่าพิศวง(Sublime) ความน่าสนใจ
(Interested) ความไม่น่าสนใจ(Disinterested) ความทะเยอทะยาน(Ambition)และ การมีส่วนร่วม
หรืออิน(Inner) เป็นตน้  โดยถ่ายทอดโครงสร้างของความสัมพนัธ์ทางสุนทรียศาสตร์ดงักล่าวผา่น
ผลงานจิตรกรรมเชิงสัจนิยมท่ีมีการผสมผสานรูปแบบและเน้ือหาทางอุดมคติไทย ดว้ยวิธีการเพิ่ม 
ลดทอน ผสมผสานและประกอบสร้างรูปทรงและพื้นท่ีหรือสภาวะแวดลอ้มใหม่จากจินตนาการเชิง
สัญลักษณ์  เพื่อสะท้อนประเด็นทางศิลปะท่ีแสดงสภาวะความแตกต่าง หลากหลายและการ
เช่ือมโยงระหวา่งวฒันธรรมเก่าและวฒันธรรมใหม่ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั    

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีจึงไม่ใช่บทสรุปทั้งหมดของเน้ือหาและเร่ืองราวท่ีไดก้ล่าวมา
ข้างต้น เป็นเพียงการตีความถึงประเด็นหน่ึงท่ีก าลังเป็นกระแสท่ามกลางการเล่ือนไหลทาง
วฒันธรรม และอตัลกัษณ์ในแง่สุนทรีศาสตร์ทางศิลปะกบัสังคมไทยในอนาคต และหวงัวา่ผลงาน
สร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาแก่ผูส้นใจ และตั้งค  าถามสะทอ้นกลบั
ไปสู่สังคมได้ตระหนกัถึงความเจริญทางด้านจิตใจและคุณค่าความส าคญัของวฒันธรรมกบัการ
เปล่ียนแปลง 
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รายละเอยีดภาพผลงานการสร้างสรรค์ 
 
ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะที ่1 

1. ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 1 

ช่ือผลงาน  “สัญลกัษณ์แห่งความหวงั 3” ขนาด 70x90.5 ซม. เทคนิค สีอะคริลิคบน   

กระดาษ  ปีท่ีสร้าง 2557 

2.  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 2 

ช่ือผลงาน “โครงสร้างทางใจ” ขนาด 45x40/3 ซม. เทคนิค สีอะคริลิคบนผา้ใบ  ปีท่ีสร้าง 

2557 

3. ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 3 

ช่ือผลงาน “ซากแห่งอารยะ” ขนาด 60x70 ซม. เทคนิค สีอะคริลิคบนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง 2557 

4. ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 4 

ช่ือผลงาน “ครอบง า 1 / 2” ขนาด 50x40/2 ซม. เทคนิค สีอะคริลิคบนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง 2557 

5. ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 5 

ช่ือผลงาน “ความหวงั” ขนาด 60x70 ซม. เทคนิค สีอะคริลิคบนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง 2558 

6. ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 6 

ช่ือผลงาน “พื้นท่ีทางใจ” ขนาด 60x100 ซม. เทตนิค สีอะคริลิคบนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง 2558 

7. ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 7 

ช่ือผลงาน “ซากอารยธรรม” ขนาด 150x200 ซม. เทคนิค สีอะคริลิคบนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง 

2558  

8. ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 8 

ช่ือผลงาน “แบก” ขนาด 60x80 ซม. เทคนิค สีอะคริลิคบนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง 2558 

9. ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 9 

ช่ือผลงาน “ทางข้ึนทางลง” 70x60 ซม. เทคนิค สีอะคริลิคบนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง 2558 
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ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะที ่2 
 

1. ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 1  

ช่ือผลงาน “ผูพ้ิทกัษ ์1” ขนาด 120x140 ซม. เทคนิค สีอะคริลิค ทองค าเปลวบนผา้ใบ ปีท่ี

สร้าง 2558 

2. ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 2  

ช่ือผลงาน “ผูพ้ิทกัษ ์2” ขนาด 120x160 ซม. เทคนิค สีอะคริลิคบนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง 2558 

3. ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 3 

ช่ือผลงาน “ผูพ้ิทกัษ ์3” ขนาด 170x200 ซม. เทคนิค สีอะคริลิคบนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง 2558 

4. ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 4 

ช่ือผลงาน “ค ้าจุน 1” ขนาด 80x110 ซม. เทคนิค สีอะคริลิคบนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง 2558 

5. ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 5 

ช่ือผลงาน “ค ้าจุน 2” ขนาด 80x100 ซม. เทคนิค สีอะคริลิคบนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง 2558 

6. ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 6 

ช่ือผลงาน “ค ้าจุน 3” ขนาด 170x130 ซม. เทคนิค สีอะคริลิคบนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง 2558 

7. ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 7 

ช่ือผลงาน “ตา้นทาน” ขนาด 160x190 ซม. เทคนิค สีอะคริลิคบนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง 2558 

 

ภาพผลงานวทิยานิพนธ์  
 

1. ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 

ช่ือผลงาน “ค ้าจุน 4” ขนาด 250x190 ซม. เทคนิค สีอะคริลิคบนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง 2558 

2. ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 

ช่ือผลงาน “ค ้าจุน 5” ขนาด 150x180 ซม. เทคนิค สีอะคริลิค ทองค าเปลวบนผา้ใบ ปีท่ี

สร้าง 2558 

3. ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
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ช่ือผลงาน  “มิติวฒันธรรม” ขนาด 210x160 ซม. เทคนิค สีอะคริลิค ทองค าเปลว บน

ผา้ใบ ปีท่ีสร้าง 2559 

 

4. ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 

ช่ือผลงาน “ภูมิทศัน์” ขนาด 240x170 ซม. เทคนิค สีอะคริลิคบนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง 2559 

5. ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 

ช่ือผลงาน “วดัสระบวั” ขนาด 200x260 ซม. เทคนิค สีอะคริลิคบนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง 2559
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ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ-สกุล                          นายอภิพล เตชะมงัคลานนท ์
ท่ีอยู ่            146 ซ.นนทบุรี8แยก2 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000                  
โทร                0846990494 
E-mail          aphiphon.psg@gmail.com 
 

การศึกษา 
พ.ศ. 2559            ศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาทศันศิลป์(ศิลปไทย) คณะจิตรกรรม 
 ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 
พ.ศ. 2557                 ศิลปบณัฑิต สาขาวชิาทศันศิลป์(ศิลปไทย) คณะจิตรกรรม 

                             ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

การแสดงผลงาน 
พ.ศ. 2559       นิทรรศการเด่ียว  “Hope on the Ruins”  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  
 หอศิลป ถนนเจา้ฟ้า กรุงเทพฯ 
พ.ศ. 2558          นิทรรศการคู่ “Hope in the Darkness” Whitespace Gallery, กรุงเทพฯ 

        นิทรรศการกลุ่ม “Equable” Kalwit Studio&Gallery, กรุงเทพฯ 
พ.ศ. 2557      นิทรรศการกลุ่ม “ไท นยั อาเซ่ียน” พิพิธภณัฑธ์นาคารไทยพานิชย ์
พ.ศ. 2556        นิทรรศการกลุ่ม “The 32nd” UOB Painting of the Year Award สิงคโปร์ 

 นิทรรศการกลุ่ม “36 ปี ภาควชิาศิลปไทย” The Queen’s Gallery, 
 กรุงเทพฯ 
 

เกียรติประวติั 
พ.ศ. 2558         Purchase Prize : Drawing, การแสดงผลงานภาพพิมพแ์ละวาดเส้น 

                    นานาชาติคร้ังท่ี 4, กรุงเทพฯ 
พ.ศ. 2557       รางวลัชมเชย ศิลปกรรมชา้งเผอืกคร้ังท่ี 3 
พ.ศ. 2556        รางวลัดีเด่น Young Thai Artist Award 2013 

                             รางวลัชนะเลิศ UOB Painting of the Year  2013 
                 ทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรคศิ์ลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ  
 พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์  
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 เกียรตินิยมเหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี” การแสดงศิลปกรรมร่วมสมยัของ 
 ศิลปินรุ่นเยาวค์ร้ังท่ี 30 
                         รางวลัท่ี 2 ธ.กรุงไทย การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 59 
             รางวลัยอดเยีย่ม จิตรกรรมเอเซียพลสั คร้ังท่ี 3 


	1.ปกนอก -หน้าอนุมัติ
	2.บทคัดย่อ-สารบัญภาพ-บันทึกอัตโนมัติ-ตี๋
	3.บทที่1 - บทที่3
	4.บทที่4 - บทที่5 (ใหม่)

