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บทที่ 1 

บทน า 

 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง ที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการ
ปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง ในกรุงเทพฯไม่ได้มีเพียงแต่คนภาคกลางอาศัยอยู่เท่านั้น ยังมี
คนต่างจังหวัดที่ห่างไกลมุ่งหน้าเข้ามาเพ่ือหาโอกาสทางการศึกษา และความก้าวหน้าของการท างาน 
และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอับดับต้นๆของโลก ในทุกปีมีชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อน 
และเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจ  

ข้าพเจ้าเกิดและเติบโตในชนบท  มีโอกาสเข้ามาใช้ชีวิตในเมืองหลวง  ได้มาสัมผัสกับ

บรรยากาศของเมืองที่มีสถาปัตยกรรมสูงสง่าโดดเด่นแปลกตา  ตั้งตระหง่านสุดสายตา มีเส้นทาง

คมนาคมที่ซับซ้อน และยานพาหนะรถยนต์จ านวนไม่น้อยวิ่งเต็มท้องถนน และมีผู้คนต่างฐานะอาศัย

อยู่รวมกันอย่างหนาแน่น สภาพชีวิตความเป็นอยู่คนส่วนใหญ่ที่ข้าพเจ้าพบเจอในเมืองหลวง  มัก

วุ่นวายอยู่กับการท างาน แข่งขันกับเวลา ทุกคนต่างดิ้นรนและมองหาโอกาสทางการค้า อยู่ห่างจาก

ธรรมชาติไปทุกขณะ สภาพแวดล้อมชีวิตผู้คนทั้งหมดเหล่านี้หล่อหลอมสร้างบรรยากาศที่ข้าพเจ้าไม่

อาจพบเจอในต่างจังหวัด บรรยากาศที่ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกสับสนและอึดอัด มีภาวะความไม่ปลอดภัย 

จนบางครั้งรู้สึกโดดเดี่ยวท่ามกลางเมืองใหญ่ 

 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

ภายใต้การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของกรุงเทพมหานคร การขยายตัวของเศรษฐกิจท าให้

เกิดสถาปัตยกรรมของห้างสรรพสินค้า คอนโด รถไฟฟ้า รวมถึงถนนยกระดับ รถบนท้องถนนที่มาก

ขึ้นท าให้เกิดการจราจรที่ติดขัด ทั้งหมดต่างท าให้เกิดความแออัดทางกายภาพ นอกเหนือจากความ

วุ่นวายทางเศรษฐกิจแล้ว ยังท าให้เกิดความว้าวุ่นภายในจิตใจของประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯอีก

ด้วย และจากที่ข้าพเจ้าได้สัมผัส คือ การแข่งขันทางการค้าที่เข้มข้นจนบางครั้งก็มองข้ามศีลธรรม เกิด

การเอาเปรียบกัน โดยในแต่ละวันมีผู้คนจ านวนมากที่เครียดจากสภาวะการท างาน  ต้องทนกับ

สภาพแวดล้อมที่วุ่นวาย จนบางคนอาจถึงขั้นป่วยเป็นโรคทางจิต วิถีชีวิตในสภาพบรรยากาศเหล่านี้
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ล้วนเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าประสบพบเจอและตั้งท าถามกับตัวเองว่า แท้จริงแล้วมนุษย์วิ่งหาความสุข ที่เกิด

จากหน้าที่การงานดี รายได้สูง เพ่ือหาความสะดวกสบายทางกายเท่านั้น แต่จิตใจของมนุษย์กลับต้อง

เคร่งเครียด ไร้ความสงบสุข  

สมมตติฐานของการสร้างสรรค์ 

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบจิตรกรรมวาดเส้น 2 มิติ โดยกรรมวิธีขีดเขียนระบาย
ปากกาลูกลื่นบนผืนผ้าใบ ภาพผลงานมีลักษณะนามธรรมใช้การสานเส้นของปากกาเพ่ือสร้างมิติ  
ข้าพเจ้าต้องการสะท้อนให้รับรู้ถึงบรรยากาศความรู้สึกของเมืองหลวง  ที่มีความสับสนวุ่นวาย แต่ก็
แฝงไปด้วยความโดดเดี่ยวใน การแสดงออกด้วยทัศนธาตุทางศิลปะของข้าพเจ้า จะสามารถสะท้อนให้
เห็นถึงสุนทรียะภาพทางความรู้สึกนึกคิด และทัศนคติที่เกิดขึ้น โดยอาศัยรูปลักษณ์ทางกายภาพจาก
สภาพแวดล้อมวิถีชีวิตสังคมเมืองในปัจจุบัน 

 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงาน 

1 เพ่ือต้องการถ่ายทอดทัศนคติทางอารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อเมืองหลวง 

2 เพ่ือต้องการสร้างสรรค์ผลงานผ่านทัศนธาตุในงานจิตรกรรมวาดเส้น 2 มิติเชิงนามธรรม 

3 เพ่ือต้องการศึกษาสภาวะจิตใจ อารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้าเมื่อพบเจอสิ่งแวดล้อมใน
เมืองหลวง 

 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 

สร้างสรรค์ผลงานจากทัศนคติมุมมอง อารมณ์ความรู้สึก ที่มีต่อเมืองหลวง ที่เป็นนามธรรม

ภายในจิตใจ ออกมาสู่รูปธรรมที่แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศ สภาวะของความ เคลื่อนไหว วุ่นวาย 

แออัด เร่งรีบและแฝงไปด้วยความโดดเดี่ยวในขณะเดียวกัน ผ่านจิตรกรรมวาดสโตรกเส้น 2 มิติร่วม

สมัย 
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ขอบเขตของการสร้างสรรค์ผลงาน 

ขอบเขตของเนื้อหา 

ข้าพเจ้าต้องการแสดงเนื้อหาเรื่องราวสภาวะบรรยากาศของเมืองหลวงที่ส่งผลต่ออารมณ์
ความรู้ของข้าพเจ้าและถ่ายทอดทัศนคติผ่านสุนทรียภาพทางศิลปะ 

ขอบเขตของรูปแบบ 

ข้าพเจ้าถ่ายทอดผลงานออกมาในรูปแบบ 2 มิติ โดยอาศัยโครงสร้างรูปร่างรูปทรงของ
สถาปัตยกรรมเสาไฟฟ้า รถ ผู้คน สถานที่ส าคัญต่างๆในเมืองหลวง ในเชิงนามธรรม 

ขอบเขตของเทคนิค   

การใช้เทคนิคปากกาบนผ้าผืนใบ โดยใช้การสานเส้นปากกาเพ่ือสร้างมิติ ในงานจิตรกรรม 2 
มิติ โทนสี ขาว เทา ด า 

 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

- การรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือน าไปสร้างภาพร่างผลงาน  
- การร่างภาพและถ่ายภาพ บรรยากาศในกรุงเทพ หามุมมองและรูปแบบขององค์ประกอบที่

ตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกข้าพเจ้า  
- การน าเสนอภาพร่างของผลงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาและพัฒนาให้

สมบูรณ์  
- การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ผ่านกระบวนการเทคนิควาดเส้นปากกาสโตรกเส้น 2 มิติ

ในเชิงนามธรรม  
- การน าเสนอต่อกรรมการและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป  
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วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

- การศึกษารวบรวมข้อมูลจากสถานที่จริงในเมืองหลวง กรุงเทพมหานคร 

- การศึกษาบทความ วารสาร หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมเมืองหลวง 

- การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลก่อน น ามาสร้างสรรค์ผลงาน 

- การร่างภาพเพ่ือหาภาพผลงานที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกออกมาได้มากท่ีสุด 

- การสรุปผลงานที่ต้องการ ในการสร้างสรรค์และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ขยายเป็นผลงานจริง 

 

แหล่งข้อมูล 

ข้อมูลภาคสนาม  

- การศึกษาจากสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในเมืองหลวง(กรุงเทพฯ) ศึกษาลักษณะของ
สถาปัตยกรรมต่างๆ เช่น ตึก คอนโด ห้างสรรพสินค้า อาคาร เส้นทางการคมนาคม เสาไฟฟ้า สายไฟ 
รถยนต์ และรวมถึงผู้คน  

ข้อมูลภาคเอกสาร 

2545 “รายงานวิจัยแบบแผนและกระบวนการปรับแปลงเข้าสู่วิถีชีวิตแบบเมืองทองผู้ย้ายถิ่น
ฐานชาวอีสาน: กรณีศึกษาผู้ค้าหาบเร่ในมหานครกรุงเทพ” โดย ดร.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิ์พงษ์ หน้า 19-
22 

2515: สุพัตรา สุภาพ .ปัญหาสังคม. พิมพ์ครั้งที่1 พ.ศ.2515 .บริษัท ไทยวัฒนาพานิช จ ากัด 
หน้า117-119 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

- อุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูล กล้องถ่ายภาพ ปากกา ดินสอ สมุดบันทึก สมุดวาดเส้น 

- อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ โครงไม้ส าหรับขึงผลงาน ผ้าใบ ปากกา สีรอง
พ้ืน  
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บทที่ 2 

อิทธิพลที่มีต่อแนวความคิดและการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “รูปสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกต่อเมืองหลวง” เป็นการ

สร้างสรรค์ผลงาน ที่ถ่ายทอดทัศนคติมุมมองของข้าพเจ้าที่มีต่อกรุงเทพมหานคร ผสมผสานกับสภาวะ

จิต โดยน าอารมณ์ความรู้สึกมาสร้างสรรค์ มโนภาพที่เป็นนามธรรมสู่รูปธรรมโดยอาศัยทัศนธาตุทาง

ศิลปะในรูปแบบจิตรกรรมวาดเส้นปากกา 2 มิติ ซึ่งโดยได้รับอิทธิพลที่มีต่อแนวความคิด และอิทธิของ

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ดังนี้  

 

อิทธิพลที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมในสังคมเมืองหลวง 

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและเป็นจุดรวมของประชากรที่ย้ายถิ่นมา

จากภาคต่างๆ ด้วยแรงดึงดูดของเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวัฒนธรรม โดยลักษณะพิเศษของกรุงเทพฯมี

องค์ประกอบที่แตกต่างจากชนบท ทั้งในด้านของขนาด ความหนาแน่นของสถาปัตยกรรม ความ

หนาแน่นของประชากร รวมถึงความหลากหลายของวัฒนธรรม องค์ประกอบเหล่านี้ท าให้ผู้ที่ย้ายถิ่น

ฐานมาใหม่ จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตดั้งเดิมของตนเอง เพ่ือให้สอดคล้องกับเงื่อนไขสังคมเมือง

หลวง และที่ส าคัญคือเพ่ือความอยู่รอดด้วยความสงบสุข   

ประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าสนใจและต้องการที่จะศึกษาในเบื้องต้น ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้

ศึกษาจาก หนังสือทฤษฏีเกี่ยวกับสังคมเมืองหลวง โดยค้นพบว่า ประเด็นเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าสนใจก็ได้

ความสนใจจากนักสังคมวิทยาหลายท่านเช่นกัน ดั่งเช่น Louis Wirth ซึ่งเป็นนักสังคมวิทยา ที่สนใจ

และศึกษาจนถึงขั้นเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ เขาคิดค้นสร้างแนวคิดและทฤษฎีเพ่ือใช้อธิบาย หรือ

เป็นแนวทางการวิเคราะห์ “วิถีชีวิต” (a way of life) หรือ “วิถีการด าเนินชีวิต” (life style) ของคน

ในมหานคร  โดยในบทความนี้ข้าพเจ้าจะยกตัวอย่าง จากทฤษฎีของเขา คือ “คตินิยมแบบเมือง” 

(Urbanism as way of life)  

ในการพิจารณาวิถีชีวิตในสังคมเมืองเชิงจิตวิทยานั้น Louis Wirth ได้รับอิทธิพลจากงาน

เขียนของ Georg Simmel ที่ชื่อว่า “The Metropolis and Mental Life” ซึ่งได้รับการพิมพ์และ

เผยแพร่ ครั้งแรกในปี 1905 ผลงานชิ้นนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสภาพจิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในมหา

นครตามทัศนะของ Georg Simmel เขาได้อธิบายว่า การอาศัยอยู่ในมหานคร ท าให้เกิดการ
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เปลี่ยนแปลงทางด้านบุคลิกภาพ และด้านจิตใจของบุคคล และสิ่งที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านบุคลิกและจิตใจของบุคคลนั้นก็คือ ประสาทสัมผัสทั้งหลายของบุคคล ที่ได้รับการกระตุ้นมาก

เกินไป Georg Simmel กล่าวว่า พ้ืนฐานทางจิตใจของบุคคลที่อาศัยอยู่ในมหานคร จะถูกกระตุ้นทาง

ระบบประสาทอย่างหนักหน่วง ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและไม่สามารถที่จะ

หยุดยั้งได้ จากการกระตุ้นทั้งจากภายในและภายนอก ผลกระทบของเมืองต่อบุคคล เช่น การกระตุ้น

จากแสง สี เสียง กลิ่น หรือการกระท าของคนอ่ืนๆ ตลอดจนความต้องการส่วนตัวที่มีมากเกินไป ท า

ให้ชาวเมืองเกิดความเครียดและต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตนเองให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของ

สภาวการณ์แบบเมือง 

Louis Wirth ได้พิจารณาวิถีชีวิตในมหานครตามแนวคิดของ Georg Simmel โดยเสนอ

ความคิดว่า ในเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่จ านวนหนาแน่นและผู้คนมีความแตกต่างกันในเชิงสังคมและ

วัฒนธรรม ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้น จะถูกรบกวนจากสิ่งกระตุ้นต่างๆนานัปการ เช่น เสียงแตรรถ 

แสงไฟ การถูกสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ พฤติกรรมแปลกๆของบุคคลที่ก่อให้เกิดความร าคาญ ท าให้

บุคคลตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมของสังคมเมืองแตกต่างกันไป การเปลี่ยนแปลงตนเอง  จึงเป็น

สิ่งจ าเป็นเพื่อรักษาความสมดุลของจิตใจของตน และเป็นการปลดปล่อยจากสภาพการถูกรบกวนจาก

สิ่งเหล่านั้น 

ในการพิจารณาทางด้านโครงสร้างสังคม Louis Wirth ให้ข้อสรุป คล้ายคลึงกับข้อสรุป

ทางด้านจิตวิทยา แต่สะท้อนกระบวนการที่แตกต่างกัน เขาอธิบายว่าการที่ผู้คนจ านวนมาก อยู่กัน

อย่างหนาแน่น และผู้คนมีความแตกต่างกันทางด้านสังคม และวัฒนธรรม ท าให้เกิดการจ าแนก

แตกต่างในชุมชนมากมาย ซึ่งเห็นได้จากการแบ่งแยกแรงงาน (division of  labour) การอยู่ในสังคม

ที่มีความแตกต่าง ผู้คนก็จะมีความแตกต่างกันมาก แบบแผนการด ารงชีวิตก็จะแตกต่างกัน ลักษณะที่

แตกต่างกันดังกล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมของผู้คน เวลาจะถูกแบ่งไปใช้ในกิจกรรมและหน้าที่ต่างๆ 

กล่าวโดยย่อ Louis Wirth ได้ชี้ให้เห็นถึงปรากฏการณ์ในสังคมเมือง เช่น ความเครียดของ

ผู้คน ความแปลกแยกปัจเจกชนนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียระเบียบทางสังคม ตามทัศนะของเขา

วิถีชีวิตแบบเมือง เป็นสิ่งคุกคามจิตใจรวมถึงประสาท ท าให้คนเมืองแยกตัวจากคนอ่ืนๆ และท าให้เกิด

การจ าแนกแตกต่างขึ้นในสังคม นอกจากนี้Wirth ได้ค้นพบรูปแบบการกระท าทางสังคมที่เกิดขึ้นใน

สังคมเมือง และอธิบายรูปแบบของการกระท าทางสังคมเหล่านี้ด้วยเงื่อนไขเชิงโครงสร้างด้าน
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ประชากรศาสตร์ อันได้แก่ จ านวนมหาศาล ความหนาแน่นท าให้ต้องอยู่อย่างแออัด และความ

แตกต่างทางสังคม และวัฒนธรรมของผู้คน ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยในมหานคร1 

 

จากการที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาทฤษฎีของ Louis Wirth จึงสรุปได้ว่า 

- การขยายตัวของเมือง รวมถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมท าให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองมี

ความสัมพันธ์กันน้อย เมื่อเทียบกับวิถีชีวิตในชนบท 

- การติดต่อของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงนั้น จะเป็นการติดต่อแบบผิวเผิน เพราะผู้คนมัก

ถือเอาความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นเครื่องมือไปสู่เป้าหมายที่ตนเองต้องการในบางประการ  

- ด้วยความที่สังคมเมืองหลวงมีหลากหลายวัฒนธรรม ท าให้กฎหมายเท่านั้นจะท าให้ผู้คน

สามารถรักษาระเบียบ และช่วยแก้ปัญหาความหลากหลายของวัฒนธรรมนี้ได้ 

- เมื่อการเศรษฐกิจมีการเติบโต และการตลาดขยายตัวมากขึ้น ท าให้เกิดการแบ่งแยกชนชั้น

ทางสังคมมากขึ้นตามมา 

- ในส่วนของรูปแบบการใช้ที่ดินในเมืองหลวงนั้น ก็มักจะถูกแข่งขันและแย่งชิ่ง เปรียบเสมือน

ที่ดินเป็นทรัพยากรที่หายากและมีราคาแพง 

- อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท าให้ผู้คนมองสิ่งต่างๆในแง่ของตัวเงินมากกว่า

ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ 

- เมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ทางสังคม ระหว่างผู้คนในเมืองจะมีน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับ

ความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมชนบท เพราะชาวเมืองมักเป็นสมาชิกของหลายกลุ่ม จึงท าให้

ขาดจิตส านึกในการจงรักภักดีต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 

 

 

 

 

                                                           
1 ดร.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์ (2545). "รายงานวิจัยแบบแผนและกระบวนการปรับแปลงเข้าสู่วิถีชีวิต
แบบเมืองของผู้ย้ายถิ่นฐานชาวอีสาน: กรณีศึกษาผู้ค้าหาบเร่ในมหานครกรุงเทพ." 4-8. 
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อิทธิพลที่ได้รับจากประสบการณ์ตรง 
 

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “รูปสะท้อน

อารมณ์ความรู้สึกต่อเมืองหลวง” มาจากสภาวะสิ่งแวดล้อมในสังคมกรุงเทพมหานคร เนื่องจากโดย

พ้ืนฐานข้าพเจ้าเป็นคนต่างจังหวัด ที่เป็นส่วนหนึ่งของการถูกความเจริญทางด้านวัฒนธรรม และ

ความก้าวหน้าของการศึกษาในกรุงเทพฯได้ดึงดูดข้าพเจ้าได้เข้ามาใช้ชีวิตและศึกษาต่อ สภาพแวดล้อม

ที่สร้างความแปลกใหม่และแปลกตานี้คือ ภาพของสถาปัตยกรรม ตึกสูงระฟ้า วางสลับทับซ้อนกัน 

เมื่อเทียบกับท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าจากมาอาจเปรียบได้ว่าเป็นเป็นภูเขาสถาปัตยกรรม และด้วยความที่

สิ่งก่อสร้างมีรูปทรงทันสมัยและแปลกตา รวมถึงเส้นทางคมนาคมสลับทับซ้อน ถนนลอยฟ้า รวมถึง

ช่องทางการสัญจรหลากหลาย อาทิเช่น รถไฟฟ้าบนดิน รถไฟฟ้าใต้ดิน รถประจ าทางสาธารณะ เรือ

ด่วน รถยนต์ส่วนตัว รวมถึงเสียงของมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่สัญจรดังอืออ้ึงทั่วบริเวณ อากาศเต็มไปด้วย

หมอกควันและฝุ่นละลอง ข้าพเจ้ามักพบเห็น ระบบสาธารณูปโภค ท่อน้ า สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ 

เคเบิลทีวี ห้อยระโยงระยางอย่างไร้ระเบียบ รวมถึงพ่อค้า แม่ค้าหาบแร่ ร้านค้าแผงลอยริมทางเดินมี

ให้เห็นตลอดแนวถนน  

บรรยากาศเหล่านี้ท าให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกตื่นตาตื่นใจ และความรู้สึกแปลกใหม่ ปะปนกับ

ความสับสนวุ่นวาย เร่งรีบอย่างมีชีวิตชีวาเหมาะสมกับค าที่ว่า “เมืองที่ไม่มีวันหลับใหล” ดังนั้น

ข้าพเจ้าจึงน าอารมณ์ความรู้สึกในบรรยากาศเหล่านี้  มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

จิตรกรรมวาดสโตรกเส้นปากกาสองมิติ ที่อาศัยรูปทรงของสถาปัตยกรรม ผู้คน รถยนต์ หรือ

สิ่งแวดล้อมภายกรุงเทพฯ เพ่ือสะท้อนสภาวะความสับสนวุ่นวาย เคลื่อนไหว แออัด และโดดเดี่ยวใน

ขณะเดียวกัน  
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อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรมของศิลปิน 

IL LEE ศิลปินชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีที่มีชื่อเสียง เป็นหนึ่งในศิลปินที่ข้าพเจ้าได้รับ
อิทธิพลและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีการสร้างสรรค์ผลงาน ผลงานของเขา เป็น
ลักษณะ ผลจิตรกรรม 2 มิติร่วมสมัย โดยใช้ปากกาลูกลื่นวาดเส้นบนกระดาษ หรือผ้าใบ ด้วยเทคนิค
วิธีการของการทับซ้อนเส้นปากกา การสานเส้นของเขาท าให้เกิดร่องรอย รูปร่าง รูปทรง มิต ิน้ าหนัก 
และทิศทางของรูปทรงนามธรรม สร้างอารมณ์ท่ีมีความเคลื่อนไหวแต่แฝงไปด้วยความนิ่ง เฉียบคม 
และเด็ดขาด ซึ่งข้าพเจ้าน าความพิเศษในผลงานของท่านมาศึกษา รวมถึงปรับใช้ในการสร้างสรรค์เชิง
การวาดเส้นและมิติของผลงาน 
 

 

ภาพที่ 1 : ภาพผลงานของ IL LEE ศิลปินชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลี (ไม่มีการระบุรายละเอียดของ

ภาพผลงาน) 

ที่มา : เข้าถึงเมื่อ 1 ธันวาคม 2550, เข้าถึงได้จาก 
http://unbiasedwriter.com/art/contemporary-artist-il-lee%E2%80%99s-pen-art/ 
 

http://unbiasedwriter.com/art/contemporary-artist-il-lee%E2%80%99s-pen-art/
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ภาพที่ 2 : ภาพผลงานของ IL LEE ศิลปินชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลี (ไม่มีการระบุรายละเอียดของ

ภาพผลงาน) 

ที่มา : เข้าถึงเมื่อ 1 ธันวาคม 2550, เข้าถึงได้จาก 
http://unbiasedwriter.com/art/contemporary-artist-il-lee%E2%80%99s-pen-art/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://unbiasedwriter.com/art/contemporary-artist-il-lee%E2%80%99s-pen-art/
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สันติ ทองสุข เป็นศิลปินอีกหนึ่งท่านในดวงใจ ทีส่ร้างสรรค์ผลงานสะท้อนชีวิตการเป็นอยู่
ของคนในเมืองหลวง ที่มีอารมณ์ความรู้สึกวุ่นวาย แออัด ดิ้นรน เพ่ือความอยู่รอดในสังคม ผ่าน
ผลงานจิตรกรรม 2 มิต ิวาดเส้นสีน้ ามันบนผ้าใบ ที่เน้นให้เส้นแสดงรูปทรงและอารมณ์อย่างชัดเจน
แบบตรงไปตรงมา ผลงานศิลปกรรมของศิลปินท่านนี้มีอิทธิพลกับข้าพเจ้าในด้านการแสดงอารมณ์ท่ีมี
ความเด็ดขาดชัดเจน 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 : ชื่อภาพ บรรยากาศบนถนน (รางวัลดีเด่นของพานาโซนิค) ศิลปิน สันติ ทองสุข สร้างปี 13 

ก.ค. 2011 

ที่มา : เข้าถึงเมื่อ 1 ธันวาคม 2550, เข้าถึงได้จาก

https://drawihg.com/2011/07/13/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2

%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%

B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C/ 
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บทที ่3 

รูปแบบกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “รูปสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกต่อเมืองหลวง” ข้าพเจ้า

ได้ล าดับขั้นตอนวิธีการในการศึกษาภาคสนามและภาคเอกสาร รวมทั้งรวบรวมวิธีการในการ

สร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือหาความเป็นไปได้ที่มีความสอดคล้องกันระหว่างรูปแบบของเทคนิคและเนื้อหา

ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นข้าพเจ้าจึงก าหนดขอบเขตของรูปแบบวิธีการในการสร้างสรรค์ เพ่ือที่จะสามารถ

ช่วยให้การปฏิบัติผลงานเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ดังต่อไปนี้ 

 

ขั้นตอนการค้นคว้าข้อมูลการสร้างสรรค์ 

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลภาคเอกสาร 

ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลภาคเอกสาร จากหนังสือวิจัย บทความจาก วารสารและ

บทความจากอินเตอร์เน็ต ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับองค์ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร นอกจากการ

ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเมืองหลวงแล้ว ข้าพเจ้ายังศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผลงานของศิลปินที่ข้าพเจ้า

สนใจและน ามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า โดยศึกษาจากหนังสือรวบรวม

ผลงานหรือชีวประวัติ ศิลปินที่น ามาเป็นแรงบันดาลใจ อาทิเช่น II lee, สันติ ทองสุข เป็นต้น  

จากข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์ในข้างต้น ท าให้ข้าพเจ้ามีความรู้ความ

เข้าใจต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมของสังคมเมืองหลวง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศ

ไทย ซึ่งเป็นสถานที่ที่ข้าพเจ้า น าความรู้สึกจากการที่ได้สัมผัส มาสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมวาดเส้น 

2 มิติเชิงนามธรรม โดยอาศัยทัศนธาตุ ของศิลปะ เพ่ือสื่อสารแสดงซึ่งอารมณ์ความรู้สึกออกมาได้

อย่างชัดเจน 
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การศึกษาค้นคว้าภาคสนาม 

ข้าพเจ้าได้น าประสบการณ์จริงที่ได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศสังคมเมืองหลวงในกรุงเทพฯ ตาม

สถานที่ส าคัญต่างๆ อาทิ เช่น ย่านอาคารเก่าแก่บริเวณเยาวราช พาหุรัด ปากคลองตลาด และย่าน

เจริญกรุง ข้าพเจ้ามองเห็นเขตชุมชนแออัดแทรกตัวอยู่ระหว่างตึกใหญ่ หรือใต้ทางด่วน แหล่ง

เศรษฐกิจ ย่านสีลม ย่านสาทร ย่านเพลินจิต ย่านสุขุมวิท รวมถึงห้างสรรพสินค้าชื่อดัง เช่น สยาม

พารากอน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งสถาปัตยกรรมดังที่กล่าวมา ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า 

เปรียบเสมือนตัวแทนสถาปัตยกรรมแห่งยุคสมัย ซึ่งการเดินทางไปศึกษาจากสถานที่จริง ท าให้

ข้าพเจ้า เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนในกรุงเทพ ซึ่งมีหลากหลายเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ทั้งนักธุรกิจ พนักงาน 

กลุ่มคนใช้แรงงาน พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงคนไร้บ้าน  

การศึกษาในภาคสนามนี้ ข้าพเจ้าจ าเป็นต้องใช้วิธีการเดินเท่านั้น และใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯ 

โดยไม่ออกจากตัวเมืองเป็นเวลา 1 เดือน โดยพักอาศัยกับเพ่ือนสนิทที่มาจากต่างจังหวัด เช่นเดียวกับ

ตัวข้าพเจ้า และมีเหตุผลเดียวกันในการย้ายเข้ามาอาศัยในเมืองหลวง คือ การก้าวหน้าทางการศึกษา

และอาชีพ หลังจากท่ีข้าพเจ้าได้ใช้ชีวิตร่วมกับเพ่ือนเป็นเวลา 1 เดือน จึงค้นพบว่า อุปนิสัย ของเขาได้

เปลี่ยนจากเดิมมาก ซึ่งตรงกับทฤษฏี ของ Louis Wirth ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษาและอธิบายไว้ส่วนหนึ่ง

ของเนื้อหาในบทที่ 2  หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพ และศึกษาสภาพแวดล้อมในเมือง

ใหญ่จึงพบว่า ในเมืองหลวงมีความสะดวกสบายจริง การคมนาคมที่สะดวกมีหลากหลายทางเลือกใน

การเดินทาง ผู้คนเดินสวนทางกันโดยไม่มองหน้า น้อยมากที่จะเห็นรอยยิ้มบนใบหน้า     ท าให้สิ่งที่

ข้าพเจ้ารู้สึกต่อสภาพแวดล้อมดังกล่าว คือ ภาพของเมืองในจิตใจของข้าพเจ้า เต็มไปด้วยหมอกและ

ควันฝุ่นละออง ความวุ่นวายเร่งรีบ ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความโดดเดี่ยว และตัวเล็กเมื่อเดินอยู่ท่ามกลางใน

เมืองใหญ่  

ข้าพเจ้าเดินเก็บภาพบรรยากาศของเมืองโดยการถ่ายภาพ จากมุมมองของคนบนทางเดินเท้า

ข้างถนน เพ่ือให้ตนเองได้สัมผัสกับเสียงของแตรรถ วิถีของการวิ่งขึ้นรถเมล์ การขับรถปาดหน้าแย่งชิง

ลูกค้าของแท็กซี่ รวมไปถึงกลุ่มควันรถ เมื่อข้าพเจ้าหลับตาก็ยังคงได้ยินเสียงและกลิ่นของความวุ่นวาย

เหล่านี้ ข้าพเจ้าเลือกจับความรู้สึกดังกล่าวมาสร้างสรรค์ผลงาน โดยไม่อิงถึงความเหมือนจริงของ

สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว เพ่ือแสดงความรู้สึกที่เป็นนามธรรมออกมาสู่สาธารณะ

ต่อไป 
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ภาพที่ 4 : ภาพบรรยากาศของบุคคลในสังคมเมืองในอิริยาบถต่างๆ ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2559 
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ภาพที่ 5 : ภาพบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2559 
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ภาพที่ 6 : ภาพบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2559 
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ภาพที่ 7 : ภาพบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2559 
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ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “รูปสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกต่อเมืองหลวง” ได้มีการ

วางแผนล าดับขั้นตอนการปฏิบัติผลงาน ดังต่อไปนี้  

ขั้นตอนภาพร่าง 

 หลังจากการศึกษาจากการค้นคว้าข้อมูลภาคเอกสารและการถ่ายภาพบรรยากาศของเมือง

จากภาคสนามแล้ว ข้าพเจ้าน าภาพที่น่าสนใจที่แสดงมุมมองของความรู้สึกข้าพเจ้าได้ดีที่สุด ออกมา

ท าภาพร่างผลงาน ด้วยการอัดภาพลงบนกระดาษแล้ววาดเส้นหาองค์ประกอบและน้ าหนักแสงเหงา

จังหวะของพ้ืนที่ว่าง  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 : ขั้นตอนสร้างภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ 
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ภาพที่ 9 : ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ 
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ภาพที่ 10 : ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ 
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ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

- หลังจากท่ีได้ภาพร่างที่ต้องการแล้ว ข้าพเจ้าจึงน ามาร่างบนผืนผ้าใบที่เตรียมไว้ตามขนาดที่

ต้องการ โดยเริ่มจากการร่างรูปทรงใหญ่ๆไปหารูปทรงขนาดเล็กและรายละเอียดส่วนอ่ืนๆ

ของผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 : ภาพขั้นตอนการร่างและเริ่มวาดสโตรกเส้นในผลงานวิทยานิพนธ์ 
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- วาดเส้นสโตรกตามเพ่ิมน้ าหนักตามอารมณ์ความรู้สึก ขั้นตอนนี้ต้องสร้างสรรค์ผลงานอย่าง

ต่อเนื่องเพราะต้องให้ภาพมีอารมณ์เดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 : ภาพขั้นตอนการลงน้ าหนักของเส้นปากกาในผลงานวิทยานิพนธ์ 
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- วาดเส้นเพ่ิมน้ าหนัก เน้นจุดเด่นให้มีน้ าหนักเข้มชัดเจน และในส่วนของรายละเอียดวาดเส้น

ให้ฟุ้ง เลือนราง ก าหนดแสงระหว่างวัตถุให้สวยงาม หลังจากได้ภาพที่สามารถตอบสนองทั้ง

อารมณ์และความรู้สึกของข้าพเจ้าแล้ว จึงอยู่ในขั้นตอนของการทบทวนและเผยแพร่ผลงาน 

รวมถึงขอค าปรึกษาจากอาจารย์ผู้คุมวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 : ภาพขั้นตอนเก็บรายละเอียดเพ่ิมน้ าหนักเข้มของเส้นปากกาในผลงานวิทยานิพนธ์ 
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ขั้นตอนการวิเคราะห์และประมวลผลงานในเชิงทัศนศิลป์ 

ธาตุทางศิลปะที่มีการใช้ในการสร้างสรรค์ วิทยานิพนธ์ชุดนี้มีการน ามาใช้เป็นโครงสร้างหลัก 

ทัศนธาตุเหล่านี้ ช่วยให้ผลงานของมีความสมบูรณ์และตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้าได้เป็น

อย่างดี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานโดยอาศัยเทคนิควาดเส้นโค้ง เส้นตรง และเส้นหยักไปในทิศทาง

ต่างๆเคลื่อนไหวสลับทับซ้อนสร้างมิติตื้นลึก สร้างบรรยากาศของความขุ่นมั่วเป็นกลุ่มก้อน ไม่ชัดเจน

ของวัตถุที่เห็น ซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้ที่วุ่นวาย เคลื่อนที่รวดเร็ว และเงียบเหงาในขณะเดียวกัน 

เส้น (Line) คือ ร่องรอยที่เกิดจากเคลื่อนที่ของจุด หรือถ้าเราน าจุดมาวางเรียงต่อ ๆ กันไป 

ก็จะเกิดเป็นเส้นขึ้น เส้นมีมิติเดียว คือ ความยาว ไม่มีความกว้าง ท าหน้าที่เป็นขอบเขตของที่ว่าง 

รูปร่าง รูปทรง น้ าหนัก สี ตลอดจนกลุ่มรูปทรงต่าง ๆ รวมทั้งเป็นแกนหรือ โครงสร้างของรูปร่าง

รูปทรง เส้นเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของงานศิลปะทุกชนิด เส้นสามารถให้ความหมาย แสดง ความรู้สึก 

และอารมณ์ได้ด้วยตัวเอง และด้วยการสร้างเป็นรูปทรงต่าง ๆ ขึ้น  

เส้นมี 2 ลักษณะคือ เส้นตรง (Straight Line) และเส้นโค้ง (Curve Line) เส้นทั้งสองชนิดนี้ 

เมื่อน ามาจัดวางในลักษณะต่างกัน จะมีชื่อเรียกและให้ความหมายของความรู้สึกท่ีแตกต่างกันอีกด้วย 

ลักษณะของเส้น 

1. เส้นตั้ง หรือ เส้นดิ่ง ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่น เป็นสัญลักษณ์ของ

ความซื่อตรง 

2. เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย 

3. เส้นเฉยีง หรือ เส้นทะแยงมุม ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่ม่ันคง 

4. เส้นหยัก หรือ เส้นซิกแซก แบบฟันปลา ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว อย่างเป็นจังหวะ มีระเบียบ ไม่

ราบเรียบ น่ากลัว อันตราย ขัดแย้ง ความรุนแรง 

5. เส้นโค้ง แบบคลื่น ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ลื่นไหล ต่อเนื่อง สุภาพอ่อนโยน นุ่มนวล 

6. เส้นโค้งแบบก้นหอย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย หรือเติบโตในทิศทางที่หมุนวนออกมา ถ้า

มองเข้าไปจะเห็นพลังความเคลื่อนไหวที่ไม่สิ้นสุด 
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7. เส้นโค้งวงแคบ ให้ความรู้สึกถึงพลังความเคลื่อนไหวที่รุนแรง การเปลี่ยนทิศทางที่ รวดเร็ว ไม่หยุด

นิ่ง 

8. เส้นประ ให้ความรู้สึกท่ีไม่ต่อเนื่อง ขาด หาย ไม่ชัดเจน ท าให้เกิดความเครียด  

จะเห็นได้ว่าการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบจิตรกรรมวาดเส้น 2 มิติ เป็นวิธีการที่เรียบง่าย

ตรงไปตรงมาเหมาะสมต่อการแสดงออกของอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นสภาวะในเชิงนามธรรมสู่รูปธรรม

เพ่ือสื่อสารสร้างความเข้าใจได้ชัดเจนต่อผู้รับชมต่อไป 

รูปทรง(form) ข้าพเจ้าอาศัยรูปร่างรูปทรงของสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน

เสาไฟฟ้า สายไฟผู้คน ที่พบเจอในเหมืองหลวง(กรุงเทพ) โดยรูปร่างรูปทรงเหล่านั้นจะชัดเจนบ้าง 

หรือจางหายไปกับพื้นท่ีว่างของผลงาน 

น้ าหนัก(volume) ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานแบบโมโนโทน ขาว เทา ด า น้ าหนักภาพ

เกิดข้ึนจากการทับซ้อนของการวาดเส้นที่สร้างมิติใกล้ไกลในผลงาน 

แสงและเงา (light and shadow) แสงและเงาในผลงานของข้าพเจ้า เป็นแสงที่ก าหนดขึ้น

เอง เพ่ือเน้นวัตถุให้ชัดเจนหรือปล่อยให้วัตถุพล่ามัวไปกับพ้ืนที่ว่าง 

พื้นที่ว่าง (space) ข้าพเจ้าอาศัยพ้ืนที่ว่างเป็นทัศนธาตุที่สร้างความเคลื่อนไหวของรูปทรง 

ลดทอนรูปทรงของสถาปัตยกรรมและสร้างบรรยากาศที่ลึกลับ ขัดแย้ง ท าให้ผลงานมีนัยยะทางด้าน

อารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 
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บทที่ 4 

การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ 
 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า เป็นผลสืบเนื่องจากการสร้างสรรค์
ผลงานระยะชุดก่อนวิทยานิพนธ์ ดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าจึง
ประกอบด้วยกันสองระยะ โดยผลงานในระยะแรกนั้น ข้าพเจ้ามุ่งเน้นหาแนวทางการ
แสดงออกของเทคนิค รูปแบบวิธีการน าเสนอ จนเกิดเป็นผลงานที่ยังไม่เป็นที่พอใจมากนัก 
ต่อมาข้าพเจ้าจึงได้พัฒนาผลงานไปสู่ระยะ ชุดผลงานวิทยานิพนธ์ “รูปสะท้อนอารมณ์
ความรู้สึกต่อเมืองหลวง” ผลงานในระยะที่นี้มุ่งเน้นหาความสมบูรณ์ของเทคนิควิธีการและ
แนวคิดในการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานในระยะก่อนวิทยานิพนธ์ 

 จากการศึกษาค้นคว้าและการสร้างสรรค์ผลงานในระยะแรกนั้น ได้สร้างสรรค์จาก
แนวความคิดเกี่ยวกับ อารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อเมืองหลวง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษา
จากสถานทีีีจริงเก็บภาพบบรรยากาศโดยรอบกรุงเทพมหานคร และน าความรู้สึกที่ได้ มา
สร้างองค์ประกอบจากภาพถ่ายที่ได้บันทึกไว้ และขยายเป็นผลงานจริง ผลงานเป็นรูปแบบ
จิตรกรรมวาดเส้น 2 มิติในรูปแบบเชิงนามธรรม โดยใช้เทคนิควาดเส้นปากกาหัวพู่กัน 
ปากกาลูกลื่น ปากกาหมึกซึมบนผ้าใบ จะเห็นได้ว่าข้าพเจ้าทดลองใช้ปากกาหลายชนิด 
เนื่องจากยังจ าเป็นต้องทดสอบเพ่ือหาชนิดของปากกาที่ลงตัวที่สุด รวมถึงการทดลองสีรอง
พ้ืนบนผืนผ้าใบด้วย เหตุที่ข้าพเจ้าจ าเป็นต้องทดลองตั้งแต่การเลือกสีรองพ้ืนนั้น เพราะเมื่อ
ข้าพเจ้าได้ลงมือวาดเส้นปากกาบนผืนผ้าใบนั้น บางครั้งความไม่เรียบเนียนของพ้ืนผิวรองพ้ืน
ท าให้เส้นปากกาขาดจากกัน และปลายหัวปากการเกิดความเสียหายอาจท าให้น้ าหมึกเปื้อน
เป็นวงกว้างบนภาพผลงานได้ ดังนั้นการเริ่มศึกษาตั้งแต่ วิธีการรองพ้ืนผ้าใบขัดจนให้เกิด
ความเรียบเนียน จึงมีความจ าเป็นต่อการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก 
นอกจากจะค้นหาความพอดีของการรองพ้ืนแล้ว ยังจ าเป็นต้องดูเรื่องของสีที่จะน ามาทารอง
พ้ืนด้วย บางครั้งการเลือกสีที่เข้มหรืออ่อนจนเกินไป ท าให้มีผลต่อการสื่อสารของอารมณ์ของ
ภาพผลงาน หรือแม้กระทั่งขนาดของภาพผลงานก็เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าละเลยไม่ได้ ภาพผลงานที่
มีลักษณะเป็นแนวตั้ง แนวนอน หรือความยาวเท่ากันทุกด้านให้อารมณ์ความรู้สึกที่ต่างกัน 
ข้าพเจ้าจ าเป็นต้องก าหนดให้สอดคล้องกับภาพผลงานที่ข้าพเจ้าเลือก สุดท้ายการเลือก
องค์ประกอบของภาพที่จะน ามาเขียนเพ่ือให้ได้อารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
สังคมเมืองที่อยู่ภายใต้จิตใจของข้าพเจ้า 
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ภาพที่ 14 : ภาพผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1  

 ชื่อผลงาน    รูปสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกต่อเมืองหลวง 

 เทคนิค         ปากกาลูกลื่นบนผ้าใบ 

 ขนาด          140x200 ซม. 

 ปีที่สร้าง      2559 
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ภาพที่ 15  : ภาพผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2  

 ชื่อผลงาน รูปสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกต่อเมืองหลวง 

 เทคนิค  ปากกาลูกลื่นบนผ้าใบ 

 ขนาด  140x200 ซม. 

 ปีที่สร้าง  2559 
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ภาพที่ 16  : ภาพผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 

 ชื่อผลงาน รูปสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกต่อเมืองหลวง 

 เทคนิค  ปากกาลูกลื่นบนผ้าใบ 

 ขนาด  140x160ซม. 

 ปีที่สร้าง  2559 

 

 

 

 

 

 



  31 

ภาพที่ 17  : ภาพผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 

 ชื่อผลงาน รูปสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกต่อเมืองหลวง 

 เทคนิค  ปากกาลูกลื่นผ้าใบ 

 ขนาด  140x160ซม. 

 ปีที่สร้าง  25560 
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ภาพที่ 18  : ภาพผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 5 

 ชื่อผลงาน รูปสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกต่อเมืองหลวง 

 เทคนิค  ปากกาลูกลื่ีนบนผ้าใบ 

 ขนาด  140x160ซม. 

 ปีที่สร้าง  2560 
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 จากผลงานสร้างสรรค์ผลงานในระยะก่อนวิทยานิพนธ์  ท าให้ข้าพเจ้าทราบถึง
แนวทางและปัญหาอุปสรรค รูปทรงมีความชัดเจนมากจนเกินไป ท าให้ภาพไม่มีมิติ ขาดการ
เคลื่อนไหวของรูปทรงและเป็นระนาบเดียวกัน น้ าหนักของผลงานยังไม่มีความชัดเจนส่วนที่
ต้องเน้นและกลืนกับพ้ืนที่ว่างยังไม่แนบเนียน และสุดท้ายภาพรวมของผลงานยังไม่สามารถ
ให้อารมณ์ความรู้สึกของเมืองหลวงที่ วุ่นวาย แออัด เคลื่อนไหวเท่าที่ควร จากนี้ข้าพเจ้าจะ
น าไปวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ผลงานออกมาสอดคล้องกับเนื้อหา
และอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องการจะสื่อสารให้ได้มากที่สุด 
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การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานในระยะวิทยานิพนธ์  

 

 

 

ภาพที่ 19 : ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1  

 ชื่อผลงาน รูปสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกต่อเมืองหลวง หมายเลข 1 

 เทคนิค  ปากกาลูกลื่นบนผ้าใบ 

 ขนาด  150x200ซม. 

 ปีที่สร้าง  2560 
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การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “รูปสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกต่อเมืองหลวง” ข้าพเจ้า
สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานต่อเนื่องจากผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์  โดยยังคงพูดถึงสภาพแวดล้อม
ของกรุงเทพมหานคร ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 ข้าพเจ้าถ่ายทอดมุมมองของภาพให้เป็นภาพ
มุมต่ าเป็นภาพที่จ าเป็นต้องเงยหน้าดู ในภาพผลงานปรากฏภาพสถาปัตยกรรมของ ตึก 3 ตึก เสา
ไฟฟ้า รวมถึงภาพของผู้คนที่ดูเคลื่อนไหวบนกลางถนน ข้าพเจ้าตั้งใจให้ภาพดูคลุมเครือคล้ายมีหมอก
หรือควันลอยฟุ้งอยู่ทั่วบริเวณ ข้าพเจ้าใช้วิธีขีดเขียนสโตรกเส้นปากกา แบบโมโนโทน ขาว เทา ด า 
เพราะวิธีที่ข้าพเจ้าคิดว่าจะสามารถสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกที่สับสนวุ่นวาย คลุมเครือ หนาแน่น กดทับ
และแฝงไปด้วยความโดดเดี่ยวในขณะเดียวกัน 
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ภาพที่ 20 : ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2  

 ชื่อผลงาน รูปสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกต่อเมืองหลวง หมายเลข 2 

 เทคนิค  ปากกาลูกลื่นบนผ้าใบ 

 ขนาด  150x200 ซม. 

 ปีที่สร้าง  2560 
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ข้าพเจ้าถ่ายทอดมุมมองของภาพให้เป็นภาพมุมต่ า ในภาพผลงานปรากฏภาพที่ดูเหมือน 
สถาปัตยกรรมของ ตึก 2 ตึกถูกพาดด้วยถนนยกระดับ  ในมุมล่างสุดกึ่งกลางภาพแสดงภาพคล้าย
ลักษณะของบ้าน ข้าพเจ้าใช้การโสตรกเส้น สานเส้นให้เกิดน้ าหนักบริเวณด้านข้างทั้งสอง และปล่อย
ให้มีพ้ืนที่ว่างระหว่างกลางของรูปทรงตึกทั้งสอง ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกผลงานชิ้นที่สองข้าพเจ้าตั้งใจให้
เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่บีบอัดหนาแน่นและโดดเดียวในขณะเดียวกันต่อเนื่องจากผลงานชิ้นแรกและ
น าไปสู่ความรู้สึกทางนามธรรม 
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ภาพที่ 21 : ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 

ชื่อผลงาน    รูปสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกต่อเมืองหลวง หมายเลข 3 

เทคนิค       ปากกาลูกลื่นผ้าใบ 

ขนาด         140x185ซม. 

ปีที่สร้าง      2560 
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ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 ข้าพเจ้าทดลองการเขียนภาพของของเสาไฟฟ้าที่ระโยง
ระยางในกรุงเทพมหานคร ที่ดูไม่ปลอดภัยและอันตราย ข้าพเจ้าตั้งใจให้ภาพดู คลุมเครือ แออัด 
วุ่นวาย ใช้น้ าหนักเข้มเน้นในจุดกึ่งกลางภาพ ซึ่งเป็นภาพของเสาไฟฟ้า เพ่ือแสดงอารมณ์ความน่ากลัว
ของวัตถุออกมา ในส่วนล่างของภาพ ข้าพเจ้าจงใจวาดผู้คนที่มีความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวไม่นิ่ง 
และปล่อยให้พ้ืนที่ว่างระหว่างรูปทรงเป็นตัวสร้างมิติให้ภาพ ผลงานชิ้นนี้สามารถตอบสนองอารมณ์
และความรู้สึกของข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดี 
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ภาพที่ 22 : ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 

ชื่อผลงาน   รูปสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกต่อเมืองหลวง หมายเลข 4 

เทคนิค       ปากกาลูกลื่นบนผ้าใบ 

ขนาด         140x200 ซม. 

ปีที่สร้าง      2560 

 ข้าพเจ้าถ่ายทอดมุมมองทัศนคติของภาพให้เป็นภาพมุมต่ า และเส้นน าสายตาที่เน้นชัดเจน
มาก ที่ภาพผลงานปรากฏภาพสถาปัตยกรรมของรอบๆข้างและด้านหน้าบีบอัดอยู่  และข้าพเจ้าวาด
โสตรกเส้นไปในทิศทางพุ่งลึกเข้าไปภายในสร้างมิติภาพโดยเน้นให้จุดกึ่งกลางเข้มและค่อยๆกระจาย
น้ าหนักมารอบๆข้างของผลงาน ซึ่งผลงานจะให้อารมณ์ความรู้สึกที่ลอยฟุ้ง วุ่นวาย บางเบา แต่มุ่งเน้น
น าสายตาได้เป็นอย่างดี 
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ภาพที่ 23 : ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที ่5 

ชื่อผลงาน    รูปสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกต่อเมืองหลวง หมายเลข 5 

เทคนิค        ปากกาลูกลื่นบนผ้าใบ 

ขนาด         150x200 ซม. 

ปีที่สร้าง      2560 
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 ข้าพเจ้าถ่ายทอดมุมมองของภาพให้เป็นภาพมุมต่ า เนื่องจากต้องการแสดงความใหญ่โตของ
สถาปัตยกรรม ภาพผลงานปรากฏภาพสถาปัตยกรรมสูงเด่นตั้งเป็นสง่าพร้อมด้วย และความบางเบา
ของบรรยากาศโดยรอบ ภาพแสดงค่าน้ าหนักขัดแย้งของรูปทรงและพ้ืนที่ว่างอย่างชัดเจนเพ่ือให้
ความรู้สึกน่าสนใจลึกลับ น่าค้นหา บ่งบอกนัยยะของวิถีชีวิติคนเมืองต่อไป 
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บทที่ 5 

สรุป 

 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “รูปสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกต่อเมืองหลวง” เป็นผลงานทัศนศิลป์ที่
แสดงอารมณ์ความรู้สึก ความเคลื่อนไหว ความวุ่นวายวุ่นวาย แออัด เร่งรีบ และแฝงไปด้วยความโดด
เดีย่วใน ที่อาศัยทัศนธาตุทางศิลปะด้วยวิธีขีดเขียนสโตรกเส้นจิตรกรรม 2 มิต ิเชิงนามธรรม  
 หลังจากการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าใช้เวลาในการทบทวนถึงข้อบกพร่องต่างๆ ท าให้
ค้นพบได้ว่า ผลงานปรากฏสภาวะสองอารมณ์ที่ขัดแย้งและกลมกลืนขึ้นในผลงาน เมื่อพิจารณามอง
ผลงานจากระยะไกลจะได้พบอารมณ์หนึ่ง คือ อารมณ์ของความไม่ชัดเจน คลุมเครือ กลุ่มหมอกหรือ
ควัน แต่เมื่อมองในระยะใกล้ จะพบกับอารมณ์ของความเคลื่อนไหว เร่งรีบที่รุนแรง ซึ่งสะท้อนออกมา
จากการสโตรกเส้นด้วยความเร็วของข้าพเจ้า ซึ่งท าให้ผลงานสร้างสรรค์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
แต่อย่างไรก็ตามผลงานที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวลักษณะเป็นนามธรรม ให้ออกมาในรูปแบบ
ของรูปธรรม ไม่ง่ายที่จะสามารถถ่ายทอดออกมาได้ทั้งหมด ชุดผลงานยังคงมีข้อบกพร่อง ทั้งทางด้าน
เทคนิค และการสื่อสารแนวความคิด เพราะปัญหาหลัก ของการสร้างสรรค์คือจ าเป็นต้องท าอย่าง
รวดเร็ว เพ่ือให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก ณ ขณะนั้นออกมาให้ได้ แต่ด้วยความที่ลักษณะของเทคนิค คือ
การสโตรกเส้นปากกาลูกลื่น ที่ไม่สามารถเร่งจังหวะการเขียนหรือถ่ายทอดออกมาโดยฉับพลันได้  
เพราะลักษณะของเส้นที่เล็กและจ าเป็นต้องใช้เวลาในการสร้างสรรค์  ท าให้การสื่อสารของข้าพเจ้า
ผิดเพี้ยนไปจากเดิมบ้าง 
 ข้าพเจ้ามีระยะเวลาสองภาคการศึกษาในพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ ซึ่งข้าพเจ้าได้มาคลี่คลาย
รูปลักษณ์ในการแสดงออกทางศิลปะ และถือเป็นการศึกษาเรียนรู้ตามล าดับเป็นขั้นตอน มีการค้นคว้า
ข้อมูลเชิงลึกทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม เพ่ือน าประสบการณ์ข้อคิดต่างๆเข้ามาร่วมกระบวนวิธีการ
แสดงออกทางทัศนศิลป์ ท าให้ข้าพเจ้าค้นพบแนวทางการสร้างสรรค์ใหม ่ซึ่งต่อยอดจากพ้ืนฐานด้ังเดิม
อย่างไรก็ตาม ผลงานชุด รูปสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกต่อเมืองของข้าพเจ้าอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบ 
ในแนวทางของศิลปะร่วมสมัย ที่สามารถแสดงความเป็นไทยควบคู่กันไป แต่ข้าพเจ้ามีความมุ่งหวังว่า 
ผลงานชุดนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จุดประกาบความคิดเพ่ือจะสามารถ พัฒนาผลงาน ในล าดับที่สูงขึ้น
ต่อไป 
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รายการอ้างอิง 

รายการอ้างอิง 
 

ดร.พงษ์สวัสดิ์ สวสัดิพงษ์ (2545). "รายงานวิจัยแบบแผนและกระบวนการปรับแปลงเข้าสู่วิถีชีวิตแบบเมืองของผู้ย้าย
ถิ่นฐานชาวอีสาน: กรณีศึกษาผู้ค้าหาบเร่ในมหานครกรุงเทพ." 4-8. 

  

 

 

 



 45 

 



 46 

 
ประวัติผู้เขียน  

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ชนะ แสนสนั่นชัย 

วัน เดือน ปี เกิด 04 กันยายน 2533 
สถานที่เกิด จังหวัดเชียงราย 

วุฒิการศึกษา -ปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทยคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ จังหวัด
เชียงใหม่  
-ปริญญาโท สาขาจิตกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และศิลปไทย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ที่อยู่ปัจจุบัน 456 หมู่ 1 ต าบลโยนก อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 

รางวัลที่ได้รับ 2559 -  ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 30  

2559 -  ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 4   

    หัวข้อ "สัมพันธภาพและความรัก"  

2558 -  ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ปตท.  

2558 -  ร่วมแสดงนิทรรศการวาดเส้นนานาชาติ   
2558 -  ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม อมตะ ครั้งที่ 5  

2558 -  ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมธนาคาร UOB ครั้งที ่5  

2557 -  ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก หัวข้อ "บ้านเรา"   

2557 -  ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 60   

2557 -  รางวัลพิเศษ ศิลปกรรม TOSHIBA   

2557 -  ได้รับคัดเลือกไปศึกษาดูงานที่ อเมริกา   

  จากโครงการเยาวชนสร้างสรรค์งานศิลปะ  

2556 - Young Thai Artist Award 2013  

2556 - ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนศิลปะ   

  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ปี 2556  

2556 - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมโตชิบา ครั้งที่ 25  

2556 - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม  

  หัวข้อ วิถีพุทธล้านนา ณ เฮือนศิลปินนาชา ครั้งที่ 2  

2554 - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม   

  หัวข้อ วิถีพุทธล้านนา ณ เฮือนศิลปินนาชา ครั้งที่ 1 
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