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The small group of labors among our country , who is all behind every 
constructions included all the most important things. These group of people mostly 
not get any sympathy from others as much as they deserve , the reason might be 
their dirty clothes and all the dirt or the cement which is cover all of their body so 
people mostly not pay attention with them and had never noticed about their tough 
life. I do understand and noticed the beauty among the difficulty , I saw it as the 
beauty of a simplicity. This is become the inspiration for my work named “The house 
of an urban developer”. I collected the report by observation the house structure 
and the envelopment of the labors. Some of my work , I choosed some elements 
from the construction such as the roofs , the shading net to recreate by combination 
with other elements and put them into a new composition. I would like to present 
the work as the ant's eyes view  I present my art with the 2D black and white wood 
cut technique which is as simple as the labors life. The wood cut technique need 
just only a few tools to create compared with those labors house which also have 
been created with the simple elements. 

The reasons I decided to do this subject is because I would like to reflect 
the beauty of the labors house envelopment. I would like to expand the feeling to 
people will understand and honestly feel the labors life. Moreover , that will makes 
us pay more attention to those labors and people will valued everyone equally as 
we are humanity all deserve. 
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บทที่ 1  

บทน า 

 
 ความสัมพันธ์ระหวํางชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมีความสัมพันธ์กันทั้งด๎านการบริหาร การ
ปกครอง สังคมและเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะการพ่ึงพาอาศัยกันทางด๎านเศรษฐกิจ  ซึ่งจะพบวําชุมชน
ชนบทมีระบบเศรษฐกิจแบบปฐมภูมิ (Primary Sector) หรือภาคเกษตรกรรม สามารถยังชีพและ
เลี้ยงตนเองได๎  แตํยังคงต๎องมีความสัมพันธ์กับเมืองใสด๎านการพ่ึงพา ด๎านอุปกรณ์เครื่องใช๎และตลาด
จ าหนํายผลผลิต  สํวนเมืองมีระบบเศรษฐกิจแบบทุติยภูมิ (Secondary Sector) ได๎แกํ การแปรรูป 
และแบบตติยภูมิ (Tertiary Sector) เชํน การค๎าและการบริการ นอกจากความสัมพันธ์ที่กลําวมา
ข๎างตน๎ ยังมีรูปแบบความสัมพันธ์แบบต๎นไม๎ ทั้งในแนวตั้ง และแนวนอน ดังตํอไปนี้ 

1. องค์ประกอบทางด๎านสภาพแวดล๎อม ได๎แกํ ความต๎องการด๎านสภาพแวดล๎อมของ
ประชาชน คุณคําความนิยมของสังคม นโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงด๎านประชากร การ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงทางด๎านเทคโนโลยี 

2. ทรัพยากรภูมิภาค และชนบท ได๎แกํ ชนบทประกอบด๎วยทรัพยากรด๎าน แหลํงน้ า แรํธาตุ 
ที่ดิน การเกษตรกรรม ปุาไม๎ และแรงงาน 

3. หน๎าที่ของเมือง ชุมชนเมืองมีหน๎าที่ และกิจกรรมการใช๎ประโยชน์ด๎านการจัดหาที่อยูํ
อาศัย การศึกษา สันทนาการ การจ๎างงาน การบริการด๎านแรงงาน การคมนาคมขนสํง  และการค๎า 

4. สาธารณูปการของเมือง เชํน บ๎านพักอาศัย แฟลต โรงเรียน สวนสาธารณะ สถานีรถไฟ ที่
ท าการโทรศัพท์ และศูนย์การค๎า สถานพยาบาล  เป็นต๎น     
 5. สาธารณูปโภคของเมือง ได๎แกํ ระบบระบายน้ า การก าจัดขยะ ทํอแก๏ส ถนน และอ่ืนๆ 
เพ่ือความสะดวก และสุขอนามัยของการด าเนินชีวิตในเมือง 
 โดยความสัมพันธ์ดังกลําวมีความสัมพันธ์ทั้งในกลุํมเดียวกัน และความสัมพันธ์ระหวํางกลุํม 
เชํน กลุํมสาธารณูปโภค และสาธารณูปการของเมือง ต๎องการทรัพยากรจากชนบทมาเป็นวัตถุดิบ 
และปัจจัยทางด๎านการผลิต  ตลอดจนมีความต๎องการแรงงาน และหน๎าที่บางอยํางของเมือง  ในบาง
กรณีความจ าเป็นบางอยํางของเมืองก็เป็นที่ต๎องการของชุมชนชนบท เชํน ในแงํความเป็นศูนย์รวม 
ทางด๎านการติดตํอคมนาคม  การศึกษา การบริการด๎านรักษาพยาบาล เป็นต๎น1  

                                                           
1 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล๎อม มหาวิทยาลัยแมํโจ๎, "ทฤษฎีการวางผัง

เมืองและผังภาค,"  https://coursewares.mju.ac.th:81/e-
learning50/la471/course_chapt_menu.html. 
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  จากเนื้อหาข๎างต๎นจะเห็นได๎วําแท๎จริงแล๎ว ชนบท และเมืองที่ดูแตกตํางกัน กลับต๎องอิงอาศัย
กันอยํางแยกไมํได๎ ในสังคมเมืองยังต๎องใช๎ทรัพยากรจากชนบทในการด ารงชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ด๎าน
แรงงานมีความจ าเป็นอยํางยิ่งตํอสังคมเมือง ภาพของที่พักคนงานในเขตกํอสร๎างปะปนไปกับตึกราม
บ๎านชํอง พบเห็นได๎ทั่วไปในเมืองหลวง และปริมณฑล ในสายตาของข๎าพเจ๎านั้น ผู๎ใช๎แรงงานที่
เพียงน๏อตตัวเล็กๆ ตัวหนึ่งที่ชํวยขับเคลื่อนให๎สังคมเคลื่อนไปข๎างหน๎า มีความส าคัญไมํน๎อยเลยทีเดียว 
เพราะหากขาดแรงงานกลุํมนี้ ก็จะขาดแรงงานที่กํอสร๎างอาคารสถานที่ส าหรับประกอบกิจการงาน 
หรือที่พักอาศัยให๎คนทั่วไปใช๎งาน ข๎าพเจ๎าจึงเล็งเห็นวําผู๎ใช๎แรงงานเหลํานี้มีความส าคัญ จึงเกิดความ
สนใจที่จะศึกษาเรื่องราวการด าเนินชีวิตที่อพยพมาค๎าแรงงานตํางบ๎านตํางเมืองของคนกลุํมนี้  
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   

 วิถีที่ถูกมองข๎ามที่แฝงไปด๎วยการด าเนินชีวิตที่เรียบงํายและงดงาม ของแรงงานมนุษย์กลุํม
หนึ่งที่ผู๎คนสํวนใหญํเรียกพวกเขาวํากรรมกร ซึ่งในปัจจุบันมีบทบาทส าคัญในการกํอสร๎างเป็นอยําง
มาก เพราะในกํอสร๎างของอาคารหลังหนึ่งนั้น ต๎องใช๎ระยะเวลาในการกํอสร๎างเป็นเวลายาวนานและ
เกินกวําที่ผู๎รับเหมาจะสามารถท าได๎เพียงกลุํมเดียว ฉะนั้น จึงต๎องมีแรงงานที่เป็นก าลังหลัก คือ
คนงานกํอสร๎าง เพ่ือชํวยให๎งานกํอสร๎างอาคาร มีความสะดวก และรวดเร็วขึ้น  
 แตํอยํางไรก็ตามในสภาพความเป็นจริงแล๎ว คนงานกํอสร๎างยังถูกมองข๎ามไมํคํอยมีหนํวยงาน
เข๎ามาดูแลให๎ความส าคัญอยํางจริงจังนัก เห็นได๎จากสภาพแวดล๎อมความเป็นอยูํที่พักอาศัยของ
คนงานกํอสร๎าง ซึ่งถูกประกอบขึ้นด๎วยวัสดุงํายๆ โดยสํวนมากแล๎ว มักจะสร๎างด๎วยสังกะสีเป็นหลัก 
ของใช๎ตํางๆ ถูกดัดแปลงขึ้นโดยการใช๎เศษวัสดุเหลือใช๎จากงานกํอสร๎าง นับได๎วําเป็นการปรับตั วให๎
เข๎ากับสภาพแวดล๎อม และสังคมที่ต๎องดิ้นรน เพ่ือหาทางออกให๎กับชีวิตของตัวเอง และครอบครัว ซึ่ง
ในขณะเดียวกันสภาพความเป็นอยูํเหลํานี้ยังบอกเลําเรื่องราวของการด าเนินชีวิตที่หลากหลายจาก
ผู๎คนที่อพยพมาจากชนบทหํางไกล ผู๎คนเหลํานี้ได๎พาเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนใน พ้ืนที่เกําเข๎ามาสูํ
ชุมชนเมือง สํงผลให๎ข๎าพเจ๎าเกิดความประทับใจในความหลากหลายเชิงสัญลักษณ์ และวัฒนธรรมของ
แตํละพ้ืนที่  
 จากสภาพพ้ืนที่ และบรรยากาศที่ข๎าพเจ๎าได๎สัมผัสแล๎วนั้น ซึ่งดูไร๎ความเป็นระบบระเบียบไมํ
มีความเป็นสัดสํวน ขาดการเอาใจใสํดูแลสถานที่พักอาศัย แตํสิ่งเหลํานี้กลับกลายเป็นตัวจุดประกาย
ให๎ใจได๎สัมผัสถึงความงดงามของการด าเนินชีวิต สิ่งที่แอบแฝงไว๎ด๎วยความเรียบงําย และพอเพียง 
พร๎อมกับเชื่อมโยงให๎ผู๎คนภายนอก และบุคคลทั่วไปได๎เรียนรู๎ และสัมผัสถึงวิถีชีวิตของแรงงานที่หา
เช๎ากินค่ า รู๎ถึงคุณคําของการด ารงชีพ และการเอาตัวรอดภายใต๎สภาวะทางสังคมที่ก าลังพัฒนาไป
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อยํางรวดเร็ว ตลอดจนชํวยยกระดับให๎เห็นถึงความส าคัญของแรงงานมนุษย์ที่ไมํคํอยมีคนสนใจมาก
นักให๎มีคุณคําทางจิตใจ ผํานเรื่องราวในชีวิตจริงของกรรมกร  
 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “บ๎านของคนสร๎างบ๎านแปลงเมือง”  สร๎างสรรค์ผลงานศิลปะภาพ
พิมพ์แกะไม๎แบบ 2 มิติ ซึ่งเป็นเทคนิคภาพพิมพ์ที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบ และแนวความคิด บอก
เลําเรื่องราวผํานรํองรอยจากการสร๎างขึ้นด๎วยอุปกรณ์แกะไม๎ถํายทอดผํานเส๎น พ้ืนผิว แสงเงา ฯลฯ 
ลงบนแผํนไม๎ขนาดใหญํ แสดงเนื้อหาผํานโครงสร๎างสถาปัตยกรรม ผืนผ๎าแสลน ซึ่งมีเส๎นสายการทับ
ซ๎อนของหลังคาที่พักคนงานกํอสร๎าง น าเสนอผํานมุมมองแบบมุมเงย หรือมุมมองของมด (Ant’s 
Eyes View) ซึ่งให๎ความรู๎สึกถึงผู๎ต่ าต๎อยที่อยูํภายใต๎สิ่งที่ยิ่งใหญํ และดูมีพลังเปรียบเสมือนกับชีวิตของ
คนงานกํอสร๎างที่ต๎องใช๎พลังงานและหยาดเหงื่อที่มหาศาล เพ่ือแลกมาซึ่งคําแรงงาน เปลี่ยนมาเป็น
ก๎อนเงินที่น ามาจุนเจือสมาชิกในครอบครัวของเขาซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณคําที่ปรากฏออกมาอยํางเป็น
รูปธรรมที่เห็นได๎ ภายใต๎ความงดงามของการใช๎ทัศนะธาตุ หรือภาษาของทัศนศิลป์ด๎วยน้ าหนัก พ้ืนผิว 
และการจัดวาง เป็นสุนทรียภาพที่เรียบงํายคล๎ายกับชีวิตของคนสร๎างบ๎านแปลงเมือง 
 

สมมติฐานของการศึกษา 

 ข๎าพเจ๎าสร๎างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ แสดงออกโดยถํายทอดเป็นรูปแบบที่สื่อโดยน าสภาพ
พ้ืนที่ และบรรยากาศของที่พักคนงานกํอสร๎างนั้นแฝงไปด๎วยสุนทรียภาพอันเรียบงํายของบรรยากาศ
ในที่พักอาศัยของคนงานกํอสร๎างที่น าพาเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมของพ้ืนถิ่นเข๎าสูํเมืองหลวง ซึ่งสิ่งนี้แสดง
ถึงสัญลักษณ์ของแตํละพ้ืนถิ่น ซึ่งสํวนมากแล๎วเป็นบรรยากาศที่สามารถพบเจอได๎ในพ้ืนที่เขตกํอสร๎าง 
สิ่งเหลํานี้น ามาสูํความงดงามตํอจิตใจ ท าให๎ข๎าพเจ๎าได๎เรียนรู๎ และสัมผัส แงํมุมหนึ่งของเพ่ือนมนุษย์ 
สะท๎อนภาพออกมาให๎เห็นเป็นรูปธรรม อันสอดคล๎องกับวิธีคิดในการสร๎างสรรค์ ด๎วยการแสดงออก
ผํานเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม๎ ซึ่งใช๎ความละเอียดอํอน ประณีตในการสร๎างผลงาน มีผลตํอความรู๎สึก 
และมีคุณคําทางจิตใจ  
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ขอบเขตของการศึกษา 

1. ด๎านเนื้อหาของการสร๎างสรรค์มีแนวความคิดภายใต๎เรื่องราวของชีวิตของผู๎ใช๎แรงงานกํอสร๎างที่
อพยพมาอยูํในเมืองหลวง ทํามกลางที่พักอาศัยที่ถูกสร๎างขึ้นด๎วยความสมถะ  
2. ศึกษาหลักค าสอนทางพุทธศาสนา 
3. สร๎างสรรค์ด๎วยรูปแบบเหมือนจริงตามสภาพความเป็นอยูํอยํางแท๎จริงที่ข๎าพเจ๎าสัมผัสได๎  
4. การศึกษากระบวนการใช๎เทคนิคทางภาพพิมพ์โดยพัฒนารูปแบบ ด๎วยกระบวนการภาพพิมพ์แกะ
ไม๎ (woodcut) ซึ่งเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม๎เป็นเทคนิคที่สร๎างความละเอียด และเข๎าถึงเนื้อหาได๎อยําง
ชัดเจน 
 

ค านิยามศัพท์  

 1. Ant’s Eyes View มุมภาพที่มองมาจากระดับท่ีต่ ากวําระดับสายตา  
 2. Woodcut  ภาพพิมพ์แกะไม๎เป็นการพิมพ์แบบผิวนูน โดยใช๎มีดหรือสิ่วเป็น 
เครื่องมือในการแกะลงบนผิวไม๎ 
 3. ทัศนียภาพ   ปรากฏการณ์ของการเห็น ที่ขนาดของวัตถุจะคํอยๆ เล็กลงเมื่ออยูํ
ในระยะไกลออกไป 
 4. เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ลักษณะเดํนชัดทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในงานศิลปะ โดยทาง
ความคิด เรื่องราว รูปทรง หรือวิธีการ ที่ส าคัญที่สุด คือ ลักษณะสํวนรวมของงานที่เอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมแฝงอยูํ 
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บทที่ 2  

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 

การสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะของข๎าพเจ๎านั้นได๎รับอิทธิพลจากหลากหลายด๎านเพ่ือแสดงออก

ถึงจุดมุํงหมายสูํการสร๎างสรรค์ ศึกษาและพัฒนาการตํอยอดสูํกระบวนการสร๎างสรรค์และกลั่นกรอง

เป็นแรงบันดาลใจ  โดยแบํงลักษณะข๎อมูลของอิทธิพลทางด๎านเนื้อหา  อิทธิพลทางด๎านรูปแบบ และ

อิทธิพลทางด๎านเทคนิควิธีการดังตํอไปนี้ 

อิทธิพลทางด้านสภาพแวดล้อม 

อิทธิพลทางด๎านสภาพแวดล๎อมที่ข๎าพเจ๎าได๎รับแรงบันดาลใจนั้นเป็นสภาพของที่พักคนงาน

กํอสร๎างทํามกลางเมืองหลวงและเขตปริมณฑลซึ่งมีการกํอสร๎างอยูํเป็นจ านวนมากทั้งก าลังเริ่ม

กํอสร๎างและกํอสร๎างเป็นระยะเวลายาวนานแล๎วหลายปี  ซึ่งจะเห็นความแตกตํางกันไปในแตํละพ้ืนที่ 

ซึ่งสถานที่เหลํานี้ล๎วนแล๎วแตํมีเรื่องราวของการด าเนินชีวิตของคนหาเช๎ากินค่ าอยูํเป็นจ านวนมาก ทั้ง

คนไทยที่อพยพมาจากพ้ืนที่อีสาน และคนตํางชาติที่เดินทางเข๎ามาท ามาหากินในประเทศไทยของเรา 

เชํน พมํา กัมพูชา  ซึ่งแรงงานเหลํานี้ท าให๎ที่พักอาศัยของเหลําคนงานนี้มีความเป็นอยูํและวัฒนธรรม

ที่หลากหลาย อันกํอให๎เกิดสุนทรียภาพเชิงสัญลักษณ์ข้ึนมากมาย ซึ่งสิ่งเหลํานี้สํงผลให๎ข๎าพเจ๎าอยากที่

จะศึกษาความส าคัญของเรื่องราวและที่มาของการด าเนินชีวิตรวมถึงการใช๎ชีวิตประจ าวันของผู๎คน

เหลํานี้วํามีความเป็นอยูํอยํางไรและมีการรับมือกับสถานการณ์ทางโลกสมัยใหมํซึ่งมีวิวัฒนาการ การ

เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็วนับได๎วําเป็นสิ่งที่เป็นตัวกระตุ๎นให๎ผู๎คนได๎ตระหนักถึงคุณคําของการใช๎

ชีวิต ซึ่งในความเป็นจริงแล๎วกลุํมคนงานกํอสร๎างเหลํานี้ได๎ประคองและพยายามเอาตัวรอดจากแรง

กดดันตํางๆซึ่งมาจากทางสังคมและจากสายตาของเพ่ือนมนุษย์ด๎วยกัน เนื่องจากรูปลักษณ์ทาง

กายภาพภายนอกของคนงานกํอสร๎าง ซึ่งดูแตกตํางจากอาชีพอ่ืน จากสภาพการการแตํงตัวที่มอมแมม

รํางกายเปื้อนไปด๎วยเศษของปูนซีเมนต์ดูสกปรก ไร๎ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี ท าให๎เกิดการแบํงแยกทางสังคม 

และอาณาบริเวณที่พักอาศัยเองยังขาดความดูแล และเอาใจใสํมากนักท าให๎เกิดภาพลักษณ์ที่ไมํนํา

เชิญชวนให๎ผู๎คนภายนอกกล๎าเข๎าใกล๎มากนัก ฉะนั้นจึงเกิดการตั้งค าถามภายในจิตใจและตั้งข๎อสังเกต

ผํานการบันทึกและศึกษาอยํางถํองแท๎โดยการวิเคราะห์ลึกเข๎าไปมากกวําภาพลักษณ์ภายนอก ซึ่งสิ่งที่

ข๎าพเจ๎าพบเจอ ไมํได๎เห็นแตํลักษณะทางกายภาพของรูปลักษณ์ทางโครงสร๎างแตํข๎าพเจ๎าเล็งเห็นการ

ด าเนินชีวิตที่สมถะและเรียบงํายของชีวิตซึ่งแฝงไปด๎วยความงดงามที่อยูํในวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ของคนแตํละพ้ืนถิ่นที่เข๎ามาอาศัยอยูํในพ้ืนที่เดียวกัน ซึ่งสิ่งเหลํานี้เป็นตัวเชื่อมโยงให๎ผู๎คนภายนอกได๎
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เรียนรู๎สภาวะข๎างใน สถานที่นั้นๆและถูกถํายทอดผํานศิลปะท่ีเรียบงํายและสะท๎อนวัฒนธรรมของการ

ด ารงชีวิตที่หลากหลาย และงดงามอยํางลงตัว 

อิทธิพลจากความเชื่อ ความคิดทางศาสนาและปรัชญา 

โดยพ้ืนฐานของชาวไทยสํวนใหญํมีพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ในสภาวะที่ชีวิต

เผชิญกับสิ่งกระทบทั้งทางกาย และใจ ทั้งเรื่องดี และร๎าย พุทธศาสนาจึงเข๎ามามีบทบาทเป็นเครื่องน า

ทางให๎สามารถเอาตัวรอดอยูํได๎ในทุกสถานการณ์ ตลอดจนน ามาพัฒนาจิตใจให๎ยกระดับยิ่งขึ้น ในทาง

สร๎างสรรค์พุทธศาสนามีบทบาทเป็นอยํางมากในแงํของการพัฒนาจิตใจ ที่เติบโตควบคูํไปกับการ

แสดงออกทางการสร๎างสรรค์ ในที่นี้ข๎าพเจ๎าขอยกเอาบางสํวนของค าสอนทางพุทธศาสนาที่สํงผลตํอ

การเรียนรู๎ของข๎าพเจ๎ามาเป็นตัวอยํางที่ชี้ให๎เห็นวํา ไมํวํามนุษย์จะมีสภาวะแวดล๎อมใดๆ หรือมีฐานะ

ใด ก็สามารถมีความสุขสงบได๎ตลอดเวลา หากคิดถูกต๎อง และปฏิบัติตนตามแนวทางพุทธศาสนา 

ปรัชญาจากพระพุทธศาสนา 

ข๎าพเจ๎าเติบโตมาจากชนบทที่แวดล๎อมด๎วยความเรียบงําย ครอบครัว และญาติพ่ีน๎องตํางก็

ใกล๎ชิดพุทธศาสนา วิถีชีวิตที่ผู๎คน ชุมชน ข๎องเกี่ยวกับวัด เป็นภาพปกติพบเห็นได๎ทั่วไปในชนบท เมื่อ

เติบโตขึ้น และย๎ายที่อยูํเนื่องจากการศึกษา สิ่งที่ข๎าพเจ๎าได๎ซึมซับมาในวัยเยาว์ กลายเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว

จิตใจให๎ข๎าพเจ๎า อีกท้ังได๎ศึกษาเพ่ิมเติมอยํางละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นควบคูํไปกับการสร๎างสรรค์งานศิลปะ 

ทั้งสองนี้ได๎ให๎ค าตอบซึ่งกัน และกันอยํางแยกจากกันไมํได๎ ศาสนาจึงเกี่ยวข๎องกับการด ารงชีวิตของ

มนุษย์โดยตรง สอดคล๎องกับแนวเรื่องในการสร๎างสรรค์ของข๎าพเจ๎า กลําวคือ แรงงานของกรรมกร

เป็นสํวนเล็กๆ ที่ใช๎ความอุตสาหะ และหยาดเหงื่อแรงกายมหาศาล เป็นแรงงานกํอสร๎างตึกรามบ๎าน

ชํอง ให๎ผู๎คนได๎ใช๎ประโยชน์ การงานนี้ส าเร็จขึ้นได๎ก็ด๎วยเพราะความมานะอดทน ที่มนุษย์พึงมี ใน

สายตาของข๎าพเจ๎ามนุษย์กลุํมเล็กๆ นี้ ตํางก็มีความหมายไมํแพ๎กับผู๎ท าหน๎าที่อ่ืนๆ ในสังคมที่ตํางก็

ขับเคลื่อนให๎สังคมเจริญก๎าวหน๎าไปได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับเนื้อหาที่ข๎าพเจ๎าต๎องการจะบอกเลํา และ

ถํายทอดให๎ผู๎คนภายนอกได๎รับรู๎ถึงเรื่องราวชีวิตอันแฝงไปด๎วยพุทธปรัชญาของการด ารงชีวิตของคน

ในสังคมปัจจุบันนี้ 

หนึ่งในหลักค าสอนทางพุทธศาสนาที่ข๎าพเจ๎าศึกษา น ามาประกอบในการด าเนินชีวิต และ

สร๎างสรรค์ผลงานคือ ทํานอาจารย์พุทธทาส อินฺทปัญโญ ข๎อความตอนหนึ่งจากหนังสือที่ทํานแตํงได๎

กลําวถึง ศาสนากับการด ารงชีวิตของมนุษย์ไว๎วํา  
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พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร 

ค าวํา “ศาสนา” มีความหมายกว๎างขวางกวํา “ศีลธรรม” ศีลธรรมหมายถึงข๎อปฏิบัติเกี่ยวกับ

ประโยชน์สุขในขั้นพ้ืนฐานทั่วไป ; และมีตรงกันแทบทุกศาสนา, ศาสนาหมายถึงระเบียบปฏิบัติในขั้น

สูง ผิดแปลกแตกตํางกันไปเฉพาะศาสนาหนึ่งๆ ทีเดียว. ศีลธรรม ท าให๎เป็นคนดี มีการปฏิบัติไมํ

เบียดเบียนตนหรือคนอื่น ตามหลักสังคมทั่วๆ ไป แตํเมื่อได๎ปฏิบัติครบถ๎วนตามนั้นแล๎ว คนก็ยังไมํพ๎น

ทุกข์ท่ีมาจากเกิดแกํเจ็บตาย. ยังไมํพ๎นทุกข์จากการเบียดเบียนของกิเลส อ านาจของศีลธรรมได๎สิ้นสุด

ลงเสียกํอนที่จะก าจัดโลภะ โทสะ โมหะ ให๎สิ้นสุดไปได๎ และไมํสามารถก าจัดความทุกข์อันเกิดจากการ 

เกิด แกํ เจ็บ ตายได๎...2 

เมื่อรู๎วําสิ่งทั้งปวงไมํเที่ยง เป็นทุกข์ ไมํใชํตัวตน ยึดถือไมํได๎ และไปหลงใหลด๎วยไมํได๎. เราก็ต๎อง

ปฏิบัติตํอสิ่งทั้งปวงให๎ถูกต๎องด๎วยความระมัดระวัง คือเว๎นจากการท าชั่ว หมายถึงการละโมบโลภด๎วย

ลาภกิเลส ไมํลงทุนด๎วยการฝืนศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีตํางๆ เพ่ือไปท าความชั่ว อีกทางหนึ่ง

นั้นให๎ท าแตํความดีตามที่บัณฑิตสมมุติตกลงกันวําเป็นคนดี. แตํทั้งสองข๎อนี้เป็นเพียงขั้นศีลธรรม. ขั้น

ที่สามที่วํา ท าจิตให๎บริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร๎าหมองโดยประการทั้งปวงนั้นนั่นแหละ เป็นตัวพุทธ

ศาสนาโดยตรง หมายความวําท าจิตใจให๎เป็นอิสระ ถ๎ายังไมํเป็นอิสระจากอ านาจครอบง าของสิ่งทั้ง

ปวงแล๎ว จะเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไปไมํได๎ จิตจะเป็นอิสระก็ต๎องมาจากความรู๎วํา อะไรเป็นอะไร

ถึงท่ีสุด ถ๎ายังไมํรู๎จะไปหลงรักหรือหลงชังอยํางใดอยํางหนึ่งหลีกเลี่ยงไมํได๎ แล๎วจะเรียกวําเป็นอิสระ

แท๎จริงได๎อยํางไร คนเรามีความรู๎สึกอยูํสองอยํางเทํานั้น คือความพอใจกับความไมํพอใจ (อภิชฌาและ

โทมนัส)... 

ถ๎าศึกษาพุทธศาสนาโดยวิธีนี้แล๎ว แม๎คนตัดฟืนขายที่ไมํรู๎หนังสือก็จะเข๎าถึงตัวพุทธศาสนาได๎ 

ในขณะที่มหาเปรียญหลายประโยคที่ก าลังงํวนอยูํกับพระไตรปิฎกไมํอาจเข๎าถึงพระพุทธศาสนาได๎เลย. 

พวกเราที่มีสติปัญญาอยูํบ๎าง นําจะสามารถพินิจพิจารณาสิ่งทั้งปวง ให๎รู๎ตามที่เป็นจริงได๎ ฉะนั้น เมือ่

                                                           
2 สุขใจ, "พุทธศาสนามุํงชี้อะไรเป็นอะไร,"  

http://www.sookjai.com/index.php?topic=3992.0. 
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ถูกความทุกข์อะไรเข๎าแกํตัวเองแล๎ว ก็จะต๎องศึกษาสิ่งนั้นให๎เข๎าใจแจํมแจ๎งวํามันเป็นอยํางไรกันแนํ. 

ความทุกข์ท่ีเกิดข้ึน และก าลังเผาลนเราให๎เรําร๎อนอยูํนั้นมันคืออะไร เป็นอยํางไร มาจากไหน...3 

สรุปความวํา พุทธศาสนา คือวิชาและระเบียบปฏิบัติเพ่ือให๎รู๎วํา อะไรเป็นอะไร, เมื่อเรารู๎วํา 

อะไรเป็นอะไรถูกต๎องจริงๆ แล๎วไมํต๎องมีใครมาสอนเราหรือมาแนะน าเรา เราก็ปฏิบัติตํอสิ่งนั้นๆ 

ถูกต๎องได๎ด๎วยตนเอง แล๎วกิเลสก็จะหมดไปเอง เราเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งขึ้นมาทันที เราจะ

ปฏิบัติอะไรไมํผิดขึ้นมาทันที เราจะลุถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได๎ หรือที่ชอบเรียกกันวํามรรคผล

นิพพาน นี้ได๎ด๎วยตนเอง เพราะการที่เรามีความรู๎วําอะไรเป็นอะไรโดยถูกต๎องถึงที่สุดอยํางแท๎จริง

เทํานั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
3 พระพุทธเจ๎าสอนอะไร แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดย ร.ศ.ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร 

และคณะ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2547, "ความไมํมีตัวตน (อนัตตา),"  
http://www.easyinsurance4u.com/buddha4u/core_4.htm. 
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อิทธิพลทางด้านรูปแบบทางศิลปกรรมและเทคนิควิธีการ 

 อิทธิพลทางด๎านรูปแบบศิลปกรรมที่ข๎าพเจ๎าได๎รับแรงบันดาลใจนั้นเป็นสภาพของโครงสร๎าง

ของที่พักอาศัยของคนงานกํอสร๎างโดยน าเสนอผํานรูปลักษณ์ของโครงสร๎างที่เป็นสภาพของที่พัก

อาศัยที่ไมํคํอยสมบูรณ์มากนัก แตํแฝงไปด๎วยสุนทรียภาพของการด าเนินชีวิต แสดงออกถึงเนื้อหาที่

ตรงไปตรงมา และถํายทอดผํานกระบวนการทางเทคนิควิธีการทางภาพพิมพ์ ซึ่งการสร๎างสรรค์ผลงาน

ภาพพิมพ์แกะไม๎ในรูปแบบเหมือนจริง ซึ่งข๎าพเจ๎าได๎รับอิทธิพลจากศิลปินหลายๆ ทําน ทั้งในเรื่อง

แนวความคิด  เนื้อหา  รวมไปถึง การแสดงออกของตัวผลงาน ที่สํงผลทั้งทางตรง และทางอ๎อมตํอ

การสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะในชุดนี้ 

อิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปิน 

อาจารย์ประพันธ์  ศรีสุตา 

 ข๎าพเจ๎าได๎รับอิทธิพลจากผลงานภาพพิมพ์แกะไม๎ของ อาจารย์ ประพันธ์ ศรีสุตา  ที่บอกเลํา

เรื่องราวของชีวิตในชนบท เมื่อครั้งแรกที่ข๎าพเจ๎าได๎เห็นผลงานของอาจารย์ ประพันธ์   ศรีสุตา  

ข๎าพเจ๎ารู๎สึกมีแรงผลักดันที่จะสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นอยํางมาก เนื่องจากความรู๎สึกภายในเสมือน

ได๎กลับไปในวัยเด็กอีกครั้ง งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประพันธ์ สะท๎อนความทรงจ าอันสุนทรีของชีวิต

ในวัยเด็ก ซึ่งในตัวผลงานนั้นมีการแสดงภาพกิจกรรมของผู๎คนในชนบทท างานอยํางขยันขันแข็ง ไมํวํา

จะเป็นผลงานคนหาปลา คนตัดอ๎อย ชาวนาบนลานนวดข๎าว สิ่งเหลํานี้ล๎วนแล๎วแตํเป็นความทรงจ าที่

เลือนหายไปจากสังคมปัจจุบันเป็นเวลายาวนาน ซึ่งผลงานของอาจารย์นั้น เป็นตัวบอกเลํา และ

สะท๎อนเรื่องราวให๎กลับมา มีชีวิตอีกครั้งในภาพพิมพ์แกะไม๎แหํงความทรงจ า 

 ผลงานภาพพิมพ์แกะไม๎ของอาจารย์ ประพันธ์ ศรีสุตา เป็นภาพผลงานแบบขาวด า มีจังหวะ

ของการแกะที่พลิ้วไหว ให๎ความรู๎สึกที่สนุกสนาน มีเสนํห์ที่รัดตรึงจิตใจ ผู๎ชมให๎ความรู๎สึกสนุกสนานไป

กับเส๎นสายที่อิสระ และจินตนาการที่บรรเจิดของศิลปิน องค์ประกอบของภาพที่ ซ้ าไปซ้ ามา เชํนรูป

เด็กๆ ที่คล๎ายกันไปหมดก็ตาม แทนที่จะสร๎างความเบื่อหนําย แตํกลับสร๎างความอบอํุนคุ๎นเคย และ

ความสบายใจเข๎ามาแทนท่ี  การจัดวางองค์ประกอบภายในภาพอันชาดฉลาดลายเส๎นอิสระ และพลิ้ว

ไหวท าให๎มีอิริยาบถของคนในภาพเป็นธรรมชาติ มีชีวิตชีวาและจินตนาการแบบไมํมีที่สิ้นสุด ซึ่งแม๎วํา

อาจารย์ประพันธ์ จะเน๎นอยูํเสมอวําเขาเป็นจิตรกรที่บังเอิญได๎มาเป็นศิลปินภาพพิมพ์ แตํผลงานที่
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อาจารย์แสดงออกมานั้นก็เผยให๎เห็นความรู๎ความส าคัญ และฝีมือทางเชิงชํางที่ผํานการฝึกฝนมาทั้ง

ทฤษฎี และปฏิบัติมาแล๎วอยํางช่ าชอง4  

 จากพ้ืนเพของศิลปินที่มาจากชนบท ผลงานของทํานจึงมีจิตวิญญาณของความเป็นชนบทอยูํ

มาก เป็นประสบการณ์ที่คล๎ายคลึงกัน จึงเป็นแรงผลักดันให๎ข๎าพเจ๎าได๎ถํายทอดผลงาน โดยมีเนื้อหา

อันมีจุดเริ่มต๎น และรากความคิดมาจากความเป็นชนบท อีกทั้งการแสดงออกอันเรียบงํายผํานเทคนิค

ภาพพิมพ์แกะไม๎ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ข๎าพเจ๎ามีความสนใจเป็นทุนเดิมอยูํด๎วยแล๎ว ผลงานของทํานจึงเกิด

แรงผลักดันที่ส าคัญแกํข๎าพเจ๎าได๎สร๎างสรรค์ผลงานเรื่อยมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 ArtBangkok, "เปิดกรุศิลปกรรมของประพันธ์ ศรีสุตา,"  

http://www.artbangkok.com/?p=6164. 
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ภาพที่ 1     ภาพผลงาน ประพันธ์  ศรีสุตา  

            ชื่อผลงาน “ขอเลํนด๎วยคน”  

           ขนาด : 51 x 63 ซม.  

            เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม ๎ 

 ปีที่สร๎าง พ.ศ. 2510 

 

 

ภาพที่ 2 ภาพผลงาน ประพันธ์  ศรีสุตา  

            ชื่อผลงาน “เลิกงาน”   

           ขนาด : 36 x 57.5 ซม.  

            เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม ๎ 

 ปีที่สร๎าง พ.ศ. 2510 
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด  พงษ์ด า 

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด  พงษ์ด าเป็นศิลปินที่มีเอกลักษณ์ในการแสดงออกทาง

ศิลปะที่เป็นแบบเฉพาะตัว ผลงานศิลปะของอาจารย์ประหยัด  พงษ์ด า มีความเป็นบ๎านนอกชนบท 

ทั้งรูปแบบและความรู๎สึก จุดเริ่มต๎นของการสร๎างงาน อาจารย์ประหยัด พงษ์ด า จะต๎องเกิดความรู๎สึก

ที่อยากจะท า เข๎าใจที่มา หลับตานึกภาพออก  และมีจุดหมายที่ก าหนดไว๎ลํวงหน๎าวํา จะท าอะไร และ

ผลที่ออกมาจุดหมายนั้นคืออะไร อยูํในระดับไหนเสียกํอน ด๎วยเหตุที่เคยอยูํเคยเข๎าใจซาบซึ้งในเรื่อง

ของธรรมชาติ บรรยากาศ และวิญญาณของชนบท จึงชอบที่จะใช๎ธรรมชาติ บรรยากาศ และรูปกิริยา

ของสัตว์ตํางๆเป็นสิ่งบันดาลใจให๎เกิดความคิด  จอมปลวกไมํใชํกองดินธรรมดาตามความเชื่อมาแตํ

เด็กวํา เป็นที่อยูํอาศัยของวิญญาณหรือผีจากจุดนั้นกํอให๎เกิดความคิดแทนไปด๎วยรูปทรงสัตว์ เชํน นก 

แมว ซึ่งเป็นนกกลางคืน สร๎างบรรยากาศให๎เกิดความเงียบ สงบ อาจเป็นกลางคืน  และตอนเย็นเกือบ

มืดซึ่งจะมีเสียงของสัตว์และแมลงตํางๆนานา สิ่งเหลํานี้เกิดขึ้นจากความคิด ความทรงจ า  มาตัด มา

แตํง เพ่ือให๎ผู๎ชมได๎รับรู๎สัมผัส ความรู๎สึกของอาจารย์ประหยัด วํามีผลตํอผลงานที่สร๎างขึ้นอยํางไร      

 ผลงานศิลปะของอาจารย์  ประหยัด พงษ์ด า  ได๎ยึดหลักทฤษฎีบางอยํางเกี่ยวกับการวาง

องค์ประกอบของงาน ซึ่งมี หลักการใหญํที่ค านึงถึงเสมอ คือ ความมีเอกภาพ  (Unity) ความประสาน

สัมพันธ์ (Harmorny)  ความมีจิตภาพ วิญญาณ (spirit) 

 ความมีเอกภาพ  (Unity) เรื่องราวของงานที่สร๎างขึ้นต๎องสับสน มีความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันในเนื้อเรื่อง ความคิด อารมณ์ แตํไมํใชํวําทุกอยํางต๎องกลมกลืนกันไปเสียทั้งหมด ในความเป็น

เอกภาพนั้นอาจจะหรือยํอมมีความขัดแย๎งเกิดข้ึนได๎ และสิ่งนั้นจะเป็นตัวกํอให๎เกิดรสชาติได๎แตํต๎องไมํ

เป็นความขัดแย๎งท่ีรุนแรงจนเกิดความสับสน รู๎สึกถึงความแตกแยกไมํเป็นเรื่องเดียวกัน ทั้งภาพที่เห็น

ด๎วยตา และความรู๎สึกที่เกิดขึ้นทางใจ มีความเป็นตัวของตัวเอง คือลักษณะพิเศษเฉพาะตัว 

เปรียบเทียบให๎เห็นได๎งํายๆ คือเป็นลายมือของคนเดียวกัน ในงานชิ้นหนึ่งนั้นจุดมุํงหมายในการสร๎าง

ให๎เกิดความรู๎สึก อารมณ์ในลักษณะใด เชํน ความวังเวง ความเงียบ จะมีความเหงาความลึกลับเข๎า

ปะปนก็ไมํขัดกัน แตํถ๎ามีเรื่องความรุนแรง ความชุลมุนวุํนวายเข๎ามา ก็จะกํอให๎เกิดความสับสน ไมํมี

ความเป็นเอกภาพเสียความรู๎สึกและเจตนา 

 ความประสานสัมพันธ์ (Harmorny)  ความประสานกันระหวํางเส๎นกับระหวํางเนื้อที่ เส๎น

เป็นตัวก าหนดให๎รู๎เรื่องราววําเป็นอยํางไร เป็นสิ่งของ สัตว์ ต๎นไม๎ ทุกอยํางเส๎นเป็นตัวก าหนดให๎เกิด

ขอบเขตของสี แม๎แตํสิ่งของเดียวกัน เชํน แมวสีด า ขาว เส๎นเป็นตัวก าหนดของสีด าขาวของแมววําด า
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อยูํแคํไหน ขาวมีปริมาณเทําไหรํ เส๎นยังเป็นตัวชี้ในขอบเขตของแมวทั้งตัวให๎รู๎รูปทรงของแมว ใหญํ 

เล็ก ยาว ความเข๎ากันได๎ของเส๎นระหวํางเนื้อที่ เสริมสร๎างกันด๎วยเส๎นเล็กเส๎นใหญํ การสอดคล๎องกัน

ในลีลาของเส๎นไมํขัดไมํขืนความกลมกลืนกับความประสานกันของทิศทางเดินของเส๎น รวมถึงจังหวะ

ความพอดีของความสั้นยาวของเส๎น กลุํมใหญํกลุํมเล็กของเรื่องราวที่ก าหนดขึ้นด๎วยเส๎น มีความ

ประสานสัมพันธ์กันกันระหวํางเส๎นขอบเขตกับระหวํางเนื้อทีถ๎ามีความประสานสัมพันธ์กันดีก็จะ

เกิดผลงดงามนําดู ไมํขัดตา 

 ความประสานสัมพันธ์ด๎วยคําของแสงและเงา (Harmorny with chiaroscuro )  ค าวํา 

chiaroscuro หมายถึงคําของแสงและความมืด กลําวคือ ความอํอนแกํของความสวํางและมืดที่เกิด

จากแสงกระทบวัตถุและสํวนที่แสงสํองไปไมํถึงเกิดความมืดขึ้น  ในการสร๎างงานจิตรกรรมและภาพ

พิมพ์ ก็หมายถึงการระบายสีให๎เกิดน้ าหนักอํอนแกํ ด า ขาว  ตามรูปเรื่องที่ก าหนดโดยมีสํวนสัก

ปริมาตรที่เหมาะสมพอดี การให๎น้ าหนักอํอนแกํ   สามารถสร๎ างจินตนาการอารมณ์ให๎เกิดขึ้นได๎ 

น้ าหนักของแสงและสีที่เกิดขึ้น โดยการจัดให๎เกิดการประสานกันได๎พอดีกับเรื่องราวนั้นๆจะเป็น

ผลกระทบจิตใจให๎เกิดอารมณ์ได๎อยํางดี แสงที่ลอดชํองหน๎าตํางมากระทบกับวัตถุ เชํน พระพุทธรูปใน

วิหาร ซึ่งแสงสลัว เปิดหน๎าตํางให๎แสงพอดีไมํสวํางเกิดไป จะเกิดบรรยากาศเงียบสงบคุมจิตใจให๎ผู๎เห็น

ให๎นิ่งได๎ ถ๎าเปิดหน๎าตํางกว๎างทุกบาน แสงสวํางจะเกิดทุกมุม ความจัดของแสงจะท าให๎รู๎สึกอยูํ

ภายนอกไมํสงบ นี่คือตัวอยํางงํายของความทุกต๎อง ความเข๎าได๎ และการประสานสัมพันธ์กันของแสง

และเงาอีกประการหนึ่ง ทิศทางของแสงและเงาที่เกิดขึ้นต๎องไมํขัดตํอความรู๎สึกและความเป็นจริง 

 ความมีจิตภาพ วิญญาณ (spirit)  งานที่สร๎างขึ้นตามจินตนาการ หรือสร๎างขึ้นไมํวําจะเป็น

จากแบบ จากการจัดการคิดขึ้นเอง จุดแรกเริ่มจากการสร๎างงานคือ จะท าอะไร ต๎องการให๎เป็นอะไร 

การสร๎างงานศิลปะท าได๎หลายรูปแบบ จะเป็นภาพเหมือนจริงหรือภาพที่เกิดขึ้นโดยความคิดจาก

จินตนาการ หรือได๎ความบันดารใจจากสิ่งใดก็ตามผลสุดท๎ายที่ต๎องการคือ อยากได๎อะไร อยากให๎เป็น

อะไร ความรู๎สึกนึกได๎นั้นไมํจ าเป็นต๎องเป็นสิ่งที่เหมือน หรือบอกเลําด๎วยรูปทรงที่เป็นหรือคล๎ายของ

จริง  การประกอบกันของหลายสิ่ง เชํน สี น้ าหนักขาวด า จังหวะ ทิศทางของเส๎น สี ปริมาตร ของสี 

สิ่งเหลํานี้ประกอบกันท าให๎ผู๎ชมได๎สัมผัสพบเห็นคล๎อยตามจินตนาการของศิลปินได๎ด๎วย  ความสามรถ
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ที่ไมํต๎องพ่ึงพารูปแบบ สปิริต(spirit)   ก็คือ สิ่งหนึ่งที่ไมํเห็นด๎วยตาแตํสามารถกระทบใจให๎ผู๎ชมได๎เห็น

และรู๎สึกได๎5 

 ในชํวงปี พ.ศ.2555 ข๎าพเจ๎ามีโอกาสได๎รํวมเป็นลูกมือให๎กับอาจารย์ในการท างานภาพพิมพ์

แกะไม๎ของทําน จากการที่ได๎ใกล๎ชิดกับทํานในชํวงดังกลําว ด๎วยความเมตตา และความรักที่ทํานมีตํอ

ลูกศิษย์ และคนรอบข๎าง ทํานจึงมีอิทธิพลในการสร๎างสรรค์งานศิลปะของข๎าพเจ๎าในหลายๆ ด๎าน 

ประกอบด๎วย เทคนิควิธีการท างานที่มีแบบแผน เป็นไปอยํางมีระบบระเบียบ วิธีคิดหลักการในการ

สร๎างสรรค์ผลงานศิลปะ ตลอดจนการด าเนินชีวิตของทํานที่ทํานท าเพ่ือผู๎อ่ืนอยูํเสมอ ทํานจึงเป็น

ศิลปินที่มีอิทธิพลตํอข๎าพเจ๎าทั้งในด๎านการแสดงออกทางศิลปะ และมีอิทธิพลทางจิตใจให๎แกํข๎าพเจ๎า 

 

 

 

ภาพที่ 3 ภาพผลงาน ประหยัด  พงษ์ด า  

 ชื่อผลงาน “ยามเช๎า”   

 ขนาด : 63 x 42 ซม.  

            เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม ๎

 ปีที่สร๎างผลงาน : 2524 

                                                           
5   ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ด า,  (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์, 2557). 
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ภาพที่ 4 ภาพผลงาน ประหยัด  พงษ์ด า 

  ชื่อผลงาน ความสมบูรณ์ของแผํนดิน 

  ขนาด : 120 x 240 ซม.  

  เทคนิค : สีอะคริลิกบนแผํนไม๎แกะ 

  ปีที่สร๎างผลงาน : พ.ศ.2557ผลงานชิ้นสุดท๎ายของศาสตราจารย์เกียรติคุณ  

    ประหยัด พงษ์ด า  
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Emma Stibbon 

 Emma Stibbon ศึกษาที่ Portsmouth College of Art, Goldsmith College และ 

University of West of England ปัจจุบันเธอเป็นวิทยากรอาวุโสด๎านภาพพิมพ์จาก University of 

Brighton เธอได๎รับรางวัลศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ เธอได๎เป็นศิลปินในพ าพักหลายครั้ง 

รวมถึงได๎รับทุนการศึกษา Derek Hill ที่โรงเรียน British School ในกรุงโรม (2010) นอกจากนี้เธอ

ยังได๎เข๎ารํวม The Arctic Circle 2013 ซึ่งเป็นงานศิลปะและวิทยาศาสตร์ที่เดินทางไปยัง

อาร์กติกเซอร์เคิล6 

 Emma Stibbon ใช๎ภาพทิวทัศน์เป็นแหลํงข๎อมูล ในสํวนลึกของเธอได๎สร๎างสิ่งที่เรียกได๎วํา

คล๎ายคลึงกับรูปแบบความเป็นโรแมนติก และความรู๎อันลึกซึ้งสะเทือนอารมณ์ ในภาพทิวทัศน์ของ

การถูกละทิ้งหรือสถานที่อันรกร๎างอยูํหํางไกลความเจริญของยํานที่มีผู๎คนพลุกพลําน สถานที่เหลํานี้

เป็นที่ถูกจดจ าและถูกน ามาใช๎ในความนึกคิด โดยอยากจะเลําเรื่องสถานที่ที่เป็นทัศนียภาพที่อาจจะ

เป็นภาพที่ค๎ุนชิน ผู๎คนพบเห็นผํานไปผํานมาโดยปราศจากการสังเกตถึงประวัติความเป็นมา ตระหนัก

ถึงคุณคําในความงดงามทางจิตใจ ถึงแม๎วําผลงานจะเชื่อมโยงเกี่ยวข๎องกับความเป็นภูมิประเทศ 

สถานที่ที่ถูกเฝูามองแตํส าหรับ Stibbon แล๎วอยากจะเข๎าไปให๎ถึงสภาวะจิตใจที่รู๎สึกสอดคล๎องเข๎าถึง

รสสัมผัสที่เกิดข้ึนอยํางแท๎จริง 

 Stibbon เลือกไม๎เป็นแมํพิมพ์เพ่ือแสดงถึงสํวนประกอบของพ้ืนผิว และใช๎การแกะที่แตกตําง

กันไปตามเสี้ยนผิวตามธรรมชาติของเนื้อไม๎ น าไปสูํรูปรํางหลังคาบ๎าน แผํนพ้ืนผนัง และพ้ืนที่โดยรอบ 

โดยไมํได๎รู๎สึกถึงความเป็นพ้ืนผิวที่ซ้ าๆ กันของเนื้อไม๎ ผลส าเร็จของภาพพิมพ์ เหลํานี้มาจากความ

สมดุลระหวํางการควบคุม และการแสดงออกอยํางฉับพลันระหวํางสิ่งที่ถูกสร๎างในกระบวนการ และ

สิ่งที่ถูกใช๎เป็นสื่อทางความคิด 

 สิ่งเหลํานี้น าไปสูํความสนใจในเทคนิคแกะไม๎ คือการน าเสนอถึงความรํวมสมัยของศิลปินซึ่ง

แฝงเร๎นอยูํในผลงานศิลปะขนาดใหญํ เทคนิคแกะไม๎ถูกเลือกใช๎เพราะมีต๎นทุนน๎อยนิด ไมํมีขั้นตอนที่

ยุํงยาก โดยที่สามารถพิมพ์เองด๎วยมือ หรือสามารถพิมพ์ผลงานอยํางไมํจ ากัดขนาดเทําที่จะพิมพ์ได๎ 

 Emma เป็นศิลปินที่สํงอิทธิพลตํองานของข๎าพเจ๎าในด๎านการจัดองค์ประกอบที่มีความรํวม

สมัย โดยเธอใช๎มุมมองแบบมดมองหรือ Ant’s eye view เกิดความรู๎สึกที่ยิ่งใหญํของตึกอาคาร สิ่งที่
                                                           

6 Royal Academician, "Emma Stibbon Ra," 
https://www.royalacademy.org.uk/art-artists/name/emma-stibbon-ra. 
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นําสนใจอีกประการหนึ่งในผลงานของเธอคือ เนื้อหาเรื่องราวที่มักหยิบเอาสถานที่รกร๎าง ถูกทอดทิ้ง

มาถํายทอด ผํานภาพพิมพ์แกะไม๎ขนาดใหญํ ซึ่งใกล๎เคียงกับผลงานของข๎าพเจ๎า เป็นแนวทางให๎กับ

ข๎าพเจ๎าได๎ ผลงานของเธอจึงเป็นแรงบันดาลใจให๎กับข๎าพเจ๎า เนื่องจากเป็นศิลปินรํวมสมัย

ชาวตํางชาติที่แตกตํางจากศิลปินทํานอ่ืน ความเป็นสากลในผลงานของเธอจึงเป็นสํวนประกอบที่

ส าคัญที่ท าให๎ข๎าพเจ๎ามาพัฒนาผลงานตนเองให๎สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 

 

ภาพที่ 5 ภาพผลงาน Emma Stibbon  

      ชื่อผลงาน “Palazzo della Civilta del Lavore”   

  ขนาด : 54 x 36 ซม.  

  เทคนิค : Chalk on board ปีที่สร๎างผลงาน : 2006  
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ภาพที่ 6 ภาพผลงาน Emma Stibbon  

  ชื่อผลงาน “Abandoned Whaling Station, Deception Island”    

 ขนาด : 117 x 238 ซม.  

 เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม ๎ปีที่สร๎างผลงาน : 2006  

 

   

ภาพที่ 7 ภาพ Emma Stibbon ขณะปฏิบัติงานในสตูดิโอ 
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บทที่ 3   

 กระบวนการและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 

 

 เลโอ ตอลสตอย กลําวไว๎วํา ศิลปินที่ดีนั้นแพรํอารมณ์ติดตํอกันได๎รวดเร็ว จากศิลปินผํานทาง

ผลงานศิลปะไปยังบุคคลอ่ืนๆ ผู๎ดูจะรู๎สึกวําศิลปินได๎แสดงอารมณ์ในสํวนลึกของผู๎ดูเองให๎ตนเองได๎

รับรู๎ ซึ่งที่จริงก็คือ อารมณ์รํวมของมนุษย์ทั้งหลายนั่นเอง แตํศิลปินมีความรู๎สึกไวกวํา และมี

ความสามารถที่จะจับอารมณ์นั้นมาแสดงออกในรูปทรงที่เหมาะสมได๎ จากข๎อความที่ยกมานี้ ตรงกับ

มุมมองของข๎าพเจ๎าที่มองเห็นสิ่งรอบตัว ผสมกับประสบการณ์ในชีวิตของตนเอง ถํายทอดออกมาเป็น

งานศิลปะ โดยจ าแนกกระบวนการค๎นคว๎าข๎อมูล วิธีการ และเทคนิคในการสร๎างสรรค์โดยละเอียดได๎

ดังนี้7 

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการสร้างสรรค์ 

 การสร๎างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ในชุดนี้เริ่มต๎นจากแรงบันดาลใจที่มีสํวนส าคัญในการ

สร๎างสรรค์ผลงาน แรงบันดาลใจนั้นเกิดจาการที่ได๎สัมผัสกับวิถีชีวิตของแรงงานกํอสร๎างทั้ง

ประสบการณ์ตรงที่ได๎สัมผัสมาตั้งแตํวัยเยาว์ และสภาวะทางสังคมที่มีการพัฒนาเป็นอยํางรวดเร็ว ท า

ให๎บ๎านเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด๎านกายภาพ และทัศนียภาพตํางๆ มีการกํอสร๎างขึ้นใหมํเป็น

จ านวนมาก ฉะนั้นในปัจจุบันนี้แรงงานกํอสร๎างจึงมีบทบาทที่ส าคัญ และมีจ านวนมากซึ่งท าให๎เห็น

ภาพแรงงานกํอสร๎างจนชินตา พบเจอได๎ตามเมืองหลวง และเขตปริมณฑลตํางๆ ซึ่งแรงงานเหลํานี้มี

รูปลักษณ์ที่แตกตํางจากกลุํมคนทั่วไปอันเห็นได๎ชัดเจนจากทั้งลักษณะที่พักอาศัย ซึ่งเป็นลักษณะของ

ชุมชนที่มีท่ีพักอาศัยที่สมถะ และเรียบงําย สร๎างข้ึนจากแผํนสังกะสี และวัสดุเหลือใช๎จากการกํอสร๎าง 

ซึ่งในชุมชนเหลํานี้ล๎วนแล๎วแสดงออกถึงเรื่องราวของวัฒนธรรมท๎องถิ่นในแตํละพ้ืนที่ โดยน าเสนอผําน

มุมมองของมด ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงความยิ่งใหญํ และมีพลังเปรียบเสมือนการใช๎แรงงานของเหลํา

แรงงานกํอสร๎าง ซึ่งแบกรับภาระหน๎าที่สรรค์สร๎างตึกสูงใหญํ ทํามกลางเมืองหลวงที่ก าลังพัฒนาไป

อยํางรวดเร็ว และพร๎อมที่จะเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยอยูํตลอดเวลา ซึ่งความรู๎สึกเหลํานี้ ข๎าพเจ๎า

จดจ าจากภูมิหลังของตนเอง และเข๎าไปสัมผัสวิถีของเหลําคนงาน การสนทนาพูดคุยกับผู๎คนในชุมชน

เหลํานี้อยํางใกล๎ชิด ซึ่งสิ่งเหลํานี้ถูกกลั่นกรองจากความจริงภายใต๎ความรู๎สึกอยํางละเอียดอํอนสูํ

                                                           
7 ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2557). 
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กระบวนการที่ส าคัญคือการสร๎างภาพรํางต๎นแบบ และถํายทอดสูํกระบวนการสร๎างสรรค์ทางเทคนิค

ภาพพิมพ์แกะไม๎ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ 

 

ภาพที่ 8  ภาพแสดงโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่ก าลังกํอสร๎าง 

 

ภาพที่ 9  ภาพแสดงโครงสร๎างสถาปัตยกรรมที่ก าลังกํอสร๎าง 
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ภาพที่ 10  ภาพแสดงบรรยากาศภายในที่พักคนงานกํอสร๎าง 

 

ภาพที่ 11  ภาพแสดงบรรยากาศภายในที่พักคนงานกํอสร๎าง 
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ภาพที่ 12 ภาพแสดงบรรยากาศภายในที่พักคนงานกํอสร๎าง 

 

ภาพที่ 13 ภาพแสดงบรรยากาศภายในที่พักคนงานกํอสร๎าง 
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ภาพที่ 14 ภาพแสดงบรรยากาศภายในที่พักคนงานกํอสร๎าง 

 

ภาพที่ 15 ภาพแสดงบรรยากาศภายในที่พักคนงานกํอสร๎าง  
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ภาพที่ 16  ภาพแสดงบรรยากาศภายในที่พักคนงานกํอสร๎าง 

 

 

ภาพที่ 17 ภาพแสดงบรรยากาศภายในที่พักคนงานกํอสร๎าง 
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ภาพที่ 18 ภาพแสดงบรรยากาศภายในที่พักคนงานกํอสร๎าง 
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วิธีการและเทคนิคในการสร้างสรรค์ 

 การสร๎างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของข๎าพเจ๎า เป็นการแสดงออกโดยกระบวนการทาง

ทัศนศิลป์โดยใช๎ประสบการณ์ตรงที่ข๎าพเจ๎าสัมผัสผํานบรรยากาศทางกายภาพของโครงสร๎างที่พัก

อาศัยของคนงานกํอสร๎าง ซึ่งแสดงออกโดยใช๎ทัศนะธาตุตํางๆ ซึ่งกํอให๎เกิดสุนทรียศาสตร์ทางความคิด

และรูปแบบผํานมุมมองที่พิเศษ โดยอาศัยกระบวนการทางเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม๎ (woodcut) ซึ่ง

เป็นเครื่องมือที่มีความสัมพันธ์ในการสร๎างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ สอดคล๎องกับรูปแบบ และ

เนื้อหาที่ต๎องการน าเสนอได๎อยํางชัดเจน ด๎วยวิธีการแกะ ขุด ซึ่งท าให๎เกิดรํองรอยเส๎นสายที่ทับซ๎อน

และแฝงไปด๎วยความประณีต และละเอียดอํอน มิติ และพ้ืนผิวที่ต๎องการแสดงออกกลมกลืน และลง

ตัวตามความรู๎สึกที่ข๎าพเจ๎าต๎องการน าเสนอได๎อยํางชัดเจน 

ความส าคัญของลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ในการสร้างภาพต้นแบบ 

 จากลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ สถานที่พักคนงานกํอสร๎าง มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นในแตํ

ละพ้ืนที่ ซึ่งน าไปสูํเรื่องราวของวัฒนธรรมท๎องถิ่น ซึ่งเชื่อมโยงถึงสุนทรียภาพของบรรยากาศที่เรียบ

งําย แฝงไปด๎วยการขับเคลื่อนของชีวิตที่ก าลังด าเนินอยูํในแตํละวัน แสดงออกถึงชีวิตที่มีคุณคํา และมี

บทบาทส าคัญตํอการเจริญเติบโตของบ๎านเมือง นัยยะส าคัญเหลํานี้ถูกแปรเปลี่ยนให๎เห็นเป็นรูปธรรม 

ชัดเจนมากขึ้น สามารถบอกเลําเรื่องราวเหลํานี้ให๎ผู๎คนภายนอกได๎สัมผัสผํานผํานจินตนาการของแตํ

ละบุคคล  

 ภายใต๎โครงสร๎างที่เรียบงํายของที่พักอาศัยของคนงานกํอสร๎าง โดยน าเสนอผํานรูปลักษณ์

ทางกายภาพในเชิงสัญลักษณ์ซึ่งเกิดการทับซ๎อนของแตํละพ้ืนที่ท าให๎เกิดระยะ ใกล๎ไกลของ

บรรยากาศที่คลุมไปด๎วยพ้ืนที่ของผ๎าแสลนซึ่งปกคลุมตามแนวชายคาที่พักอาศัย ของคนงานกํอสร๎าง 

ซึ่งเมื่อกระทบกับแสงแดดที่สาดสํอง ลอดชํองรอยตํอเล็กๆ ของผ๎าแสลน กํอให๎เกิดมิติที่แตกตํางในแตํ

ละห๎วงของระยะเวลานั้นๆ สิ่งเหลํานี้สามารถบอกเลําความรู๎สึกที่อบอํุน เสมือนการหํอหุ๎มด๎วย

สุนทรียภาพบนบรรยากาศของประกายแดดภายใต๎พ้ืนที่ ที่เต็มไปด๎วยเรื่องราวของวัฒนธรรมในชุมชน

กรรมกร 
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การสร้างภาพต้นแบบ 

 ในการสร๎างภาพต๎นแบบนั้นข๎าพเจ๎าเริ่มต๎นจากการศึกษาข๎อมูลด๎วยการลงพ้ืนที่จริงเพ่ือ

สอบถาม และสนทนากับผู๎คนในสถานที่นั้นๆ ซึ่งมีการบันทึกด๎วยการถํายภาพ เพ่ือน ามาสังเคราะห์

เป็นภาพรํางต๎นแบบของผลงานสร๎างสรรค์ โดยการน าภาพถํายของโครงสร๎างของที่พักคนงานกํอสร๎าง

และโครงสร๎างทางสถาปัตยกรรมทั้งสถาปัตยกรรมสมัยเกํา และสมัยใหมํน ามาทับซ๎อนในผลงาน 

เพ่ือให๎เกิดเรื่องราวที่สอดคล๎องกับเนื้อหา และแนวความคิดในเรื่องของการด าเนินชีวิตของเหลํา

กรรมกรที่มีการเคลื่อนย๎ายถิ่นฐานไปแตํละพ้ืนที่ซึ่งมีวัฒนธรรม และการใช๎ชีวิตที่แตกตํางกัน จากนั้น

ได๎น าข๎อมูลที่ได๎ท าการสังเคราะห์แล๎วแล๎วนั้นผํานกระบวนการทางคอมพิวเตอร์  เพ่ือให๎เกิดความ

สมบูรณ์ในรูปแบบ และเกิดมิติที่ชัดเจนจนใกล๎เคียงกับผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งในขั้นตอนการท า

ภาพรํางนั้นถือวํามีความส าคัญเป็นอยํางยิ่ง  

 

ภาพที่ 19 ภาพแสดงการสร๎างภาพรํางด๎วยโปรแกรม Photo shop 
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เนื้อหาสาระของผลงาน 

 ในการสร๎างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในชุดนี้  ข๎าพเจ๎าสร๎างสรรค์ผลงานภายใต๎เนื้อหาและ

แนวความคิด ซึ่งประกอบด๎วยทัศนะธาตุในบริบทตํางๆ อันกํอให๎เกิดความงาม ความประทับใจใน

พ้ืนที่ ที่มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ของวิถีชีวิต สะท๎อนมุมมอง และความรู๎สึกที่พิเศษ ถํายทอดผําน

กระบวนการสังเคราะห์ โดยอาศัยหลักสุนทรียศาสตร์ ในการสํงสารให๎ผู๎ชมได๎รับรู๎ความรู๎สึกในผลงาน 

ซึ่งมีองค์ประกอบหลักดังนี้ 

ทัศนะธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค ์

 ข๎าพเจ๎าสร๎างสรรค์เนื้อหาเรื่องราวโดยมีจุดเริ่มต๎นจากความคิด และความรู๎สึกที่ผูกพัน

เกี่ยวกับชีวิตที่เรียบงําย ภายใต๎สภาพแวดล๎อมของชุมชนคนงานกํอสร๎าง ซึ่งมีการด ารงชีพที่สมถะ สิ่ง

เหลํานี้ข๎าพเจ๎ามองวําเป็นสิ่งที่นําค๎นหา และเป็นเนื้อหาสาระที่พิเศษ โดยหยิบเอาโครงสร๎างของ

อาคารบ๎านเรือนที่ก าลังกํอสร๎างคํูกับบ๎านพักกรรมกร มาถํายทอดภายใต๎ความงดงามของการใช๎ทัศนะ

ธาตุ 

1. รูปทรง (Form) 

 การสร๎างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี่ รูปทรงมีสํวนส าคัญในการสร๎างสรรค์เป็นอยํางมาก 

โดยสํวนใหญํแล๎วเป็นรูปทรงของโครงสร๎างของสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นรูปทรงทางเรขาคณิตที่ประกอบ

ตัวกัน กํอให๎เกิดให๎เกิดมิต ิและน้ าหนักในผลงาน มีบริบทที่แตกตํางกันด๎วยสภาพ และระยะเวลาของ

แตํละสถานที่เหลํานั้นมีการพัฒนาไมํเทํากัน สังเกตได๎จากลักษณะของโครงสร๎างทางวัตถุ และรูปแบบ

เชิงสัญลักษณ์ที่ตัวผลงานต๎องการน าเสนอ  สํวนรูปทรงในสํวนที่สอง คือรูปทรงของธรรมชาติ ต๎นไม๎  

ใบหญ๎า ซึ่งสิ่งเหลํานี้ แสดงให๎เห็นถึงการมีชีวิต และวิถีที่ก าลังขับเคลื่อนภายใต๎สังคมที่ก าลังพัฒนา

อยํางรวดเร็ว  ด๎วยบริบทของสิ่งมีชีวิตเหลํานี้ กํอให๎เกิดการด ารงอยูํภายใต๎บรรยากาศของความงาม

อันเรียบงํายผสานเข๎าด๎วยกันกับรูปทรงของสถาปัตยกรรมอยํางลงตัว ซึ่งตอบสนองตํอแนวความคิดที่

ต๎องการน าเสนอในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ 
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ภาพที่ 20  รูปทรงตํางๆ ภายในผลงาน 

2. มุมมองของภาพ 

 น าเสนอผํานมุมมองแบบมุมเงย หรือมุมมองของมด (Ant’s Eyes View) ซึ่งให๎ความรู๎สึกถึงผู๎

ต่ าต๎อยทีอ่ยูํภายใต๎สิ่งที่ยิ่งใหญํ และดูมีพลังเปรียบเสมือนกับชีวิตของคนงานกํอสร๎างที่ต๎องใช๎พลังงาน 

และหยาดเหงื่อที่มหาศาล เพ่ือแลกมาซึ่งคําแรงงาน เปลี่ยนมาเป็นก๎อนเงินที่น ามาจุนเจือสมาชิกใน

ครอบครัวของเขา ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณคําท่ีปรากฏออกมาอยํางเป็นรูปธรรม 
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3. มุมมองของพ้ืนที่ว่าง 

 พ้ืนที่วํางในผลงานเป็นที่วํางแบบ 3 มิติ โดยเป็นไปตามแนวเส๎นเฉียง ชํวยสร๎างระยะลึกน า

สายตาไปสูํระยะไกล ที่วํางแบบเปิดกระจายอยูํทั่วทั้งภาพ โดยเฉพาะในรูปทรงของผ๎าแสลนที่ผํานการ

ใช๎งานมายาวนาน มีจังหวะของพ้ืนที่วํางที่สม่ าเสมอ หรือบางจังหวะที่ยํนหรือขาด ตามอายุการใช๎งาน 

ผํานสภาพอากาศหลากหลาย ให๎ความรู๎สึกถึงการด ารงชีวิตที่ตรากตร าของผู๎ใช๎แรงงาน  อีกทั้งแสดง

ให๎เห็นถึงแสงที่ลอดผําน และอากาศที่มีอยูํในผลงาน เพ่ือสื่อถึงห๎วงเวลาแหํงการด ารงชีวิต บํงชี้ถึง

ชํวงเวลากลางวัน ซึ่งเป็นเวลาแหํงการประกอบการงาน พ้ืนที่วํางที่อยูํตามชํองแสลน เป็นสํวนส าคัญที่

ประสานกันระหวํางแสลนกับสภาพบรรยากาศของระยะหลัง ซึ่งบอกเลําเรื่องราวของสภาพสังคม 

บ๎านเมืองของชํวงเวลา ณ ขณะนั้น พ้ืนที่วํางภายในผลงานของข๎าพเจ๎า จึงท าให๎ภาพเกิดความสมดุล 

ชํวยให๎เนื้อหาของภาพในแงํของการแสดงสภาพแวดล๎อมมีความโดดเดํนขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 21  แสดงมุมมองของพ้ืนที่วําง 
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4. น้ าหนัก (Tone) 

ในผลงานชุดนี้มีลักษณะเป็นภาพผลงานขาวและด า ซึ่งก าหนดให๎น้ าหนักในผลงานนั้น มี

ความส าคัญเป็นอยํางมาก ซึ่งน้ าหนักในผลงานเป็นจุดหลักที่จะท าให๎ผลงานในชุดนี้มีความพิเศษ 

ข๎าพเจ๎าน าเสนอด๎วยมุมมองแบบย๎อนแสง (silhucttl) โดยก าหนดน้ าหนักจากจุดก าเนิดแสงให๎ย๎อนมา

ทางวัตถุที่ต๎องการ เพ่ือน าให๎สายตา และเน๎นไปที่วัตถุ โดยก าหนดเรื่องราวที่สอดคล๎องกับแนวคิดที่

ต๎องการน าเสนอ ด๎วยน้ าหนักของแสงเงาที่จัด และชัดเจน ด๎วยแสงแดดที่ตกกระทบบนโครงสร๎างของ

วัตถุ และพ้ืนผิวซึ่งท าหน๎าที่น าสายตา ซึ่งเชื่อมโยงให๎เกิดมิติ  และระยะที่สัมพันธ์ในระหวํางพ้ืนที่ 

พร๎อมกับน้ าหนักของแสง และเงาที่สอดคล๎องกับบรรยากาศที่ตอบสนองกับเนื้อหาที่ข๎าพเจ๎าต๎องการ

ถํายทอดในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ 

 

ภาพที่ 22 แสดงน้ าหนักโดยรวม 
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5. ทิศทางของเส้น 

 เส๎นในผลงานสร๎างสรรค์ของผลงานชุดนี้ ข๎าพเจ๎าใช๎เส๎นที่เกิดจากรูปทรงของโครงสร๎างของ

สถาปัตยกรรม และวัตถุในตัวผลงาน ซึ่งประกอบตัวกัน เชื่อมตํอระหวํางพ้ืนที่วําง  และรูปทรง เป็น

ตัวน าสายตาให๎เข๎าไปสูํมิติ และระยะระหวํางจุดหนึ่งไปสูํจุดหนึ่ง ซึ่งท าให๎รู๎สึกที่เคลื่อนไหว ด๎วย

รํองรอยของการแกะไม๎ ซึ่งเป็นตัวน าทางของแตํละเส๎นซึ่งเกิดขึ้นในพ้ืนที่ของโครงสร๎างภายใต๎

ความรู๎สึกที่มั่นคงด๎วยลักษณะของเส๎น ของสถาปัตยกรรม สลับกับความรู๎สึกที่พลิ้วไหวด๎วยเส๎นสาย

ของวัตถุ และลักษณะของเส๎นที่เป็นรูปทรงของธรรมชาติ ที่สอดคล๎องกับเนื้อหาที่ต๎องการน าเสนอ

อยํางลงตัว 

 

 

ภาพที่ 23  แสดงทิศทางของเส๎น  
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6. พื้นผิว (Texture) 

 ลักษณะของพ้ืนผิวของผลงานที่เกิดขึ้นจากการแกะบนแผํนแมํพิมพ์ ซึ่งมีวิธีการแกะที่

หลากหลาย โดยแบํงลักษณะของพ้ืนผิวไปตามตัววัตถุที่ต๎องการน าเสนอ ซึ่งมีรํองรอย และลวดลาย

ของการแกะที่สลับกันไปมา เชํน รํองรอยของผืนผ๎าแสลนที่แสดงให๎เห็นถึงความรู๎สึกที่พลิ้วไหว และ

พ้ืนผิวของโครงสร๎างของสถาปัตยกรรมที่เกิดจากปูนซีเมนต์ทั้งสภาพใหมํ และเกํา ซึ่งบอกเลําเรื่องราว

ของกาลเวลา และประโยชน์การใช๎สอยในห๎วงเวลานั้นๆ ซึ่งมีความสอดคล๎องกับพ้ืนผิวที่เกิดจาก

ธรรมชาติ เชํน ต๎นไม๎ ใบหญ๎า ซึ่งบอกเลําเรื่องราวของชีวิตในชุมชนของพ้ืนที่นั้นๆ ซึ่งลักษณะพ้ืนผิว

ทั้งหมดท่ีกลําวมานั้น มีลักษณะที่สร๎างสรรค์เพื่อแสดงออกให๎ตรงตามวิธีคิด และตอบสนองตํอรูปแบบ

ที่ต๎องการน าเสนอได๎อยํางชัดเจน และลงตัว 

 

 

ภาพที่ 24  แสดงพื้นผิว 
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7. องค์ประกอบของภาพ 

ในการสร๎างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของข๎าพเจ๎า องค์ประกอบเป็นสิ่งที่ส าคัญในการสร๎างสรรค์ผลงาน 

ซึ่งการจัดองค์ประกอบในผลงานนั้น มีสํวนประกอบของทัศนะธาตุทั้งหมดเข๎ามารวมตัวกัน เชํน 

รูปทรง พ้ืนที่วําง  เส๎น  ซึ่งเชื่อมโยงกับแนวคิด ที่ผลงานต๎องการน าเสนอออกมาให๎ผู๎ชมได๎สัมผัส และ

รู๎สึกกับผลงานมากที่สุด ซึ่งองค์ประกอบเหลํานี้สามารถแบํงออกได๎อยํางชัดเจนด๎วยการ สังเคราะห์

จากภาพรํางต๎นแบบ กํอนที่จะเข๎าสูํกระบวนการสร๎างสรรค์ในผลงานจริง ซึ่งก าหนด น้ าหนัก รูปทรง 

และแสงเงา ให๎มีความสมดุลทางกายภาพ โดยเลือกใช๎มุมมองของมด และการมองย๎อนแสง  ในการ

สร๎างจังหวะในระนาบของวัตถุ ให๎มีระยะใกล๎ และไกล ซึ่งกํอให๎เกิดมิติที่สมบูรณ์ในผลงานสร๎างสรรค์

ชุดนี้ 

 

ภาพที่ 25 ภาพแสดงการวางองค์ประกอบของภาพ 
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ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ 

1. เริ่มต๎นจากการเตรียมแมํพิมพ์ วัดขนาดของแมํพิมพ์ไม๎สังเคราะห์ (ไม๎อัด MDF) ตามที่

ต๎องการแล๎วใช๎เลื่อยมือตัดแผํนแมํพิมพ์ตามรอยที่วัดขนาดไว๎ 

2. น าแมํพิมพ์ที่ตัดได๎ขนาดที่ต๎องการแล๎วน ามารองพ้ืนด๎วยหมึกสีด าส าหรับพิมพ์งาน                      

( OPSET INK) ผสมกับน้ ามันสนแล๎วใช๎ลูกประคบทาให๎ทั่วเสมอกันจากนั้นรอจนสีแห๎งสนิท 

 

 

 

ภาพที่ 26 ภาพแสดงการรองพ้ืนด๎วยหมึกสีด าส าหรับพิมพ์งาน ( OPSET INK) 
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3. น ากระดาษส าหรับคัดลอกผลงาน และภาพรํางที่ขยายขนาดที่เตรียมไว๎มาติดกับตัว

แมํพิมพ์ไม๎ที่เตรียมไว๎แล๎ว จากนั้นใช๎ปากาลูกลื่นคัดลอกภาพรํางลงสูํตัวแมํพิมพ์ด๎วยความละเอียด 

4. ใช๎เครื่องมือแกะไม๎ ( woodcut tool) แกะลงบนแผํนแมํพิมพ์ตามที่รํางไว๎โดยละเอียด 

และหากเครื่องมือที่ใช๎ในการแกะไมํมีความคม ให๎น ากระดาษทรายขัดเหล็ก คํอยๆ ลับเครื่องมือให๎มี

ความคมตามท่ีต๎องการ 

กระบวนการสร้างแม่พิมพ์ 

1. น าภาพรํางที่เสร็จสมบูรณ์ ที่ได๎ขนาดตามที่ต๎องการโดยใช๎โปรแกรม Adobe Photoshop 

กลับด๎านของภาพจากซ๎ายไปขวาให๎เรียบร๎อย ซึ่งในการสร๎างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์แกะไม๎นั้นใน

ขั้นตอนการพิมพ์ภาพที่ได๎ออกมาจะสลับซ๎ายขวาฉะนั้น กํอนที่จะน าภาพรํางไปขยายควรจะ 

ตรวจสอบให๎แนํใจวําภาพที่จะปรากฏออกมาจากการแกะแมํพิมพ์ จะได๎ผลงานตามที่ต๎องการอยํางแนํ

ชัด 

2. การเตรียมแผํนไม๎กระดานที่ใช๎ในการสร๎างแมํพิมพ์ วัดขนาดของแมํพิมพ์ให๎ได๎ขนาดตามที่

ต๎องการให๎เรียบร๎อย น าแมํพิมพ์มาตัดโดยใช๎เลื้อยมือตัดแผํนแมํพิมพ์ตามรอยที่วัดขนาดไว๎  พอได๎

ขนาดแมํพิมพ์ตามท่ีต๎องการแล๎ว ต๎องน าแมํพิมพ์ที่ได๎มาลองพ้ืนด๎วยหมึกพิมพ์สีด าให๎ทั่ว เพ่ือที่จะเป็น

การสังเกตน้ าหนักที่ชัดเจนในขั้นตอนการแกะแมํพิมพ์ตํอไปโดยการลองพ้ืนให๎เสมอทั่วกัน จากนั้นใช๎

กระดาษทรายขัดแมํพิมพ์เพ่ือให๎ผิวหน๎าของแมํพิมพ์เรียบที่สุด 

3. นั้นตอนการลอกแมํแบบลงบนแผํนแมํพิมพ์ โดยใช๎กระดาษคาร์บอน  วางบนแผํนแมํพิมพ์

ที่ลองพ้ืนด๎วยหมึกสีด ามาแล๎ว  จากนั้นน าภาพรํางที่ขยายแล๎วน ามาวางทับด๎านบนอีกทีจากนั้นใช๎

ปากกาลูกลื่นคัดลอกภาพรํางลงสูํตัวแมํพิมพ์อยํางละเอียด 
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ภาพที่ 27 ภาพแสดงการลอกลายลงแผํนไม๎  

 

 

 
 

ภาพที่ 28 ภาพแสดงการลอกลายลงแผํนไม๎ 
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ภาพที่ 29 ภาพแสดงการลอกลายลงแผํนไม๎ 

4. เมื่อรํางภาพบนแมํพิมพ์เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว ขั้นตอนตํอไปคือการแกะผิวแมํพิมพ์ให๎เกิดรํอง

ไปตามรูปทรงที่รํางไว๎ โดยละเอียด ซึ่งใช๎เครื่องมือในการสร๎างน้ าหนักที่หลากหลาย โดยใช๎เครื่องมือที่

มีหลายลักษณะ เชํน ตัววี ตัวยูใหญํ ตัวยูเล็ก เป็นต๎น ซึ่งสิ่งที่ปรากฏในสํวนที่แกะบนผิวแมํพิมพ์นั้นใน

สํวนที่เป็นรํองลึกจะเป็นสีขาว ในสํวนที่ไมํได๎แกะออกจะเป็นสํวนของน้ าหนักเข๎มหรือด า ซึ่งจะเห็นได๎

ชัดในกระบวนการพิมพ์ตํอไป 

 

ภาพที่ 30 ภาพแสดงสร๎างน้ าหนักด๎วยการแกะแผํนไม๎ 
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ภาพที่ 31 ภาพแสดงสร๎างน้ าหนักด๎วยการแกะแผํนไม๎ 
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ขั้นตอนการพิมพ์ชิ้นงาน 

 ในกระบวนการพิมพ์นั้นมีเทคนิควิธีการหลายขั้นตอน เพราะผลงานมีขนาดใหญํต๎องมีการ

วางแผน และการเตรียมการพอสมควร หลังจากแกะแมํพิมพ์เสร็จแล๎ว น ากระดาษทรายมาขัดผิวหน๎า

ของแมํพิมพ์ให๎เรียบร๎อย เพราะในขั้นตอนการแกะแมํพิมพ์นั้น อาจจะมีเศษของแมํพิมพ์ที่ติดค๎างอยูํ

ด๎วย หลังจากนั้นท าความสะอาดให๎เรียบร๎อยเพื่อพร๎อมที่จะกลิ้งหมึกลงบนแผํนแมํพิมพ์ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 32 ภาพแสดงการท าความสะอาดแมํพิมพ์ด๎วยกระดาษทราย 

ขั้นตอนการเตรียมสีและการกลิ้งสีลงบนแผ่นแม่พิมพ์ 

 ใช๎เกรียงในการตักสีออกจากกระป๋องสีพอประมาณ จากนั้นนวดสีจนเหลวและผสมด๎วย

ลินสีด (linsed oli)  ลงในหมึกพิมพ์ ประมาณ 1 -2 หยด และนวดให๎เข๎าเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นเริ่ม

กลิ้งหมึกพิมพ์ โดยกลิ้งบนโต๏ะหินอํอนให๎เนียนที่สุดกํอน แล๎วจึงคํอยๆกลิ้งหมึกพิมพ์ลงให๎ทั่วแผํน

แมํพิมพ์  การกลิ้งหมึกลงบนแมํพิมพ์นั้นควรกลิ้งหมึกให๎เนียนและคํอยๆกลิ้งแบบบางๆที่สุด เพราะ

หากกลิ้งหมึกพิมพ์หนามากจนเกินไปจะท าให๎หมึกพิมพ์ลงไปอุดอยูํในรํองของเส๎นที่ไว๎ ท าให๎

รายละเอียดของผลงานไมํชัดเจน  จะสังเกตโดยหลังจากกลิ้งเสร็จแล๎วจะเห็นเงาสะท๎อนจากแมํพิมพ์

จะเห็นเป็นเงาด าสนิท  เมื่อกลิ้งสีจนทั่วได๎ที่แล๎วก็น าแมํพิมพ์ไปสูํขั้นตอนของการพิมพ์ตํอไป  
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ภาพที่ 33  ภาพแสดงการผสมสีด๎วยลินสีด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 34 ภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมหมึก เพ่ือกลิ้งสีลงแมํพิมพ์ 
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ภาพที่ 35 ภาพแสดงการกลิ้งสีลงบนแมํพิมพ์ 

ขั้นตอนการเตรียมกระดาษพิมพ์งาน 

 ในการพิมพ์ผลงานที่มีขนาดใหญํนั้นมีขั้นตอน วิธีการที่เพ่ิมขึ้น จากการพิมพ์งานขนาดปรกติ 

ต๎องมีการวางแผนในขั้นตอนการพิมพ์ใช๎พ้ืนที่ในการพิมพ์คํอนข๎างเยอะเชํนการยึดกระดาษที่มีขนาด

ใหญํโดยใช๎ปากกาจับวัสดุ (c-clamp) ยึดกับโต๏ะพิมพ์งานให๎แนํนหนา เพ่ือจะน าแมํพิมพ์ไม๎เข๎าไปวาง

บนโต๏ะที่ยึดติดกับกระดาษไว๎ 

 เมื่อน าตัวแมํพิมพ์มาวางบนโต๏ะที่ยึดกระดาษแล๎ว วางกระดาษบนแผํนแมํพิมพ์แล๎วหมุน

ปากกาจับวัสดุให๎แนํน จากนั้น เริ่มขั้นตอนการพิมพ์ด๎วยมือ โดยใช๎อุปกรณ์ท่ีประดิษฐ์ขึ้นเอง ซึ่งได๎แรง

บันดารใจจากอุปกรณ์ของประเทศญี่ปุุน คือ บาเล็งส าหรับพิมพ์งานภาพพิมพ์ ซึ่งในกระบวนการพิมพ์

มือโดยการใช๎บาเล็งนั้นใช๎ระยะเวลาคํอนข๎างนานพอสมควร เนื่องจากผลงานที่มีขนาดใหญํและ

ละเอียด  เมื่อพิมพ์มือจนแนํใจวําพิมพ์จนสมบูรณ์แล๎วคํอยๆยกกระดาษพิมพ์งานออกจากแมํพิมพ์ 

และน าผลงานไปตากบนไม๎กระดานจนแห๎งสนิท จึงเสร็จสิ้ในขั้นตอนนกระบวนการพิมพ์ผลงาน 
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ภาพที่ 36  ภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมกระดาษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 37 ภาพแสดงการล็อคกระดาษด๎วย c-clamp 
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ภาพที่ 38 ภาพแสดงการน าแมํพิมพ์มาวางบนโต๏ะที่ยึดกระดาษไว๎ 

 

 

ภาพที่ 39 ภาพแสดงการน ากระดาษคํอยวางบนแผํนแมํพิมพ์ 
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ภาพที่ 40 ภาพแสดงการใช๎บาเล็ง ในการพิมพ์ผลงาน 

 

 

ภาพที่ 41 ภาพแสดงการเปิดดูผลงานบางสํวนที่พิมพ์เรียบร๎อยแล๎ว 
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ภาพที่ 42 ภาพแสดงการยกผลงานออกจากตัวแมํพิมพ์ 

 

 

 



  47 

อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ 

1. แมํพิมพ์ไม๎ MDFหรือไม๎กระดาษอัด 

2. กระดาษส าหรับท าภาพพิมพ์ ((FABRIANO) 

3. หมึกพิมพ์ (OPSET INK) 

4. เครื่องมือแกะไม๎ ( woodcut tool) เป็นเครื่องมือสร๎างพ้ืนผิวให๎ปรากฏบนผิวหน๎าของแมํพิมพ์ไม๎

ด๎วยการขูด แกะ  เป็นต๎น อุปกรณ์แตํละชนิดให๎ลักษณะของพ้ืนผิวที่ตํางกัน 

5. น้ ามันสน (Pine oil) 

6. ลูกประคบ ส าหรับใช๎ถ๎าลองพ้ืนแมํพิมพ์ 

7. ลูกกลิ้งยาง (rubber roller printmaking) ใช๎ส าหรับกลิ้งสีให๎สม่ าเสมอและอยูํในระนาบเดียวกัน 

8. บาเร็ง อุปกรณ์ที่ใช๎พิมพ์มือของผลงาน 

9. กระดาษทราย ( sand paper) ใช๎ส าหรับปรับหน๎าผิวแมํพิมพ์ให๎เรียบเนียน 

10. ปากกาลูกลื้นที่ใช๎รํางแบบรํางบนแมํพิมพ์ 

11. กระดาษคาร์บอนสีขาว ใช๎ส าหรับขั้นตอนการรํางภาพรํางสูํแมํพิมพ์ 

12. เกรียงผสมสี เป็นอุปกรณ์ใช๎ผสมสีให๎เข๎ากันได๎งําย 

13. ลินสีด ( linseed oil)  ใช๎ส าหรับผสมสี 

14. ปากกาจับวัสดุ ( c-clamp )  ใช๎ส าหรับยึดกระดาษบนโต๏ะให๎แนํน 
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ภาพที่ 43 ภาพแสดง เครื่องมือแกะไม๎ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 44 ภาพแสดง ลูกกลิ้ง 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 45 ภาพแสดง เกรียงผสมสี 
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ภาพที่ 46 ภาพแสดง ตัวล๏อค หรือ c-clamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 47 ภาพแสดง หมึก น้ ามันสน ทินเนอร์ 
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บทที่ 4  

แนวทางและการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 

 
 ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ได๎กลําวถึงกระบวนการของการสร๎างสรรค์ไว๎ในหนังสือ

องค์ประกอบของศิลปะ ความวํา 

กระบวนการของการสร้างสรรค์ศิลปะมีจุดเริ่มต้น มีการพัฒนา และมีที่สิ้นสุด เป็นขั้นตอนที่

สอดคล้องต่อเนื่องกัน ซึ่งอาจกล่าวโดยย่อได้ดังนี้ 

1. รูปความคิด หรือมโนคติ (Idea) ก่อตัวขึ้นจากปฏิกิริยาของศิลปินต่อสภาพแวดล้อมจาก
ปรัชญา หรือจากประสบการณ์ที่เราเรียกกันว่าจุดบันดาลใจ 

2. รูปความคิดหลายๆ ความคิดของสิ่งหนึ่งที่รวมตัวเข้าด้วยกันแล้วพัฒนาขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง
ที่พอจะเรียกว่าเป็นจุดหมาย หรือแนวความคิด (Concept) 

3. โครงสร้างของรูปทรง หรือจะเรียกว่าสัญลักษณ์ก็ได้ ที่สอดคล้องกับอารมณ์ส่วนตัว และ
จุดหมาย หรือแนวความคิด จะปรากฏขึ้นรางๆ เป็นรูปที่สัมผัสได้ด้วยการเห็น หรือรูปใน
ธรรมารมณ์ อาจเป็นผลไม้ ทิวทัศน์ หรือการประกอบกันของระนาบของมวล หรือทัศนธาตุ
อื่นๆ 

4. การเห็นแจ้งของศิลปินผสมกับสัญลักษณ์ในข้อ 3 จะสร้างจินตภาพขึ้น 
5. ศิลปินจะหาวัสดุ และวิธีการที่เหมาะสมแปลจินตภาพภายในออกมาเป็นรูปภายนอก และ

โดยกระบวนการนี้จะท าให้จินตภาพที่ปรากฏตัวขึ้นรางๆ นั้นมีการเปลี่ยนแปลงคลี่คลาย

ไปสู่ความเด่นชัด และสมบูรณ์ในขั้นสุดท้าย8 

 จากหลักการดังกลําว และค าชี้แนะของอาจารย์ ข๎าพเจ๎าได๎น ามาประยุกต์ใช๎เป็นแนวทางใน

การพัฒนาผลงานของตนเอง ซึ่งข๎าพเจ๎ามีการทดลอง วิเคราะห์ และพัฒนาผลงานมาอยํางตํอเนื่อง 

ทั้งเทคนิค และรูปแบบ โดยจ าแนกออกเป็น 3 ระยะ ได๎ดังนี้ 

 

 

                                                           
8 Ibid. 
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การพัฒนาด้านเนื้อหาสาระ ระยะท่ี 1 

 ในการสร๎างสรรค์ผลงานชํวงแรก ข๎าพเจ๎าน าเสนอผลงานผํานรูปลักษณ์ของสภาพที่พักอาศัย 

โดยเน๎นไปที่โครงสร๎างอันเป็นอัตลักษณ์ของที่พักในเขตกํอสร๎าง เมื่อเห็นก็สามารถรับรู๎ได๎อยําง

ตรงไปตรงมา มุํงเน๎นแสดงรูปทรงวัตถทุี่มีในบริเวณนั้น อันเป็นตัวชี้วัดให๎เห็นวําคนงานกํอสร๎างเหลํานี้

มีวิถีทีด่ าเนินไปตามการเจริญเติบโตของสังคมที่รวดเร็ว อีกทั้งสื่อความหมายเชิงวัฒนธรรมของแตํละ

ท๎องถิ่น พวกเขาน าพาเอาความหลากหลายทางวัฒนธรรมเข๎ามาเผยแผํ ตลอดจนแลกเปลี่ยนภูมิ

ปัญญาแกํกัน สิ่งที่ข๎าพเจ๎าเลือกมาถํายทอด เชํน เสื้อผ๎า ข๎าวของเครื่องใช๎ในครัวเรือนที่น าติดตัวมาๆ 

ประยุกต์เข๎ากับสิ่งที่มีอยูํโดยรอบพ้ืนที่ จานดาวเทียม เป็นต๎น  

 ภายใต๎สิ่งเหลํานี้ข๎าพเจ๎าสัมผัส รู๎สึกได๎ถึงชีวิตของผู๎ค๎าขายแรงงาน ก าลังสร๎างสิ่งที่คนสํวน

ใหญํเรียกวํา “บ๎าน” ซึ่งเป็นที่อยูํอาศัย และให๎ความสุขกับทุกคนในครอบครัว “บ๎าน” ซึ่งในอุดมคติ

ยํอมเป็นสิ่งปลูกสร๎างที่แข็งแรง ปลอดภัย สัมผัสได๎ถึงความอบอํุน หากแตํที่พักอาศัยของพวกเขาเอง 

กลับประกอบขึ้นด๎วยแผํนสังกะสี มีรูปแบบเรียบงําย ดูไมํมั่นคง ยึดหลักแคํพอเป็นที่พักอาศัย กินอยูํ 

หลับนอนของครอบครัวกรรมกรเทํานั้น  

 เนื้อหาสาระของการสร๎างสรรค์ในชํวงแรกนี้ ยังไมํมีความชัดเจนในแงํการแสดงออกทาง

อารมณ์ความรู๎สึกมากนัก คือ ขาดการวิเคราะห์ กลั่นกรอง ข๎อมูลที่บันทึกมา อีกทั้งการจัดการในแงํ

การสร๎างสรรค์ คือ ภาพต๎นแบบที่บันทึกด๎วยกล๎องถํายรูป เมื่อถํายทอดออกมาเป็นภาพพิมพ์แกะไม๎ มี

รายละเอียดเยอะที่ไมํได๎แสดงออกมา ด๎วยเหตุนี้ผลงานในชํวงแรกจึงยังไมํลงตัวตามจุดประสงค์ของ

เนื้อหาที่ตั้งใจไว๎เทําท่ีควร 
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ภาพผลงานระยะที่ 1 

 
ภาพที่ 48 ภาพผลงาน  ผนังของคนสร๎างบ๎าน 6 

  ขนาด : 176x 115 ซม. 

  เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม๎ 

  ปี : 2559 
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ภาพที่ 49 ภาพผลงาน  บ๎านกรรมกร (เชียงใหมํ) 

  ขนาด : 120x 80 ซม. 

 เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม ๎

 ปี : 2559 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 50 ภาพผลงาน  บ๎านกรรมกร 2 

  ขนาด : 176x 95 ซม. 

 เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม ๎

 ปี : 2559 
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ภาพที่ 51 ภาพผลงาน  บ๎านกรรมกร 3 

  ขนาด : 156x 95 ซม. 

  เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม ๎

  ปี : 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 52 ภาพผลงาน  ผนังของคนสร๎างบ๎าน 4 

  ขนาด : 167x 100 ซม. 

  เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม ๎

  ปี : 2559 
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ภาพที่ 53 ภาพผลงาน  ผนังของคนสร๎างบ๎าน 6 

  ขนาด : 120x 80 ซม. 

  เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม ๎

  ปี : 2559 
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การพัฒนาในด้านรูปแบบและด้านกระบวนการคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ระยะที่ 2   

 ในการสร๎างสรรค์ผลงานระยะที่ 2 ข๎าพเจ๎ามุํงเน๎นศึกษาข๎อมูลในเชิงลึกมากขึ้น โดยเข๎าไป

สัมผัส และใช๎ชีวิตรํวมกับคนงานกํอสร๎าง การเข๎าไปสัมผัสกับบรรยากาศโดยตรง จึงน ามาตํอยอด 

และพัฒนาทั้งรูปแบบ และแนวความคิด เมื่อผํานกระบวนการวิเคราะห์ข๎อมูล จึงท าให๎สอดคล๎องกัน

ทั้งสองทาง คือ ทั้งรูปแบบที่ประสานกันกับแนวคิด 

 ผลงานในระยะที่2 นี้ สามารถแบํงได๎เป็น 2 ลักษณะตามโครงสร๎างของสถาปัตยกรรม ได๎แกํ 

โครงสร๎างแบบสมัยใหมํ เชํน ตึก คอนโดมิเนียม รวมถึงสถาปัตยกรรมที่สร๎างด๎วยคอนกรีต หรือ

ปูนซีเมนต์ เป็นต๎น ลักษณะที่ 2 คือ โครงสร๎างของที่ พักอาศัยคนงานกํอสร๎างซึ่งเป็นโครงสร๎างแบบ

ชั่วคราว สามารถเคลื่อนย๎าย และรื้อถอนได๎งําย ดังนั้นในผลงานจึงเกิดเป็นมิติที่ขัดแย๎ง เกิดเป็นความ

แตกตํางระหวํางรูปลักษณ์โครงสร๎างที่สมบูรณ์กับโครงสร๎างที่ไมํสมบูรณ์ของสถานที่พักอาศัยระหวําง

กลุํมบุคคลที่มีสภาวะทางเศรษฐกิจ การเงินที่ตํางกัน ดังที่กลําวมานี้จึงสัมพันธ์กับกระบวนการคิดที่

ต๎องการสื่อให๎เห็นถึงวิถีของผู๎ใช๎แรงงาน ข๎าพเจ๎าเลือกใช๎โทนสีน้ าตาลซีเปีย (Sepia) เข๎ามาถํายทอด

อารมณ์ความรู๎สึกการเริ่มต๎น ในชีวิตประจ าวัน โทนสีที่แทนถึงสภาวะจิตใจของคนงานเหลํานี้ ความ

อ๎างว๎าง โดดเดี่ยว ที่อยูํลึกๆ ภายในจิตใจ การวางน้ าหนักในผลงาน ถํายทอดผํานแสงในยามพลบค่ า 

ซึ่งเป็นชํวงเวลาที่หยุดพักจากการท างาน กลับมาจากที่พัก เพ่ือพักผํอนเอาแรง เพ่ือประกอบการงาน

ในวันตํอไป 

 ปัญหาการสร๎างสรรค์ในชํวงนี้ ข๎าพเจ๎าเลือกใช๎ข๎อมูลในการสร๎างสรรค์จามสภาพจริงมาก

เกินไป ซึ่งควรเลือกองค์ประกอบที่ลงตัว และสมบูรณ์มาเป็นต๎นแบบในการสร๎างสรรค์ ในบางจังหวะ

ขาดรูปทรงที่ชัดเจน บางจังหวะมีรูปทรงข๎าวของเครื่องใช๎รกจนเกินไป ท าให๎ผลงานขาดความพอดี 

บรรยากาศโดยรวมของผลงานขาดมิติที่สมบูรณ์ และขาดความลงตัวตามจุดประสงค์ท่ีวางไว๎ 
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ภาพผลงานระยะที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 54 ภาพผลงาน บ๎านกรรมกร เมื่อตอนพลบค่ า 1 

  ขนาด : 172 x 112 ซม. 

  เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม ๎

  ปี : 2559 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 55 ภาพผลงาน  บ๎านกรรมกร เมื่อตอนพลบค่ า 2 

  ขนาด : 170 x 112 ซม. 

  เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม ๎

  ปี : 2559 
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ภาพที่ 56 ภาพผลงาน  บ๎านกรรมกร เมื่อตอนพลบค่ า 3 

  ขนาด : 168 x 100 ซม. 

  เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม ๎

  ปี : 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 57 ภาพผลงาน  บ๎านกรรมกร 4 

  ขนาด : 168 x 112 ซม. 

  เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม ๎

  ปี : 2559 
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ภาพที่ 58 ภาพผลงาน  บ๎านกรรมกรเมื่อตอนพลบค่ า 5 

  ขนาด : 172 x 112 ซม. 

  เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม ๎

  ปี : 2559 
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การพัฒนาในด้านรูปแบบและด้านกระบวนการคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ระยะที่ 3 

 ผลงานในระยะที่ 3 ข๎าพเจ๎าเริ่มมุํงเน๎นถํายทอดบรรยากาศ และอารมณ์อ๎างว๎าง โดดเดี่ยว แตํ

แฝงไว๎ด๎วยความอบอํุนที่มีในชุมชนแรงงานพลัดถิ่นด๎วยกัน โดยยังคงเลือกใช๎โทนสีน้ าตาลซี -เปีย 

(Sepia) เพ่ือสื่ออารมณ์ ให๎สอดคล๎องกับความคิด และเนื้อหาที่ข๎าพเจ๎าต๎องการน าเสนอได๎อยําง

ชัดเจน 

 การน าเสนอด๎านการจัดวางองค์ประกอบ ได๎พัฒนาตํอจากผลงานชุดกํอน ข๎าพเจ๎าได๎น าหลัก

ทัศนียภาพ (Perspective) เข๎ามามีบทบาทส าคัญ เพ่ือเพ่ิมความนําสนใจ และน าสายตาของผู๎ชม ให๎

รู๎สึกรํวมกับผลงานมากขึ้น ผลงานชุดนี้บอกเลําเรื่องราวของการด าเนินชีวิตของพวกเขา โดยข๎าพเจ๎า

ได๎เพ่ิมบริบทหนึ่งเข๎ามา เพ่ือให๎เห็นถึงสภาพความเป็นอยูํ คือ รูปทรงของเครื่องใช๎ไม๎สอยที่มีสภาพเกํา 

และเต็มไปด๎วยรํองรอยการใช๎งาน ผํานกาลเวลามายาวนาน สิ่งเหลํานี้บํงชี้ได๎ถึงความเรียบงําย และ

พอเพียงตามแนวความคิดของเรื่องที่ข๎าพเจ๎าวางไว๎ 

 ผลงานชุดนี้ ยังมีจุดเดํนในเรื่องของแสงเงา ซึ่งเป็นสํวนส าคัญอีกประการหนึ่ง ชํวยให๎ผลงาน

มีมิติ และบรรยากาศที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยข๎าพเจ๎าเลือกใช๎แสงงาจัด แบํงน้ าหนักที่ชัดเจน หากแตํยัง

คงไว๎ซึ่งความนุํมนวล เพ่ือให๎เห็นถึงรูปทรงของวัตถุที่เดํนชัด ในจังหวะที่แสงพาดลงมา สํวนที่เป็น

น้ าหนักเข๎ม มีความหนักแนํน แฝงไว๎ด๎วยความละเอียดอํอนที่อยูํภายใต๎เงามืด เพ่ือถํายทอดให๎คน

ภายนอกได๎สัมผัส รับรู๎ ถึงชีวิตของคนกลุํมนี้อยํางลึกซึ้ง 
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ภาพผลงานระยะที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 59 ภาพผลงาน  ตรอกกรรมกร 1 

  ขนาด : 200 x 120 ซม. 

  เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม ๎

  ปี : 2560 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 60 ภาพผลงาน  ตรอกกรรมกร 2 

  ขนาด : 200 x 100 ซม. 

  เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม ๎

  ปี : 2560 



  62 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 61 ภาพผลงาน  ตรอกกรรมกร 3 

  ขนาด : 168 x 120 ซม. 

  เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม ๎

  ปี : 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 62 ภาพผลงาน  ตรอกกรรมกร 1 

  ขนาด : 160 x 115 ซม. 

  เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม ๎

  ปี : 2560 
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ผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ 

 ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข๎อ “บ๎านของคนสร๎างบ๎านแปลงเมือง” ข๎าพเจ๎าได๎สรุปแนวคิดพัฒนา

รูปแบบของการน าเสนอตามจุดประสงค์ อีกทั้งสอดคล๎องกับเนื้อหาที่ได๎ศึกษาหาข๎อมูลมาตลอด

ชํวงเวลาของการสร๎างสรรค์ ซึ่งได๎พบเห็นปัญหา และจุดบกพรํองในผลงาน รวมถึงวิธีการแก๎ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้นได๎ตรงตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว๎ จนสามารถถํายทอดออกมาเป็นกระบวนการสร๎างสรรค์ด๎าน

สุนทรียศาสตร์ได๎อยํางตํอเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาในเรื่องของมุมมอง และวิธีการสื่อสาร ให๎ผู๎เข๎าชม

ผลงานได๎รับรู๎ผํานมุมมองที่พิเศษ แตกตํางจากผลงานในชุดกํอนวิทยานิพนธ์อยํางชัดเจน จากการ

วิเคราะห์ รวบรวมรายละเอียด สามารถแบํงออกเป็นประเด็นหลักๆ ในกระบวนการสร๎างสรรค์ตํางๆ 

ดังนี้ 

 1. ด๎านเนื้อหารูปทรงของวัตถุ และพ้ืนที่ในการสร๎างสรรค์  ข๎าพเจ๎าน าเสนอโครงสร๎างที่มีนัย

ยะแฝง แสดงตัวตนของพ้ืนที่ที่สื่อถึงการด ารงชีวิตอยูํ ภายใต๎การปกคลุมของวัตถุในที่นี้คือ  

ผ๎าแสลน ซึ่งสอดคล๎องกับแนวความคิดที่ต๎องการน าเสนอ ผํานมุมมองแบบมดมอง (Ant’s eyes 

view) คือ ผํานมุมมองภายในรํมเงาไปสูํภายนอก กํอให๎เกิดความรู๎สึกที่มีพลัง และยิ่งใหญํ เมื่อมอง

จากภายในที่พักคนงานกํอสร๎าง  

 2. ด๎านการสร๎างสรรค์กระบวนการทางเทคนิค มีความละเอียดอํอน เป็นเทคนิคเฉพาะมี

ความพิเศษที่สามารถสร๎างสรรค์บรรยากาศ และอารมณ์ความรู๎สึกในผลงานให๎มีมิติที่ลุํมลึก  

สร๎างสรรค์น้ าหนักที่มีระยะของแส งและเงาอยํางชัดเจน ผํานรํองรอยของการแกะด๎วยลักษณะที่

หลากหลาย ท าให๎รายละเอียดของผลงานทั้งหมดเชื่อมโยง และสื่อสารให๎ผู๎คนได๎รับรู๎ผํานการ

แสดงออกทางรูปลักษณ์ ตรงตามประเด็นท่ีต๎องการถํายทอดได๎อยํางลงตัว 

 ในการสร๎างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ เริ่มต๎นจากการหาข๎อมูลพ้ืนฐานทางสภาพที่

เป็นอยูํในสังคมปัจจุบัน จากจุดเริ่มต๎นนั้น การสร๎างสรรค์ผลงานผํานปัญหา และได๎แก๎ปัญหาที่เข๎ามา

เสมอๆ นับได๎วําเป็นบทพิสูจน์ส าคัญที่ท าให๎รู๎จักกระบวนการคิด วิเคราะห์ หาวิธีการแก๎ไขปัญหา

พัฒนาการสร๎างสรรค์ผลงานให๎สัมฤทธิ์ผล 

 ผลงานชุด “บ๎านของคนสร๎างบ๎านแปลงเมือง” ได๎ตอบสนองตํอความรู๎สึกที่ข๎าพเจ๎าต๎องการ

น าเสนอ กระบวนการสร๎างสรรค์ทางศิลปะได๎อยํางอิสระ และเต็มที่ ซึ่งการสร๎างสรรค์ผลงาน

วิทยานิพนธ์ในชุดนี้ยังเป็นประสบการณ์ที่ชํวยให๎ข๎าพเจ๎าได๎พัฒนาศักยภาพทั้งความคิด และทักษะ

ฝีมือของข๎าพเจ๎าอีกตํอไปในอนาคต 
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ภาพผลงานในช่วงชุดวิทยานิพนธ์ 

 

ภาพที่ 63 ภาพผลงาน  บ๎านของคนสร๎างบ๎าน แปลงเมือง 1  

  ขนาด : 176x 115 ซม. 

  เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม๎ 

  ปี : 2560 
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ภาพที่ 64 ภาพผลงาน บ๎านของคนสร๎างบ๎าน แปลงเมือง 2  
  ขนาด : 170x 115 ซม. 
  เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม๎ 
  ปี : 2560 

 

ภาพที่ 65  ภาพผลงาน บ๎านของคนสร๎างบ๎าน แปลงเมือง 3  
ขนาด : 172x 115 ซม. 
เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม๎ 
ปี : 2560 
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ภาพที่ 66 ภาพผลงาน บ๎านของคนสร๎างบ๎าน แปลงเมือง 4 
  ขนาด : 180x 115 ซม. 
  เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม๎ 
  ปี : 2560 

 

ภาพที่ 67  ภาพผลงาน บ๎านของคนสร๎างบ๎าน แปลงเมือง 5 
ขนาด : 200x 115 ซม. 
เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม๎ 
ปี : 2560 
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ภาพที่ 68  ภาพผลงาน บ๎านของคนสร๎างบ๎าน แปลงเมือง 6 
ขนาด : 175x 100ซม. 
เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม๎ 
ปี : 2560 
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บทที่ 5  

บทสรุป 

“ศิลปะคือการแสดงออกของความเป็นมนุษย์ 

ความเป็นมนุษย์คือความดีท่ีสามารถแสดงออกได๎ด๎วยความงาม”9 

 การสร๎างสรรค์ผลงานของข๎าพเจ๎าตลอดระยะเวลาที่ผํานมา ข๎าพเจ๎าแสดงออกผําน

เนื้อหาที่เป็นประสบการณ์ในชีวิตของตนเอง ซึ่งประกอบด๎วยทั้งสุข และทุกข์ปะปนกันไป แตํเมื่อตก

ผลึกทางความคิด แล๎วแปรเปลี่ยนประสบการณ์ของตนเองถํายทอดเป็นงานศิลปะแล๎วนั้น ยํอมเกิด

สุนทรียะตํอตัวข๎าพเจ๎าเอง และหวังวําจะสํงไปถึงผู๎อ่ืนได๎สัมผัสรับชมผลงาน 

 การสร๎างสรรค์งานวิทยานิพนธ์ในหัวข๎อ “บ๎านของคนสร๎างบ๎านแปลงเมือง” นี้เริ่มต๎น

จากความคิด และความรู๎สึกที่ผูกพันเกี่ยวกับชีวิตที่เรียบงําย ภายใต๎สภาพแวดล๎อมของชุมชนคนงาน

กํอสร๎าง ซึ่งมีการด ารงชีพที่สมถะ ไร๎ซึ่งการออกแบบที่ซับซ๎อน หรือการวางแผนใดๆ ที่เกินกวําความ

จ าเป็นในการด ารงชีวิต ซึ่งสิ่งเหลํานี้ข๎าพเจ๎ามองวําเป็นสิ่งที่นําค๎นหา และเป็นเนื้อหาสาระที่พิเศษ ใน

การสร๎างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของข๎าพเจ๎าในครั้งนี้ ข๎าพเจ๎าได๎ศึกษาและวิเคราะห์ข๎อมูลในหลาย

รูปแบบที่ท าให๎ได๎รับความรู๎ที่แท๎จริงในเรื่องที่ต๎องการน าเสนอ ซึ่งข๎าพเจ๎าได๎มีการค๎นคว๎า ปรับปรุงทั้ง

ด๎านเนื้อหา เทคนิค และรูปแบบวิธีการน าเสนอ  เพ่ือให๎ผลงานสร๎างสรรค์มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 

ตอบสนองตํอกระบวนการทางความคิด ถํายทอดได๎ตรงตามจุดประสงค์ท่ีข๎าพเจ๎าต๎องการน าเสนอ 

 จากแรงบันดาลใจทางความคิดดังที่กลําวมาข๎างต๎นบวกกับประสบการณ์ที่ข๎าพเจ๎าได๎

สัมผัสถึงเบื้องลึกของชีวิตที่เรียบงํายภายในชุมชนกรรมกร ภายใต๎การด าเนินชีวิตเปี่ยมล๎นไปด๎วย

สุนทรียะที่แฝงอยูํภายในจิตใจ และสิ่งปลูกสร๎างที่กลุํมคนเหลํานี้อาศัยอยูํ สิ่งเหลํานี้กํอตัวเป็น

ความสุขอยํางเรียบงํายของการด าเนินชีวิต อันสอดคล๎องกับกระบวนการทางเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม๎ 

ซึ่งเป็นกระบวนการสร๎างสรรค์ที่ตอบสนอง และถํายทอดอารมณ์ความรู๎สึกได๎อยํางชัดเจน ด๎วย

รํองรอย และเส๎นสายของวิธีการแกะไม๎ ซึ่งมีลักษณะที่พิเศษอันเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญในการ

แสดงออกทางอารมณ ์ความรู๎สึก ที่ถูกถํายทอดออกมาในผลงานวิทยานิพนธ์นี้  

 ผลงานชุด “บ๎านของคนสร๎างบ๎านแปลงเมือง” เป็นผลงานศิลปะอีกหนึ่งชุดที่ข๎าพเจ๎า

ภาคภูมิใจ และมุํงเน๎นให๎เห็นถึงคุณคําของความงดงามในการด าเนินชีวิตซึ่งแฝงไปด๎วยนัยยะของ

                                                           
9 สัพเพเหระเกี่ยวกับชีวิตเเละศิลปะ (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์, 2558). 
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ความรู๎สึกอันเป็นสุนทรียศาสตร์แหํงความสุข สงบ ซึ่งกํอให๎เกิดจินตนาการทางความคิดในการด าเนิน

ชีวิตสืบไป 

 

  

 

  



 
 

รายการอา้งอิง  
 

รายการอ้างอิง 
 

 

ArtBangkok. "เปิดกรุศิลปกรรมของประพนัธ์ ศรีสุตา."  http://www.artbangkok.com/?p=6164. 
Royal Academician. "Emma Stibbon Ra." https://www.royalacademy.org.uk/art-artists/name/emma-

stibbon-ra. 
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัแม่โจ.้ "ทฤษฎีการวางผงัเมืองและผงัภาค."  

https://coursewares.mju.ac.th:81/e-learning50/la471/course_chapt_menu.html. 
ชลูด น่ิมเสมอ. สพัเพเหระเก่ียวกบัชีวติเเละศิลปะ.  กรุงเทพฯ: อมัรินทร์, 2558. 
———. องคป์ระกอบของศิลปะ กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2557. 
  ท่ีระลึกงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารยเ์กียรติคุณประหยดั พงษด์ า.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2557. 
พระพทุธเจา้สอนอะไร แปลจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย โดย ร.ศ.ชูศกัด์ิ ทิพยเ์กษร และคณะ โรงพิมพม์หาจุฬาลง

กรณราชวทิยาลยั พ.ศ. 2547. "ความไม่มีตวัตน (อนตัตา)."  

http://www.easyinsurance4u.com/buddha4u/core_4.htm. 
สุขใจ. "พทุธศาสนามุ่งช้ีอะไรเป็นอะไร."  http://www.sookjai.com/index.php?topic=3992.0. 

 

 

http://www.artbangkok.com/?p=6164
https://www.royalacademy.org.uk/art-artists/name/emma-stibbon-ra
https://www.royalacademy.org.uk/art-artists/name/emma-stibbon-ra
https://coursewares.mju.ac.th:81/e-learning50/la471/course_chapt_menu.html
http://www.easyinsurance4u.com/buddha4u/core_4.htm
http://www.sookjai.com/index.php?topic=3992.0
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รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ 

ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 

1. ผลงานกํอนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 1 

   ชื่อผลงาน ผนังของคนสร๎างบ๎าน 6 

   ขนาด  176x 115 ซม. 

   เทคนิค  ภาพพิมพ์แกะไม๎ 

   ป ี  2559 

2. ผลงานกํอนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 2 

ชื่อผลงาน   บ๎านกรรมกร (เชียงใหมํ) 

ขนาด  120x 80 ซม. 

 เทคนิค  ภาพพิมพ์แกะไม๎ 

 ปี   2559          

3.ผลงานกํอนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ชิ้นที่ 3 

   ชื่อผลงาน บ๎านกรรมกร 2 

   ขนาด  176x 95 ซม. 

   เทคนิค   ภาพพิมพ์แกะไม๎ 

   ปี   2559 

4. ผลงานกํอนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 4 

    ชื่อผลงาน บ๎านกรรมกร 3 

    ขนาด  156x 95 ซม. 

    เทคนิค   ภาพพิมพ์แกะไม ๎

    ปี   2559 
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5. ผลงานกํอนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 5 

   ชื่อผลงาน ผนังของคนสร๎างบ๎าน 4 

   ขนาด          167x 100 ซม. 

   เทคนิค   ภาพพิมพ์แกะไม ๎

   ปี    2559 

6. ผลงานกํอนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 6 

ชื่อผลงาน   ผนังของคนสร๎างบ๎าน 6) 

ขนาด           120x 80 ซม 

เทคนิค  ภาพพิมพ์แกะไม๎ 

ปี   2559     

 

ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 

1.ผลงานกํอนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ชิ้นที่ 1 

ชื่อผลงาน   บ๎านกรรมกร เมื่อตอนพลบค่ า 1 

ขนาด           172 x 112 ซม. 

เทคนิค  ภาพพิมพ์แกะไม๎ 

ปี   2559  .   

2. ผลงานกํอนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 2 

ชื่อผลงาน   บ๎านกรรมกร เมื่อตอนพลบค่ า 2 

ขนาด           170 x 112 ซม. 

เทคนิค  ภาพพิมพ์แกะไม๎ 

ปี   2559     
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3. ผลงานกํอนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 3 

ชื่อผลงาน   บ๎านกรรมกร เมื่อตอนพลบค่ า 3 

ขนาด           168 x 100 ซม. 

เทคนิค  ภาพพิมพ์แกะไม๎ 

ปี   2559     

4. ผลงานกํอนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 4 

ชื่อผลงาน   บ๎านกรรมกร 4 

ขนาด           168 x 112 ซม. 

เทคนิค  ภาพพิมพ์แกะไม๎ 

ปี   2559     

5. ผลงานกํอนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 5 

ชื่อผลงาน   บ๎านกรรมกรเมื่อตอนพลบค่ า 5 

ขนาด           172 x 112 ซม. 

เทคนิค  ภาพพิมพ์แกะไม๎ 

ปี   2559     

 

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3    

1. ผลงานกํอนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 1 

     ชื่อผลงาน   ตรอกกรรมกร 1 

  ขนาด        200 x 120 ซม. 

  เทคนิค  ภาพพิมพ์แกะไม๎ 

  ปี   2560    
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2 . ผลงานกํอนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 2 

     ชื่อผลงาน   ตรอกกรรมกร 2 

  ขนาด         200 x 100 ซม. 

  เทคนิค  ภาพพิมพ์แกะไม๎ 

  ปี   2560   

3. ผลงานกํอนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 3 

    ชื่อผลงาน   ตรอกกรรมกร 3 

     ขนาด         168 x 120 ซม. 

  เทคนิค  ภาพพิมพ์แกะไม๎ 

  ปี   2560   

4.ผลงานกํอนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 3 ชิ้นที่ 4 

    ชื่อผลงาน   ตรอกกรรมกร 4 

    ขนาด           168 x 115 ซม. 

 เทคนิค   ภาพพิมพ์แกะไม๎ 

 ปี    2560 

ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ 

1.ผลงานวิทยานิพนธ์  ชิ้นที่ 1 

  ชื่อผลงาน   บ๎านของคนสร๎างบ๎าน แปลงเมือง 1 

  ขนาด           176x 115 ซม. 

  เทคนิค  ภาพพิมพ์แกะไม๎ 

  ปี   2560 
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2. ผลงานวิทยานิพนธ์  ชิ้นที่ 2 

    ชื่อผลงาน   บ๎านของคนสร๎างบ๎าน แปลงเมือง 2  

    ขนาด           176x 115 ซม. 

 เทคนิค  ภาพพิมพ์แกะไม๎ 

 ปี   2560  

3. ผลงานวิทยานิพนธ์  ชิ้นที่ 3 

    ชื่อผลงาน   บ๎านของคนสร๎างบ๎าน แปลงเมือง 3  

    ขนาด           176x 115 ซม. 

 เทคนิค  ภาพพิมพ์แกะไม๎ 

 ปี   2560  

4. ผลงานวิทยานิพนธ์  ชิ้นที่ 4 

    ชื่อผลงาน   บ๎านของคนสร๎างบ๎าน แปลงเมือง 4  

    ขนาด           180x 115 ซม. 

 เทคนิค  ภาพพิมพ์แกะไม๎ 

 ปี   2560  

5. ผลงานวิทยานิพนธ์  ชิ้นที่ 5 

    ชื่อผลงาน   บ๎านของคนสร๎างบ๎าน แปลงเมือง 5  

    ขนาด           200x 115 ซม. 

 เทคนิค  ภาพพิมพ์แกะไม๎ 

 ปี   2560  
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6.ผลงานวิทยานิพนธ์  ชิ้นที่ 1 

    ชื่อผลงาน   บ๎านของคนสร๎างบ๎าน แปลงเมือง 6  

    ขนาด          175x 100 ซม. 

    เทคนิค  ภาพพิมพ์แกะไม๎ 

    ปี   2560 

 

 



 
 

ประวติัผูเ้ขียน  
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล เทพพงษ์   หงษ์ศรีเมือง 
วัน เดือน ปี เกิด 3 ตุลาคม 2534 
สถานที่เกิด ร๎อยเอ็ด 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2561      ศิลปมหาบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์  

              คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์    
                                มหาวิทยาลัยศิลปากร   
 
พ.ศ.2556      ปริญญาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาภาพพิมพ์  
              คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ   

ที่อยู่ปัจจุบัน 148 หมูํ 14  ต.ขามเปี้ย  อ.โพธิ์ชัย  จ.ร๎อยเอ็ด 45230 
ผลงานตีพิมพ์ - 
รางวัลที่ได้รับ พ.ศ.2561        

การแสดงศิลปกรรมช๎างเผือกครั้งที่  7    
พ.ศ. 2560        
การแสดงศิลปกรรมออมสิน ใต๎รํมพระบารมี  
การแสดงศิลปกรรมช๎างเผือกครั้งที่ 6  
พ.ศ. 2559        
รํวมแสดงศิลปกรรมแหํงชาติครั้งที่ 61  
รํวมแสดงศิลปกรรมช๎างเผือก  
พ.ศ. 2558          
รํวมแสดงศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 1  
พ.ศ. 2557        
การแสดงศิลปกรรมช๎างเผือก ครั้งที่ 3  
การแสดงงานของเยาวชนสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะรํวมสมัย ณ หอศิลป์ราช
ด าเนิน   
การแสดงศิลปกรรมรํวมสมัยของศิลปินรุํนเยาว์ครั้งที่ 31  
                        
การแสดงศิลปกรรมแหํงชาติครั้งที่ 60  
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การแสดงศิลปกรรมจิตรกรรมหรือศิลปะภาพพิมพ์ BAM สืบสานศิลปะ
ล๎านนาน าคุณคําวัฒนธรรมท๎องถิ่นสังคมไทยครั้งที่2  
                        
การแสดงศิลปกรรมโตชิบาครั้งที่ 26Tokyo screen print   biennale  
พ.ศ.2556        
รํวมแสดงศิลปกรรมรุํนเยาว์ครั้งที่ 30 ณ หอศิลป์มหาวิยาลัยศิลปากร  
รํวมแสดงศิลปกรรมโตชิบาน าสิ่งที่ดีสูํชีวิต ครั้งที2่5 ณ หอศิลป์เจ๎าฟูา  
การแสดงศิลปกรรมจิตรกรรมหรือศิลปะภาพพิมพ์BAM สืบสานศิลปะ
ล๎านนาน าคุณคํา สังคมไทย ครั้งที ่1     
การแสดงนิทรรศการกลุํม Print as Print ครั้งที่ 6  
เข๎ารํวมโครงการคํายเยาวชนสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะรํวมสมัย ณ บ๎านด านาง
แล จังหวัด เชียงราย   
ชนะเลิศการคัดเลือกในโครงการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะรํวมสมัย ได๎เดินทาง
ไปศึกษาดูงานที่   นครลอสแองเจอลิส ประเทศ สหรัฐอเมริกา  
พ.ศ. 2555         
รํวมแสดงนิทรรศการครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์ ณ  หอ      
ศิลปวัฒนธรรมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  
พ.ศ.2554         
รํวมแสดงนิทรรศการM&C ณ.หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  
พ.ศ.2561        
รางวัลชมเชยการแสดงศิลปกรรมช๎างเผือกครั้งที่  7    
พ.ศ. 2560        
รางวัลยอดเยี่ยมการแสดงศิลปกรรมออมสิน ใต๎รํมพระบารมี  
รางวัลรองชนะเลิศการแสดงศิลปกรรมช๎างเผือกครั้งที่ 6  
พ.ศ. 2560        
รางวัลอันดับ 3 ศิลปกรรมกรุงไทย  
รางวัลรองชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมช๎างเผือกครั้งที่ 6  
พ.ศ. 2559        
รางวัลชมเชยศิลปกรรมช๎างเผือก  
พ.ศ 2558        
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รางวัลสนับสนุนศิลปกรรมแหํงชาติครั้งที่ 61  
รางวัลดีเดํนศิลปกรรมโตชิบาครั้งที่ 27  
พ.ศ.2557        
ชนะเลิศการคัดเลือกในโครงการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะรํวมสมัย ได๎เดินทาง
ไปศึกษาดูงานที่ นครลอสแองเจอลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา  
รางวัลเหรียญเงินศิลป์พีระศรี  ศิลปกรรมรํวมสมัยของศิลปินรุํนเยาว์ครั้งที่ 
31  
รางวัลสนับสนุนศิลปกรรมแหํงชาติ ครั้งที่ 60  
รางวัลยอดเยี่ยมศิลปกรรมจิตรกรรมหรือภาพพิมพ์สืบสาน        
วัฒนธรรมท๎องถิ่น ครั้งที่ 2  
รับทุนสํงเสริมการศึกษาและสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะมูลนิธิ        
รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  
รางวัลดีเดํนศิลปกรรมโตชิบา น าสิ่งที่ดีสูํชีวิต ครั้งที่ 26 รับเหรียญศิลป์  พีระ
ศร ี เนื่องในวันศิลป์  พีระศรี  
พ.ศ.2556        
รางวัลสนับสนุนของศิลปกรรมรํวมสมัยของศิลปินรุํนเยาว์ครั้งที่ 30  
รางวัลยอดเยี่ยมศิลปกรรมจิตรกรรมหรือภาพพิมพ์สืบสานวัฒนธรรม 
ล๎านนา ครั้งที่ 1  
รางวัลดีเดํน การประกวดวาดรูปเกาะลอย จังหวัดชลบุรี   

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	บทที่ 1  บทนำ
	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
	สมมติฐานของการศึกษา
	ขอบเขตของการศึกษา
	คำนิยามศัพท์

	บทที่ 2  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์
	อิทธิพลทางด้านสภาพแวดล้อม
	อิทธิพลจากความเชื่อ ความคิดทางศาสนาและปรัชญา
	อิทธิพลทางด้านรูปแบบทางศิลปกรรมและเทคนิควิธีการ
	อิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปิน

	บทที่ 3    กระบวนการและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์
	การศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการสร้างสรรค์
	วิธีการและเทคนิคในการสร้างสรรค์
	ความสำคัญของลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ในการสร้างภาพต้นแบบ
	เนื้อหาสาระของผลงาน
	ทัศนะธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์
	ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์
	กระบวนการสร้างแม่พิมพ์
	ขั้นตอนการพิมพ์ชิ้นงาน
	ขั้นตอนการเตรียมสีและการกลิ้งสีลงบนแผ่นแม่พิมพ์
	ขั้นตอนการเตรียมกระดาษพิมพ์งาน
	อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์

	บทที่ 4  แนวทางและการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์
	การพัฒนาด้านเนื้อหาสาระ ระยะที่ 1
	การพัฒนาในด้านรูปแบบและด้านกระบวนการคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ระยะที่ 2
	การพัฒนาในด้านรูปแบบและด้านกระบวนการคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ระยะที่ 3

	บทที่ 5  บทสรุป
	รายการอ้างอิง
	ประวัติผู้เขียน

