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The current lifestyles faded the beauty of childhood memories, but the 
feeling was embedded deep in the memory. 

The art thesis, " The Paintings ot The Blurry Memorial Objects" aims to 
present the 2-dimensional painting inspired by the changes lifestyle from the 
countryside to the city. The artist collects the countryside's appliances to convey the 
vanished feeling and reflects changes in rural areas. The memorable image of his/her 
intimate relationship with the family and neighborhood started to disappear from 
today's lifestyle, no different from the disappearance of some antique appliances 
and kitchenwares: reflecting the memories, stories, and histories of people's lifestyles 
from the past until now. 
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เป็นทุนทรัพย์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดการเข้ามา
ศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต 
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ข้าพเจ้าหวังว่าผลงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะเป็นแนวทางแห่งความรู้ ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ และเป็นประโยชน์ต่อรุ่นสู่รุ่นท่ีเป็นผู้สนใจในการศึกษาต่อไป 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 ชนบทเป็นเขตท่ีอยู่ห่างไกลความเจริญ เมื่อได้ยินคำว่า  “ชนบท” ทุกคนต่างคิดและ

จินตนาการได้ถึงบรรยากาศอันแสนสดช่ืนและสงบสุข มีสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยทุ่งนา ป่าเขา และ

แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอีกมากมาย ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

ทางการเกษตรและเล้ียงสัตว์เป็นอาชีพหลัก ทำการเกษตรเพื่อยังชีพแบบพออยู่พอกิน วิถีชีวิตชนบท

จึงเป็นวิถีชีวิตท่ีมีความสงบ และความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่าย โดยการอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันท่ามกลาง

ธรรมชาติกับส่ิงแวดล้อมท่ีบริสุทธิ์ 

 ปัจจุบันสภาพวิถีชีวิตในชนบทนั้นมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากมีพัฒนาการความ

เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นหลายด้าน ผู้คนรุ่นใหม่รวมถึงตัวของข้าพเจ้าเองต่างพา

กันย้ายถ่ินฐานออกไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกันมากขึ้น เพื่อประกอบอาชีพให้ตรงกับสายงานตามท่ีตนเอง

เรียนจบมา เนื่องจากชนบทมีเพียงอาชีพทางการเกษตรทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพตามท่ีตนเอง

รักและถนัดได้ ส่งผลให้ชนบทมีแต่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ จึงเกิดเป็นที่มาและแรงบันดาลใจใน

การนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ  “จิตรกรรมจากวัตถุความทรงจำท่ีพร่า

เลือน”  

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ชนบทเป็นเขตท่ีอยู่ออกห่างจากตัวเมือง ประกอบไปด้วยหมู่บ้านเล็กใหญ่รวมกันเป็นชุมชน มี

วัฒนธรรมความเป็นอยู่และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นท่ีแตกต่างกันออกไป 

ข้าพเจ้าเกิดในชุมชนชนบทในจังหวัดแพร่ “เมืองแพร่” เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมีอาณาจักรเก่าแก่และมี

วัฒนธรรมความเป็นอยู่อันมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองมาช้านาน โดยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบ

ระหว่างภูเขา ประกอบด้วยทิวเขาล้อมรอบและแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ำยม มีวัดและ

ชุมชนเล็กใหญ่ต่างๆ  เกิดขึ้นมากมาย จากหลักฐานการขุดค้นพบเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ท่ีมีอายุไม่

ต่ำกว่า 100 ปี ผู้คนมีสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละพื้นท่ีแตกต่างกันออกไป หมู่บ้านของ

ข้าพเจ้าต้ังอยู่นอกเขตตัวเมืองออกไปหลายกิโลเมตร ชาวบ้านในชุมชนต้ังแต่อดีตมามักจะประกอบ

อาชีพทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีห่างไกลจากความเจริญ และมี

สภาพแวดล้อมท่ีเต็มไปด้วยทุ่งนาป่าเขา ตนเองจึงมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชนบทท่ีมีความเรียบง่าย 

มีความผูกพันธ์กับคนในครอบครัวและวัตถุส่ิงของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้านท่ีมีการใช้ใน

ชีวิตประจำวัน รวมทั้งผู้คนท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนชนบทอย่างมีความสุขมาต้ังแต่วัยเด็ก 
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 ปัจจุบันโลกของเรามีพัฒนาการในหลายๆ ด้านเกิดขึ้น มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีทันสมัยมา

ใช้ในชีวิตประจำวัน ท้ังด้านเกษตรกรรม การศึกษาและด้านต่างๆ อีกมากมาย จึงทำให้ทุกๆ 

ครอบครัวมีความจำเป็นต้องใช้เงินเป็นหลัก เด็กทุกๆ คนท่ีเกิดมาแล้วต้องได้รับการศึกษาเล้ียงดูท่ีดี 

ดังนั้นเงินจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของผู้คน ท้ังด้านการศึกษา ค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพ

ต่างๆ ท่ีสูงขึ้นด้วย ผู้คนรุ่นใหม่ท่ีอาศัยอยู่ในชนบทรวมถึงตัวข้าพเจ้าเองด้วย ต่างก็ต้องออกไปเรียน

หนังสือและย้ายถ่ินฐานไปทำงานโดยมีการออกไปสร้างครอบครัวใหม่ในเมืองใหญ่ เพื่อประกอบอาชีพ

ต่างๆ ท่ีมีความเจริญก้าวหน้าและมีฐานะมั่นคงกว่า ด้วยการส่งเงินกลับมาให้กับคนทางบ้าน  ส่งผลให้

เกิดการเปล่ียนแปลงทางสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชนบทไปจากเดิมซึ่งนานๆ ลูกหลาน ญาติพี่

น้องท่ีเคยอยู่อาศัยร่วมกันในวัยเด็ก ก็จะได้กลับบ้านมาพบปะกันแค่ช่วงวันหยุดเทศกาล จึงทำให้ผู้คน

ท่ีอาศัยอยู่ในชนบทมักจะมีแต่คนสูงวัยเป็นส่วนใหญ่ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาผู้สูงอายุอาศัยอยู่บ้านเพียง

ลำพังและขาดการดูแลจากลูกหลาน เมื่อเวลาผ่านไปจึงทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชนบท

จากเดิมท่ีมีความผูกพันใกล้ชิดสนิทกันของชาวบ้านในชุมชน ได้ลดน้อยถอยลงไปและความสุขจากวิถี

ชีวิตชนบทท่ีข้าพเจ้าได้สัมผัสมาในอดีต นั้นได้เริ่มสูญสลายหายไปกับวิถีชีวิตใหม่ในปัจจุบัน 

 ดังนั้นเรื่องราวและเหตุการณ์ท่ีได้กล่าวมาข้างต้นท้ังหมดนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจท่ีได้เห็นถึง

ความสำคัญทำให้สนใจ ท่ีจะศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานภายใต้หัวข้อ “จิตรกรรมจากวัตถุความทรง

จำท่ีพร่าเลือน” เพื่อสะท้อนสภาพของสังคมชนบท ท่ีอยู่ห่างไกลความเจริญ มีการเปล่ียนแปลงจาก

สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละยุคสมัยท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลา ภาพความทรงจำในวัยเด็กท่ีเห็น

ความสัมพันธ์ของครอบครัวและผู้คนในชุมชนได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข เริ่มเลือนหายไปจากวิถี

ชีวิตแบบใหม่ในปัจจุบัน โดยสามารถศึกษาได้จากวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านและครัวเรือน

ต้ังแต่อดีตจนถึงปันจุบัน ท่ีมีการใช้งานในชีวิตประจำวัน ท้ังท่ีสูญสลายไปหายไปจากปัจจุบันและยังคง

หลงเหลือให้เห็นอยู่ ณ ขณะนี้ ซึ่งเป็นส่ิงสำคัญใช้บอกเล่าถึงเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ และวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ของผู้คนในชนบทให้ข้าพเจ้าได้มาศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน 
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วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์  

 1. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนพื้นท่ีจินตนาการแห่งความสงบสุขภายในจิตใจ ผ่านตัววัตถุ

ข้าวของเครื่องใช้จากวิถีชีวิตชนบท โดยถ่ายทอดผลงานผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะ ใน

ลักษณะผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ใช้เทคนิควิธีการท่ีละเอียดอ่อนจากการใช้  เส้น สี น้ ำหนัก รูปร่าง

รูปทรง และบริเวณพื้นท่ีว่างให้ความรู้สึกเบาบางอันสอดคล้องและสัมพันธ์กับแนวความคิดในผลงาน  

 2. เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญถึงวิถีชีวิตอันดีงามของผู้คนในชนบทจากอดีต

จนถึงปัจจุบัน ท่ีมีความเรียบง่าย และมีความสุขสงบ ผ่านตัวส่ิงของเครื่องใช้ภายในบ้านท่ีดูธรรมดาแต่

มีเรื่องราวและความหมายท่ียิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ภายใน ซึ่งคนส่วนใหญ่มักมองข้ามและไม่เห็นถึง

ความสำคัญนำมาแสดงออกถึงวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายในอดีตท่ีกำลังจะเลือนหายไปจากปัจจุบัน 

แนวความคิด 

 สร้างสรรค์ผลงานท่ีได้แรงบันดาลใจมาจากวิถีชีวิตชนบท ผ่านวัตถุความทรงจำในวัยเด็กท่ี

เคยใช้ร่วมกับบุคคลในครอบครัว จนเกิดเป็นความผูกพันกับตัววัตถุซึ่งมีคุณค่าด้านจิตใจ แสดงถึงวิถี

ชีวิตอันเรียบง่ายและความสุขของความเป็นชนบทท่ีข้าพเจ้าอยู่อาศัยกับครอบครัวต้ังแต่วัยเด็ก ซึ่ง

ปัจจุบันวัตถุเหล่านี้ได้เริ่มสูญสลายหายไปพร้อมกับบุคคลในครอบครัวและวิถีชีวิตประจำวันท่ี

เปล่ียนแปลงไป จึงหลงเหลือเพียงความทรงจำและเรื่องราวดีๆ ท่ีมีความสุขให้ได้ระลึกถึง  จึงส่งต่อ

เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ถ่ายทอดถึงประสบการณ์ในชีวิตท่ีผ่านพ้นมา โดยการ

แสดงออกผ่านผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ใช้เทคนิควิธีการท่ีละเมียดละไม โดยการใช้ เส้น สี รูปทรง 

น้ำหนัก และบริเวณพื้นท่ีว่าง ให้สอดคล้องกับแนวความคิด มุ่งเน้นอารมณ์ความรู้สึกถึงความพร่า

เลือน สะท้อนถึงวิถีชีวิตอันดีงามของผู้คนชนบทในอดีตท่ีค่อยๆ เปล่ียนแปลงไป จากการดำเนินชีวิต

รูปแบบสมัยใหม่ในปัจจุบัน 

ขอบเขตการศึกษาและการสร้างสรรค์ผลงาน  

 ขอบเขตด้านการศึกษา 

 1. ศึกษาหาข้อมูลด้านรูปทรงวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านและครัวเรือนตามหมู่บ้าน 

ชุมชนชนบทในเขตพื้นท่ีท่ีข้าพเจ้าอยู่อาศัย 

 2. ศึกษาข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือและเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ตต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ี

ต้องการศึกษา 

 3. ศึกษาผลงาน เทคนิควิธีการและแนวความคิดของศิลปินท่านอื่นๆ ท่ีสนใจและได้รับ

อิทธิพลเพื่อนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า 
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 ขอบเขตด้านการสร้างสรรค์ผลงาน 

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

  สร้างสรรค์ผลงานโดยมุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนใน

ชนบท จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ท่ีมีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย และมีความสุขสงบ จากข้าวของ

เครื่องใช้ ภายในบ้านและครัวเรือน 

 2. ขอบเขตด้านเทคนิคและรูปแบบ 

  สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมรูปแบบ 2 มิติ ใช้เทคนิคสีอะคริลิคบนผ้าใบ โดยการใช้ 

เส้น  สี รูปทรง น้ำหนัก และบริเวณพื้นท่ีว่าง ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและแนวความคิด 

ขั้นตอนของการศึกษา 

1. ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลภาพถ่ายรูปทรงวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ภายในครัวเรือนและทำการ

สอบถามข้อมูลกับชาวบ้านตามเขตพื้นท่ีหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ ท่ียังมีวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมอยู่ 

 3. ศึกษาหลักปรัชญาและทฤษฎี จากเอกสาร หนังสือ ตำรา และเว็บไซต์ต่างๆ ท่ีมีเนื้อหา

สอดคล้องกับเรื่องราวการสร้างสรรค์ผลงาน 

 4. นำข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ ตีความ และสรุปผล  เพื่อสร้างภาพแบบร่าง

แนวความคิดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน 

5. สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ จากข้อมูลแบบภาพร่างแนวความคิดในลักษณะจิตรกรรม 2 

มิติ ผ่านการใช้ทัศนธาตุทางศิลปะ ได้แก่  เส้น สี น้ำหนัก รูปทรง และบริเวณพื้นท่ีตามกระบวนการท่ี

ได้วางแผนดำเนินงาน 

 6. ติดต้ังผลงาน นำเสนอความก้าวหน้าเป็นระยะๆ ปรังปรุงและแก้ไขผลงาน เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาและผลสัมฤทธิ์ที่ตรงต่อวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาทบทวนถึงการเปล่ียนแปลงของสภาวะอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากแรง

บันดาลใจท่ีได้รับมาจากวิถีชีวิตของตนเอง 

2. ศึกษาและสังเกตและเปรียบเทียบถึงความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตของผู้คนในชนบทและ

วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเมือง  

3. ถ่ายภาพวัตถุข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านและครัวเรือนในมุมมองต่างๆ ท่ี

ข้าพเจ้าสนใจจากวิถีชีวิตชนบทและสังคมเมือง 

4. นำข้อมูลภาพถ่ายท่ีได้มาสร้างเป็นแบบภาพร่างแนวความคิด 
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5. เริ่มสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ตามข้ันตอนท่ีได้จัดเตรียมไว้ 

แหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ 

1. แหล่งข้อมูลภาพถ่ายรูปทรงวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน จากชุมชนชนบทในตำบล

เวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 

2. แหล่งข้อมูลภาพถ่ายรูปทรงวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านและครัวเรือน จากชุมชน

เมืองท่ีข้าพเจ้ากำลังอยู่อาศัยในปัจจุบัน 

3. แหล่งข้อมูลผลงานศิลปินท่ีสนใจ ในกรณีศึกษาการใช้เทคนิคและวิธีการเพื่อนำมาปรับใช้

ในการสร้างสรรค์ผลงาน จากหอศิลป์ แกลอรี่ สตูดิโอ และสูจิบัตรนิทรรศการต่างๆ  

4. แหล่งข้อมูลด้านเนื้อหาสาระ ทฤษฎีแนวความคิดและหลักปรัชญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

การสร้างสรรค์ จากหนังสือและเว็บไซต์ต่างๆ ในอินเตอร์เน็ต 

บทสรุป 

 บทนำนี้มีเนื้อความประกอบไปด้วย ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาท่ีมีแรงบันดาลใจ

มาจากวิถีชีวิตในชนบท อธิบายเกี่ยวกับสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชนบทท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มาถ่ายทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ในหัวข้อ 

“จิตรกรรมจากวัตถุความทรงจำท่ีพร่าเลือน” ผ่านวัตถุข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนท่ีมีคุณค่า 

ความสำคัญและมีความหมายอย่างลึกซึ้งต่อชีวิตของข้าพเจ้ากับครอบครัว จนเกิดเป็นความผูกพันกับ

วัตถุท่ีอาจดูธรรมดา แต่เต็มไปด้วยประสบการณ์ เรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ซ่อนอยู่ภายใน ท่ีเคย

เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตในวัยเด็กเมื่อยังอาศัยอยู่ในชนบท  

 สร้างสรรค์ในรูปแบบผลงานจิตรกรรม 2 มิติด้วยเทคนิคกระบวนการท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา

สาระ ภายใต้การกำหนดกรอบแนวความคิด ขอบเขตการศึกษา ขอบเขตการสร้างสรรค์ และ

แหล่งข้อมูลต่างๆท่ีได้นำมาประกอบกับการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตรง

ตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
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บทที่ 2 

ข้อมูลและอิทธพิลที่เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน 

1.ข้อมูลด้านเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน 

ความสุข 

 ความสุข หรือ สุข พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นิยามว่า "น. ความสบาย
กายสบายใจ คือความรู้สึกหรืออารมณ์ประเภทหนึ่ง มีหลายระดับต้ังแต่ความสบายใจเล็กน้อยหรือ
ความพอใจจนถึงความเพลิดเพลินหรือเต็มไปด้วยความสนุก มีการใช้แนวความคิดทางปรัชญา ศาสนา 
จิตวิทยา ชีววิทยาอธิบายความหมายของความสุข รวมถึงส่ิงท่ีทำให้เกิดความสุข 

แนวความคิดทางปรัชญาและศาสนามักจะกำหนดนิยามของความสุขในความหมายของการ
ดำรงชีวิตท่ีดี หรือชีวิตท่ีมีความเจริญ โดยไม่จำกัดความหมายว่าเป็นเพียงอารมณ์ประเภทหนึ่ง
(Wikipedia, 2563) 

ความสุขในวิถีชีวิตชนบท 

ผู้คนส่วนใหญ่ในชนบทต่างก็ปลูกบ้านติดๆกัน เมื่อมีปัญหามีอะไรก็สามารถช่วยเหลือกันได้

สะดวก และผู้คนในชนบทต่างก็มีน้ำใจ เมื่อมีอะไรท่ีเล็กๆน้อยๆ เช่นผัก ปลา หรือกับข้าว ก็สามารถ

แบ่งปันซึ่งกันและกันได้ นับเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งสำหรับผู้คนท่ีได้ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ในชนบท  

 

ภาพท่ี 1 บรรยากาศการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ ในเทศกาลสงกรานต์ 
 ท่ีมา : ผู้ศึกษา  

ความสุขสำหรับข้าพเจ้า คือการได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอันเป็นที่รักโดยไม่จำเป็นต้องมีชีวิต

ท่ีหรูหรา และร่ำรวยเงินทองมากมาย เพียงแค่มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย พอเพียง รู้จักการใช้ชีวิตท่ี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
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แท้จริงอย่างมีความสุข ท้ังทางกายและทางใจ ท่ีหาได้จากชนบทท่ามกลางธรรมชาติท่ีงดงาม เต็มไป

ด้วยปา่เขาและแหล่งน้ำท่ีอุดมสมบูรณ์มีอากาศท่ีบริสุทธิ๋สดช่ืนอยู่ตลอดเวลา เพียงแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว

ท่ีจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 

วิถีชีวิตเหล่านี้ในปัจจุบันนั้นเริ่มหาได้ยากขึ้น เนื่องจากคนรุ่นใหม่ต่างก็ต้องย้ายถิ่นฐานเข้าสู่

เมืองหลวง เด็กๆท่ีเรียนจบในวัยมัธยมต่างก็ต้องหาท่ีท่ีเรียนต่อ หามหาวิทยาลัยท่ีดีเพื่อให้ตัวเองได้

เรียนในมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพ และเมื่อเรียนจบก็ต้องหางานและประกอบอาชีพท่ีมีรายได้ท่ีมั่นคง 

เพื่อสามารถเล้ียงดูตัวเองและครอบครัวได้ เมื่อมีท่ีอยู่ท่ีมั้นคงแล้วก็คงไม่มีโอกาสกลับไปอาศัยอยู่ใน

ชนบทอีก เพราะสภาพวิถีชีวิตท่ีมีความแตกต่างกัน สามารถกลับไปบ้านเกิดท่ีอยู่ในชนบทได้เพียงปีละ

ครั้งจากวันหยุดยาวช่วงเทคกาลต่างๆ ดังนั้นเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงท่ีมีรถติด ผู้คนหนาแน่น

แออัด และวุ่นวายแบบนี้ไปตลอด เมื่อวิถีชีวิตเราเปล่ียนไปแล้วมันคงเป็นไปได้ยากท่ีจะได้กลับไปใช้

ชีวิตแบบอตีดท่ีชนบทอีก 

ชีวิตคนในชนบท 

 คนไทยส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่ในชนบท แต่ก่อนนี้เราเรียกชนบทว่า บ้านนอก ซึ่งคงจะหมายถึง

งานท่ีอยู่ข้างนอกเมือง หรือนอกเขตชุมชนใหญ่ๆ คนท่ีอยู่ในชนบทส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ ชาวนา 

ชาวสวน ชาวชนบท ทำการเกษตรประเภทต่างๆ ป้อนผลิตผลให้ชาวเมืองมีกินมีใช้ และยังเหลือ

ส่งออกไปขายยังต่างประเทศอีกมาก ทำให้ประเทศไทยได้เงินตราต่างประเทศ มาใช้ลงทุนในการ

อุตสาหกรรมและอื่นๆ ใน พ.ศ.2531 คนไทยท้ังส้ินมีจำนวน 54 ล้านคน มีคนท่ีอยู่ในหมู่บ้านต่างๆ ใน

ชนบทถึง 39 ล้านคน ผลิตผลทางการเกษตรของชาวชนบทเหล่านี้ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙ ของผลิตผล

ท่ีประเทศไทยผลิตได้ท้ังส้ิน ผู้ท่ีอยู่ในชนบทบางส่วน ได้อพยพเข้ามาในเมือง และช่วยทำงานในด้าน

อื่นๆ เกือบทุกด้าน ชาวชนบทนี้ เมื่อเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองนานเข้า ก็กลายเป็นชาวเมือง และเลย

ไม่ได้กลับไปอยู่บ้านเดิมของตน แม้จะมีคนชนบททยอยเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองอยู่ตลอดเวลา แต่ผู้ท่ียัง

อาศัยอยู่ในชนบท ก็ได้ผลิตผลิตผลทางการเกษตรได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยจึงมีช่ือเสียงว่า เป็น

ประเทศท่ีมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ ประเทศอื่นๆ ท่ีไม่มีอาหารพอกิน ก็ส่ังซื้ออาหารจากประเทศ

ไทย ดังนั้น การท่ีบ้านเมืองของเราได้มีกินมีใช้ทุกวันนี้ ก็เป็นเพราะคนท่ียังอาศัยอยู่ในชนบท พวกเรา

ทุกคนจึงควรเข้าใจว่า ผู้ท่ีอยู่ในชนบทเป็นกำลังท่ีสำคัญท่ีสุด มีบุญคุณต่อประเทศชาติ และชาวเรา

อย่างใหญ่หลวง 
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 คนในชนบทส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร การเกษตรเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ ดิน น้ำ และ

อากาศเป็นอย่างมาก ชีวิตคนในชนบท จึงมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ ถ้าปีไหน ฝนตกตามฤดูกาล 

พืชผลก็จะงอกงาม ถ้าปีใดแห้งแล้ง พืชผลก็จะเสียหาย คนชนบทก็จะเดือดร้อน มีข้าวไม่พอกิน ต้อง

ไปกู้หนี้ยืมสิน เพื่อจะมาซื้อข้าวกิน ธรรมชาติเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตท่ีสำคัญของคนในชนบท ไม่ว่าจะ

ทำอะ ไร เมื่ อ ไร  ห รือ จะกิ น อะ ไร  ก็ ขึ้ น กั บ ธรรมชาติ  ตั วอย่ า ง เช่น  ใน ภาคเห นื อ  ภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ชาวนามักจะเริ่มปลูกข้าวในช่วงฤดูฝน โดยการไถและหว่าน หรือ

ปักดำ ในช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม และจะเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายน - มกราคม การทำนา

โดยอาศัยน้ำฝนนี้เรียกว่า "การทำนาปี" ส่วนภาคใต้มีฝนตกล่ากว่าในภาคอื่นๆ ชาวนาในภาคใต้ จึง

เริ่มการไถ เพื่อเตรียมพื้นท่ี และปักดำข้าว ในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน และจะเก็บเกี่ยวใน

เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 

 อาหารการกินของคนชนบท ก็อาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นสำคัญ ได้แก่ พวกพืชผักท้องถิ่น 

เช่น กระถิน ยอดมะขาม หน่อไม้ ผักบุ้ง ผักกระเฉด ตำลึง เป็นต้น ซึ่งชาวชนบทไม่ต้องซื้อกิน เหมือน

คนในเมือง นอกจากนี้  พวกสัตว์ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น ก็ใช้เป็นอาหารสำหรับคนชนบทได้ ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือท่ีเรียกกันว่า ภาคอีสาน มักกินพวกจ้ิงหรีด ต้ักแตน ตัวอ่อนของดักแด้ไหม 

ส่วนท่ัวๆ ไปก็กินปูนา กบ และเขียด ตลอดจนกุ้งฝอยและปลา ท่ีมากับกระแสน้ำในฤดูน้ำ คนชนบท

ในภาคอีสานมักจะนำปลาและกุ้งท่ีจับได้ นำมาทำเป็นปลาร้า และกุ้งแจ่ว เพื่อเก็บไว้กินนานๆ ส่วน

คนชนบทท่ีอยู่ใกล้บริเวณอ่าวไทย เช่น สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ก็ได้อาศัยธรรมชาติ 

คือ น้ำทะเลทำนาเกลือ และทำการประมง การทำมาหากินของคนชนบท จึงขึ้นอยู่กับสภาพธรรมชาติ

ของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งไม่เหมือนกัน (Plookpedia, 2560) 

ปัญหาสมาชิคครอบครัวย้ายถิ่นฐานจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง 

 ในปัจจุบันยุคโลกาภิวัตน์ ยุค 4.0 ก่อให้เกิดพลวัตการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยในมิติต่าง ๆ 

ซึ่งกระทบในระดับสังคม ชุมชน จนไปถึงการดำเนินชีวิตประจำวัน (Life Style) ของปัจเจกบุคคล 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมชนบทไทย กล่าวได้ว่าเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจนท้ังในด้าน 

สาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงโอกาสและทางเลือกในชีวิตของบุคคลท่ีเพิ่มมากขึ้น ส่งผล

ให้โฉมหน้าของชนบทไทยในยุคปัจจุบัน 4.0 มีลักษณะของการผสมผสานระหว่างความเป็นชนบท

สมัยใหม่และแบบด้ังเดิมท่ียังคงรักษาอัตลักษณ์บางประการไว้ภายใต้สมัยใหม่ คนในชนบทไทยยุค

ใหม่สามารถเข้าถึงส่ิงอำนวยความสะดวก ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีพ องค์ความรู้และเทคโนโลยี 

อาทิ การใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตและสัญญาณดาวเทียม ตลอดจนการมี
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โอกาสและทางเลือกมากขึ้นในการประกอบอาชีพท่ีนอกเหนือจากการทำไร่ทำนา อาจกล่าวได้ว่า 

เงื่อนไขของความเป็นคนไทยในชนบทยุคใหม่ 4.0 ส่งผลให้วิถีการดำรงชีวิตของคนในชนบทไทยยุค

ปัจจุบันเปล่ียนแปลงไปจากรากเหง้าด้ังเดิม  

ปัจจัยกำหนดวิถีชีวิตของคนในชนบทไทยสมัยใหม่  

จากวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันของคนชนบทท่ียึดโยงกับศาสนายังชีพด้วยเศรษฐกิจแบบ

พอเพียง และไม่ค่อยสนใจระบอบประชาธิปไตยมาสู่การต่ืนตัวทางการเมืองมากขึ้น ปัจจุบันส่ิงท่ี

กำหนดวิถีชีวิตของผู้คนชนบทมีอยู่หลายปัจจัย เนื่องจากในปัจจุบันโลกของเรากำลังอยู่ในยุค

เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการพัฒนาการหลายด้านเกิดขึ้น ท้ังด้านเกษตรกรรม การศึกษา และด้านอื่นๆ

อีกหลายด้าน ทำให้มีการนำเทคโนโลยีหรือ เครื่องจักรมาใช้ในการเกษตรจึงมีต้นทุนทางการทำ

เกษตรกรรมท่ีสูงขึ้น และเหลือกำไรน้อย ทำให้ผู้คนเริ่มย้ายถ่ินฐานเข้าไปหางานทำในเมืองกันมากขึ้น 

ผู้คนรุ่นใหม่ท่ีได้รับการศึกษาท่ีดีก็ต้องออกไปเรียนและทำงานตามท่ีตนได้เรียนมาเพื่อประกอบอาชีพ

ท่ีตนเองรักและชอบตามท่ีใฝ่ฝัน เนื่องจากในชนบทมีเพียงอาชีพเกษตรกรรมทำให้มีรายได้น้อยไม่พอ

ต่อค่าใช้จ่ายท่ีต้องเล้ียงดูคนในครอบครัวจากค่าครองชีพท่ีสูงขึ้นด้วย 

ความเปลี่ยนแปลงชนบทในสังคมไทย 

 ในปัจจุบันสภาพวิถีชีวิตในชนบทมีความเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก เนื่องจากมีการนำ

เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้อย่างท่ัวถึง การนำสมาร์ทโฟนมาใช้เพื่อส่ือสารในชีวิตประจำวัน ซึ่ง

ปัจจุบันมีการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาใชในสมาร์ทโฟน เพื่อให้ส่ือสารกันง่ายและสะดวก การ

รับข่าวสารจากส่ือทางโลกออนไลน์ต่างๆ ก็สะดวกไม่ต้องไปเปิดทีวีเหมือนเมื่อก่อน เพียงแค่ใช้สมาร์ท

โฟนเคล่ือนท่ีเครื่องเดียวก็สามารถเข้าสู่ในโลกออนไลน์ได้ท่ัวโลก ทำให้ผู้คนให้ความสนใจและเกิดการ

ติดโลกโชเชียลกันมากขึ้น ทำให้วิถีชีวิตของคนในชนบทเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอย่างส้ินเชิง  

 การดำเนินชีวิตของชาวนาในชนบทไทย ได้เปล่ียนแปลงไปจากรูปแบบการดำเนินชีวิตท่ีเรียบ

ง่าย และทำการเกษตรแบบพอยังชีพ สู่เกษตรกรรมเพื่อการตลาดกันมากขึ้น การพัฒนาระบบ

การศึกษาและการบริโภคท่ีเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกษตรกรเปล่ียนสถานะเป็นผู้ประกอบการและเกิดสังคม

แบบเครือข่ายท่ีกว้างขวางมากขึ้น นำไปสู่การเปล่ียนแปลงสภาพวิถีการดำเนินชีวิตในหลายๆ ด้าน 

เช่น รูปแบบการสวมใส่เส้ือผ้า การเปล่ียนแปลงด้านประชากร วัฒนธรรมสุขภาพ การศึกษา การจ้าง

งาน องค์กรทางสังคม และด้านเอกลักษณ์ของชุมชน บางครั้งการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตคนชนบท 

เกิดจากปัจจัยภายใน อาทิ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ความต้องการเป็นคนไทย ลักษณะทาง

เช้ือชาติและวัฒนธรรมท่ีใกล้ชิดกับคนไทย ความต้องการด้านวัตถุของชุมชน ส่วนกระบวนการ
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เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตนั้น เกิดจากการขัดเกลาทางสังคม การลอกเลียนแบบ การมีค่านิยมแบบใหม่ 

และการยืมวัฒนธรรมจากสังคมภายนอก (กันทนา ใจสุวรรณ, 2563) 
 

 

ภาพที่ 2 วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของผู้คนในชนบท 

 ท่ีมา : ผู้ศึกษา 

ปรัชญาแห่งความเรียบง่ายของชีวิต 

ชีวิตท่ีเรียบง่ายไม่ได้ทำง่ายสมช่ือใช่ว่าใครๆ จะมีชีวิตท่ีเรียบง่ายได้ ชีวิตท่ีเรียบง่ายไม่ได้
เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอก เพราะชีวิตท่ีเรียบง่ายคือการเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตด้วยปัญญาของ
ตนเองท่ีผ่านการตกผลึกมาแล้วเป็นอย่างดี ความเรียบง่าย คือการรู้จักขัดเกลากิเลสของตนออกจาก
ความต้องการอยากมีอยากได้ท้ังปวง “ความต้องการท่ีจะไม่ต้องการอะไรนั่นแหละ คือจุดเริ่มต้นของ
ชีวิตท่ีเรียบง่าย” เมื่อทำการทำงาน จงทำด้วยจิตว่าง มีสติต้ังมั่นอยู่ตลอดเวลา อย่าทำด้วยความ
ต้องการอยากมีอยากได้ท่ีต้องแรกมาจากการทำงาน เพราะส่ิงเหล่านี้จะทำให้จิตใจเกิดกิเลสจากความ
ต้องการ ดังนั้นจงทำทุกอย่างท่ีอยู่ตรงหน้าด้วยจิตว่างและพลังแห่งปัจจุบันขณะ แม้ต้องการชีวิตท่ี
เรียบง่าย การพูดจาของเราก็สมควรทำให้มีความเรียบง่ายด้วย ควรพูดจาด้วยความจริงและซื่อตรง 
เพราะจะเป็นการฝึกตนเองให้เป็นคนท่ีไม่โกหกจนเป็นนิสัย  
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มนุษย์เรากินเพื่ออยู่ มิใช่อยู่เพื่อกิน การท่ีเรามีกินมีอยู่นั้นนับว่าเป็นความสุขท่ีเพียงพอแล้ว 
เมื่อเรามีกินก็ต้องคิดถึงว่าวันหนึ่งเราอาจจะไม่มีกินเพราะฉนั้นก็สมควรทำเรื่องการกินให้เป็นเรื่อง
ง่ายๆ ด้วย เราคือมนุษย์ผู้มีร่างกายเน่าเหม็น ควรทำความสะอาดร่างกายอยู่ตลอดเวลาด้วยการ
อาบน้ำ ล้างหน้า และแปรงฟันเป็นประจำทุกๆวัน แต่งกายด้วยเส้ือผ้าท่ีเรียบร้อย ไม่จำเป็นต้องตาม
แฟช่ันอยู่ตลอดเวลา เพราะคุณค่าของชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแต่งตัวท่ีดูหรูหรา ราคาแพง แค่ชุด
ธรรมดาท่ีดูเรียบร้อยก็เพียงพอแล้ว  

“เมื่อโลกนี้มีคนผิดหวังมากมาย แล้วเหตุใดเราจึงหลงงมงายคิดว่าตนเองต้องสมหวังอยู่
ตลอดเวลา” เราไม่ควรไปคาดหวังกับส่ิงท่ีมันยังมาไม่ถึง ไม่ควรทำทุกอย่างด้วยความหวัง จงเรียนรู้
ความผิดหวังให้เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต ท่ีจะต้องประสบพบเจอและจะทำให้เราเข้าใจและเรียนรู้ไป
กับมัน ความเรียบง่ายย่อมเกิดขึ้นทันที เราย่อมเป็นอิสระจากความคิด คำพูด และการกระทำ การไม่
เอาจิตใจไปยึดกับความรู้สึกของผู้อื่นคือความสำคัญท่ีจะทำให้ชีวิตของเราเกิดความเรียบง่าย (พศิน 
อินทรวงค์, 2561) 

ดังนั้นเราต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตท่ีเรียบง่าย แล้วหมั่นฝึกฝนตนเองนำแนวคิดของความเป็นอยู่
ท่ีเรียบง่ายมาปรับใช้ไปกับการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้เรายอมรับและเข้าใจในส่ิงต่างๆท่ีมันเกิดข้ึนใน
ทุกๆวัน นำส่ิงท่ีประสบพบเจอในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะป็นความสุขหรือความทุกข์ก็ตามมาพิจารณา
ด้วยสติปัญญาท่ีมีอยู่และพยายามหาสาเหตุการเกิดของส่ิงนั้นๆ และทำแบบนี้ไปเรื่อยๆใน
ชีวิตประจำวันจนวันหนึ่งเราจะเข้าใจในทุกส่ิงด้วยปัญญาของเราเอง 

2.ข้อมูลภาพถ่ายรูปทรงวัตถุเคร่ืองใช้ภายครัวเรือนตามหมู่บ้าน ชุมชนชนบทในเขตพื้นที่ที่

ข้าพเจ้าอยูอ่าศัย 

  จากการศึกษาข้อมูลวัตถเุครื่องใช้ในครัวเรือนในแต่ละยุคสมัย เพื่อนำมาใช้เป็นภาพต้นแบบ

ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยสามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภทคือ 

 2.1 วัตถุเครื่องใช้แบบสมัยเก่าท่ีไม่มีการใช้งานในปัจจุบันแล้ว 
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ภาพท่ี 3 หม้อดินเผาสำหรับใส่น้ำด่ืม 
 ท่ีมา : ผู้ศึกษา 

 

ภาพท่ี 4 ไหข้าวไม้ 

 ท่ีมา : ผู้ศึกษา 
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ภาพท่ี 5 ครกไม้ 
 ท่ีมา : ผู้ศึกษา 

 

ภาพท่ี 6 ไหข้าว 

 ท่ีมา : ผู้ศึกษา 
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2.2 วัตถุเครื่องใช้แบบสมัยเก่าท่ียังมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน  

 

ภาพท่ี 7 หม้อดินเผา 
 ท่ีมา : ผู้ศึกษา 

 

 

ภาพท่ี 8 หม้อแกงต้ังอยู่บนเตาอังโล่ 

 ท่ีมา : ผู้ศึกษา 
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ภาพท่ี 9 เตาไฟ 

 ท่ีมา : ผู้ศึกษา 

 

 

ภาพท่ี 10 การแขวนวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ภายในห้องครัว 

 ท่ีมา : ผู้ศึกษา 
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ภาพท่ี 11  เตาไฟ 

 ท่ีมา : ผู้ศึกษา 

 

 

ภาพท่ี 12 เตาไฟ 

 ท่ีมา : ผู้ศึกษา 
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ภาพท่ี 13 เตาไฟ 

 ท่ีมา : ผู้ศึกษา 

 

 

ภาพท่ี 14 เตาไฟแบบใช้ฟืน 

 ท่ีมา : ผู้ศึกษา 
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ภาพท่ี 15 หม้อข้าวหม่า(หม้อสำหรับใช้แช่ข้าว) 

 ท่ีมา : ผู้ศึกษา 

 

ภาพท่ี 16 เครื่องใช้ในครัวเรือน 

 ท่ีมา : ผู้ศึกษา 
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2.3 วัถุเครื่องใช้สมัยใหม่ท่ีกำลังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 

 

ภาพท่ี 17 กระทะไฟฟ้า 
 ท่ีมา : ผู้ศึกษา 

 

ภาพท่ี 18 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
 ท่ีมา : ผู้ศึกษา 
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ภาพท่ี 19 ไมโครเวฟ 
 ท่ีมา : ผู้ศึกษา 

 

ภาพท่ี 20 กาต้มน้ำไฟฟ้า 
 ท่ีมา : ผู้ศึกษา 
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ภาพท่ี 21 เครื่องปั่นอาหารสำหรับเด็กทารก 
 ท่ีมา : ผู้ศึกษา 

3.ศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินกรณีศึกษาที่ได้รับแรงบันดาลในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ประกอบไปด้วย 

 1.การศึกษาศิลปินที่ใช้เทคนิคจิตรกรรม 2 มิติ ท่ีมีความปราณีตละเอียดอ่อนในการ

สร้างสรรค์ผลงานผ่านการใช้ทัศนธาตุทางศิลปะ ซึ่งประกอบไปด้วย รูปทรง เส้น สี น้ำหนัก และ

บริเวณพื้นท่ีว่าง 

2. ศึกษาศิลปินที่ใช้สี น้ำหนักของสีและบรรยากาศท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน  

3.ศึกษาศิลปินที่ใช้รูปทรงวัตถุส่ิงของท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน 

ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

โดยมีดังต่อไปนี้ 

1.ผลงานศิลปิน ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ 

ผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยของ ศิลปินธงชัย ศรีสุขประเสริฐ สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสื่อถึง
เรื่องราวของคติความเชื่อวัฒนธรรมประเพณี ผ่านรูปทรง สัญลักษณ์ และลวดลายที่วิจิตรงดงาม 
สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยอันโดดเด่นด้วยภาษาศิลปะซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวอันลุ่มลึกและ
หลากหลายมิติอย่างน่าอัศจรรย์  

ต่อมาในช่วง พ.ศ.2550 ได้พัฒนาอีกครั้งสู่การสะท้อนห้วงอารมณ์ของความโหยหา แก่นแท้
แห่งตัวตนในการแสดงออกทางศิลปะ สู่การถวิลหาความจริงแท้ของสุนทรียารมณ์แห่งตน ผลงาน
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ในช่วงนี้ เริ่มเดินทางเข้าสู่ยุคสีน้ำเงิน (Blue Period) ธงชัยยังคงหยิบนำเรื่องราวอันเป็นผลสะท้อน
จากทั้งโลกภายนอกและภายในมาถ่ายทอดเรื ่องราว โดยเขาเลือกใช้ สีน ้ำเงินอัลตรามารีน 
(Ultramarine) สีน้ำเงินที่ให้มิติด้านอารมณ์และความรู้สึกที่หลากหลาย มาเป็นโครงสีหลักของ
ผลงานช่วงนี้  

สำหรับธงชัย สีน้ำเงินเป็นสีท่ีมีความหมายพิเศษ ทั้งยังสามารถสะท้อนถึงตัวตนของเขาได้
เป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะเป็นสีประจำวันเกิดของตนเองแล้ว ยุคสีน้ำเงิน (Blue Period) ยังส่ือ
ถึงความโหยหาในทางศิลปะ สีน้ำเงินยังเป็นสีโดยรวมของโลกท่ีมนุษย์เราอาศัย เป็นสีของเปลวไฟที่
ให้อุณหภูมิร้อนแรงท่ีสุด ในทางกลับกัน สีน้ำเงินสามารถนำพาให้รู้สึกได้ถึงความนิ่ง เย็น สงบ และ
อบอุ่น ได้อีกเช่นกัน (Artopia, 2563) 

ผลงานของศิลปินธงชัย ศรีสุขประเสริฐ 

 

ภาพที่ 22 พระพักตร์พระโพธิญาณ, 50 x 50 ซม., สีอะคริลิค + ทองคำเปลวบนผ้าใบ, 2562 
 ที่มา : ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, (2562), พระพักตร์พระโพธิญาณ, เข้าถึงเมื่อ 29 มกราคม 2565, 
 เข้าถึงได้จาก 

 https://www.facebook.com/photo?fbid=10158554475824535&set=pb.627274534.-

 2207520000. 

 ลักษณะสีท่ีใช้ในผลงานของศิลปินธงชัย ศรีสุขประเสริฐ จากผลงานท่ีเป็นสีน้ำเงินหรือสีฟ้า 
ให้ความรู้สึกลุ่มลึก สงบเย็น เและมีเทคนิควิธีการในรูปแบบภาพจิตรกรรม 2 มิติ มีวิธีการเขียนด้วย
ความประณีตละเมียดละไม โดยใช้ทัศนธาตุทางศิลปะ ได้แก่ จุด เส้น สี น้ำหนัก รูปร่างรูปทรง และ

https://www.facebook.com/photo?fbid=10158554475824535&set=pb.627274534.-
https://www.facebook.com/photo?fbid=10158554475824535&set=pb.627274534.-
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บริเวณพื้นท่ีว่าง เพื่อก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในผลงาน จึงทำให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระท่ีจะ
นำเสนอในผลงาน จึงเป็นแรงบันดาลใจท่ีทำให้ข้าพเจ้าสนใจท่ีจะศึกษาในด้านเทคนิควิธีการ และการ
ใช้สีน้ำเงิน นำมาปรับใช้เป็นแนวทางสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าในด้านเทคนิคและวิธีการเพื่อ
พัฒนาผลงานของข้าพเจ้าให้เกิดคุณค่าและดียิ่งขึ้นต่อไป 

2.ผลงานศิลปินอนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์  

ผลงานในชุดนี้นำเสนอเนื้อหาสาระของความงามในความเรียบง่ายของเครื่องอัฐบริขารของ

พระธุดงค์กรรมฐาน โดยถ่ายทอดในลักษณะของการใช้สอยหรือการเก็บรักษา การวางในพื้นท่ีใช้สอย

หรือพื้นท่ีส่วนตัว แต่ในผลงานชุดนี้จะไม่เน้นเรื่องราวของสถานท่ี แต่จะเป็นการใช้บรรยากาศของแสง

สีและพื้นท่ีว่างท่ีเป็นละอองนุ่มนวลโอบล้อมเครื่องอัฐบริขารเพื่อสร้างจินตนาการและอารมณ์

ความรู้สึก เน้นส่ือความหมายถึงความสงบ ความวิเวคสันโดษ ความว่างจากส่ิงภายนอกเข้าสู่ภายใน

คือใจ (อนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์, 2554) 

ผลงานของศิลปิน อนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์ 

 

ภาพที่ 23 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2, สีฝุ่นบนผ้าใน, 25 x 30 ซม. (5ชิ้น) 

 ที่มา : อนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์, (2554), สันโดษ, เข้าถึงเมื่อ 30 มกราคม 2565, 

 เข้าถึงได้จากhttp://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000006672. 

ในผลงานชุดนี้มีการใช้สีและเทคนิคท่ีมีความละเมียดละไม โดยใช้ทัศนธาตุทางศิลปะ ได้แก่ 

จุด เส้น สี น้ำหนัก รูปร่างรูปทรง และบริเวณพื้นท่ีว่าง เพื่อก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในผลงาน 

และมีบรรยากาศในผลงานท่ีนุ่มนวล แสดงอารมณ์ความรู้สึกถึงความสงบ ความวิเวคสันโดษ ตามท่ี

ศิลปินได้กล่าวมาในแนวความคิดอย่างชัดเจน จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจและใช้เป็นแนวทางใน

การศึกษาผลงานสร้างสรรค์ในด้านเทคนิคและวิธีการ ลักษณะการใช้สี น้ำหนักแสงเงา และ

บรรยากาศท่ีละมุน และวิธีการสร้างสรรค์ผลงานจากภาพถ่ายวัตถุ เครื่องอัฐบริขารของพระธุดงค์

กรรมฐาน เพื่อนำมาปรับใช้กับผลงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าให้ดียิ่งขึ้น 

https://www.trueplookpanya.com/
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3.ผลงานศิลปินประวีณ เปียงชมภู 

ประวีณ เปียงชมภู เป็นศิลปินสาขาภาพพิมพ์ 

ลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีภายในห้องส่วนตัวท่ีมีความหมายในเชิงกายภาพ และ

แสดงออกร่วมกับการจัดวางโดยใช้ส่ือท่ีเป็นวัตถุส่ิงของร่วมกับบรรยากาศ สี แสง เงา ท่ีผสานสัมพันธ์

กันเป็นสัญลักษณ์แห่งความหมาย และความคิดของเรื่องราวเนื้อหาด้วยรูปแบบ แสดงออกผ่าน

กระบวนการทางเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ลักษณะท่ี เบาบางทางสายตาด้วย กรรมวิธีขูด ขัด แกะ และ

ในขั้นตอนการพิมพ์แต่ละช้ันสีท่ีผสมผสานกันอย่างประณีต 

  “พื้นท่ี สภาวะแห่งความสุขสงบ” เป็นการสร้างเอกภาพทาง สุนทรียศาสตร์ในพื้นท่ี สภาวะ

แห่งความสุขสงบ ด้วยกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ทาง ทัศนศิลป์หรืองานศิลปะภาพพิมพ์ท่ีส่ือ

สาระความหมาย และความรู้สึกสภาวะนามธรรมแห่งความสงบภายในจิต อันสอดคล้องเช่ือมโยงถึง

การขัดเกลาจิตใจท่ีนําไปสู่จุดมุ่งหมายเป็นความนุ่มนวล อ่อนหวานใน เอกภาพแห่งสุนทรียศาสตร์ท่ี

สะท้อนให้เห็นถึง หลักคิดในการดําเนินชีวิตส่วนตัวท่ีสุขสงบ ก่อให้เกิดสภาวะท่ีตนเองแสวงหาเพื่อ

เป็นจุดหมายของชีวิต หรือเปรียบเป็นเสมือนแสงแห่งปัญญาท่ีช้ีนําทางไปสู่การปล่อยวางในส่ิงท่ี

ก่อให้เกิดความทุกข์และเพื่อการก้าวย่างดําเนินชีวิตต่อไปได้ อย่างปกติสุข (หอสมุดสาขา วังท่าพระ 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557) 

 

ภาพที่ 24 ไม่มีชื่อ, 55 x 86 ซม., ภาพพิมพ์แกะไม้, 2562 

 ที่มา : Baramee of Art, (ม.ป.ป.), ผลงาน, เข้าถึงเมื่อ 30 มกราคม 2565, 
 เข้าถึงได้จาก http://www.barameeofart.com/artist_detail.php?id=5&page=6. 

มีบรรยากาศท่ีปรากฎในผลงานแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาได้อย่างชัดเจนจากการใช้สี ท่ี

มีน้ำหนักอ่อนๆ รวมท้ังวัตถุและพื้นท่ีว่างท่ีมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งดูแล้วทำให้เกิดความรู้สึกเบาสบาย

http://www.barameeofart.com/artist_detail.php?id=5&page=6
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ทางสายตา ก่อให้เกิดความสุขสงบภายในจิตใจ ซึ่งสามารถดูได้จากผลงานท่ีข้าพเจ้าได้ยกตัวอย่างมา 

จากการได้สัมผัสและพบเห็นผลงานจริงของศิลปิน ซึ่งดูรวมๆ แล้วอาจจะมีแนวคิดหรือความชอบท่ี

คล้ายๆ กัน ท่ีต้ังใจสร้างสรรค์และถ่ายทอดในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดจากส่ิงท่ีได้พบเจอใน

ชีวิตประจำวัน เช่น วัตถุ คน สัตว์และส่ิงของ ท่ีทำให้มีผลกระทบต่อสภาวะจิตใจของศิลปินได้

สร้างสรรค์ผลงานท่ีมุ่งเน้นถึงความเรียบง่ายของชีวิต เป็นการนำหลักแนวความคิดและปรัชญาของ

พุทธศาสนามาเป็นส่วนประกอบท่ีสำคัญควบคู่กับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินอีกด้วย ข้าพเจ้าจึง

ได้ศึกษาการใช้สีและบรรยากาศในผลงานของประวีณ เปียงชมภู เพื่อนำมาดูเป็นแนวทางในการ

สร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าต่อไป 

4.ผลงานศิลปิน ทาคาโนบุ โคบายาชิ (Takanobu Kobayashi) 

 ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นจิตรกรร่วมสมัยคนสำคัญของญี่ปุ่น ผลงานของเขาได้รับการร่วม
แสดงในมหกรรมศิลปะและนิทรรศการศิลปะสำคัญๆ มาแล้วท่ัวโลก เขาเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง
จากภาพวาดทิวทัศน์ป่าไม้อันสงบนิ่งท่ีเอิบอาบด้วยแสงอาทิตย์ หรือภาพวาดของคน สัตว์ ส่ิงของท่ี
แฝงกล่ินอายเหนือจริง แต่ก็ดูน่ารักน่าชัง และอวลอายด้วยอารมณ์อบอุ่นละมุนละไม จนสะกดให้ผู้ชม
ตกอยู่ในห้วงภวังค์แห่งบรรยากาศท่ีเขาสร้างสรรค์ได้อย่างชะงัด 
 โคบายาชิเคยเดินทางมาพำนักและทำงานท่ีกรุงเทพฯ ด้วยทุนแลกเปล่ียนของประเทศญี่ปุ่น 
ในปี พ.ศ. 2539 ก่อนท่ีจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ในช่วงนั้น ทิศทางการทำงานของเขาเริ่ม
เปล่ียนแปลง มาเป็นการวาดภาพภาชนะ ถ้วย จาน ชามว่างเปล่า ท่ีถูกสาดส่องด้วยแสงหลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนต์ หรือภาพของบ้านช่อง ตึกราม อพาร์ทเมนท์ในยามค่ำคืน และภาพยวดยานพาหนะ 
หรือรถโดยสารสาธารณะอย่าง รถเมล์, แท็กซี่ หรือสามล้อ บนท้องถนนอันเงียบงัน  
 ภาพวาดเหล่านี้ของโคบายาชิ นอกจากจะพรรณาถึงสภาพจิตใจของเมืองหลวงแล้ว ยังเป็น
บันทึกของเหตุการณ์หลากหลายมุมมองของกรุงเทพมหานครในห้วงเวลาขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็น
เศรษฐกิจ สังคม หรือสภาวะทางจิตใจของผู้คนในสังคมเมือง (ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์, 2562) 
 
 
 
 
 
 
 



  26 

ผลงานของทาคาโนบุ โคบายาชิ 

 

ภาพท่ี 25 "Tea Pot", Oil on canvas, 30x35 cm., 2004 

 ท่ีมา : Nishimura Gallery, (ม.ป.ป.), Takanobu KOBAYASHI, เข้าถึงเมื่อ 31 มกราคม 

 2565, เข้าถึงได้จาก https://www.aipht.artosaka.jp/2017/en/artwork/a-2610_02. 

 วัตถุท่ี ทาคาโนบุ โคบายาชิ นำมาเสนอในผลงาน ท่ีดูแล้วนิ่งสงบ ทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก

ถึงความสงบนิ่ง มีสมาธิและมีความเรียบง่าย จากน้ำหนักของแสงและเงาท่ีผสมผสานกันอย่างลงตัว 

จึงทำให้เกิดเอกภาพในผลงาน และทำให้วัตถุธรรมดาท่ีดูไม่มีมูลค่าอะไรเลยกลับเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อ

จิตใจของศิลปินและผู้ชมได้อย่างชัดเจน ข้าพเจ้าจึงได้นำมาศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางปรับใช้กับผลงาน

ในด้านของการใช้รูปทรงและพื้นท่ีว่างในผลงานของข้าพเจ้า 

บทสรุป  

 เนื้อหาในบทท่ี 2 เป็นข้อมูลและอิทธิพลของการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ 

“จิตรกรรมจากวัตถุความทรงจำท่ีพร่าเลือน” ประกอบไปด้วยข้อมูล 3 หัวข้อหลัก หนึ่งข้อมูลด้าน

เนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้อง สองข้อมูลภาพถ่ายรูปทรงวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านและครัวเรือน

ตามหมู่บ้าน ชุมชนชนบทในเขตพื้นท่ีท่ีข้าพเจ้าอยู่อาศัย และข้อมูลการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน

กรณีศึกษาท่ีได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลในการสร้างสรรค์ผลงาน  
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 เนื้อหาในส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลด้านเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน ประกอบ

ไปด้วย ทฤษฎีแนวความคิด หลักปรัชญาจากบทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีมีการเผยแพร่ต่อ

สาธารณชนทางเว็บไซต์ต่างๆ ให้เกิดความสอดคล้องกันกับเนื้อหาสาระในประเด็นท่ีต้องการศึกษา 

 ข้อมูลในส่วนท่ี 2 เป็นการรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายรูปทรงวัตถุเครื่องใช้ในครัวเรือนในแต่ละยุค

สมัย ต้ังแต่สมัยเก่าท่ีไม่มีการใช้งานแล้ว และของสมัยใหม่ท่ีกำลังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อนำมาใช้

เป็นภาพต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 ข้อมูลในส่วนท่ี 3 เป็นการศึกษาผลงานของศิลปินกรณีศึกษา ท้ังด้านแนวความคิดและ

เทคนิควิธีการของศิลปินท่ีได้รับอิทธิพล เพื่อนำมาเป็นแรงบันดาลใจและปรับใช้กับการสร้างสรรค์

ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าจนเกิดการพัฒนาผลงานอย่างมีประสิทธิผลให้ดียิ่งขึ้น 

 จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นท้ัง 3 ส่วนหลัก ได้มีการคัดสรรข้อมูลท่ีได้มาสังเคราะห์เนื้อหาให้

ตรงตามประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ท่ีได้กำหนดไว้ในขอบเขตการศึกษา

และการสร้างสรรค์ผลงานอ้างอิงถึงแหล่งท่ีมา ดังนั้นข้อมูลในบทท่ี 2 นี้ จึงเป็นส่วนสำคัญในการช่วย

พัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
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บทที่ 3 

ขั้นตอนและกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “จิตรกรรมจากวัตถคุวามทรงจำท่ีพร่าเลือน” 

ได้เริ่มทำตามขั้นตอนและกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน เริ่มต้นจากการลงพื้นท่ีเก็บรวบรวม

ข้อมูลภาพถ่ายข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนภายในบริเวณบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยของข้าพเจ้าท่ีชนบท 

และบ้านพักในเมืองท่ีกำลังอยู่อาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน มาคัดสรรข้อมูลภาพถ่ายโดยเลือกภาพท่ีสมบูรณ์

ท่ีสุดมาใช้เป็นภาพต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อต้องการถ่ายทอดถึงเรื่องราวและ

ประสบการณ์จากวิถีชีวิตในวัยเด็กท่ีเคยใช้ชีวิตอยู่ในชนบทร่วมกับครอบครัว จนเกิดการเปล่ียนแปลง

สภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีเปล่ียนไป จากการย้ายถิ่นฐานมาใช้ชีวิตสู่สังคมเมืองเพียงลำพัง ท่ามกลาง

สถานท่ีและผู้คนท่ีไม่คุ้นชิน จนเกิดเป็นความรู้สึกเหงาจากความคิดถึงบ้าน ครอบครัว และวิถีชีวิต

แบบเดิมในชนบทท่ีกำลังเลือนหายไปจากวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน โดยกำหนดขอบเขตการ

สร้างสรรค์ในรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ  ใช้เทคนิคสีอะคริลิคในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้สามารถ

เช่ือมโยงและสอดคล้องกับด้านเนื้อหาสาระ และแนวความคิดในผลงานให้บรรลุเป้าหมายเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงาน  

1. การสร้างแบบภาพร่างแนวความคิด (Sketch)   

 เป็นการประมวลผลทางความคิดโดยมีเนื้อหา และเรื่องราวจากข้อมูลท่ีได้ศึกษาและเก็บ

รวบรวมมา นำมาจัดวางองค์ประกอบและกำหนดโครงสีในกระดาษขนาด A5  ให้สอดคล้องกับ

แนวความคิด เพื่อให้ง่ายต่อการกำหนดขนาดของเฟรมผ้าใบ และนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจริง 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ภาพ ประกอบไปด้วย ภาพท่ีหนึ่ง วัตถุเครื่องใช้ในครัวเรือนสมัยเก่าเป็นตัวแทน

ของผู้คนในรุ่นปู่ย่า ตายาย สองวัตถุเครื่องใช้ในครัวเรือนสมัยใหม่เป็นตัวแทนของผู้คนรุ่นพ่อแม่ และ

รุ่นลูกหลาน สามเป็นการรวมเอาวัตถุระหว่างเครื่องใช้ในครัวเรือนสมัยเก่าและสมัยใหม่มาอยู่ร่วมกัน 

เพื่อส่ือถึงภาพครอบครัวที่ได้อยู่ร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตา  
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ภาพท่ี 26 ต้นแบบภาพร่างแนวความคิด(Sketch) ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
 

 ต้นแบบภาพร่างแนวความคิดของผลงานช้ินท่ี 1 เป็นการนำวัตถุเครื่องใช้ในครัวเรือนสมัยเก่า

ท่ีเป็นตัวแทนของผู้คนรุ่นปู่ย่า ตายาย มาจัดวางองค์ประกอบอยู่ฝ่ังซ้ายของเฟรม โดยกำหนดโครงสีให้

เป็นสีเทา มีค่าน้ำหนักท่ีเบาบาง และเลือนลาง เพื่อแสดงถึงวัตถุเครื่องใช้ในครัวเรือน ท่ีกำลังจะสูญ

หายไปจากวิถีชีวิตชนบท 
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ภาพท่ี 27 ต้นแบบภาพร่างแนวความคิด(Sketch) ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
 

 ต้นแบบภาพร่างแนวความคิดของผลงานช้ินท่ี 2 เป็นการนำวัตถุเครื่องใช้ในครัวเรือน

สมัยใหม่ท่ีเป็นตัวแทนของผู้คนรุ่นใหม่ เป็นรุ่นพ่อแม่ และรุ่นข้าพเจ้า ท่ีได้ย้ายออกจากชนบทมาใช้

ชีวิตอยู่ในเมือง โดยการวางองค์ประกอบของวัตถุให้อยู่ทางฝ่ังขวาของเฟรม ใช้สีท่ีเป็นสีจริงของวัตถุ 

มีน้ำหนักเข้มและชัดเจน เพื่อแสดงถึงวิถีชีวิตท่ีกำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน  
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ภาพท่ี 28 ต้นแบบภาพร่างแนวความคิด(Sketch) ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
 

 ต้นแบบภาพร่างแนวความคิดของผลงานช้ินท่ี 3 เป็นการนำวัตถุเครื่องใช้ในครัวเรือน

สมัยใหม่และสมัยเก่ามาอยู่ร่วมกัน โดยการวางองค์ประกอบของวัตถุให้อยู่ตรงกลาง กำหนดโครงสีให้

เป็นสีฟ้าน้ำเงิน และใช้ค่าน้ำหนักกลาง แสดงถึงภาพจินตนาการแห่งความสุขของครอบครัวท่ีได้อยู่

ร่วมกันท้ังผู้คนสมัยเก่าและสมัยใหม่ 
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2. การเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

ภาพท่ี 29 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 อุปกรณ์นั้นเป็นส่ิงสำคัญและจำเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้ผลงานได้

เกิดผลสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมาย  ข้าพเจ้าจึงคัดสรรจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีสามารถตอบโจทย์ทางด้าน

เทคนิคและวิธีการท่ีสามารถเช่ือมโยงถึงด้านอารมณ์ความรู้สึกให้สอดคล้องกับด้านเนื้อหาสาระ 

แนวความคิด และวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยได้จัดเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 

 - เฟรมผ้าใบแคนวาส    - สีอะคริลิค                 - ถ้วยพลาสติสสำหรับใส่สี 

 - ดินสอ          - กระดาษ          - พู่กัน 

 - ผ้าขนหนู         - ยางลบ          - ไม้บรรทัด 
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3. การสร้างสรรค์ผลงาน  

 เมื่อได้แบบภาพร่างท่ีลงตัวและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ท่ีครบถ้วนแล้ว จึงเริ่ม

สร้างสรรค์ผลงานโดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 3.1 การเตรียมพื้นเฟรม เมื่อได้เฟรมมาแล้วใช้สีขาวชนิดด้านผสมกับน้ำเปล่าให้มีความเหลว

พอประมาณแล้วใช้แปลงทาสีท่ีมีลักษณะเส้นขนแปลงแบบอ่อน สลับการทาด้วยแนวแนวต้ังและ

แนวนอน ใช้กระดาษทรายแบบละเอียดขัดพื้นให้เรียบจนกว่าจะได้พื้นตามท่ีต้องการ 
 3.2 เมื่อได้พื้นเฟรมตามท่ีต้องการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการร่างภาพลงบนกระดาษลอกลาย

ตามแบบภาพร่างท่ีกำหนดไว้ 

 3.3 ดราฟลายเส้นจากภาพร่างบนกระดาษลอกลายลงบนเฟรมผ้าใบ 

 3.4 ใช้ยางลบ ลบลายเส้นดินสอออกให้เห็นเส้นร่างดินสอเพียงเล็กน้อยแล้วนำสีท่ีผสมไว้มา

เจือจางกับน้ำเปล่าท่ีมีความเข้มในค่าของน้ำหนักกลาง ใช้ภู่กันเบอร์ใหญ่ท่ีสุดทาสีลงในบริเวณรูปทรง

ท้ังหมดท่ีร่างไว้ 

 3.5 ใช้สีขาวรองพื้นทาทับเฟรมท้ังหมดอีก 1 รอบ เพื่อไม่ให้เห็นลอยยางลบท่ีใช้ลบเส้นดินสอ 

 3.6 หลังจากสีพื้นแห้งแล้วใช้พู่กันเบอร์ท่ีเล็กลงจุ่มสีแล้วค่อยๆ ขีดเป็นเส้นทับซ้อนกันใน

ลักษณะการดรออิ้งเพื่อให้เกิดทีแปลงจากการสร้างค่าน้ำหนักท่ีเข้มขึ้นในแสงและเงาของวัตถุ และ

ถอดออกมาดูภาพรวมของผลงานเป็นระยะๆ เพื่อให้ได้อารมณ์ความรู้สึกตามท่ีต้องการ 

 3.7 ใช้พู่กันเบอร์เล็กท่ีสุดเก็บลายละเอียดตรงบริเวณจุดต่างๆ ของผลงานท่ีต้องการเน้นให้

เป็นจุดนำสายตาในกรมองภาพ 

 3.8 เคลือบผลงานด้วยสเปร์เคลือบใสแบบด้าน เพื่อรักษาหน้างานไม่ให้เลอะจากการจับหรือ

สัมผัสในระหว่างการเคล่ือนย้ายและติดต้ัง เนื่องจากผลงานเป็นสีขาวท่ีดูสะอาด สามารถเปื้อนหรือ

เกิดร่องรอยได้ง่าย 
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ภาพท่ี 30 การเตรียมพื้นเฟรมผ้าใบ 
 

 

ภาพท่ี 31 การร่างภาพลายเส้นลงบนกระดาษลอกลาย 
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ภาพท่ี 32 การลอกลายเส้นร่างลงบนเฟรมผ้าใบ 
 

 

ภาพท่ี 33 เริ่มลงลงสีท่ีผสมไว้ให้อยู่ในค่าน้ำหนักกลาง 
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ภาพท่ี 34 ใช้สีขาวรองพื้นทาทับท้ังเฟรมอีก 1 รอบ 
 

 

ภาพท่ี 35 เพิ่มน้ำหนักเข้มสุดในส่วนท่ีเป็นเงามืด 
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ภาพท่ี 36 ใช้พู่กันเบอร์เล็กท่ีสุดเก็บรายละเอียดผลงานโดยภาพรวมตามจุดต่างๆท่ีต้องการเน้น 
 

 

ภาพท่ี 37 ภาพผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
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4. ทัศนธาตุในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 การใช้ทัศนธาตุในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้านั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจาก

เป็นผลงานในรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ โดยประกอบไปด้วย รูปทรง เส้น สี น้ำหนัก และพื้นท่ีว่าง มี

ดังต่อไปนี้ 

 รูปทรง รูปทรงเป็นองค์ประกอบหลักในผลงานของข้าพเจ้า โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

รูปทรงวัตถุเครื่องใช้ในครัวเรือนจากวิถีชีวิตชนบท เป็นตัวแทนของผู้คนในยุคปู่ ย่า ตา ยาย และ

รูปทรงวัตถุเครื่องใช้ในครัวเรือนสมัยใหม่ท่ีกำลังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เป็นตัวแทนของผู้คนรุ่นพ่อแม่ 

รุ่นลูกและรุ่นหลาน   

 เส้น ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ได้ใช้เส้นสร้างน้ำหนักในรูปทรงให้เกิดความเคล่ือนไหว จาก

วัตถุท่ีดูสงบนิ่งแต่มีชีวิตชีวา แทนบรรยากาศของผู้คนในครอบครัวท่ีกำลังทำกิจกรรมร่วมกัน 

เหมือนกับการดูภาพนิ่งแต่ให้ความรู้สึกถึงความเคล่ือนไหวได้ โดยการใช้เส้นท่ีเกิดจากการขีดทับซ้อน

กันจากการใช้พู่กันต้ังแต่เบอร์ใหญ่จนถึงเบอร์เล็ก เริ่มจากการลงน้ำหนักอ่อนมายังเข้ม เปรียบเสมือน

วิถีชีวิตท่ีค่อยๆ พร่าเลือนเปล่ียนผันไปตามกาลเวลา  

 สี ในผลงานช้ินท่ี1 มีการกำหนดโครงสีท่ีเป็นสีเอกรงค์ โดยการใช้สีเทาเพื่อต้องการแสดง

อารมณ์ความรู้สึกถึงความพร่าเลือนของวิถีชีวิตในอตีดท่ีได้เปล่ียนแปรผันและสูญหายไปตามกาลเวลา  

 ผลงานช้ินท่ี 2 ได้ใช้สีจริงๆของวัตถุมาใช้ในการสร้างสรรค์ มีค่าน้ำหนักสีท่ีเข้มกว่าผลงงาน

ช้ินท่ี1และ3 ท่ีต้องการส่ือถึงวัตถุท่ีกำลังใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้คนรุ่นใหม่ 

 ผลงานช้ินท่ี 3 ใช้โครงสีเหมือนกับช้ินท่ี 1 แต่เปล่ียนจากสีเทาเป็นสีน้ำเงินฟ้า ท่ีได้มาจากสี

บรรยากาศของท้องฟ้าโดยนำมาสร้างน้ำหนักในรูปทรง เพื่อต้องการแทนค่าถึงความสุขท่ีได้ใช้ชีวิตอยู่

กับครอบครัว 

 น้ำหนัก ค่าน้ำหนักนั้นมีผลเป็นอย่างมากต่อผลงานของข้าพเจ้า เนื่องจากมีความต้องการ

สร้างสรรค์ผลงานท่ีมุ่งเน้นให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกต่อการมองเห็น จึงได้สร้างค่าน้ำหนักแสงเงาขึ้น

ภายในรูปทรงโดยการกำหนดค่าน้ำหนักเข้มกลางและอ่อนเพื่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีผลต่อการ

มองเห็นและสอดคล้องกับแนวความคิดของผลงาน 

 พื้นที่ว่าง ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ มีการใช้พื้นท่ีว่างข้อนข้างมากพอสมควร การท้ิงพื้นท่ี

ว่างเพื่อต้องการเน้นให้รูปทรงวัตถุโดดเด่นจากบรรยากาศท่ีดูเบาบาง โดยการวางองค์ประกอบของ
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รูปทรงต้ังอยู่บนพื้นท่ีว่างท่ีมีระยะแบบไม่ส้ินสุด(Infinite space) และกระจายน้ำหนักของรูปทรงให้

เบลอหายไปกับพื้นหลัง เพื่อต้องการใช้พื้นท่ีว่างเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างทางด้าน

อารมณ์ความรู้สึกของผลงาน 

บทสรุป 

 เนื้อหาในบทขั้นตอนและกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานเริ่มต้นด้วยการกำหนด

ขอบเขตด้านเนื้อหา ท่ีมา ด้านรูปแบบและเทคนิคของการสร้างสรรค์ เพื่อให้ง่ายต่อการนำข้อมูลท่ี

ได้มาสังเคราะห์ ท่ีจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานตรงตามประเด็นและวัตถุประสงค์ เมื่อได้ข้อมูลท่ีน่า

พอใจแล้วจึงนำไปสู่ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงงานโดยเริ่มจากการสร้างต้นแบบภาพร่างแนวความคิด

เป็นการนำข้อมูลภาพถ่ายข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนท่ีได้เก็บรวบรวมมาโดยเป็นข้อมูลด้านเนื้อหา

และภาพถ่ายท่ีอยู่ในบทท่ี2 นำมาประมวลผลเพื่อสร้างต้นแบบภาพร่างแนวความคิด จัดวาง

องค์ประกอบของผลงานออกเป็น 3 ภาพ หลังจากนั้นจึงจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการ

สร้างสรรค์ โดยเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคสีอะคริลิคบนผ้าใบ ในรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ ใช้

ทัศนธาตุทางศิลปะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้

ประกอบไปด้วย รูปทรง เส้น สี น้ำหนัก  และพื้นท่ีว่าง ซึ่งมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ 

แนวความคิด และวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
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บทที่ 4 

การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ ์

 ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “จิตรกรรมจากวัตถุความทรงจำท่ีพร่าเลือน” ได้ดำเนินการ

สร้างสรรค์ผลงานต้ังแต่ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์มาจนถึงผลงานวิทยานิพนธ์ โดยมีท่ีมาและแรงบันดาลใจ

มาจากวัตถุเครื่องใช้ในครัวเรือนท้ังท่ีเป็นของใช้สมัยเก่าและสมัยใหม่ จากการลงพื้นท่ีเก็บรวบรวม

ข้อมูลภาพถ่ายเครื่องใช้ในครัวเรือนท่ีอยู่ในชุมชนชนบททางบ้านเกิดของข้าพเจ้าและในเมืองท่ีได้

อาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน มาถ่ายทอดผ่านเรื่องราวถึงวิถีชีวิตของผู้คนท่ีใช้ชีวิตอยู่ในชนบทและได้ย้ายถิ่น

ฐานเข้าสู่ในเมือง  ส่งต่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีเนื้อหาสาระและแนวความคิด

สอดคล้องกับอารมณ์ความรู้สึกท่ีอยู่ภายในจิตใจ ถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะในรูปแบบจิตรกรรม 2 

มิติ โดยใช้เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ 

 จากการสร้างสรรค์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ช่วงระยะแรกๆ มาจนถึงระยะหลัง ทำ

ให้ทราบถึงปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน จึงได้นำปัญหาท่ีพบ 

และข้อดี ข้อเสียจากผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ไปปรับแก้เพื่อพัฒนาต่อยอด นำไปสู่ผลงาน

วิทยานิพนธ์ให้เกิดความลงตัวและสมบูรณ์แบบตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ โดยแบ่งผลงานช่วงก่อน

วิทยานิพนธ์ออกได้เป็น 3 ระยะ  

การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในระยะท่ี 1 เป็นการนำวัตถุข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนท่ี

ใช้งานอยู่ในชนบท มาถ่ายทอดผ่านผลงานในรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ อันมีเทคนิคและวิธีการท่ี

ละเอียดอ่อนละเมียดละไม สร้างสรรค์ผ่านการใช้ทัศนธาตุทางศิลปะ ได้แก่ รูปทรง เส้น สี น้ำหนัก 

และบริเวณพื้นท่ีว่าง  เพื่อก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในผลงาน มุ่งเน้นให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกถึง

ความเรียบง่ายนุ่มนวล และเบาสบาย สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมชนบท ท่ีมีการ

ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข เรียบง่าย และไม่วุ่นวาย  

 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1 เป็นผลงานชุดเริ่มต้นท่ีค้นหาแนวทางเพื่อนำไปสู่การ

สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ในผลงานแต่ละช้ินมีขนาดท่ีเล็กเนื่องจากเป็นการทดลองนำวัตถุ

เครื่องใช้ในครัวเรือนท่ีเคยใช้ในชนบทมาสร้างสรรค์โดยการวางรูปทรงของวัตถุแต่ละช้ินในลักษณะท่ี

เต็มเฟรมผ้าใบ เพื่อเน้นลายละเอียดต่างๆ ของวัตถุให้ดูชัดเจน  
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ภาพท่ี 38 ภาพผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธร์ะยะท่ี 1 ช้ินท่ี 1 
  ช่ือผลงาน  ความสุข 

  เทคนิค      สีอะคริลิคบนผ้าใบ  

  ขนาด    60 x 80 ซม.  

  ปีท่ีสร้าง   พ.ศ. 2563 
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ภาพท่ี 39 ภาพผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธร์ะยะท่ี 1 ช้ินท่ี 2 
  ช่ือผลงาน  วัตถุแห่งความทรงจำ 

  เทคนิค      สีอะคริลิคบนผ้าใบ  

  ขนาด    50 x 60 ซม. (6ช้ิน)  

  ปีท่ีสร้าง   พ.ศ. 2563 

การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 

 การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2  เป็นการนำวัตถุข้าวของเครื่องใช้ใน

ครัวเรือนสมัยเก่าท่ียังมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันและไม่มีการใช้งานแล้วจากวิถีชีวิตชนบท มาถ่ายทอด

ผ่านผลงานในรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ อันมีเทคนิคและวิธีการท่ีละเอียดอ่อนละเมียดละไม สร้างสรรค์

ผ่านการใช้ทัศนธาตุทางศิลปะ ได้แก่ รูปทรง เส้น สี น้ำหนัก และบริเวณพื้นท่ีว่าง เพื่อต้องการให้เกิด

อารมณ์ความรู้สึกถึงความสะเทือนใจ จากเครื่องใช้ในครัวเรือนสมัยเก่าท่ีได้สูญหายไปจากวิถีชีวิตใน

ปัจจุบันพร้อมกับคุณปู่และคุณย่าท่ีได้ร่วงลับไปแล้ว 

 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 เป็นการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานมาจากผลงาน

ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ซึ่งผลงานในระยะนี้ได้เพิ่มขนาดของเฟรมให้ใหญ่ขึ้น เพื่อต้องการเพิ่ม

พื้นท่ีว่างในผลงานโดยการจัดองค์ประกอบและวางตำแหน่งของวัตถุท่ีมีระยะแบบใกล้และไกลออกไป 

และกำหนดให้วัตถุท่ีอยู่ด้านหน้ามีขนาดเท่ากับของจริงและมีความคมชัดกว่าวัตถุท่ีอยู่ด้านหลังท่ีมี

ขนาดเล็กและกลืนหายไปกับสีของ  แบล็คกราว เพื่อต้องการมุ่งเน้นให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกถึงความ

สะเทือนใจ สะท้อนถึงเรื่องราวจากวิถีชีวิตท่ีเคยเห็นและเคยใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลในครอบครัวในสมัยท่ี

ยังเป็นเด็ก ได้เลือนหายไปจากปัจจุบัน 
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ภาพท่ี 40 ภาพผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธร์ะยะท่ี 2 ช้ินท่ี 1 

  ช่ือผลงาน  ความสุขท่ีเลือนหาย 

  เทคนิค      สีอะคริลิคบนผ้าใบ  

  ขนาด    80 x 100 ซม.  

  ปีท่ีสร้าง   พ.ศ. 2564 
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ภาพท่ี 41 ภาพผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธร์ะยะท่ี 2 ช้ินท่ี 2 
  ช่ือผลงาน  ความสุขจากวิถีชีวิตชนบท 

  เทคนิค      สีอะคริลิคบนผ้าใบ  

  ขนาด    120 x 150 ซม.  

  ปีท่ีสร้าง   พ.ศ. 2564 
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การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 

 การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 3  เป็นการนำวัตถุข้าวของเครื่องใช้ใน

ครัวเรือนสมัยใหม่และสมัยเก่าท่ียังมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันและไม่มีการใช้งานแล้วจากวิถีชีวิตใน

ชนบท และในเมืองท่ีข้าพเจ้ากำลังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มาถ่ายทอดผ่านผลงานในรูปแบบจิตรกรรม 2 

มิติ อันมีเทคนิคและวิธีการท่ีละเอียดอ่อนละเมียดละไม สร้างสรรค์ผ่านการใช้ทัศนธาตุทางศิลปะ 

ได้แก่ รูปทรง เส้น สี น้ำหนัก และบริเวณพื้นท่ีว่าง มุ่งเน้นอารมณ์ความรู้สึกถึงความสะเทือนใจ จาก

การเปล่ียนแปลงสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในชนบทมาสู่สังคมเมือง  

 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ได้เริ่มมีการนำวัตถุเครื่องใช้ในครัวเรือนสมัยใหม่ท่ีเป็น

เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีกำลังใช้งานอยู่ในปัจจุบันมาสร้างสรรค์ผลงาน โดยผลงานในระยะนี้มีความแตกต่าง

กันออกไปโดยแบ่งออกเป็น 3 ช้ิน 

 ผลงานช้ินท่ี 1 แสดงถึงการเปรียบเทียบวัตถุระหว่างของเก่าและของใหม่ โดยการจัดวาง

องค์ประกอบท่ีมีระยะแบบใกล้และไกลจากขนาดของวัตถุท่ีมีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก วางอยู่บนพื้นท่ี

ว่างท่ีมีระยะแบบไม่ส้ินสุด 

 ผลงานช้ินท่ี 2 เป็นการนำวัตถุสมัยเก่ามาจัดวางองค์ประกอบให้มีขนาดท่ีเล็กเพื่อให้มีระยะท่ี

ไกลออกไป วางอยู่บนพื้นท่ีว่างท่ีมีระยะแบบไม่ส้ินสุด  

 ผลงานช้ินท่ี 3 เป็นการนำวัถตุเครื่องใช้ท้ังของสมัยเก่าและสมัยใหม่มาจัดวางองค์ประกอบให้

อยู่รวมกันโดยกำหนดขนาดของวัตถุให้มีขนาดเท่ากันท้ังหมด มาวางอยู่บนพื้นท่ีว่างโดยมีแบล็คกราว

ด้านหลังเป็นสีฟ้า 

 การสร้างสรรค์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะท่ี 3 เริ่มตอบโจทย์ตามแนวความคิดและ

วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีชัดเจนมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาในเรื่องขนาดของผลงงานท่ียัง

ไม่ลงตัว เนื่องจากผลงานระยะนี้ยังมีขนาดเล็ก ทำให้ขาดอารมณ์ความรู้สึกท่ียังแสดงออกมาได้ไม่

ชัดเจน ข้าพเจ้าจึงนำปัญหาท่ีพบไปวิเคราะห์และพิจารณาปรับปรุงแก้ข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อเป็น

แนวทางนำไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “จิตรกรรมจากวัตถุความ

ทรงจำท่ีพร่าเลือน” ให้เกิดความสมบูรณ์ตรงไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
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ภาพท่ี 42 ภาพผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธร์ะยะท่ี 3 ช้ินท่ี 1 

  ช่ือผลงาน  ความสุขท่ีเลือนหายจากวิถีชีวิตชนบท 

  เทคนิค      สีอะคริลิคบนผ้าใบ  

  ขนาด    80 x 100 ซม.  

  ปีท่ีสร้าง   พ.ศ. 2564 
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ภาพท่ี 43 ภาพผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธร์ะยะท่ี 3 ช้ินท่ี 2 
  ช่ือผลงาน  ความสุขท่ีเลือนหายจากวิถีชีวิตชนบท 

  เทคนิค      สีอะคริลิคบนผ้าใบ  

  ขนาด    80 x 100 ซม.  

  ปีท่ีสร้าง   พ.ศ. 2564 
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ภาพท่ี 44 ภาพผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธร์ะยะท่ี 3 ช้ินท่ี 3 
  ช่ือผลงาน  ครอบครัว 

  เทคนิค      สีอะคริลิคบนผ้าใบ  

  ขนาด    80 x 110 ซม.  

  ปีท่ีสร้าง   พ.ศ. 2564 
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การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ ์

 

ภาพท่ี 45 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
  ช่ือผลงาน  วัตถุจากวิถีชีวิตชนบท 

  เทคนิค      สีอะคริลิคบนผ้าใบ  

  ขนาด    170 x 200 ซม.  

  ปีท่ีสร้าง   พ.ศ. 2565 
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ภาพท่ี 46 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
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การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

ด้านกายภาพของผลงาน  

 ผลงานช้ินนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดจิตรกรรมรูปแบบ 2 มิติ ในลักษณะกึ่ง

นามธรรม โดยนำรูปทรงวัตถุข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนจากวิถีชีวิตในชนบทมาสร้างสรรค์ ใช้สีเอก

รงค์แทนค่าสีของวัตถุท้ังหมดด้วยสีเทา สร้างค่าน้ำหนักโดยใช้พู่กันขีดเป็นเส้นทับซ้อนกันต้ังแต่ค่า

น้ำหนักแรกจนถึงน้ำหนักสุดท้ายจากพื้นเฟรมสีขาวในลักษณะท่ีดูเบาบางไม่คมชัด เพื่อต้องการ

มุ่งเน้นให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกถึงความพร่าเลือนแสดงถึงวิถีชีวิตชนบทในอดีตท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ทางสภาพความเป็นอยู่และเลือนหายไปจากปัจจุบัน จัดวางองค์ประกอบของภาพแบบแนวนอน โดย

วางตำแหน่งรูปทรงของวัตถุให้อยู่ทางด้านซ้ายของภาพบนพื้นท่ีว่างท่ีมีระยะแบบไม่ส้ินสุดเพื่อใช้พื้นท่ี

ว่างเช่ือมโยงไปถึงผลงานช้ินท่ี 2  

ด้านที่มาและความหมายของผลงาน 

 วัตถุจากวิถีชีวิตในชนบท เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนต้ังแต่สมัยรุ่นปู่ย่าและเป็นตัวแทนของผู้คน

รุ่นเก่า ท่ีมีวิถีชีวิตอันดีงามของผู้คนในชนบท จากท่ีข้าพเจ้าเคยเห็นและเคยสัมผัมได้ในสมัยท่ียังเป็น

เด็กๆ จากการใช้ชีวิตอยู่ในชนบท เป็นเรื่องราวในความทรงจำท่ีสมาชิคในครอบครัวได้ทำกิจกรรม

ร่วมกันในทุกๆวันแสดงถึงความรักความผูกพันของคนในครอบครัวท่ีมีต่อกัน เป็นการเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ให้มีสถาบันครอบครัวท่ีดีได้ ซึ่งปัจจุบันวัตถุบางช้ินได้สูญหายจากวิถีชีวิตชนบทไปพร้อม

กับบุคคนในครอบครัว เช่นคุณปู่และคุณย่า ท่ีได้ร่วงลับไปแล้ว แต่มันยังคงอยู่ในความทรงจำให้ได้

ระลึกถึงความรักความผูกพันของครอบครัวที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขในอดีตท่ีผ่านพ้นมา  
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ภาพท่ี 47 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
  ช่ือผลงาน  วัตถุจากวิถีชีวิตสมัยใหม่ 

  เทคนิค      สีอะคริลิคบนผ้าใบ  

  ขนาด    170 x 200 ซม.  

  ปีท่ีสร้าง   พ.ศ. 2565 
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ภาพท่ี 48 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
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การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

ด้านกายภาพของผลงาน 

 ผลงานช้ินท่ี 2 เป็นการนำรูปทรงวัตถุเครื่องใช้ในครัวเรือนสมัยใหม่ท่ีกำลังใช้งานในปัจจุบัน 

มาสร้างสรรค์ กำหนดค่าสีให้เป็นสีจริงๆ ของวัตถุแต่ละช้ิน สร้างค่าน้ำหนักท่ีคมเข้มและชัดเจน 

เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตท่ีกำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน จัดวางองค์ประกอบของวัตถุให้อยู่ทางด้าน

ขวาของภาพ เพื่อใช้พื้นท่ีว่างด้านซ้ายให้เช่ือมโยงกับพื้นท่ีทางด้านขวาของผลงานช้ินท่ี 1 แสดงถึง

พื้นท่ีท่ีอยู่ห่างไกลกันระหว่างชนบทและในเมือง ซึ่งเป็นพื้นท่ีทางอารมณ์ความรู้สึกท่ีแสดงถึงความ

เหงาและความอ้างว้าง  

ด้านที่มาและความหมายของผลงาน 

 วัตถุจากวิถีชีวิตสมัยใหม่ท่ีเป็นตัวแทนของคนรุ่นพ่อแม่และรุ่นข้าพเจ้า ท่ีได้มีการย้ายถิ่นฐาน

ออกจากชนบทไปใช้ชีวิตในเมือง เพื่อไปเรียนหนังสือและไปทำงานโดยมีการออกไปสร้างครอบครัว

ใหม่ในเมืองใหญ่ เพื่อประกอบอาชีพต่างๆ ท่ีตนเองรัก ให้มีความเจริญก้าวหน้าและมีฐานะมั่นคงกว่า

เพื่อเล้ียงชีพตนเองและครอบครัวได้ ด้วยการส่งเงินกลับมาให้กับคนทางบ้าน  เนื่องจากในชนบทมี

เพียงอาชีพเกษตรกรรม จึงทำให้สมาชิคในครอบครัวต้องแยกย้ายกันออกไปประกอบอาชีพท่ีตนเองไฝ่

ฝัน ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนท่ีเคยอาศัยอยู่ในชนบทไปจากเดิม 

เมื่อเวลาผ่านไปจึงทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชนบทจากเดิมท่ีมีความผูกพันใกล้ชิดสนิทกัน

ของชาวบ้านในชุมชน ได้ลดน้อยถอยลงไปและความสุขจากวิถีชีวิตชนบทท่ีข้าพเจ้าได้สัมผัสมาในอดีต

นั้นได้เริ่มสูญสลายหายไปกับวิถีชีวิตใหม่ในปัจจุบัน 
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ภาพท่ี 49 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

  ช่ือผลงาน  ครอบครัว 

  เทคนิค      สีอะคริลิคบนผ้าใบ  

  ขนาด    170 x 200 ซม.  

  ปีท่ีสร้าง   พ.ศ. 2565 
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ภาพท่ี 50 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
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การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

ด้านกายภาพของผลงาน 

 ผลงานช้ินท่ี 3 เป็นการนำวัตถุเครื่องใช้สมัยเก่าและสมัยใหม่ให้มาอยู่ร่วมกัน โดยการจัด

องค์ประกอบของภาพแบบกึ่งกลาง วางตำแหน่งของวัตถุท้ังหมดให้กระจายอยู่เท่าๆ กันท้ัง 2 ข้าง 

เพื่อให้เกิดความสมดุลของภาพและมุ่งเน้นจุดนำสายตาไปท่ีวัตถุจัดวางอยู่บนพื้นท่ีว่างแบบกว้างและ

สูงในระยะการมองท่ีไม่ส้ินสุด ให้ความรู้สึกปลอดโปร่ง โล่ง สบาย ใช้สีเอกรงค์แทนค่าสีของวัตถุ

ท้ังหมดด้วยสีน้ำเงินฟ้าจากสีในบรรยากาศของท้องฟ้าในยามเย็น ท่ีได้ใช้เป็นท่ีพึ่งพาทางด้านจิตใจ

และอารมณ์ความรู้สึกจากความเหงาขณะคิดถึงบ้านและครอบครัว  

ด้านที่มาและความหมายของผลงาน 

 ภาพครอบครัวได้อยู่ร่วมกันท่ีมีท้ังท้ังผู้คนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ต้ังแต่รุ่นปู่ย่า ตายาย มาจนถึงรุ่น

ลูกๆ หลานๆ ได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างมีความสุข ภาพบรรยากาศแบบนี้เคย

เกิดขึ้นเพียงปีละครั้งในช่วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ท่ีสมาชิคในครอบครัวย้ายถิ่นฐาน

ออกไปอยู่ต่างถิ่น ได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยระยะเวลาเพียงส้ันๆ แต่มีความสุข ดังนั้น

ข้าพเจ้าอยากรักษาความดีงามเหล่านี้เอาไว้ ท่ีไม่อาจหาท่ีไหนได้นอกจากในครอบครัวที่รักและเข้าใจ

คอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันอยู่เสมอมา ซึ่งในความเป็นจริงภาพบรรยากาศแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้

ยาก แต่ในทางความรู้สึกมันยังคงจดจำความสุขเหล่านี้อยู่ในความทรงจำท่ีไม่เคยลืมเลือน 

ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ ์

 การสร้างสรรค์ผลงานวิยานิพนธ์ชุดนี้ มีปัญหาในเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบของผลงาน

ท้ัง 3 ช้ิน เนื่องจากผลงานชุดวิทยานิพนธ์เป็นผลงานท่ีมีขนาดใหญ่ พื้นท่ีท่ีใช้ในการปฏิบัติการ

สร้างสรรค์ผลงานมีขนาดแคบและเล็ก ต้องทำงานทีละช้ินไม่สามารถทำงานพร้อมกันท้ัง 3 ช้ินได้ จึง

เกิดปัญหาในการวางตำแหน่งของวัตถุในแต่ละช้ินและการจัดการกับพื้นท่ีว่างท่ียังไม่ลงตัว 

 จากคำแนะนำของคณาจารย์ในภาควิชาศิลปไทยในวันตรวจความคืบหน้าการสร้างสรรค์

ผลงานวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้าจึงได้นำคำถามหรือคำวิจารณ์ผลงานจากข้อเสนอะแนะของอาจารย์มา

วิเคราะห์และนำไปปรังปรุงแก้ไขในการพัฒนาผลงานในอนาคตเพื่อให้มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น 
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ภาพท่ี 51 การติดต้ังผลงานวิทยานิพนธ์ทั้ง 3 ช้ิน 
 

บทสรุป 

 การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์มีเนื้อหาประกอบไปด้วยกัน 2 ส่วนสำคัญ คือ 

ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์และผลงานิทยานิพนธ์  ในผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์เป็นการค้นหา

แนวทางท้ังด้านเนื้อหาสาระ รูปแบบและเทคนิควิธีการ มี ท่ีมาและแรงบันดาลใจมาจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่จากชนบทสู่สังคมเมือง โดยการนำวัตถุข้าวของเครื่องใช้ใน

ครัวเรือนท้ังจากวิถีชีวิตในชนบทและจากวิถีชีวิตในเมืองมามาถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านผลงาน

จิตรกรรมในรูปแบบ 2 มิติ โดยใช้ทัศนธาตุทางศิลปะมาประกอบกับการสร้างสรรค์ ซึ่งได้แก่ รูปทรง 

เส้น สี น้ำหนักแสงเงา และบริเวณพื้นท่ีว่าง โดยแบ่งผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ออกได้เป็น 3 ระยะ  

นำผลงานในแต่ระระยะมาพิจารณาถึงปัญหา ข้อดีและข้อเสีย เพื่อนำไปปรับใช้เป็นแนวในการพัฒนา

ผลงานต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์  

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “จิตรกรรมจากวัตถุความทรงจำท่ีพร่าเลือน” 
เป็นการพัฒนาและต่อยอดมาจากผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะท่ี 3 จากการทบทวนถึงเนื้อหา
ท่ีมาและแรงบันดาลใจ เพื่อนำข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ถึงความสำคัญและความหมายในการสร้างสรรค์
ผลงานวิทยานิพนธ์ นำปัญหาท่ีพบ ท้ังข้อดีและข้อเสียจากการสร้างสรรค์ผลงานท้ัง 3 ระยะมาพัฒนา
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และปรับแก้ให้เกิดความสมบูรณ์แบบท้ังด้านเนื้อหาสาระ ด้านเทคนิคและรูปแบบของผลงาน  จาก
การวิเคราะห์ผลงานท้ังด้านกายภาพของผลงาน ด้านท่ีมาและความหมายของผลงาน และปัญหาท่ีพบ
ระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน ทำให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ และเข้าใจในผลงานของตัวเองมากขึ้นท่ีมีท้ัง
ข้อดีและข้อบกพร่อง เพื่อนำไปปรับแก้พัฒนาต่อยอดผลงานในอนาคตให้ดียิ่งขึ้นต่อๆ ไป 
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บทที่ 5 

สรุป 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ “จิตรกรรมจากวัตถุความทรงจำท่ีพร่าเลือน” เป็น

การสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ ในรูปแบบภาพจิตรกรรม 2 มิติ มีท่ีมาและแรงบันดาลใจมาจาก

การเปล่ียนแปลงสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชนบทท่ีได้มีการย้ายถ่ินฐานออกจากชนบทมาสู่

สังคมเมืองในปัจจุบัน โดยถ่ายทอดผลงานผ่านรูปทรงวัตถุข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนท้ังของสมัยเก่า

และสมัยใหม่ท่ีมีคุณค่า มีความสำคัญ และมีความหมายอย่างลึกซึ้งต่อชีวิตของข้าพเจ้ากับครอบครัว 

นำมาสู่การสร้างสรรค์ผลงานเป็นรูปธรรม ผ่านกระบวนการทางจิตรกรรมด้วยเทคนิคสีอะคริลิค 

ถ่ายทอดถึงอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และจินตนาการจากประสบการณ์ เรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ 

ท่ีเคยเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตวัยเด็กเมื่อยังอาศัยอยู่ในชนบท จนมาถึงช่วงวัยท่ีต้องย้ายถ่ินฐาน

ออกจากชนบทเพื่อไปเรียนหนังสือ และใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ท่ีมีวิถีชีวิตแตกต่างไปจากเดิม จากอดีต

ท่ีเคยใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและสงบสุขอยู่ในชนบท แต่ปัจจุบันต้องได้มาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเพียงลำพัง 

มีวิถีชีวิตแบบเร่งรีบ วุ่นวาย และแออัด ท่ามกลางผู้คนแปลกหน้า และสถานท่ีท่ีไม่คุ้นชิน  

 การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์เริ่มจากการทบทวนถึงท่ีมาและแรงบันดาลใจ

จากผลงานช่วงก่อนวิยานิพนธ์ ซึ่งเป็นการค้นหาแนวทางท้ังด้านเนื้อหาสาระ รูปแบบและเทคนิค

วิธีการ สู่การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์อย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงกระบวนการวิเคราะห์ผลงานท่ี

ตนเองสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและมีหลักการ นำไปสู่การแสดงออกท่ีชัดเจน ท้ังด้านแนวความคิด 

รูปแบบการสร้างสรรค์ และการส่ืออารมณ์ความรู้สึกท่ีมีความสอดคล้องต้องกัน จนเกิดความสมบูรณ์

แบบตามวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้และพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นต่อๆ ไป 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้ช่ือหัวข้อ “จิตรกรรมจากวัตถุความทรงจำท่ีพล่าเลือน” ได้

ดำเนินการสร้างสรรค์ตามกระบวนการและขั้นตอนสร้างสรรค์ผลงานจนเสร็จสมบูรณ์ โดยได้รับ

คำแนะนำจากคณาจารย์ในภาควิชาศิลปไทย และอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีได้คอยให้คำช้ีแนะ ท้ังด้าน

เนื้อหา วิธีคิด และกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน จึงทำให้ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้สำเร็จลุล่วง

จนเป็นท่ีน่าพอใจ และจะนำคำสอน คำติชม และข้อช้ีแนะต่างๆ จากคณาจารย์ในภาคตลอด

ระยะเวลาท่ีได้เริ่มศึกษาไปปรับใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณค่าในภายภาคหน้า

ต่อไป 
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ชื่อ-สกุล ศิวกร ศรีคำภา 
วัน เดือน ปี เกิด 3 กรกฎาคม 2540 
สถานที่เกิด 94 หมู ่ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ 54150 
วุฒิการศึกษา 2565  ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ วิชาเอกศิลปไทย   

         คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  
         มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2561  ศิลปบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ วิชาเอกศิลปะไทย   
         คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์    
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม ่

ที่อยู่ปัจจุบัน 169 ซ.10 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
รางวัลที่ได้รับ 2565  -รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน “ศิลป ์พีระศรี”   

          การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งท่ี 38  
2560  - รางวัลชนะเลิศประกวดวาดภาพในระดับอุดมศึกษา   
          “คนสร้างศิลป์ ศิลป์สร้างเวียง ฮักเมืองแป้ ครั้งท่ี 3”   
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