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บทคัดยอ 

 

 ความเช่ือความศรัทธาเปนเรื่องที่อยูกับคนไทยมาอยางชานาน แมวาโลกปจจุบันจะมี

เทคโนโลยีกาวล้ําขนาดไหน เน่ืองจากสังคมไทยเปนสังคมอะลุมอลวย ความเช่ือวิถีไทยก็ปรับตัวให

ตามทันเสมอ เชน สาธุในโลกออนไลน  กดถูกใจ กดแชรไดบุญ  การนําพวงมาลัยไหวเครื่องยนต  การ

เทศนของพระที่ใชเครื่องขยายเสียง เปนตน ซึ่งในขั้นแรกอาจมองวาเปนความงมงายไรสติ  แตถาลอง

มองในมุมมองที่วาสิ่งทั้งหมดทั้งมวลน้ันเปนสิ่งที่ไดผลจริง มีสิ่งศักด์ิสิทธ์ิอยูจริง เราจะมองเห็นการ

พ่ึงพากันอยางงงงวยระหวางความเช่ือและเทคโนโลยีวิทยาศาสตรในมุมมองที่ผิดแปลกไปจากความ

คุนชินปกติ และแฝงแงคิดที่วาเราควรละวางความความเช่ือที่เหน่ียวรั้งเราไวสวนหน่ึง แลวพิจารณาใน

ความไมเช่ือของตัวเอง ลดอัตตา และทิฐิ เพ่ือยอมรับในความแตกตางซึ่งกันและกัน 

          ขาพเจาจึงนําเสนอเน้ือหาดังกลาวผานงานจิตรกรรมที่นําเสนอภาพในโลกจินตนาการที่

ผสมผสานระหวางความเช่ือวิถีไทยเรื่องอิทธิฤทธ์ิ ปาฏิหาริย ภูต ผี กับนวนิยายวิทยาศาสตร  เพ่ือหา

จุดเช่ือมโยงของทั้งสองสิ่ง ที่ดูเหมือนจะแตกตางกันอยางสิ้นเชิง 
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Abtract 

 

 Although many advance technologies are discovered in the world, faith and 

belief maintain in Thai society for a long time. Thai society is compromising and 

adapting to the modern world, for example, Thai people used the word “Amen” in 

the online world. Thai people “like” and “share” some stories in Facebook because 

they believe that this action is another way of making merit. They used garlands put 

on the steering wheel for provide protection and good luck.  Thai monks also use 

speaker in Buddhist sermons currently. In general, some people might think it is 

unreasonable and credulous thing to do. In my opinion, these beliefs and 

supernatural are real. Actually, in another way of thinking, the result of having faith 

and belief is real. Modern science and belief depend on each other in surprising way. 

Finally, we are all individuals and we should abandon some parts of our own belief 

that dissuade us from opening our mind. Additionally, reducing our own ego and 

stubbornness is another way to accept individual differences. 

 I present this idea through the painting that is my imagination of Thai 

traditional beliefs in miracle, superstition and supernatural combining with science 

novel.          The reason behind this project is for finding the relation between these 

different ways of thinking that seems contrary from each other. 
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คอยใหคําแนะนําทั้งการทํางานศิลปะและการใชชีวิต สุดทายน้ีขอขอบคุณเหตุการณตาง ๆ ที่ผานเขา

มาในชีวิตทั้งดีและราย ที่ทําใหขาพเจาเปนด่ังเชนทุกวันน้ี 
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ศิลปากร โดยมีวัตถุประสงคในการเขียนเพ่ือเรียบเรียงกระบวนการทํางานจิตรกรรม ที่เริ่มต้ังแต

การศึกษาคนควาขอมูล การประมวลผลทางความคิด และนําเสนอผานผลงานจิตรกรรมของขาพเจา 

ภายใตหัวขอศิลปนิพนธ “จุดรวมระหวางความเช่ือวิถีไทยและนวนิยายวิทยาศาสตร” โดยสะทอน

ทัศนคติที่ขาพเจาที่มีตอความเช่ือของไทยที่หยั่งรากลึกต่ังแตในอดีต ผานมุมมองของโลกอนาคตใน  

จินตนาการ ที่มา ที่ไป ของแนวความคิด ทั้งหมดอยูในเอกสารศิลปนิพนธเลมน้ี 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสาํคญัของปญหา 

 โลกปจจุบัน เปนยุคที่มีความเจริญมากถาเทียบกันจากในอดีต อิทธิพลจากหลาย ๆ แหง         

ถาโถมเขามาผสมผสานกันมทีั้งในดานเทคโนโลยี ดนตรี กฬีา และอ่ืน ๆ อีกมากมายผานระบบ

เครือขายไรสายหรืออินเตอรเน็ต ทําใหเกิดคาํเรียกวา โลกาภิวัตน เปนภาวะที่โลกไรพรมแดนอยาง

แทจริง ความรูจากอีกซีกโลกถูกถายทอดผานมาอีกซีกโลกไดอยางงายดาย หรือพูดไดวาฉับพลันดูแลว

ไมเกินความจริงแมแตนอย ทาํใหคนสมัยปจจุบันหาความรูตาง ๆ ไดรวดเร็ว  แหลงขอมลูตาง ๆ 

ปรากฏขึ้นมามากหายใหไดศึกษา อีกประเด็นสําคัญดวยความที่เปนโลกไรพรมแดนทําใหผูคนในยุคน้ี

มีความคิดที่กาวขามความเปนวัฒนธรรมของชาติตัวเองไดมากขึ้นหรือโดยสิ้นเชิง ไดรับรูมุมมองของ

ตางชาติที่มองมายังชาติตนเอง ทําใหความเปนโลกาภิวัตนแลดูไมเหมาะสมกับแนวความคิดแบบ

ชาตินิยมมากนัก แตน่ันเองทําใหความจริงและความถูกตองบางอยางที่ถูกซอนเรนโดยคําวาวัฒนธรรม 

จารีต ประเพณี ถูกโคนลงหรือถูกลดความสําคัญลงเมื่อนําชุดเหตุผลที่สมเหตุสมผลมากกวามา

วิเคราะห วิพากษหรือต้ังคําถาม ซึ่งเปนเรื่องที่ดูเหมือนจะเปนความธรรมดาไปเสียแลวในปจจุบัน ที่

ชุดความคิดความเช่ือแบบเดิม ถูกทาทาย และมีแนวโนมที่จะมากขึ้นและรุนแรงมากขึน้ เมื่อไปแตะ

ตองกับตํานาน ความเปนชาติ ที่มา ประเพณ ี สงคราม หรือเรียกไดวาวัฒนธรรมทั้งหลายทั้งปวงน้ัน 

ถูกเลากันมาหรืออาจโดนยัดเยียดจากผูมีอํานาจที่อยากจะเขียนประวัติศาสตรใหม ที่ความจริงถูกทับ

ซอนอยูในระบบการปกครอง ความจริงบางเรื่องแลดูเหมือนจะเปนเรื่องเกินจริง ชาติตัวเองคือชาติที่

แสนดี เพียบพรอม แลวในระดับโลกที่ความจริงกับเรื่องที่แตงขึ้นดูจะไมนาเช่ือหรือนาเช่ือทั้งคู เพ่ือ

ถวงดุลอํานาจ สงคราม ความขัดแยงและเศรษฐกิจ ย่ิงไมนาเช่ือฝงใดฝงหน่ึงอยางสนิทใจ เพราะจะทํา

ใหเราตกเปนเหยื่อทางความคิดของผูที่แตงเรื่องขึ้นมา ในสวนน้ีเองที่ความเปน โลกาภิวัตน มีขอ

ไดเปรียบกวาโลกยุคกอนตรงที่มีขอมูลตาง ๆ ใหเลือกศึกษาและเปรียบเทียบ มีทั้งจริงและเท็จ จึงควร

ใชวิจารณญาณและสติในการรับสื่อ ความผสมผสานปนเปและความแปลกในประเทศไทย คนไทย

สวนใหญเปน พุทธศาสนิกชน และ พุทธศาสนิกชนชาวไทยเหลาน้ี มีการนับถือผี รางทรง เทพจาก

ความเช่ืออ่ืนเขามาดวย ประเทศไทยมีการนับถือ ผี กันมากอน อาจเพ่ือความเช่ือที่วาปองกันภัย

อันตราย หรือตามวัตถุประสงคตาง ๆ ตามแตผูบูชาสักการะ ในปจจุบันยังหาขอพิสูจนไมไดกับเรื่องน้ี
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อาจจะมีสิ่งน้ันอยูจริง ๆ หรือไมมีเลย ก็สามารถเปนไปไดทั้งคู  ทั้งน้ีขาพเจาและทั้งโลกก็ไมอาจที่จะ

สรุปเรื่องเหลาน้ีไดอยางแนชัด  แตปฏิเสธไมไดเลยวาคนไทยสวนใหญทําบุญเพ่ือหวังผลประโยชน 

บางอยากสวย อยากรวย อยากมีช่ือเสียง อยากสารพัด ซึ่งความออนไหวภายในจิตใจน้ีทําใหเกิดธุรกิจ

หมอดู รางทรง ลูกเทพ เจาแมอะไรตาง ๆ เห็นไดวาสังคมไทยเกิดอาการสมยอมและเลิกต้ังกับถามกับ

สิ่งเหนือธรรมชาติตาง ๆ ที่ถูกเลาสืบตอกันมาจากรุนสูรุน พูดไดวาน่ันถือเปนเรื่องตลกรายในประเทศ

ไทย กลาวคือ ถามองในแงของความตลก ความแปลก มันก็สามารถมองเปนเร่ืองขบขันได แตถามอง

ลงไปลึก ๆ แลวจะเห็นความสิ้นหวัง การขาดที่พ่ึง ความออนแอทางจิตใจ  และอ่ืน ๆ อีกมากมายใน

ความตลกขบขันน้ี ขาพเจาไมมั่นใจวาการบูชาสักการะอะไรเหลาน้ีจะมีเฉพาะในประเทศไทยหรือไม  

แตมันก็แสดงใหเห็นวาเมืองไทยแมวาจะผานไปกี่ยุคกี่สมัยความเช่ือเหลาน้ีน้ันยังคงไหลเวียนอยูใน

สังคมของเราเสมอมา จนกลายเปนสัญลักษณบางอยางของความเปนไทย ในแงของการพูดถึงประเทศ

ไปแลว  

 ในผลงานชุดน้ีขาพเจาพูดถึงเรื่องความเช่ือวิถีไทย จึงไดใชความดูเปนวิทยาศาสตรในโลก

ภาพยนตรหรือหนังประเภทนวนิยายวิทยาศาสตร (Sci-Fi) มาขับเนนความเช่ือ ซึ่งวิทยาศาสตรที่

ขาพเจายกมา จะไมใชวิทยาศาสตร บริสุทธ์ิ น่ันก็คือ แนวคิดแบบวิทยาศาสตรที่สามารถพิสูจนไดแต

สิ่งที่ขาพเจาไดนํามาคือ นิยายวิทยาศาสตร น่ันก็เพราะนิยายวิทยาศาสตร น้ีมีประเด็นทับซอน

ทางดานจริยธรรมและการเมือง เชนเดียวกับประเด็นความเช่ือที่ขาพเจายกมาขางตนดวยเหตุน้ี 

วิทยาศาสตรเทียมถึงแมจะยังเปนที่ถกเถียงวารวมนิยายวิทยาศาสตรไวหรือไม แตดวยรูปแบบและ

แนวความคิดของตัวขาพเจาแลวแลดูเหมาะสมเพราะตอบสนองตองานจิตรกรรมของขาพเจา                   

 เหตุที่ตองนํานวนิยายวิทยาศาสตร (Sci-Fi) นํามารวมกับความเช่ือเพราะวานวนิยาย

วิทยาศาสตร (Sci-Fi) เปนการจินตนาการโดยอยูบนพ้ืนฐานของความนาจะเปนตามหลักวิทยาศาสตร 

อาจจะเปนจริงหรือไมจริงก็ได ตางกับวิทยาศาสตรบริสุทธ์ิที่สามารถพิสูจนได แตดวยลักษณะของ

ความเช่ือที่ยังไมอาจพิสูจนไดแนชัดและบางเรื่องอาจจะเปนจินตนาการของมนุษย ดวยเหตุผลที่กลาว

มารวมกับทัศนคติของขาพเจาที่มีตอสิ่งเหนือธรรมชาติวาเปนพลังงานที่ยังหาขอพิสูจนไมได ขาพเจา

จึงหยิบยกนวนิยายวิทยาศาสตร (Sci-Fi) มาเปนรูปแบบในการคิดและสรางสรรค 
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วัตถุประสงคในการสรางสรรค 

         ขาพเจาประสงคจะสรางงานจิตรกรรมซึ่งมีเน้ือหาเกี่ยวของกับวิถีความเช่ือของไทยโดยจะ

นําเสนอในทามีที่ประนีประนอม สมยอม แดกดัน เชิงอุปมา อุปมัย ต้ังคําถามปลายเปด ไมบังคับแค

เพียงเปนการกระตุนการอยากรู การอยากหาความจริง ใหแกผูชม และตองการใหผูชมตระหนักถึง

เหตุผลของความเช่ือตาง ๆ อยางรอบคอบและมีสติ 

แนวความคิดในการสรางสรรค 

 ตองการนําเสนอจุดรวมกันของความเช่ือของไทยผสมเขากับนวนิยายวิทยาศาสตร           

(Sci-Fi)  เพ่ือใหเกิดคําถามและคําตอบที่เปนทัศนคติสวนตน 

ขอบเขตของโครงการ 

 - สรางงานโดยผสมผสานเทคนิคทางจิตรกรรม เพ่ือตอบสนองเน้ือหา 

 - หาความเช่ือมโยงระหวางความเช่ือแบบไสยศาสตรและนวนิยายวิทยาศาสตรผานสถานที่  

กิจกรรม  สิ่งมชีีวิต สิ่งของ   

 - นําเสนอรูปแบบผสมผสานกันของความเช่ือและวิทยาศาสตร 

 - รูปแบบแนวความคิดแบบตลกรายเพ่ือลดความรุนแรงของเน้ือหาและกระตุนใหคิด 

วิธีการศึกษา 

 - หาจุดรวม ประนีประนอม ระหวางความเช่ือวิถีไทยและนวนิยายวิทยาศาสตร 

 - วิเคราะหภาพยนตรที่มีเน้ือหาถึงการต้ังคําถามเกี่ยวกับความเช่ือ 

 - ศึกษาการใหแสงเงาในภาพยนตรนิยายวิทยาศาสตร 

 - ศึกษาหนังสอืที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความเช่ือและวิทยาศาสตร 

แหลงขอมูล 

 - หนังสือเกี่ยวกับความเช่ือ 

 - พฤติกรรมของคนในสังคม 

 - ภาพยนตรนิยายวิทยาศาสตร (Sci-Fi) 

 - ภาพยนตรโฆษณาของ ตอ ธนญชัย ศรศรวิีชัย 

 - การแสดงเด่ียวไมโครโฟนของ อุดม  แตพานิช 
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อุปกรณที่ใชในการทาํศลิปนิพนธ 

 - คอมพิวเตอร 

 - โปรแกรม Photoshop CS6 

 - โปรเจคเตอร 

 - แปรงทาสแีละพูกัน 

 - สีนํ้ามัน 

 - สื่อผสมสีนํ้ามันตาง ๆ 

 - สีอะครลิิค 

 - พูกันลม (Air brush) 

 - ปมลม (Air Compressor) 

 - ผาแคนวาส 

 - โครงเฟรม 

 - ดินนํ้ามัน 

 - อุปกรณปน 
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บทที่ 2 

ขอมูลเก่ียวกับการสรางสรรค 

 

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

ในการสรางสรรคงานจิตรกรรมของขาพเจาน้ันมีแนวคิดในการสรางสรรคผลงานแบบ      

ตลกราย อาจเปนผลมาจากความอัดอ้ันทางสังคมและการต้ังคําถามมากมายถึงความเปนเหตุเปน

ผลตาง ๆ ต้ังแตในวัยเด็ก แตดวยความที่ขาพเจาเปนเด็ก มักจะโดนดุดาวากลาว สงผลใหเกิดการ

ประชดประชันขึ้น ตรงน้ีเองสงผลใหในประเด็นความเช่ือความศรัทธาที่ขาพเจาสนใจ ซึ่งประเด็นน้ีใน

ประเทศไทยถือไดวาเปนประเด็นที่ออนไหวมากประเด็นหน่ึง การจะพูดถึงในทางตรง จะดูเปนความ

เสี่ยงเกินตัวขาพเจาเองก็คงเหมือนกับคนไทยหลาย ๆ คนและคงเหมือนคนไทยอีกหลายๆ รุนที่โดน

สอนมาวา “ไมเช่ือ อยาลบหลู” เพราะคําน้ีเองทําใหพวกเราทั้งหลายไมกลาต้ังคําถามกับสิ่งเหนือ

ธรรมชาติหรือดูเหมือนจะเหนือธรรมชาติเหลาน้ี จนกระทั่งขาพเจาไดดูการแสดงเด่ียวไมโครโฟนของ  

อุดม แตพานิช นักพูดอันดับตน ๆ ของประเทศไทย ในสวนของการแสดงโชวของเขาสวนใหญจะเปน

เรื่องบาน ๆ น่ันก็คือเรื่องที่คนทั่วไปสามารถที่จะประสบพบเจอกับตัวเองได ทําใหเร่ืองที่เขาเลาและ

แนวความคิดในการนําเสนอไมซับซอน เขาใจงาย ตลก ขบขัน แมแตในเรื่องที่ละเอียดออนอยางเรื่อง

ความเช่ือความศรัทธา เขาก็ไดพูดวิพากษวิจารณอยางตรงไปตรงมาแตถูกฉาบเคลือบดวยความตลก

ขบขัน ผานทัศนคติ ระบบความคิดแบบงาย ๆ และไรเดียงสา แลวคนดูก็ชอบแนวความคิดของเขา

แลวคิดตอเองอยางเต็มใจ   ในสื่อตาง ๆ เองทั้งภาพยนตรหรือโฆษณาเองก็เริ่มมีใหเห็นกันมากขึ้น 

แสดงใหเห็นวาในปจจุบันผูคนเริ่มเปดใจรับเรื่องความเช่ือความศรัทธาไดมากขึ้นกวาในอดีตมาก 

ขาพเจาเองตองยอมรับกอนเลยวา สิ่งเหนือธรรมชาติน้ันสวนตัวขาพเจาคิดวามีจริง เพียงแตเปนเรื่อง

ที่มันเกินขอบเขตความรับรูของมนุษย อาจเปนเรื่องมิติทับซอน จักรวาลคูขนาน หรืออะไรก็แลวแตที่

มนุษยจะใหคํานิยาม เพียงแตเทคโนโลยีในสมัยน้ียังหาขอพิสูจนไมได  แตก็มีหลายทฤษฎีต้ังขอ

สันนิษฐานเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติไวมากมาย แมอาจพิสูจนไมไดแตน่ันเองที่ไปกระตุน

จินตนาการของผูคน บางเปนอุตสาหกรรมหนังภาพยนตรนิยายวิทยาศาสตร (Sci-Fi) บางเปนหนังสือ 

บางเปนแรงบันดาลใจใหนักวิทยาศาสตรพิสูจนความเปนไปไดจากสื่อภาพยนตร ซึ่งเปนธรรมดาที่

ศาสตรตาง ๆ จะเปนแรงบันดาลใจตอกัน
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ทัศนคติทีเ่ก่ียวของกับการสรางสรรค 

ในปจจุบันน้ีปฏิเสธไมไดวาศิลปะไดพัฒนา จนยากที่จะใหคํานิยาม ในวันที่แนวความคิด

(Concept)  มีความสําคัญกวาตัวงานหรือการประจักษเห็น วันที่ฝมือไมมีความจําเปนตอการ

สรางสรรค อาจเปนการแสดงสุนทรียะข้ันสูงอีกรูปแบบหน่ึง แตเน่ืองดวยจริตคนไทยสวนใหญ ยังไม

พรอมกับความบริสุทธ์ิของความงามระดับน้ัน อาจเพราะดวยเศรษฐกิจที่ฝดเคือง คิดเรื่องบริหาร

คาใชจายโดยสวนมาก แตก็ใชวาไดละทิ้งศิลปะไปเพียงแตความงามเหลาน้ันแทรกตัวไปอยูในวงการ

สื่อบันเทิงตาง ๆ อยางแนบเนียน คนไทยก็ยังสามารถแยกไดวาภาพยนตรหรือละครเรื่องไหนภาพสวย

ไมสวยได แมจะเปนแคความสวยงามแบบฉาบฉวยก็ตาม ซึ่งตรงจุดน้ีเองทําใหขาพเจาตระหนักไดวา

ความงามในเชิงประจักษเปนเครื่องมือช้ันดีในการดึงคนไทยสวนใหญใหมาสนใจในศิลปะไดบางใน

ขั้นตน 

จากที่กลาวมาขางตนขาพเจาจึงใหความสนใจฝมือ ความเอาใจใส ความพิถีพิถันในงาน

ภาพยนตร หรือ งานภาพประกอบมากกวางานศิลปะบริสุทธ์ิที่ลดทอนเพ่ือแสดงความจริง งานดานน้ี

ยังคงเปนการแสดงทัศนธาตุ มุมมอง  ระยะ สี บรรยากาศ    แนนอนวาภาพพวกน้ีไมไดทําขึ้นเพ่ือ

แสดงแนวความคิดอะไร  จึงไมถูกยกใหเปนงานอันทรงคุณคา กลับถูกใหไปอยูในศิลปะประเภท 

Lowbrow Art หรือศิลปะใตดิน แตสวนตัวขาพเจาเองยอมรับไดในศิลปะประเภทน้ีและตองการ

นําเสนอผลงานของขาพเจาใหออกมาในลักษณะน้ันดวยเพราะมีสวนที่ของเกี่ยวกับแนวการเลาเรื่องที่

ขาพเจาสนใจ และศิลปะประเภทน้ีเปนแนวผสมผสานทางวัฒนธรรมซึ่งตรงกับความตองการของ

ขาพเจา อยางไรก็ดีขาพเจาไมไดยึดติดวางานจิตรกรรมที่ขาพเจาทําจะตองเปนงานที่ทรงคุณคาขนาด

น้ัน เพียงแตขาพเจาตองการสื่อสารอะไรบางอยางใหออกมาเปนรูปธรรมเทาน้ัน และตองการใหผูชม

เขาใจในสิ่งที่ขาพเจาตองการสื่ออยางไมยากเย็นนัก 

อิทธิพลทางแนวความคิด 

ขาพเจาไดรับอิทธิพลทางแนวความคิดหลัก ๆ มาจากสื่ออ่ืนที่ไมใชงานจิตรกรรม สวนใหญ   

มาจากสื่อบันเทิง แตเมื่อมาวิเคราะหแลว บางอยาง กลับแสดงสาระออกมาอยางมากมาย แตเปน

สาระในอีกรูปแบบ ทําใหไมรูสึกเหมือนถูกบังคับใหคิด การพอใจที่จะหาคําตอบดวยตนเอง ดวยเหตุน้ี

เองทําใหขาพเจาเริ่มศึกษาสิ่งที่ซอนอยูภายในสื่อบันเทิงตาง ๆ หวังเพ่ือสรางความแปลกใหมใหกับ

งานจิตรกรรมทั้งรูปแบบความคิดและเน้ือหา 
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 อิทธิพลจากสื่อภาพยนตรในป พ.ศ.2558 ที่ผานมามีภาพยนตรอยูหน่ึงเรื่องที่มีเน้ือหาต้ัง

คําถามใกลเคียงกับงานจิตรกรรมของขาพเจาน่ันก็คือภาพยนตรเรื่อง PK เปนภาพยนตรที่ต้ังคําถาม

เกี่ยวกับความเช่ือตาง ๆ อยางเปนเหตุเปนผลและไรเดียงสา ที่สําคัญเปนภาพยนตรที่มาจากประเทศ

อินเดียประเทศแหงการนับถือเทพตาง ๆ มากมายจึงทําใหภาพยนตรเรื่อง PK เปนที่สนใจของคนดู

หนังเปนอยางมาก 

 

ภาพที่ 1 : PK, 2014 

ที่มา : Rajkumar Hirani, director, PK [motion picture], Mumbai: UTV Motion Pictures, 

2014. 

สาเหตุที่ภาพยนตร PK ใชมนุษยตางดาวมาเปนสื่อในการเลาเร่ืองสันนิษฐานวาเพ่ือตองการ

ใหเกิดความบริสุทธ์ิทางความคิดและไมยึดติดวัฒนธรรมมนุษย ทําใหเกิดคําถามและคําตอบของความ

เช่ืออยางไรเดียงสาและเรียบงายที่สุด  

 

ภาพที่ 2 : PK, 2014 

ที่มา : Rajkumar Hirani, director, PK [motion picture], Mumbai: UTV Motion Pictures, 

2014.

https://en.wikipedia.org/wiki/Rajkumar_Hirani
https://en.wikipedia.org/wiki/Rajkumar_Hirani
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ภาพที่ 3 : PK, 2014 

ที่มา :  Rajkumar Hirani, director, PK [motion picture], Mumbai: UTV Motion Pictures, 

2014. 

 

ภาพที่ 4 : PK, 2014 

ที่มา : Rajkumar Hirani, director, PK [motion picture], Mumbai: UTV Motion Pictures, 

2014. 

 เหตุการณในหนังแสดงใหเห็นอิทธิพลทางความเช่ือทางอิทธิฤทธ์ิ ปาฏิหาริย ที่มีตอเทพใน

กิจกรรมประจาํวันตาง ๆ 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rajkumar_Hirani
https://en.wikipedia.org/wiki/Rajkumar_Hirani
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ภาพที่ 5 : PK, 2014 

ที่มา : Rajkumar Hirani, director, PK [motion picture], Mumbai: UTV Motion Pictures, 

2014. 

เหตุการณในหนังแสดงใหเห็นอิทธิพลของความเช่ือที่มีผลตอการดําเนินชีวิตของผูคน 

 

ภาพที่ 6 : PK, 2014 

ที่มา : Rajkumar Hirani, director, PK [motion picture], Mumbai: UTV Motion Pictures, 

2014. 

ภาพยนตรแสดงใหเห็นวาถาเรามีความเช่ืออยางขาดสติ พวกที่หากินกับความเช่ือของมนุษย

ก็จะเอาความกลัวมาเปนเคร่ืองมือในการทํามาหากิน โดยในฉากตัวเอกไดนํ้าเครื่องสักการะสิ่ง

ศักด์ิสิทธ์ิมาวางบูชาหินกอนหน่ึงในมหาวิทยาลัยในอินเดีย แลวเมื่อผานไปไมนาน ก็มีคนมาสักการะ 

จากการไดรับชมภาพยนตรเรื่อง PK แกนหลัก ๆ ของเรื่องผูสรางไมไดโจมตีศาสนาใดเลย

เพียงแตต้ังคําถามถึงการมีเหตุและผลของความเช่ือน้ัน แมบางทีอาจจะดูเหมือนเปนการดูหมิ่นใน

มุมมองของคนที่นับถือแลว  ขาพเจาคิดวาสิ่งน้ีอยูที่มุมมองของผูรับและทัศนคติสวนตนมากกวา วา

จะเปดใจรับมุมมองความเห็นตางของเพ่ือนมนุษยรวมโลกไดหรือไม หรือจะขับไสไลสงและโกรธแคน

เพียงเพราะวาเขาเช่ือไมเหมือนเรา 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rajkumar_Hirani
https://en.wikipedia.org/wiki/Rajkumar_Hirani
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ตอ ธนญชัย ศรศรีวิชัย ผูกํากับโฆษณาอันดับโลกชาวไทย มีแนวคิดที่แหวกไปจากคนทํา

โฆษณาในสมัยน้ันที่ขายตัวผลิตภัณฑสินคาอยางเดียวโดยเรียกวา hard sell เปนการขายของแบบยัด

เยียด แตเขามีแนวคิดที่วา เวลาจะขายอะไรตองคืนอะไรใหสังคมดวย ไมใชเอาแตกอบโกย โดยในงาน

โฆษณาของเขาจะมีขอคิดที่สอดแทรกอยูอยางแนบเนียน โดยผานการเลาที่ ตลก เศรา แลวแต

ประเภทของสินคา  

สวนที่ขาพเจายกมาน่ันก็คือการที่ ตอ ธนญชัย ศรศรีวิชัย สวนมากไดนําเสนอผานมุมมองคน

ไทย พูดถึงวิถีชีวิตแบบบาน ๆ ไมเริดหรู แสดงความเปนชนช้ันแรงงาน ถึงชนช้ันกลางไดอยางขบขัน 

ทําใหเรามองชีวิตที่เรียบงายน้ีอยางมีความสุข มากกวานําเสนอชนช้ันสูงที่ชีวิตสุขสบายกับสินคา สิ่ง

น้ันขาพเจาคิดวาเปนการมอมเมาสังคม ทําใหเกิดความอยากไดอยากมี ไมทําใหเกิดความสุขจากสิ่ง

รอบขาง และมีการนําความเช่ือตาง ๆ ของไทยมาเปนเน้ือหาและสัญลักษณ ในการเลาเรื่อง 

 

ภาพที่ 7 : ธนญชัย ศรศรีวิชัย, โฆษณาHome Pro Expo 2549 

ที่มา :  ธนญชัย ศรศรีวิชัย, ผูกํากับโฆษณา, โฮมโปร เอ็กซโป [โฆษณา], กรุงเทพ: บริษัท ฟโนมีนา 

จํากัด, 2549. 



11 

 

 
 

 

ภาพที่ 8 : ธนญชัย ศรศรีวิชัย, โฆษณาHome Pro Expo 2549 

ที่มา : ธนญชัย ศรศรีวิชัย, ผูกํากับโฆษณา, โฮมโปร เอ็กซโป [โฆษณา], กรุงเทพ: บริษัท ฟโนมีนา 

จํากัด, 2549 

 

ภาพที่ 9 : ธนญชัย ศรศรีวิชัย, โฆษณากระเบ้ือง ไตรลอน cool 

ที่มา : ธนญชัย ศรศรีวิชัย, ผูกํากับโฆษณา, โฮมโปร เอ็กซโป [โฆษณา], กรุงเทพ: บริษัท ฟโนมีนา 

จํากัด, 2549 
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ภาพที่ 10 : ธนญชัย ศรศรีวิชัย, โฆษณาสินมั่นคงประกันภัย 

ที่มา : ธนญชัย ศรศรีวิชัย, ผูกํากับโฆษณา, สินมั่นคงประกันภัย[โฆษณา], กรุงเทพ: บริษัท ฟโนมีนา 

จํากัด, 2549. 

 

ภาพที่ 11 : ธนญชัย ศรศรีวิชัย, โฆษณาหลอดไฟ Syvania 

ที่มา : ธนญชัย ศรศรีวิชัย, ผูกํากับโฆษณา, หลอดไฟ ซีวาเนีย [โฆษณา], กรุงเทพ: บริษัท ฟโนมีนา 

จํากัด, 2549. 

จากตัวอยางภาพที่ 7 ถึง 11 เห็นไดวา ตอ ธนญชัย ไดมีการหยิบยกเรื่องราวความเช่ือของ

ไทยมาเปนตัวดําเนินเน้ือเรื่องในโฆษณาของเขาไดอยางโจงแจง ชัดเจน และขบขัน ทําใหถูกใจทั้งคน

ไทย และชาวตางชาติที่ไดรับชม 
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ภาพที่ 12 : ธนญชัย ศรศรีวิชัย, โฆษณาจน เครียด กินเหลา, โฆษณา สสส.  

ที่มา : ธนญชัย ศรศรีวิชัย, ผูกํากับโฆษณา, สสส. [โฆษณา], กรุงเทพ: บริษัท ฟโนมีนา จํากัด, 2549. 

 

ภาพที่ 13 : ธนญชัย ศรศรีวิชัย, โฆษณาแวนท็อปเจริญ 

ที่มา : ธนญชัย ศรศรีวิชัย, ผูกํากับโฆษณา, แวนท็อปเจริญ [โฆษณา], กรุงเทพ: บริษัท ฟโนมีนา 

จํากัด, 2549. 
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ภาพที่ 14 : ธนญชัย ศรศรีวิชัย, โฆษณาแวนท็อปเจริญ 

ที่มา :  ธนญชัย ศรศรีวิชัย, ผูกํากับโฆษณา, แวนท็อปเจริญ [โฆษณา], กรุงเทพ: บริษัท ฟโนมีนา 

จํากัด, 2549. 

 

ภาพที่ 15 : ธนญชัย ศรศรีวิชัย, โฆษณาบัตร KTB 

ที่มา : ธนญชัย ศรศรีวิชัย, ผูกํากับโฆษณา, บัตรเคทีบี [โฆษณา], กรุงเทพ: บริษัท ฟโนมีนา จํากัด, 

2549.   

 จากตัวอยางภาพที่ 12 ถึง15 แสดงใหเห็นถงึการที่ ธนญชัย ศรศรีวิชัย นําเอาชนช้ันแรงงาน 

และชนช้ันกลางมาไวในโฆษณา 
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 อุดม  แตพานิช ในการเด่ียวของเขาแทบทุกครั้งจะมีการวิพากษสังคมไดอยาง ขบขัน 

และเสียดสี เรื่องสวนมากจะเปนเน้ือหาเกี่ยวกับประสบการณการใชชีวิตและสังคมรอบ ๆ ตัวและก็ยัง

มีประเด็นเกี่ยวกับความเช่ือของคนไทยสอดแทรกในทุก ๆ เด่ียว ในที่น้ีขาพเจาขอยกตัวอยาง เด่ียว 

ไมโครโฟน ครั้ง ที่ 11  

 

ภาพที่ 16 : อุดม  แตพานิช, โปสเตอรเด่ียวไมโครโฟน ครั้งที่ 11 

ที่มา : อุดม แตพานิช,  เด่ียวไมโครโฟน ครั้งที่ 11 [ภาพยนตร], กรุงเทพ: อี.วี.เอส.เอ็นเตอรเทนเมนท

, 2558. 

ใน Part แรก ตอนทาย เขาไดพูดถึงความเช่ือในไทย วาไหน ๆ ก็ผสมพุทธ พราหมณ ฮินดู ผี 

สาง นิทาน ปน กันอยางน้ีแลวเราก็ควรยอมรับกันแบบเปดอกเลยวา เมืองไทย เร่ืองไสยศาสตร เปน

จุดขายของประเทศเรา หลาย ๆ อยางลวนมีการปลุกเสกอยางที่ไมเคยมีมากอนเชน สบูขจัดรังควาญ

หรือสบูนํ้ามนต ของหมอปลาย การปลุกเสกกระเปา จึงเปนแนวคิดของการเปดหน่ึงตําบลหน่ึงของ

แปลกอาจจะเปดเปนสายการบิน ของเดิมคือสายการบินนกแอร เปลี่ยนเปน สายการบินเณรแอร  

หรือเคร่ืองกรองนํ้ามนต  ที่สามารถนําไปติดต้ังที่บานแลวมีนํ้ามนตไวด่ืมไวใชเอง ถึงแมจะเปน

ความคิดที่เพอเจอแตแนวคิดน้ีสะทอนความเปนไทยไดอยางตรงไปตรงมา น่ันก็คือ ความเช่ือแบบ

แปลก ๆ กับคนไทยเปนของคูกัน  ไมวาจะผานไปกี่ยุคกี่สมัย ซึ่งขาพเจาเห็นดวยกับแนวความคิดน้ี จึง

ไดรับอิทธิพลทางแนวความคิดมาจาก อุดม แตพานิช อยูพอสมควร 
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อิทธิพลจากศลิปะใตดิน Lowbrow Art 

ศิลปะใตดิน หรือ Lowbrow Art คือความเคลื่อนไหวทางทัศนศิลปใตดิน (Underground 

visual art) ซึ่งเฟองฟูขึ้นในบริเวณลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอรเน่ีย สหรัฐอเมริกา ในปลายคริสต

ทศวรรษ 1970 โลวโบรว คือ ศิลปะ ปอปอารต ที่มีตนกําเนิดมาจาก หนังสือการตูนใตดิน วัฒนธรรม

ขางถนน และ วัฒนธรรมอ่ืน ๆ ศิลปะประเภทน้ีน้ันเต็มไปดวยอารมณขัน บางก็ราเริงแจมใส ซุกซน 

และ ประชดประชัน ศิลปะ โลวโบรว สวนมากเปนรูปวาด และ ระบายสี แตอาจมีของเลน ศิลปะ

ดิจิตอล และ หุนปนอยูบาง
01  

ซึ่งแนวศิลปะใตดิน หรือ lowbrow art มีกรรมวิธีในการสรางสรรคงานและเลาเร่ืองที่ไม

ยึดถือขนบธรรมเนียม มากนักแตจะเนนความเปนตัวเองและอารมณ หรือจุดมุงหมายในงานเปน

สําคัญ ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของขาพเจาในการสรางสรรค จึงหยิบยกศิลปะใตดิน    

(Lowbrow Art) มาศึกษาในดานอิทธิพลทางแนวคิด 

อิทธิพลจากบนัเทิงคดีวิทยาศาสตร ( Sci-Fi ) 

 ไซ-ไฟ หรือ บันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ Science fiction หรือ Sci-Fi โดย

ภาพกวาง ๆ ก็คือ เรื่องที่จินตนาการข้ึนมาไมวาจะออกมาในรูปแบบสื่อใด ๆ ก็ตาม จะเปน นวนิยาย 

ภาพยนตร การตูน หรือสื่อบันเทิงอ่ืน ๆ ฯลฯ โดยเนนการนําเสนอมุมมองเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร 

วิทยาการ หรือเทคโนโลยีกาวล้ํา อันสงผลกระทบตอบุคคลหรือตอสังคมโลก หลักเกณฑที่จะพิจารณา

วา สื่อบันเทิงน้ัน ๆ มีความเปนไซ-ไฟ หรือไม  โดยกวาง ๆ แลวถาหากมีสวนผสมขององคประกอบ

เชิงวิทยาศาสตรหรือเทคโนโลยี อยางใดอยางหน่ึงใน 4 หัวขอ 

 วิทยาการ เทคโนโลยีสุดล้ํา ไดแกการมีสิ่งประดิษฐหรือ อุปกรณเทคโนโลยี-นวัตกรรมล้ําสมัย 

อาทิระบบคอมพิวเตอร หุนยนต อาวุธยุทโธปกรณ ฯลฯ หรือองคความรูวิทยาการล้ํายุคอยางนาโน

เทคโนโลยี พันธุวิศวกรรม การโคลน่ิง ปญญาประดิษฐ (A.I.) เปนตน 

 สิ่งมีชีวิตพิเศษเหนือธรรมดาหรือลี้ลับ อาจจะเปนสิ่งมีชีวิตประหลาดนอกโลก อาทิ มนุษย

ตางดาว สัตวประหลาดตางดาวหรือสิ่งมีชีวิตพิเศษที่เกิดขึ้นภายในโลกเอง หรือการกลายพันธุ

วิวัฒนาการตามธรรมชาติ อันอาจมีพลังอิทธิฤทธ์ิพิเศษ หรือแมทํานองเปนสิ่งมีชีวิตลี้ลับมองไมเห็น

ตัวตนแตเปนรูปแบบพลังงาน หรือวิญญาณ ไปจนถึงกรณีของ พระเจา 

                                                            
1 https://th.wikipedia.org/wiki/ศิลปะใตดิน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA
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 การเดินทางทองอวกาศ-ทองกาลเวลา การเดินทางออกนอกโลกเพ่ือปฏิบัติภารกิจบางอยาง 

หรือการสํารวจอวกาศยังตางดาวอ่ืน ๆ หรือแมกระทั้งการเดินทางผานกาลเวลาแบบ ยอนอดีต ทอง

อนาคต หรือมิติคูขนาน 

 ระบบสังคม-สิ่งแวดลอมใหมแหงโลกอนาคต ผลกระทบจากวิทยาศาสตร-เทคโนโลยีตอวิถี

ผูคนในสังคมหรือสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนเชิงสิ่งแวดลอม ภัยธรรมชาติ ระบบเศรษฐกิจ ระบบ

การเมือง หรือแมแตประเด็นทางศาสนา ลัทธิความเช่ือ ฯลฯ ซึ่งอาจเปนโลกใหมอันศิวิไลซสวยงาม 

หรือ โลกหมนหมอง สังคมอันเลวรายจากสงคราม โรคภัย ก็สุดแทแต
12 

 ในการสรางสรรคผลงานของขาพเจามีความเปนบันเทิงคดีวิทยาศาสตร (Sci-Fi) อยูมาก

พอสมควรทั้งในดานรูปแบบแนวความคิด ในกรณีสิ่งมีชีวิตที่ไมธรรมดาในขอสอง อยางที่ขาพเจาได

กลาวไวในขางตนวาในความเห็นสวนตัว ขาพเจาก็ยังเช่ือเร่ือง วิญญาณ หรือสิ่งเหนือธรรมชาติอยูแต

เพียงขาพเจามองวาเปนเรื่องของพลังงานที่ยังไมสามารถอธิบายไดในยุดน้ี ทําใหมุมมองที่ขาพเจามอง

สิ่งเหลาน้ีสอดคลองกับประเภทที่สองที่วาดวยเรื่องของสิ่งมีชีวิตลึกลับเหนือธรรมชาติ   

อิทธิพลดานรูปแบบ 

ในงานสรางสรรคของขาพเจาหลัก ๆ มีอิทธิพลอยู 2 แบบที่ขาพเจานํามาผสมผสานเขา

ดวยกันคือ 1 อิทธิพลจากโฆษณาของ  ธนญชัย ศรศรีวิชัย ที่ขาพเจาไดยกตัวอยางไปใน อิทธิพลดาน

แนวคิดที่มีการนําเสนอมุมมอง และกิจกรรมของคนไทย ในสวนที่ 2 จะเปนอิทธิพลจากฉากหนังหนัง

นิยายวิทยาศาสตร (Sci-Fi) สมัยใหม 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 2  พลังบทความไซ-ไฟ.นิยาม-ขอบเขตของ "ไซ-ไฟ. August 2012.โดนเมน ซิลิกอน, เขาถึงจาก 

http://www.scifi.siligon.com/s_content2.html, เขาถึงเม่ือ 2 มกราคม 2560. 

http://www.scifi.siligon.com/s_content2.html
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อิทธิพลจากหนังนิยายวิทยาศาสตรสมัยใหม  

โดยศึกษาจากภาพยนตรของผูกํากับ J.J. Abrams ผูที่ใช Lens Flare ในหนังของ

เขาไดอยางหวือหวา ถือไดวาเขาเปนคนแรก ๆ ในการนําเสนอเทคนิคมุมมองสมัยใหมใหแก

วงการภาพยนตรนิยายวิทยาศาสตร  และยังสงอิทธิพลไปยังงานของศิลปนภาพประกอบ 

หรือที่เรียกวา Concept Artist อีกมากมาย 

Lens Flare   เกิดจากการที่แสงจากแหลงกําเนิดแสงที่มีความเขมมาก ๆ (แสงใน

ที่น้ีไมไดมาจากการสะทอนผานวัตถุ จึงไมทําใหเกิดภาพ) เชน ดวงอาทิตย หลอดไฟ  โดยเมื่อ

แสงน้ีว่ิงเขาเลนสในมุมที่พอเหมาะก็จะเกิดการสะทอนไปมาในช้ินเลนส จนสุดทายไปตก

กระทบกับ sensor รับภาพของกลอง จะมีผลทําใหภาพเกิดเปนวงแสงตามรูปรางของ

ไดอะแฟรมของเลนส บางที่ก็เปน 6เหลี่ยม   บางทีก็เกือบเปนวงกลม ทั้งยังมีผลใหภาพเกิด

ความเปรียบตางตํ่าขึ้นดวย คนไทยเราเรียกทับศัพทแสงน้ีวา แสงแฟร23 

 

ภาพที่ 17 :  J.J. Abrams, Star Trek 2009  

ที่มา : J.J.Abrams, director, Star Trek [motion picture], California: Paramount Pictures, 

2009. 

                                                            
 3  http://www.zoomcamera.net/Lens-Flare.html 
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ภาพที่ 18 : J.J. Abrams, Star Trek 2009 

ที่มา :  J.J.Abrams, director, Star Trek [motion picture], California: Paramount Pictures, 

2009. 

 

ภาพที่ 19 : Micheal Bay, Transformers 2007  

ที่มา : Micheal Bay, director, Tranformers [motion picture], California: Paramount 

Pictures, 2007. 

เห็นไดชัดวาแสงแฟร Len Flare มีบทบาทอยางมากกับวงการภาพยนตรนิยายวิทยาศาสตร

สมัยใหมน่ันอาจเปนเพราะผลทางทัศนธาตุของแสงสีและปฏิกิริยาทางเลนตกลองทําใหผูดูรูสึกต่ืนตา

ต่ืนใจไปกับฉากน้ัน ๆ และยังรูสึกถึงความเปนวิทยาศาสตรสมัยใหม 
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อิทธิพลจากภาพประกอบนิยายวิทยาศาสตร 

 

ภาพที่ 20 : Andree Wallin, Curvy city 2013, Photoshop 

ที่มา : Andree Wallin, Curvy City [Photoshop], เขาถึงเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก 

http://andreewallin.deviantart.com/art/Curvy-City-350301645 

  

ภาพที่ 21 : Andree Wallin, Sci-fi city 2 , Photoshop 

ที่มา : Andree Wallin, Sci-fi city 2 [Photoshop], เขาถึงเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560, เขาถึงได

จาก http://andreewallin.deviantart.com/art/Scifi-city-speed-2-131394677 

  

http://andreewallin.deviantart.com/art/Curvy-City-350301645
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บทที่ 3 

การพัฒนาและการสรางสรรคผลงาน 

 

ขั้นตอนการประมวลผลทางความคิด 

ในกระบวนการทางความคิดของขาพเจาไมไดคิดอะไรซับซอนมากนัก เริ่มจากสังเกต

พฤติกรรมของคนในสังคมหรือต้ังขอสงสัยกับความเช่ือตาง ๆ ถาเหตุการณไหนที่ทําใหขาพเจารูสึก

สงสัยหรือรูสึกแปลก ๆ  ก็จะคิดจินตนาการตอไปวา ถาสมมติในอนาคต ความเช่ือเหลาน้ี จะยัง

สามารถดํารงอยูไดหรือไมถาหากวิทยาศาสตรเจริญกาวหนาถึงขั้นน้ันแลว และพยายามหาจุดรวมของ

ความเช่ือและความเปนนิยายวิทยาศาสตร โดยผานแสงเงา สี กิจกรรม บรรยากาศชวยผสมผสานสอง

สิ่งที่ดูเหมือนจะแตกตางกันใหออกมา กลมกลืนกัน ผานแนวคิดที่วาทั้งสองสิ่งจริง ๆ แลวมันอาจจะ

เปนศาสตรเดียวกันในอนาคต  และพยายามกระตุนเตือนถึงความมีเหตุผลของความเช่ือตาง ๆ โดย

นําเสนออยางเกินเลยขาด ๆ เกิน ๆ เพ่ือใหผูดูไดคนหาความพอดีในแบบของตน 

ขั้นตอนการรางภาพตนแบบ 

สวนใหญขาพเจาไดมีการทําตนแบบดวยตัวเองคราว ๆ ทั้งปน ตัดโมเดล ในบางครั้งมีการ

หยิบยืมภาพมาจากอินเตอรเน็ตโดยเปนภาพที่มีเน้ือหาในตัวเองหรือวาเปนกระแสสังคมอยูในขณะน้ัน

มาเพ่ิมเติมในการรางตนแบบบางขึ้นอยูกับเน้ือหาในช้ินงานน้ัน ๆ โดยกระบวนการทําภาพตนแบบทํา

ในในโปรแกรม Photoshop ซึ่งมีความถูกตองแมนยําและเห็นผลที่จะออกมาไดแนนอนกวารางภาพ  

ดวยมือ กอนที่จะขยายเปนผลงานจริงตอไป 
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ภาพที่ 22 : ตนแบบยานอวกาศ 1 

 

ภาพที่ 23 : ตนแบบยานอวกาศ 2 
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ภาพที่ 24 : ปนตนแบบมนุษยตางดาว 

 

ภาพที่ 25 : ปนตนแบบมนุษยตางดาว 2 
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ภาพที่ 26 : ตัวอยางภาพรางดวยการปนตนแบบและโปรแกรม Photoshop 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 หลังจากไดภาพตนแบบแลวขาพเจา ไดใชโปรเจคเตอรในการขึ้นรูปเพ่ือตองการความแมนยํา 

  

ภาพที่ 27 : ตัวอยางขั้นตอนการทํางาน 

 ขึ้นรูปนํ้าหนักโดยรวมทั้งภาพดวยสีเทาอมเขียว 
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ภาพที่ 28 : ตัวอยางขั้นตอนการทํางาน 

 เคลือบสีสดทับช้ันสีเทา 



27 

 

 
 

 

ภาพที่ 29 : ตัวอยางขั้นตอนการทํางาน 

 เพ่ิมนํ้าหนักเขมทับรูปทรง (Form) เพ่ือสรางมิติใหดูเหมือนถูกกลืนหรือกําลังออกมา   

จากพ้ืนหลังและตกแตงรายละเอียด 

 

 



 

 

28 
 

บทที่ 4 

การพัฒนาการสรางสรรค 

 

ในผลงานศิลปะชุดน้ีขาพเจาไดมีการใชสัญลักษณตาง ๆ ในงานจิตกรรมของขาพเจา แต

สัญลักษณเหลาน้ันเปนสัญลักษณพ้ืนฐานที่คนดูทั่วไปดูแลวสามารถเขาใจได เหตุเพราะขาพเจานํา

ความที่ดูเหมือนจะแตกตางของความเช่ือและนิยายวิทยาศาสตรมาผสมผสานกัน หากใชสัญลักษณที่

จําเพาะเจาะจงเกินไป ผูดูสวนใหญจะไมสามารถเขาถึงความหมายแฝงที่ซอนอยูของการผสมผสานกัน

ของงานจิตรกรรมที่ขาพเจาตองการ 

ในการสรางสรรคมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและประเด็นขึ้นอยูกับแตละหัวขอของช้ินงาน

และจุดประสงคของการนําเสนอในหัวขอน้ันแตยังคงอยูเคาโครงแนวคิดหลักเกี่ยวกับความเช่ือและนว

นิยายวิทยาศาสตร 

การพัฒนาการสรางสรรค 

จากการสรางสรรคผลงานที่ผานมาแรกเริ่ม ไดเริ่มจากความสนใจ และหาความเปนไปไดใหม 

ๆ ในการแสดงออก ตลอดจนสํารวจทั้งในดานรูปแบบเน้ือหาแนวความคิดของตัวขาพเจาเอง และเฝา

สังเกตสถานการณตาง ๆ รอบตัวที่เกี่ยวกับทั้งความเช่ือและวิทยาศาสตรตลอดระยะเวลาที่ผานมาทํา

ใหขาพเจายึดหลักแนวคิดน้ีในการสรางสรรค พัฒนางาน เทคนิค วิธีการอยูอยางตอเน่ือง 
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ผลงานกอนศลิปนพินธในระยะแรก 

 ผลงานชุดที่ 1 

 

 

ภาพที่ 30 : ภาพผลงานชุดที่ 1  

 ช่ือผลงาน  Temple in universe 

ขนาด  90x120 cm 

เทคนิค  Acrylic on canvas 

ปที่สราง  พ.ศ.2557 
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ภาพที่ 31 : ภาพผลงานชุดที่ 1  

ช่ือผลงาน  Temple Spaceship 

ขนาด  200x280 cm 

เทคนิค  Acrylic on canvas 

ปที่สราง   พ.ศ.2558 
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ภาพที่ 32 : ภาพผลงานชุดที่ 1  

ช่ือผลงาน  Temple Spaceship 2 

ขนาด  170x200 cm 

เทคนิค  Acrylic on canvas 

ปที่สราง  พ.ศ.2558 
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 ในระยะแรกของการสรางสรรคผลงาน ขาพเจาไดหยิบเอาสัญลักษณ (Symbol)  ทาง 

วิทยาศาสตรและความเช่ือนํามาผสมผสานเขาดวยกันน่ันก็คือ ยานอวกาศ (Spaceship) และโบสถ 

(Temple) ในที่น้ีไดแรงบันดาลใจมาจากโบสถของไทย เพ่ือแสดงจุดรวมกันของวิทยาศาสตรและ

ความเช่ือผานจินตนาการถึงความเปนไปไดในอนาคตผานแนวความคิดนิยายวิทยาศาสตร (Sci-Fi) 

ดานกายภาพขาพเจาจงใจใหมีนํ้าหนักที่ตัดกัน (Contrast) แตยังคงอยูในบรรยากาศเดียวกัน 

เพ่ือแสดงความแตกตางของแนวเร่ืองที่ขาพเจานํามาผสมผสานกันในข้ันแรก มีการระบายแสงไฟตาม

เครื่องยนตตาง ๆ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการขับเคลื่อน การทํางาน การไมหยุดน่ิง ดานแสงสวางภายใน

ภาพขาพเจาใชแสงสวนใหญเปนสีนํ้าเงินเขียวเพ่ือใหรูสึกถึงความเปนวิทยาศาสตรและเพ่ือตองการให

ขับเนนอีกแสงสีน่ันก็คือแสงสีเหลืองสมที่สองมายังตัวยานอวกาศที่มีรูปรางเปนโบสถ ฉากหลังไดแรง

บันดาลใจมาจากอวกาศวางเปลา เปนสถานที่เปนกลาง เพราะเกิดกอนทั้งความเช่ือและเทคโนโลยี

ความเจริญ และเปนแรงบัลดาลใจในการใหแสงเงาในงานแนวนวนิยายวิทยาศาสตร (Sci-Fi) ทั้งยุค

เกายุดใหม และงานชุดน้ีของขาพเจา 

ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธระยะที่ 2 

ในดานแนวความคิดยังคงเดิม แตมีการเพ่ิมดานกิจกรรมของคนเขามาเปนสวนสําคัญในการ

ดําเนินเน้ือเรื่อง วิธีการเลาเรื่องจะออกมาในเชิงทีเลนทีจริง ตลกขบขัน เพ่ือใหไปขัดกับเน้ือหาสะทอน

สังคมที่ซอนอยูภายในตัวของช้ินงานในแตละช้ิน และเพ่ือลดความรุนแรงของเน้ือหาบางอยางเพราะ

เปนประเด็นที่ละเอียดออนสําหรับคนไทย แมวาบางภาพอาจจะมองในเชิงเน้ือหาไดมากกวาหน่ึงแบบ 

แตน่ันคือการจงใจของขาพเจาเองที่ไมพยายามจํากัดคํานิยามของงานชุดน้ีมากเกินไป  

ใจความสําคัญและจุดมุงหมายของงานชุดน้ีคือ ตองการกระตุนเตือนและพยายามหาจุดรวม

ของความเช่ือและวิทยาศาสตร 

การกระตุนเตือน ในบางเน้ือหาที่ขาพเจารูสึกวาการที่เช่ืออะไรมากไปจนไมลืมหู ลืมตา     

อาจทําใหขาดการต้ังสติอยูกับปจจุบันอยางมีเหตุผล 

การหาจุดรวม จากการไดสังเกตมานานทําใหขาพเจามีมุมมองในบางประเด็นในสังคมไทย

ที่วา ยังไงสังคมไทยกับความเช่ือเปนของคูกัน และจะยังคงเติบโตไปพรอมกันในอนาคต 
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ภาพที่ 33 : ภาพผลงานชุดที่ 2  

ช่ือผลงาน  ในยาน 

ขนาด  150x180 cm 

เทคนิค  Oil and Acrylic on canvas 

ปที่สราง  พ.ศ.2558 
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ภาพที่ 34 : ภาพผลงานชุดที่ 2  

ช่ือผลงาน  นักบินอวกาศชาวไทยกําลังขอหวยเอเลี่ยน 

ขนาด   170x190 cm 

เทคนิค   Oil on canvas 

ปที่สราง  พ.ศ.2558 
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ภาพที่ 35 : ภาพผลงานชุดที่ 2  

ช่ือผลงาน  รางทรงตางดาว 2 

ขนาด  140x180 cm 

เทคนิค  Oil and Acrylic on canvas 

ปที่สราง   พ.ศ.2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 
 

 

ผลงานชวงศลิปนิพนธระยะแรกชุดที่ 3 

 ไดตอยอดความคิด วิธีการนําเสนอ และจุดมุงหมายจากชวงกอนศิลปนิพนธ ทั้งแนวคิดที่จับ

ตองได ผานกิจกรรม และสญัลักษณที่คุนชินมากขึ้น ตลอดทั้งโครงการ 

 

 

ภาพที่ 36 : ภาพผลงานชุดที่ 3 

ช่ือผลงาน  จะรวย 

ขนาด  90x120 cm 

เทคนิค  Oil on canvas 

ปที่สราง  พ.ศ.2559 
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ภาพที่ 37 : ภาพผลงานชุดที่ 3 

ช่ือผลงาน  Arrival 

ขนาด  130x180 cm 

เทคนิค  Oil on canvas 

ปที่สราง  พ.ศ.2559 
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ภาพที่ 38 : ภาพผลงานชุดที่ 3 

ช่ือผลงาน  ต๋ัวบุญ 

ขนาด  130x180 cm 

เทคนิค  Oil on canvas 

ปที่สราง  พ.ศ.2559 
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ภาพที่ 39 : ภาพผลงานชุดที่ 3 

ช่ือผลงาน  I See You 

ขนาด  140x160 cm 

เทคนิค  Oil on canvas 

ปที่สราง  พ.ศ.2559 
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ภาพที่ 40 : ภาพผลงานชุดที่ 3 

ช่ือผลงาน  Dear Gods 

ขนาด  150x183 cm 

เทคนิค  Oil on canvas 

ปที่สราง  พ.ศ.2559 
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ภาพที่ 41 : ภาพผลงานชุดที่ 3 

ช่ือผลงาน  Araya 

ขนาด  120x170 cm 

เทคนิค  Oil on canvas 

ปที่สราง  พ.ศ.2559 
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ภาพที่ 42 : ภาพผลงานชุดที่ 3 

ช่ือผลงาน  Home sweet home 

ขนาด  170x200 cm 

เทคนิค  Oil on canvas 

ปที่สราง  พ.ศ.2559 
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ผลงานชวงทายศิลปนพินธ 

 ผลงานชวงหลังขาพเจาใชอัตราสวนของสีเทาผสมลงไปในทุกสีมากขึ้น เพ่ือสื่อนัยยะถึงความ

ไมเอนเอียงหรือเอนเอียงทุกฝาย  

 

ภาพที่ 43 : ภาพผลงานชุดที่ 4 

ช่ือผลงาน  Temple Spaceship 4 

ขนาด  140x240 cm 

เทคนิค  Oil on canvas 

ปที่สราง  พ.ศ.2560 
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ภาพที่ 44 : ภาพผลงานชุดที่ 4 

ช่ือผลงาน  น่ังยาน 

ขนาด  90x120 cm 

เทคนิค  Oil and Acylic on canvas 

ปที่สราง  พ.ศ.2560 
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ภาพที่ 45 : ภาพผลงานชุดที่ 4 

ช่ือผลงาน  บุญหลน 

ขนาด  110x140 cm 

เทคนิค  Oil and Acylic on canvas 

ปที่สราง  พ.ศ.2560 
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ภาพที่ 46 : ภาพผลงานชุดที่ 4 

ช่ือผลงาน  District 99 

ขนาด  90x120 cm 

เทคนิค   Oil and Acylic on canvas 

ปที่สราง  พ.ศ.2560 
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ภาพที่ 47 : ภาพผลงานชุดที่ 4 

ช่ือผลงาน  Tachlomak 

ขนาด  150x189 cm 

เทคนิค  Oil and Acylic on canvas 

ปที่สราง  พ.ศ.2560
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บทที่ 5 

สรุปผลการสรางสรรค 

 

ในการสรางสรรคงานจิตรกรรม “จุดรวมระหวางความเช่ือวิถีไทยและนวนิยาย

วิทยาศาสตร” น้ีขาพเจาไดพยายามหาความเปนไปไดในการแสดงออกทั้งรูปแบบและเน้ือหาใหม ๆ 

ผานผลงานจิตรกรรม โดยผานมุมมองที่ขาพเจามองตอสังคม วัฒนธรรมตาง ๆ ของไทย บางเห็นดวย 

บางไมเห็นดวยในบางเรื่อง แตทั้งหมดทั้งมวลคือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ขาพเจาไมมีความคิดที่

อยากจะเปลี่ยนแปลงหรือตองการจะหักลาง ความเช่ือเหลาน้ัน แตอยางใด เพียงแตต้ังขอสงสัยใน

ความเช่ือน้ัน ๆ วาจริง ๆ แลวเราตองการอะไรจากความเช่ือ เหตุใดคนถึงเช่ืออยางน้ัน จึงนําคําถาม

และขอสงสัยดังกลาวนํามาสรางสรรคเปนผลงานจิตรกรรม 

สวนตัวขาพเจามีความพึงพอใจในระดับหน่ึงที่ไดสรางสรรคผลงานออกมา บางคนดูรับรู

ความหมายช้ันแรก หรือช้ันสอง สาม ตามลําดับ แลวแตวัยวุฒิของผูรับชม เพียงแคตองเปดใจในการ

รับชมอยางมีสติ แมบางผลงานความหมายหรือเน้ือหาอาจจะไปตรงกับวิถีชีวิตหรืออระสบการณ

สวนตัวของใครขาพเจาตองขออภัยมา ณ ทีน้ีดวย เพียงแตขาพเจามีเจตนาจะนําเน้ือหาตาง ๆ ของ

ไทยมานําเสนอผานทัศนคติสวนตัวเทาน้ัน 

สุดทายขาพเจาหวังวาผลงานสรางสรรคของขาพเจาจะสามารถทําใหผูดูรูสึกสงสัย

ตระหนักถึงเหตุผลตาง ๆ ของความเช่ือไดมากย่ิงข้ึน ทําใหใชชีวิตดวยตัวของตัวเองพ่ึงพาตัวเอง

มากกวาที่จะไปพ่ึงพาสิ่งเหนือธรรมชาติ  และหวังวางานจิตรกรรมของขาพเจาจะเปนกรณีศึกษาของ

ผูคนที่สนใจในอนาคตและเปนประโยชนไมมากก็นอย 
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บรรณานุกรม 

 

หนังสือภาษาไทย 

 

สรกานต ศรีตองออน. พุทธจักรวาล.พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อมรินทรธรรมมะ อมรนิทรพริ้นต้ิง                                                                                                       

แอนดพับลิชช่ิง, 2558. 

 

เว็บไซต 

 

บทความ นิยามและขอบเขตไซ ไฟ http://www.scifi.siligon.com/s_content2.html 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0

%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9

9- 

บทความเลนแฟร https://en.wikipedia.org/wiki/Lens_flare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-
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รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ 

ผลงานกอนศลิปนพินธ 

 

Temple in universe    90X120  cm Acrylic on canvas 

Temple Spaceship    200X280 cm Acrylic on canvas 

Temple Spaceship 2    170X200 cm Acrylic on canvas 

ในยาน      150X180 cm Oil and Acrylic on canvas 

นักบินอวกาศชาวไทยกําลังขอหวยเอเลี่ยน     170X190 cm Oil and Acrylic on canvas 

รางทรงตางดาว 2    140X180 cm Oil and Acrylic on canvas 

 

ผลงานศลิปนพินธ 

 

จะรวย      90X120  cm Oil on canvas 

Arrival      130X180 cm Oil on canvas 

ต๋ัวบุญ      130X180 cm Oil on canvas 

I See You     140X160 cm Oil on canvas  

Dear Gods     150X183 cm Oil on canvas 

Araya      120X170 cm Oil on canvas 

Home sweet home    170X200 cm Oil on canvas 

Temple Spaceship 4    140X240 cm Oil on canvas 

น่ังยาน      90X120   cm Oil and Acrylic on canvas 

บุญหลน      110X140 cm Oil and Acrylic on canvas 

District 99     90X120   cm Oil and Acrylic on canvas 

Tachlomak     150X189 cm Oil and Acrylic on canvas 
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ประวัติผูสรางสรรค 

 

ชื่อ-นามสกุล      นายกมลฉัตร   เปงโท  

วัน เดือน ปเกิด    5 กันยายน 2536  

ที่อยู       998/768 ม.1 ซ.ประชาอุทิศ 79  เขตทุงครุ  แขวงทุงครุ  กรุงเทพฯ 

10140  

โทรศัพท       0904159060  

E-mail    tamkubpom@hotmail.com 

 

ประวัติการศึกษา 

    - โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

  - คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ประวัติการแสดงผลงาน 

2557        - นิทรรศการ HOF ART SPACE 

              - นิทรรศการ “10 Step” ครั้งที่ 2 PSG Gallery 

2558       - รวมแสดงนิทรรศการ “เพ่ือความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 17 ณ     

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป 

2559        - นิทรรศการ “Extream Nonsense“ ที ่Kalwit Gallery 

รวมแสดงนิทรรศการ  “รอยภาพ รอยดวงใจ รําลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ” ณ ศูนยการคา                            

                  Central World 

 

เกียรติประวัติ 

2560    -  ไดรับทุนการศึกษากองทุน “เมทินี ธารวณิช” 

mailto:tamkubpom@hotmail.com
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