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ABSTRACT 

The objectives of this thesis are 1) to create “Contemporary Thai Paintings in 

the Crowded Urban Way of Life” illustrating city lifestyle, 2) to create a set of 

contemporary Thai mixed-media painting combining the use of readymade objects 

based on the theory of empiricism and the concept of national identity, 3) to provoke 

the audience to appreciate the value of Thai art. 

 The research has found that the “Contemporary Thai Paintings in the Crowded 

Urban Way of Life” artworks finely selected the priceless beauty of national art as the 

artistic expression. Exquisitely, Thai craftsmanship is able to make the audience feel 

sentimentally overwhelmed and touched; even time cannot lessen its value. Moreover, 

it is shown that the technique of Thai traditional art can be illustrated in the 

contemporary art style and uniquely unveil the reality of the city lifestyle. Moreover, 

the readymade objects utilized as a support are able to transform into art objects 

speaking the social issues to the public.  
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 26 ภาพผลงานสร้างสรรค์ภาพร่างและผลงานเสร็จสมบูรณ์วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1   64 
 



(ญ) 
 
 

 
 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
ภาพที่  หน้า
 29 ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1                               67 
 30 ภาพผลงานสร้างสรรค์เสร็จภาพร่างและผลงานเสรจ็สมบูรณว์ิทยานิพนธ์ชิน้ที่ 2        69   
 31 ภาพผลงานสร้างสรรค์ภาพร่างวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2    70   
 32 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1    71                                 

33 ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2    72 
 34 ภาพผลงานสร้างสรรค์ภาพร่างและผลงานเสร็จสมบูรณ์วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3     74 
 35 ผลงานสร้างสรรค์ภาพร่างวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3   75 
 36    ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3   76 

37  ภาพผลงานสร้างสรรค์ภาพร่างและผลงานเสร็จสมบูรณ์วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4   78       
38 ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4   79 
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สารบัญตาราง 
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   1   การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการสร้างสรรค์ระหว่างงานศิลปะ  
        ของผู้สร้างสรรค์กับศิลปินที่นำมาศึกษา   26 
   2   วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ประเภทกระดาษ   39 
   3   วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์   40 
   4   ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1-4   44 
   5   การวิเคราะห์กรอบทฤษฎีประสบการณ์นิยมของจอห์น ดิวอ้ี   80 
   6   การวิเคราะห์แนวคิดจิตวิญญาณความเป็นไทย   81 
   7   การวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีอัตลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทย   82 
   8   การวิเคราะห์กรอบทฤษฎีลัทธิสัญลักษณ์นิยมของงานจิตรกรรมไทย   83 
   9   การวิเคราะห์แนวคิดตามหลักทัศนธาตุ   84 
 



 
บทที่ 1 

บทนำ 
 

1. ความสำคัญของปัญหา 

ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และปัจจัยหลักที่ทำให้เศรษฐกิจ

เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว จากสังคมเกษตรกรรมเข้าสู่สังคมแบบอุตสาหกรรมนิยม ความเจริญนั้น

ดึงดูดผู้คนจากชนบทให้หลั่งไหลเข้ามาทำงานเพื่อแลกกับค่าตอบแทนสูง ผู้สร้างสรรค์เองก็เป็นบุคคล

หนึ่งที่ต้องประสบกับสถานะการณ์นั้นคือต้องย้ายเข้ามาทำงานที่กรุงเทพ ทำให้ได้รับประสบการณ์    

ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในสังคมที่มีความแตกต่างและหลากหลายของการดำรงชีวิต การประกอบ

สัมมาอาชีพในสังคมเมือง สังคมท่ีมีจำนวนประชากร ที่หนาแน่นแออัด เบียดเสียด ยัดเยียด ต้องใช้ชีวิต

ที ่ม ีความดิ ้นรน เร ่งร ีบ แก่งแย่งแข่งขัน ปัญหาการจราจรติดขัด ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ              

ทางอากาศ ทางบกและทางน้ำ ความเสื่อมถอยทางคุณธรรมจริยธรรมของผู้คน หลงติดกับวังวนของ      

โลกวัตถุนิยม จนทำให้หลงลืมจิตวิญญาณอันเป็นวิสัยจำเพาะของปัจเจกบุคคล จิตวิญญาณ สติปัญญา    

ที่แฝงอยู่ในจิตใจระดับที่ลึกล้ำ ละเอียดอ่อน กว่าความรู้สึกนึกคิดทั่วไป เป็นแบบอย่างถ้าเราเชื่อว่า    

จิตวิญญาณเป็นพลังสำคัญ และเพื่อให้คนไทยมีความเป็นคนไทย ใช้ความรัก ความภูมิใจที่เกิดมา     

เป็นคนไทย ความแน่วแน่ที่จะทำความดีเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เป็นการสร้างเสริมจิตวิญญาณ      

เพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความนอบน้อมถ่อมตัว การแต่งกายแบบคนไทย รอยยิ้มที่จริงใจ คำพูดที่สุภาพ

อ่อนหวาน มีสัมมาคารวะ เคารพผู้ใหญ่ ความงามของศิลปะไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงาม จากปัญหา

ที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้เกิดปัญหาภาวะต่าง ๆ ในหลายด้านอันเนื่องมาจากการปรับตัวไม่ทันกับการ

เปลี่ยนแปลง ที่ผู้สร้างสรรค์เห็นถึงปัญหาจึงอยากกระตุ้นเตือนให้คนไทยเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 

ผ่านเทคนิควิธ ีการในการเขียนแบบจิตรกรรมไทยเชิงอนุร ักษณ์ในการนำเสนอรูปแบบแนวคิด  

แง่มุมของผู้คนในสังคมเมืองหลวง ที่มีวิถีชีวิตที่แออัด ยัดเยียด อันเกิดจากการหลั่งไหลเข้ามาทำงาน

ของผู้คนจากต่างพื้นที่ ต่างมุ่งหน้าเข้ามาเพื่อหวังกอบโกยเงินทอง ประดุจเมืองหลวงนั้นคือขุมทอง  

อันอุดม จึงทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาไม่หยุดหย่อน ซึ่งตัวผู้สร้างสรรค์เองนั้นก็เป็นบุคคลหนึ่ง 

ที่อยู่ในสังคมเมืองที่มีแต่ความสับสนวุ ่นวาย ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกหยิบแง่มุมต่าง  ๆ มาเรียงร้อย 

ผ่านมุมมองแบบศิลปะไทยประเพณี เพื ่อสะท้อนให้เห็นจิตวิญญาณอันแท้จริงของผู ้สร้างสรรค์   

ด้วยการแสดงออกในรูปแบบจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ผ่านวัสดุสำเร็จรูปเล่าเรื่องราวความแออัด

และเหต ุการณ์ป ัจจ ุบ ัน  เพ ื ่อสะท ้อนให ้ เห ็นถ ึงล ักษณะความเป ็นอด ีตท ี ่ เข ้ามาผสมผสาน 
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กับความเป็นปัจจุบัน แม้เวลาจะเปลี ่ยนผ่านไปนาน เท่าใด ความเจริญจะก้าวหน้าเพียงไหน  

ก็ไม่สามารถทำลายรากเหง้าของความเป็นไทย   อันดำรงอยู่ในจิตวิญญาณของผู้สร้างสรรค์ไปได้ 

และเป็นสื่อในการกระตุ้นเตือนให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจ และตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะไทย 

อันเป็นศิลปะประจำชาติ ให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป ไม่ว่าวิถีไทยในปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม 
 

2. วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

         2.1 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมแนวศิลปะไทยร่วมสมัยในหัวข้อ “จิตรกรรมไทย

ร่วมสมัยในวิถีชีวิตแออัดของสังคมเมือง” เพื่อที่แสดงถึงวิถีการดำรงชีวิตในปัจจุบันของคนในสังคม

เมืองในแง่มุมต่าง ๆ ด้วยการนำเสนอผลงานจิตรกรรมไทยแนวประเพณี 

         2.2 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคจิตรกรรมสื่อผสมแนวศิลปะไทยร่วมสมัย ด้วยจิตรกรรม

สื่อผสมบนวัสดุสำเร็จรูป แนวคิดศิลปะร่วมสมัยสื่อสารความแออัดในสังคม  โดยการใช้กรอบทฤษฎี

ประสบการณ์นิยม ร่วมกับแนวคิดอัตลักษณ์ความเป็นชาติ เพื ่อตีความรวมทั ้งทำความเข้าใจ  

และพัฒนาผลงานให้ตรงตามแนวคิดสร้างสรรค์  

         2.3 เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้คนเห็นถึงคุณค่าของงานศิลปะไทยอันแสดงถึงอัตลักษณ์ของศิลปะ
ประจำชาติอันทรงคุณค่าผ่านกาลเวลา     

 

3. คำถามในการสร้างสรรค์ 

         ผู ้สร ้างสรรค์สามารถสร ้างสรรค์ผลงานโดยใช ้เทคนิค  (Thai Painting Mixed Media)      

แสดงให้เห็น “จิตรกรรมไทยร่วมสมัยในวิถีชีวิตแออัดของสังคมเมือง” ได้หรือไม ่

 

4. ขอบเขตการสร้างสรรค์ 

         เพื่อดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ “จิตรกรรมไทยร่วมสมัยในวิถีชีวิตแออัด

ของสังคมเมือง” ที่เป็นผลงาน ในเทคนิคจิตรกรรมสื่อผสมแนวศิลปะไทยร่วมสมัย โดยแสดงถึงลักษณะ

ดังต่อไปนี้ 
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        4.1 เพื ่อสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ “จิตรกรรมไทยร่วมสมัยในวิถีช ีว ิตแออัด           

ของสังคมเมือง” 

        4.2 เพื ่อสร ้างสรรค์ เทคนิคจ ิตรกรรมส ื ่อผสมแนวศิลปะไทยร ่วมสมัยบนว ัสด ุรองรับ 

หลายประเภท วัสดุสำเร็จรูปทีต่รงตามแนวคิด 

        4.3 เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทีแ่สดงให้เห็นถึงมุมมองที่สะท้อนวิถีไทยในเมืองหลวงยุคปัจจุบัน   

        นอกจากนี้ผลงานชุด “จิตรกรรมไทยร่วมสมัยในวิถีชีวิตแออัดของสังคมเมือง” จำนวน 4 ชิ้น  

จะนำเสนอผลงานเผยแพร่ออกสู่สาธารณะแก่วงการศิลปะร่วมสมัย โดยมีจุดประสงค์ เพ่ือกระตุ้นเตือน

ให้ผู ้คนตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของชาติที่มีมาจากอดีต กิจกรรมที่คาดว่า 

จะดำเนินการ ได้แก่ 

        4.3.1 จัดนิทรรศการศิลปะในหอศิลป์ 

        4.3.2 นำเสนอในรูปแบบของวิทยานิพนธ์และบทความวิชาการ   

        4.3.3 นำเสนอในรูปแบบของวิทยานิพนธ์และบทความวิชาการระดับชาติ 

 

5. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

      การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในหัวข้อ “จิตรกรรมไทยร่วมสมัยในวิถีชีวิตแออัดของสังคมเมือง” 

ประกอบด้วยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการทั ้งจากตำรา และศึกษาดูผลงานที ่เกี ่ยวข้อง           

เรื่องที่มีเนื้อหาวิถีชีวิตคนไทยในสังคมเมืองในปัจจุบัน เพื่อรวบรวมเป็นภาพรวมของข้อมูลพื้นฐาน   

เรื ่องทฤษฎีวิถีช ีว ิตคนไทยในสังคมเมืองในปัจจุบัน จากการศึกษาหนังสือ ตำรา อินเทอร์เน็ต                 

และการศึกษาดูงานจากสถานที่จริง รวมถึงศึกษาจากผลงานและแนวคิดจากศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงาน

ลักษณะดังกล่าว ขั้นตอนของการศึกษาและการสร้างสรรค์จะเริ่มขึ้นจากการศึกษา เพื่อการนำเสนอ

งานหัวข้อ “จิตรกรรมไทยร่วมสมัยในวิถีชีวิตแออัดของสังคมเมือง” ที ่สมบูรณ์ในฐานะผลงาน  

วิทยานิพนธ์ โดยสามารถจัดแบ่งข้ันตอนของการศึกษาและการสร้างสรรค์ได้ดังต่อไปนี้  

        5.1 ศึกษาเอกสารทางวิชาการ  

             5.1.1 ทฤษฎีประสบการณ์นิยมของ จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) 

             5.1.2 อัตลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทย 

             5.1.3 ศึกษาข้อมูลภาพจิตรกรรมไทยแบบโบราณ 
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             5.1.4 ศึกษาข้อมูลภาพจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย 

             5.1.5 เก็บข้อมูลศิลปินที่ได้รับแรงบันดาลใจทั้งจากศิลปินไทยประกอบด้วยศิลปินไทย  

เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, ปัญญา วิจินธนสาร, สันติ ทองสุข, ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล, อภิวัฒน์ บรรลือ,  

ทองไมย์ เทพราม, และศิลปินต่างประเทศ ได้แก่ Tetsuya lshida        

 5.2 เรียนรู้เทคนิคในการสร้างสรรค์  

             5.2.1 ศึกษาเทคนิคภาพจิตรกรรมไทยแบบโบราณ 

             5.2.2 ศึกษาเทคนิคภาพจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย 

             5.2.3 ศึกษาวัสดุที่นำมาใช้เป็นพื้นรองรับงานจิตรกรรม 

             5.2.4 ศึกษาและทดลองการติดตั้งด้วยเทคนิควิธีการ ดังต่อไปนี้ 

                     1) ติดตั้งแบบห้อยแขวน 

                     2) ติดตั้งกับพื้นระนาบ 

                     3) ติดตั้งบนฐาน 

                     4) ติดตั้งกับฝาผนัง 

                     5) ศึกษารูปแบบและวิธีการนำเสนอ 

        5.3 ว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลอย ่ าง เป ็นระบบเพ ื ่ อน ำมาว ิ เคราะห ์ เป ็นภาพร ่างของผลงาน 

ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ 

        5.4 สร้างสรรค์ผลงานจริง ตามภาพร่างในแบบ 2 มิติ 3 มิติ  

        5.5 เสนอและเรียบเรียงผลงานการค้นคว้าในรูปแบบของงานวิทยานิพนธ์วิจัยสร้างสรรค์    

(ภาคเอกสาร) และบทความวิชาการเชิงสร้างสรรค์ ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCT) 

        5.6 นำเสนอผลงาน “จิตรกรรมไทยร่วมสมัยในวิถีชีวิตแออัดของสังคมเมือง” ในพ้ืนที่สาธารณะ 

หอศิลป์ สื่อออนไลน์ 
 

6. วิธีดำเนินการสร้างสรรค์ 

        6.1 ศึกษาข้อมูลที ่ได้จากประสบการณ์สภาพแวดล้อมนำมาวิเคราะห์จนเกิดเป็นแนวคิด 

“จิตรกรรมไทยร่วมสมัยในวิถีแออัดของสังคมเมือง”   

        6.2 ศึกษาศิลปินที่ทำการศึกษาดังต่อไปนี้ ศิลปินไทย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, สันติ ทองสุข, 

ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล, อภิวัฒน์ บรรลือ, ทองไมย์ เทพราม, ปัญญา วิจินธนสาร และศิลปินต่างประเทศ 

ได้แก่ Tetsuya lshida 
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        6.3 ศึกษาทฤษฎี กำหนดกรอบทฤษฎี เพื่อใช้วิเคราะห์ผลงานให้ตรงตามแนวคิดมากที ่สุด    

ตามทฤษฎีดังต่อไปนี้ ทฤษฎีวัฒนธรรม ทฤษฎีประสบการณ์นิยม และนักปรัชญาระดับโลกที่ได้รับ 

การยอมรับเพ่ือนำมาพัฒนาต่อยอดความคิดให้เกิดเป็นผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตัว 

        6.4 สร้างภาพร่าง (Sketch) ให้ตรงตามแนวคิดสุนทรียภาพ 

        6.5 นำภาพร่างมาวิเคราะห์ วิจารณ์ โดยคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์เพื ่อให้  

ผลงานมีการพัฒนาการ ในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพ 

        6.6 ทำการสร้างสรรค์ผลงานจริงด้วย กระบวนการเทคนิคศิลปะสื่อผสมด้วยวัสดุหลากหลาย

ประเภท เช่น กระดาษ และวัสดุอ่ืนๆ ตรงตามแนวคิดสร้างสรรค์ 

        6.7 นำผลงานเข้ารับการประเมิน จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์ และงานมีคุณภาพในระดับ          

ที่น่าพอใจ 

        6.8 ทำการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบขั้นตอนในภาคเอกสาร (วิทยานิพนธ์)  

และผลงานจริง  

        6.9 เพื่อนำผลงานที่เสร็จสมบูรณ์เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนในรูปแบบนิทรรศการ สูจิบัตร       

สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 
 

7. สมมุติฐานการสร้างสรรค์   

สร ้ า งสรรค ์ ผลง านท ี ่ ม ี ค ว าม เป ็ นอ ั ตล ั กษณ ์ ของ จ ิ ตรกรรม ไทยแนวประ เพณี   

ผ่านการบันทึกเรื่องราวของวิถีไทยในเมืองหลวงในปัจจุบัน ในรูปแบบของงานจิตรกรรมไทยสื่อผสม  

(Thai Painting Mixed Media) ได้หรือไม ่

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

        8.1 สร้างสรรค์งานชุด จิตรกรรมไทยร่วมสมัยในวิถีชีวิตแออัดของสังคมเมืองจำนวน 4 ชิ้น 

        8.2 กระตุ ้นเตือนให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าของงานศิลปะไทย       

อันเป็นศิลปะ ประจำชาติที่งดงาม 

        8.3 เผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณะชน เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวให้กับวงการศิลปะร่วมสมัย  

ในประเทศไทย  ภายใต ้ห ัวข ้อ “จ ิตรกรรมไทยร ่วมสม ัยในว ิถ ีช ีว ิตแออ ัดของส ังคมเม ือง ”  

เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้สนใจศิลปะ 
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9. นิยามศัพท์เฉพาะ 

         จิตรกรรมไทย หมายถึง ภาพเขียนที ่ม ีล ักษณะเป็นแบบอย่างของไทยที ่แตกต่างจาก  

ศิลปะของชนชาติอื่นอย่างชัดเจน ถึงแม้จะมีอิทธิพลศิลปะของชาติอื่นอยู่บ้าง แต่ก็ดัดแปลง คลี่คลาย        

ตัดทอน หรือเพิ ่มเติมจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองได้อย่างสวยงามลงตัว มีว ิว ัฒนาการ 

ทางด้านรูปแบบและวิธีการมาตลอดจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถพัฒนาต่อไปอีกในอนาคต จิตรกรรมไทย       

เป็นลักษณะอุดมคติ เป็นภาพ 2 มิติ โดยนำสิ่งใกล้ไว้ตอนล่างของภาพ สิ่งไกลไว้ตอนบนของภาพ  

ใช้สีแบบเอกรงค์ คือ ใช้หลายสี แต่มีสีที่โดดเด่นเพียงสีเดียว 

        ราชบัณฑิตยสถาน (2554, น. 973) ได้ให้ความหมายของคำว่า ร่วมสมัย หมายถึง สมัยปัจจุบัน 

เช่น ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ศิลปะร่วมสมัย รุ ่นราวคราวเดียวกัน สมัยเดียวกัน เช่น ลุงกับพ่อ 

เป็นคนร่วมสมัยกัน         

        ราชบัณฑิตยสถาน (2554, น. 1119) ได้ให้ความหมายของคำว่า วิถี หมายถึง สาย แนว ถนน 

ทาง มักใช้ประกอบกับคำอ่ืน เช่น วิถีทาง วิถีชีวิต  

        ราชบัณฑิตยสถาน (2554 , น. 383) ได้ให้ความหมายของคำว่า ชีวิต หมายถึง ความเป็น  

ตรงข้ามกับ ความตาย 

        ราชบัณฑิตยสถาน (2554, น. 1439) ได้ให้ความหมายของคำว่า แออัด หมายถึง ยัดเยียด แน่น อัดแอ 

        สังคมเมือง หมายถึง บริเวณที ่มีประชากรอาศัยอยู ่รวมกันเป็นจำนวนมาก เป็นศูนย์กลาง 

ของความเจริญต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลาย ความสัมพันธ์ของคน 

ในสังคมเมืองเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน การทำงานในสังคมจะมีการแบ่งหน้าที่กันทำงานอย่างชัดเจน 

ไม่เหมือนในสังคมชนบทที่คน ๆ หนึ่งมีการทำงานที่หลากหลาย โดยมากมักจะติดต่อกันด้วยตำแหน่งหน้าที่

การงาน ความจริงใจที่มีต่อกันน้อยมาก ความสัมพันธ์ของชาวเมืองมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มต่าง ๆ  



  

บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลงานสร้างสรรค์                                                                      

ชุด จิตรกรรมไทยร่วมสมยัในวิถีชีวิตแออัดของสังคมเมือง 
 

           ว ิถ ีไทย หรือ แนวทางการดำเนินช ีว ิตของคนไทยตั ้งแต ่เกิดจนตาย ว ิถ ีไทยจึงเป็น  

แหล่งรวมความรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาของคนไทย การประพฤติ ปฏิบัติ 

การศึกษาอบรม และการสืบทอดวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบ ัน ซึ ่งในยุคปัจจุบันว ิถ ีไทย  

ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก อันจะเห็นได้ชัดจากการใช้ชีวิตของคนในสังคมเมือง ในการสร้างสรรค์ผลงานชุด 

จิตรกรรมไทยร่วมสมัยในวิถีชีวิตแออัดของสังคมเมืองนี้ มุ่งเน้นที่การกระตุ้นเตือนให้คนเห็นคุณค่า 

ของความเป็นไทย ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนผ่านไปยาวนานเท่าใด หรือกระแสโลกาภิวัตน์จะเคลื่อนผ่านไป

มากแค่ไหน แต่จิตวิญญาณของความเป็นคนไทยยังคงฝังแน่นมิเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจากสิ่งที่กล่าวมานี้ 

จ ึ งม ีความจำเป ็นท ี ่ต ้องทำการศ ึกษาข ้อม ูล ความเป ็นมาและแนวค ิดในการสร ้างสรรค์  

ที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

1. ความเป็นมาและแนวคิดในการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ในชุด “จิตรกรรมไทยร่วมสมัยในวิถีช ีว ิตแออัด           

ของสังคมเมือง” ด้วยภาพเทคนิคศิลปะไทยนั้น เป็นการสร้างสรรค์ที ่จำเป็นต้องทำการศึกษา      

ความเป็นมาทางด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการนำเสนอ รวมทั้งทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์และนักปรัชญา

ที่มีแนวคิดสอดคล้องกับการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ จากที่กล่าวมา ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้ที่เกิดและเติบโต

ในต่างจังหวัดมีพื้นถิ่นที่สงบร่มเย็นแห่งชีวิต มีการทำงานอย่างช้า ๆ ไม่รีบเร่ง แต่เมื่อเติบโตขึ้น          

ผู้สร้างสรรค์มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาศึกษาและประกอบอาชีพในกรุงเทพฯ ทำให้วิถีชีวิต               

มีการเปลี่ยนแปลง เกิดความรู้สึกกดดันกับภาวะที่เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน และความรู้สึกนี้ค่อย ๆ 

แทรกซึมเข้าไปในชีวิตของผู้สร้างสรรค์ จนท้ายที่สุดมันทำให้เกิดความระทมทุกข์ อึดอัด กดดัน      

กับภาระหน้าที่ ที่จำเป็นต้องแบกรับ ทำให้พื้นที่แห่งความสุขสงบในชีวิตหายไป แต่สิ่งนึงที่ทำให้

ผู้สร้างสรรค์ค้นพบว่า ความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักคือการได้เขียนงานศิลปะไทย อันเป็นอาชีพ  

โดยตรงที่ผู ้สร้างสรรค์กระทำอยู่นั ้น กลับเป็นงานที่สร้างความสุข สงบ ขึ้นในจิตใจเวลาได้ลงมือ      

วาดภาพ อันเป็นการบำบัดจิตของผู้สร้างสรรค์ในระดับหนึ่ง ในจิตใต้สำนึก โดยที่ผู้สร้างสรรค์เอง      

ก ็ไม ่อาจจะร ู ้ ไ ด้ว ่า ไม ่ว ่าจะเข ียนสิ ่งใด ก ็จะมีความคุ ้นช ินออโตเมติกซ ิซ ึม  (Automatism)                
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แฝงอยู ่ในการวาดเสมอ ดังนั ้นจึงนับได้ว ่างานศิลปะไทยคือจิตวิญญาณ รากเหง้าที ่แฝงอยู่                 

ในจิตใต้สำนึก ทั้งแบบรู้สำนึก และแบบไร้สำนึก  

ดังนั ้นผู ้สร้างสรรค์จึงนำแนวคิดในเรื ่องของความรู ้ส ึกผูกพันกับความเป็นศิลปะไทย          

เข้าไปผนวกรวมกับความเป็นวิถีชีวิตของผู ้สร้างสรรค์ในปัจจุบันที ่ต้องพบเจอเหตุการณ์ต่าง  ๆ 

มากมายในโลกที่มีแต่การเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง มีทั้งทุกข์ สุขและเศร้าผู้สร้างสรรค์จึงทำการบันทึก

เหตุการณ์ในวิถีชีวิตที ่ผู ้สร้างสรรค์ต้องประสบพบเจอมาในรูปแบบงานศิลปะไทย อนึ่งเป็นการ   

กระตุ้นเตือนให้ผู้คนเห็นถึงคุณค่าความเป็นชาติไทย แม้กระแสโลกาภิวัตน์จะถาโถมเข้ามาเท่าใด     

แต่แท้จริงแล้วคนไทยก็คือคนไทย จากแนวคิดดังกล่าวนี้ จึงทำให้ผู้สร้างสรรค์อยากสร้างสรรค์ผลงาน

ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตความเป็นชาติด้วยการวาดรูปทรงที่ใช้สัญลักษณ์ของงานศิลปะไทยที่มีเอกลักษณ์

โดดเด่นเฉพาะตนผสมผสานกับมุมมองแบบร่วมสมัยในยุคปัจจุบันที ่ส ังคมมีแต่ความวุ ่นวาย      

แก่งแย ่งแข่งข ัน เร ่งร ีบ เอาร ัดเอาเปร ียบกันผ ่านการนำเสนอในลักษณะสมุดไทยโบราณ                    

ที่มีลักษณะเป็นสมุดแผ่นพับเมื่อกางออกจึงเห็นภาพร้อยเรียงกันเป็นฉาก เป็นการบันทึกแบบโบราณ

มาประยุกต์ให้กลายเป็นการสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ที่ร่วมสมัย เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเร้ากับผู ้ดู    

เป ็นการเช ื ่อมโยงให ้เห ็นถ ึงอ ัตล ักษณ์  ( Indenity) ความเป็นชาติท ี ่ม ันแฝงอยู ่ ในจ ิตสำนึก                 

ของความเป็นไทยทุกคน      

โดยถ่ายทอดมุมมองความสุข สนุกสนาน หรือบันทึกเหตุการณ์ ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ชีวิตอยู่ใน

สังคมเมืองที่มีความอึดอัด และผู้สร้างสรรค์จึงใช้ศิลปะไทยอันเป็นศิลปะที่อยู่ในจิตสำนึกของความ

เป็นไทยทุกคน มาสร้างสรรค์ผลงานให้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการนำเสนอ จากงานศิลปะไทยแบบประเพณี

ให้เป็นแบบศิลปะไทยร่วมสมัย ทำให้ผู้ดูสามารถที่จะเข้าถึงอรรถรถของความเป็นไทย ไม่ว่าโลกจะ

เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหน เจริญรุดหน้าไปเท่าใด แต่จิตวิญญาณของความเป็นคนไทยก็ยังคงติด

ตัวอยู่จนวันตาย  

 

 

 

 

 

 



9 
 

2. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ 

 

ปัญหาจากสภาวะแวดล้อมทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป  

จากความเจริญทางเทคโนโลยีไหลบ่าเข้ามามากมาย 

จนทำให้ผู้สร้างสรรค์รูส้ึกถึงการเปลี่ยนแปลงไปของคนไทย 

ที่กำลังหลงลืมจิตวิญญาณความเปน็ชาติ 

 

กรอบทฤษฎี                                                      ศิลปินที่ทำการศึกษา    

- ทฤษฎีประสบการณ์ (John Dewey)                      - เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์     

- อัตลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทย (Indenity)                  - ปัญญา วิจินธนสาร            

- ลัทธิสัญลักษณ์นิยม (Symbolism in arts)                - สันติ ทองสุข            

         - ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล                    

         - อภิวัฒน ์บันลือ                                                                                                                                

                                                                    - ทองไมย์ เทพราม 

                                                           - Tetsuya lshida 
 

ผลงานเทคนิคเทคนิคจิตรกรรมสื่อผสมแนวศลิปะไทยร่วมสมัย  (Thai Painting Mixed Media)    

ชุด “บันทึกวิถีไทยในยุคโลกาภิวัตน์ผ่านมุมมองแบบศิลปะไทย” 

 

กระตุ้นเตือนให้คนไทยมีความเป็นคนไทย ใช้ความรัก ความภูมิใจท่ีเกิดมาเป็นคนไทย  

ความแน่วแน่ท่ีจะทำความดีเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางความคดิอันดีงาม  

ผ่านเทคนิควิธีการในการเขียนแบบจิตรกรรมไทยเชิงอนุรักษณไ์ปสู่ในลักษณะการนำเสนอรูปแบบ  

แนวเรื่อง แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับเรือ่งของการใช้ชีวิตของตัวผู้สร้างสรรค์เองและบคุคล 

ที่อยู่ร่วมกันในสังคมเมืองในปัจจุบัน 
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          2.1 จิตวิญญาณความเป็นไทย    

ความเป็นคนไทยที่เกิดเป็นคนไทย มีประเทศไทยเป็นที่อยู่อาศัย ไม่ต้องเร่ร่อน มีพุทธศาสนา

เป็นศาสนาประจำชาติ มีภาษาไทยและตัวเลขไทยใช้เป็นของตนเอง มีวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดมาจาก

บรรพบุรุษ เป็นวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นอารยชน มีความเจริญในการดำเนินชีวิตที่มีแบบแผน 

ทั้งในด้านความเป็นอยู ่ การทำมาหากิน การแต่งกายแบบคนไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี  

และความเชื่อ ความเป็นคนไทยเป็นคุณสมบัติความนอบน้อมถ่อมตัว รอยยิ้มที่จริงใจคำพูดที่สุภาพ

อ่อนหวาน มีสัมมาคารวะ เคารพผู ้ใหญ่ ความงามของศิลปะไทย วัฒนธรรม การไปมาลาไหว้  

ซึ ่งเป็นว ัฒนธรรมอันดีงาม ความมีใจกว้าง ชอบช่วยเหลือผู ้อ ื ่น เห็นอกเห็นใจคนทุกข์ยาก  

อภัยให้กันและกัน มีความเกรงใจ มีศิลปะ รักสวยรักงาม รักความสะอาด  

       คำว่า “จิตวิญญาณ” เป็นคำไทยที่เกิดใหม่ ราชบัณฑิตยสถานยังไม่ได้เก็บคำเป็นทางการ

แต่ได้นำไปใช้กันแล้ว จิตวิญญาณ หมายถึง พลังจิตอันเป็นวิสัยจำเพาะของปัจเจกบุคคล       

ที่ช่วยผลักดันให้ประกอบกิจกรรมหรือการแสดงออกที่โดดเด่นเกินวิสัยของคนทั่วไป เข้าใจว่า

คำว่า จิตวิญญาณ มีความหมายตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า spiritual หรือ spirituality ในส่วน

ที่หมายถึง สติปัญญาที่แฝงอยู่ในจิตใจระดับที่ลึกล้ำละเอียดอ่อนกว่าความรู้สึกนึกคิดทั่วไป ซึ่ง

ก่อพลังจิตมุ่งมั่นกระทำการใด ๆ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จเพื่อคนอื่นจะได้ถือเป็นแบบอย่างและ

ประพฤติปฏิบัติตาม ถ้าเราเชื่อว่า จิตวิญญาณเป็นพลังสำคัญ และเพื่อให้คนไทยมีความเป็นคน

ไทยด้วยจิตวิญญาณกันให้มากที่สุด พวกเราควรกระทำดังนี้  

         1. จิตวิญญาณซึ่งตดิกับตัวเรามาตั้งแต่เกิด มากบ้าง น้อยบ้าง เราสามารถสร้างเพิ่มเติม

ให้มากข้ึนได้ โดยการใฝ่หา การเรียนรู้ และความสำนึกในความเป็นคนไทย 

         2. ยกย่องคนไทยที่มีความเป็นคนไทยดว้ยจิตวิญญาณให้เป็นที่ประจักษ์เพื่อคนอ่ืนจะได้

ถือเป็นแบบอย่างและประพฤตปิฏิบัติตาม 

         3. ใช้ความรักความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย ความแน่วแน่ที่จะทำความดีเพื่อตอบ

แทนบุญคุณแผ่นดิน เป็นสื่อสร้างจิตวิญญาณ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ความรักเป็นจุดเริ่มต้น

ที่ดี ถ้าเราเริ่มต้นสิ่งใดด้วยความรัก เราจะเริ่มต้นด้วยความหวังที่จะประสบความสำเร็จได้  

วัฒนธรรมความนอบน้อมถ่อมตัว การแต่งกายแบบคนไทย รอยยิ้มที่จริงใจ คำพูดที่สุภาพ

อ่อนหวาน มีสัมมาคารวะ เคารพผู้ใหญ่ ความงามของศิลปะไทย วัฒนธรรม การไปมาลาไหว้ 

ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงาม (รัชนี คุณานุวัฒน์, 2562) 
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เมื่อวัฒนธรรมสังคมที่ความเปลี่ยนแปลงไป อันมีผลมาจากการหลั่งไหลของอิทธิพลจาก

แนวคิดของโลกตะวันตก ที่เน้นวัตถุนิยม จนเข้าสู่ภาวะสังคมเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม ที่ผู้สร้างสรรค์

เห็นถึงปัญหาจึงอยากกระตุ้นเตือนให้คนไทยเห็นคุณค่าของความเป็นไทย ผ่านเทคนิควิธีการในการ

เขียนแบบจิตรกรรมไทยเชิงอนุร ักษณ์ไปสู ่ในลักษณะการนำเสนอรูปแบบ แนวเรื ่องแนวคิด            

ที่เกี ่ยวข้องกับเรื ่องของการใช้ชีวิตของตัวผู้สร้างสรรค์เองและบุคคลที่อยู่ร ่วมกันในสังคมเมือง          

ในปัจจุบัน ซึ่งมีแต่ความสับสนวุ่นวาย ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกหยิบแง่มุมต่าง ๆ มาเรียงร้อยสร้างสรรค์

ผ่านมุมมองแบบศิลปะไทยโดยการแบ่งฉากออกเป็นช่วง ๆ ด้วยเส้นการเขียนแบบเชิงศิลปะไทย

ประเพณี จากเริ่มแรกเป็นการศึกษาในเรื่องของการบันทึกชีวิตประจำวันผ่านสมุดบันทึกสมุดไทย  

ซึ ่งทำให้ผู ้สร้างสรรค์เริ ่มเห็นวิธีการที ่จะบันทึก จากสร้างสรรค์ผลงานชุดนี ้จึงสะท้อนให้เห็น           

จิตวิญญาณอันแท้จริงของผู้สร้างสรรค์เองที่ต้องการแสดงออกและอนุรักษณ์ความเป็นวัฒนธรรมไทย

เอาไว้ผ่านผลงานจิตรกรรมสื่อผสมด้วยแง่มุมของการบันทึก  

2.2  อัตลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทย 

การเกิดและเติบโตอยู ่ในแผ่นดินไทย ที ่น ับเป็นแผ่นดินแม่ ที ่ให ้ข ้าวให้น ้ำ โอบอุ้ม  

จนผู้สร้างสรรค์เติบโตมาเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ถูกปลูกฝังหล่อหลอม เอาวัฒนธรรมทางความเชื่อ        

ความประณีตงดงาม ความมีคุณค่าในเชิงช่าง และเกิดเป็นภูมปัญญาท้องถิ่นอันมีลักษณะเฉพาะตัว  

ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ลักษณะเฉพาะของบุคคล สังคม ชุมชน หรือประเทศนั้น จนเกิดเป็น “อัตลักษณ์” 

“อัตลักษณ์” มาจากภาษาบาลีว่า อตฺต + ลักษณ โดยที่ “อัตตะ” มีความหมายว่า ตัวตน , 

ของตน ส่วน “ลักษณะ” หมายถึง สมบัติเฉพาะตัว หากมองเพียงแค่รูปศัพท์ “อัตลักษณ์”   

จ ึงเหมาะจะนำมาใช้หมายถึงล ักษณะเฉพาะตัวของสิ ่งใดสิ ่งหนึ ่งมากกว่า ส ่วนคำว่า 

“เอกลักษณ์” มีคำว่า “เอก” ซึ่งหมายถึง หนึ่งเดียว จึงน่าจะหมายความว่าลักษณะหนึ่งเดียว 

(ของหลาย ๆ สิ ่ง) หรือลักษณะที่ของหลาย ๆ สิ ่งมีร่วมกัน ซึ ่งเป็นความหมายแรกตาม

พจนานุกรมนั่นเอง (กาญจนา นาคสกุล, 2562) 

จิตรกรรมไทย หมายถึง ภาพเขียนที่มีลักษณะเป็นแบบอย่างของไทยที่แตกต่างจากศิลปะ

ของชนชาติอื่นอย่างชัดเจน ถึงแม้จะมีอิทธิพลศิลปะของชาติอื่นอยู่บ้าง แต่ก็ดัดแปลง คลี่คลาย 

ตัดทอน หรือเพิ่มเติมจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองได้อย่างสวยงามลงตัว มีวิวัฒนาการ

ทางด้านรูปแบบและวิธีการมาตลอดจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถพัฒนาต่อไปอีกในอนาคต 

จิตรกรรมไทยเป็นลักษณะอุดมคติ เป็นภาพ 2 มิติ โดยนำสิ่งใกล้ไว้ตอนล่างของภาพ สิ่งไกลไว้

ตอนบนของภาพ ใช้สีแบบเอกรงค์ คือ ใช้หลายสี แต่มีสีที่โดดเด่นเพียงสีเดียว  จิตรกรรมไทย 

เป็นวิจิตรศิลป์อย่างหนึ่ง ซึ่งส่งผลสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ มีคุณค่าทางศิลปะ
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และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า มีเรื่องที่เกี่ยวกับ ศาสนา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี 

ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมการแต่งกาย ตลอดจนการแสดงการเล่นพื้นเมืองต่าง ๆ ของแต่ละ

ยุคสมัยและสาระอื่น ๆ ที่ประกอบกันเป็นภาพจิตรกรรมไทย (คณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำ

หนังสือเมืองไทยของเรา, 2535, น. 44) 

วิวัฒนาการของงานจิตรกรรมไทย แบ่งออกตามลักษณะรูปแบบทางศิลปกรรมที่ปรากฏใน

ปัจจุบันมีอยู่ 2 แบบ คือ 

อัตลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี (Thai Traditional Painting) เป็นศิลปะ   

ที่มีความประณีตงดงาม แสดงความรู้ของสึกชีวิตจิตใจที่มีความเป็นไทย มีความอ่อนโยน อ่อนหวาน

ละมุนละไม สร้างสรรค์และสืบต่อกันมาตั้งจากอดีตสู่ปัจจุบัน จนเกิดลักษณะความเป็นประจำชาติ    

มีล ักษณะอุดมคติ (Idealistic) นิยมเขียนบนพื ้นฝาผนังภายในอาคารที ่เก ี ่ยวกับพุทธศาสนา         

บุคคลชั้นสูง เช่น โบสถ์ วิหาร พระที่นั่ง วัง บนผืนผ้า บนกระดาษสา กระดาษข่อย และบนสิ่งของ

เครื่องใช้ต่าง ๆ โดยเขียนด้วยสีฝุ่น ที่ได้จากธรรมชาติ ด้วยกรรมวิธีของช่างเขียนไทยแต่โบราณ เนื้อหา

ที่เขียนนิยมเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ พุทธประวัติ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ วรรณคดี  และวิถีชีวิตไทย 

พงศาวดารต่าง ๆ เป็นภาพที่ระบายสีแบนเรียบ  ลักษณะภาพเป็น 2 มิติ ให้ความรู้สึกเพียงด้านกว้าง

และยาว ไม่มีความลึก ไม่มีการใช้แสงและเงา การจัดวางองค์ประกอบภาพแบบเล่าเรื่องเป็นตอน ๆ  

มีเส้นสินเทาเป็นทำหน้าที่แบ่งกันเรื่องราวต่าง ๆ ภาพจิตรกรรมไทยมีการใช้สีที่แตกต่างกันออกไป

ตามแต่ละยุคสมัย ทั้งเอกรงค์ และพหุรงค์ สีแบบพหุรงค์นิยมมากในสมัยรัตนโกสินทร์ เพราะได้สีจาก

ต่างประเทศ ที่เข้ามาติดต่อค้าขายในประเทศไทย ทำให้ภาพจิตรกรรมไทยมีความสวยงดงามและสีสัน

ที่หลากหลายมากขึ้น ภาพปราสาทราชวัง เครื่องสูงต่าง ๆ ของพระราชามหากษัตริย์ มีสีสัน ปิดทอง 

ตัดเส้น อย่างไดง้ดงาม เขียนขึ้นอย่างสมจริง 

รูปเทวดา นางฟ้า กษัตริย์ นางพญา นางรำ จะมีลักษณะเด่นงามสง่าด้วยลีลาอันอ่อนช้อย 
แสดงการเสียใจด้วยอากัปกิริยาท่าทาง ถ้าเป็นรูปยักษ์ มาร ก็แสดงออกด้วยท่าทางที่บึกบึน เข้มแข็ง
ส่วนพวกลิงหรือวานรแสดงความโลดโผน คล่องแคล่วว่องไวด้วยลีลาท่วงท่าและหน้าตา พวกชาวบ้าน
ธรรมดาสามัญก็จะเน้นท่าทางกริยาที่ตลกขบขัน หรือเศร้าเสียใจออกทางใบหน้า ส่วนเหล่า         
สรรพสัตว์ช้างม้าสัตว์ทั้งหลายก็มีรูปแบบแสดงชีวิตอย่างธรรมชาติ จิตรกรไทยได้ ถ่ายทอดอารมณ์ 
สอดแทรกความรู้สึกในรูปแบบได้อย่างเหมาะสม ลึกซึ้ง และสวยงาม (คณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำ
หนังสือเมืองไทยของเรา, 2535, น. 44) จากที่กล่าวมานั้น สิ่งที่ผู ้สร้างสรรค์ได้รับจากการศึกษา
จิตรกรรมฝาผนังซึ ่งถือได้ว ่า เป็นครูต้นแบบทางจิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมไทย           
แบบประเพณียังสะท้อนให้เห็นแนวความคิดทางสังคมระดับต่าง  ๆ ภาพพระราชา เจ ้านาย            

https://th.wikipedia.org/wiki/
https://th.wikipedia.org/wiki/
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หรือบุคคลชั้นสูง ข้าทาส บ่าวไพร่ มีกฎเกณฑ์ในการแสดงภาพแตกต่างกัน การแสดงออกทางด้าน
ความประณีต ก็ต่างกันด้วยภาพพระราชาได้รับการตัดเส้นให้ดูอ่อนช้อย รายละเอียดทางด้านสรีระ       
เขียนเพียงเท่าที ่จำเป็น โดยไม่แสดงกล้ามเนื ้อ รอยต่อ ข้อกระดูก เพราะสิ ่งเหล่านี ้ขวางกั้น         
ล ักษณะเคลื ่อนไหว ที่ก ่อให้เกิดความนุ ่มนวล สง่างามอย่างนาฏลักษณ์ละคร โดยสื ่อความ            
ตามท้องเรื ่อง ซึ ่งชาวไทยมีคติความเชื ่อ พระราชาทรงเป็นสมมติเทพ เครื ่องทรงของพระองค์           
ก ็ เข ียนข ึ ้นอย ่างว ิจ ิตรประณีต พ ิถ ีพ ิถ ัน ป ิดทอง ต ัดเส ้น อย ่างงดงาม ท ี ่ เคร ื ่องประดับ                      
การเข ียนหน้าภาพ มีด ้านตรง (เร ียกว ่าด ้านอัด) , ด ้านเฉ ียง (เร ียกว ่าด ้านเพล่) , ด้านข้าง            
( เร ียกว ่าด ้านข ้าง)  ซ ึ ่ งม ี เอกล ักษณ์ เฉพาะตน (สาราน ุกรมไทยฉบ ับเยาวชน , ไม ่ระบ ุปี )                      
จากที ่กล ่าวมาข ้างต ้นน ั ้นจะเห ็นได ้ว ่าการสร ้างสรรค ์ผลงานจ ิตรกรรมแนวประเพณีนั้น                      
มีความวิจิตรงดงามและมีเอกลักษณ์ของศิลปะประจำชาติไทย ที ่บ่งบอกแกนแก่นของวิถีช ีวิต 
รากเหง้า ที่มาและความเป็นคนไทยได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู ้สร้างสรรค์เกิดความรักและประทับใจ     
เป็นอย่างมาก จึงเลือกนำแนวทางการสร้างสรรค์ศิลปะไทยแนวประเพณีนี้มาร้อยเรียงร่วมกับแนวคิด
สร้างสรรค์จนเกิดเป็นผลงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน การพัฒนาผลงานนั้นจำเป็นต้องทำการศึกษา
งานด้านศิลปะไทยแนวประเพณีดังต่อไปนี้ (ดังภาพท่ี 1-2) 

 

          

    

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 พระนางยโสธรานิพานและเรื่องการผูกพยาบาทของพระนางมาคัณฑิยา 

ที่มา: หนังสือ กรมศิลปากร จิตรกรรมไทยฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (2562, น.157-163) 
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ภาพที่ 2 พระนางสิริมหามายาทรงพระสุบินนิมิต 

ที่มา: หนังสือ กรมศิลปากร จิตรกรรมไทยฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (2562, น.38-39) 
 

อ ัตล ักษณ์ของงานจ ิตรกรรมไทยแบบร ่วมสม ัย  (Thai Contemporary Painting)  

จิตรกรรมไทยร่วมสมัยเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการของโลก ความเจริญ  

ทางการศึกษา การคมนาคม การพาณิชย์ การปกครอง การรับรู ้ข่าวสาร ความเป็นไปของโลก  

ที่อยู่ห่างไกล ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ ล้วนมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดและแนวทางการแสดงออกของศิลปิน 

ในยุคต่อ ๆ มาซึ ่งได้พัฒนาไปตามสภาพแวดล้อม ความเปลี ่ยนแปลงของชีว ิตความเป็นอยู่  

ความรู ้สึกนึกคิด และความนิยมในสังคม สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ใหม่ของวัฒนธรรมไทย  

อีกรูปแบบหนึ่ง อย่างมีคุณค่าเช่นเดียวกัน อนึ่งสำหรับลักษณะเกี่ยวกับจิตรกรรมไทยร่วมสมัยนั้น 

ส่วนใหญ่เป็นแนวทางเดียวกันกับลักษณะศิลปะแบบตะวันตกในลัทธิต่าง  ๆ ตามความนิยม 

ของศิลปินแต่ละคน (คณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำหนังสือเมืองไทยของเรา , 2535, น. 44)  

จากที่กล่าวมานั้นสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับจากการศึกษาจิตรกรรมไทยร่วมสมัยนั้น เพื่อเป็นเเนวทาง 

ในการสร้างงาน คือ เป็นการนำเอางานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี มาพัฒนาให้เข้ากับสมัยนิยม (ดังภาพที3่) 
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ภาพที่ 3 จิตตานุวัฒน์ 

ที่มา: collection:sermkhun kunawong เสริมคุณ คุณาวงศ์ (2562, ออนไลน์) 
 

จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นทำให้สามารถเข้าใจได้ว่าอัตลักษณ์ของความเป็นศิลปะไทยนั้น    

เป็นการสร้างสรรค์โดยการหยิบยกเอาบริบทของสังคม หรือเหตุการณ์สำคัญต่าง  ๆ ทางพุทธศาสนา  

คติความเชื ่อ วิถีชีวิต ความศรัทธา ล้วนแล้วแต่เป็นการบอกเล่าถึงประสบการณ์ของช่างไทย           

ในอดีตที ่ใช้การตีความในรูปแบบประเพณีนิยมการจะสร้างสรรค์ผลงานให้ตรงตามแนวคิดนั้น                  

จึงจำเป็นต้องทำการศึกษาทฤษฎีประสบการณ์นิยม เพื่อเป็นการทำความเข้าใจในแนวคิดที่มาของ

เรื่องราวให้ดียิ่งขึ้น ดังข้อมูลต่อไปนี้ 
 

          2.3 ทฤษฎีประสบการณ์นิยม 

          จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) 

จอห์น ดิวอี้ (John Dewey, ค.ศ. 1859-1952) นักปรัชญาชาวอเมริกันของลัทธิปฏิบัตินิยม 

(pragmatism) เขาได้แยกแยะประสบการณ์ของบุคคลออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ประสบการณ์         

ในชีวิตประจำวัน กับประสบการณ์สิ่งแวดล้อม ความทรงจำกับประสบการณ์ที่จดจำฝังใจ ที่เรียกว่า

ประสบการณ์แท้นั ้น เป็นสิ ่งที ่มีความหมาย มีความสำคัญ ซึ ่งแต่ละคนอาจมีประสบการณ์แท้       

แตกต่างกันไป ขึ ้นอยู ่กับภาวการณ์ต่าง ๆ ที ่แต่ละคนประสบพบเจอ เช่น ความเศร้าหมอง          

ความผิดหวัง ความรัก ความกลัว และความเสียใจ (กำจร สุนพงษ์ศรี, 2556) จากที่กล่าวมานั้น       

สิ ่งผู ้สร้างสรรค์ได้รับจากศึกษาทฤษฎีประสบการณ์นิยม คือแนวคิดนำประสบการณ์แท้เหล่านี้

แปรเปลี่ยนเป็นประสบการณ์เชิงสุนทรียภาพ มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ           
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          2.4  ลัทธิสัญลักษณ์นิยม 

 ลัทธิศิลปะนิยม เกิดขึ้นเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยเริ่มแรกมาจากการเขียนกวีนิพนธ์  

และต่อมาจึงได้เริ ่มสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลัทธิธรรมชาตินิยม 

(Naturalism) และลัทธิสัจนิยม (Realism) เป็นกระบวนการที ่ขัดแย้งกับความเชื ่อในอุดมคติ          

แต่สนับสนุนลัทธิที ่เกี ่ยวกับสิ ่งที ่คิดและจินตนาการในห้วงความรู้สึก เน้นเรื ่องศาสนาเป็นหลัก       

โดยส ่วนใหญ่การสร ้างองค ์ประกอบและล ักษณะการสร ้างภาพในล ัทธ ิส ัญล ักษณ์น ิยมนี้               

ในทางทัศนศิลป์ จะเน้นไปในแนวทางการใช้สัญลักษณ์เป็นหลัก โดยการบ่งบอกความหมาย         

จากสัญลักษณ์นั้น ๆ ทั้งนี้อาจจะเป็นนามธรรมในรูปแบบของศิลปะ หรือวัสดุที่ใช้ในชีวิตจริงที่ศิลปิน

นำมาแทนค่า ส ัญล ักษณ์น ิยมในงานทัศนศ ิลป์  แตกต ่างจากว ิธ ีการทางงานวรรณกรรม               

ตามที่สัญลักษณ์นั้นมีรากฐานมากจากศิลปะจินตนิยม ซึ่งเป็นการนำแนวคิดทางปรัชญา วรรณกรรม 

และศิลปกรรม มารวมเข้าด้วยกัน แต่จินตนิยมเป็นศิลปะที่เต็มไปด้วยอารมณ์และการมีปฏิกิริยา     

ต่อสิ่งต่าง ๆ (ลีลา พรหมวงศ์, 2560, น. 24) จากที่กล่าวนั้นจึงจำเป็นต้องทำการศึกษาการสร้างสรรค์

ของศิลปินที ่เก ี ่ยวข้อง เพื ่อช ่วยในการตีความและทำความเข้าใจในการสร้างสรรค์ให้ด ีขึ้น                

ดังข้อมูลต่อไปนี้ 

 

3. ศิลปินที่ทำการศึกษา 

 ผลงานจากศิลปินที่ให้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ทั้งทางแนวความคิด เนื้อหาสาระ     

ทางศิลปะรวมทั ้งว ิธ ีการนำเสนอประกอบด้วย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, ปัญญา วิจินธนสาร ,          

สันติ ทองสุข, ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล, อภิวัฒน์ บรรลือ, ทองไมย์ เทพราม, และศิลปินต่างประเทศ  

ได้แก่ Tetsuya lshida ซึ่งมีท่ีมาดังต่อไปนี้ 

3.1 เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 

เฉล ิมช ัย โฆษิตพิพ ัฒน์ เก ิดเม ื ่อว ันท ี ่  15 กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2498 เป ็นจ ิตรกรไทย 

มีผลงานจิตรกรรมไทยหลายผลงาน เช่น ภาพจิตรกรรมไทยในอุโบสถวัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ, เขียนภาพประกอบบทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก และผลงานศิลปะที่ วัดร่องขุ่น 

ซึ่งมีทั ้งงานสถาปัตถยกรรม, ประติมากรรมปูนปั ้น และงานจิตรกรรมไทย ได้รับการยกย่องเป็น 

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ในปี พ.ศ. 2554 การสร้างสรรค์ผลงานเป็นลักษณะศิลปะไทย  

ที่เป็นสมัยใหม่ มีความรู้สึกที่เป็นไทย ไม่ต้องการรูปแบบที่เป็นไทยแบบโบราณ แต่เป็นการเขียนภาพไทย

ที่คงความเป็นไทยในยุคปัจจุบันมาผสมผสานกับเส้นสายวิธีการเขียนแบบโบราณ เอาชีวิตจริง 
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มาปร ุ งแต ่ ง เป ็ น ไทยร ่ วมสม ั ย  เช ่น  ผลงานภาพจ ิตรกรรม “ม ุมหน ึ ่ ง ของช ี ว ิ ต ไทย”  

เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิตจริง ที่พบเห็นจากระเบียงวัดโพธิ์ มีความงดงาม

ของการจัดวาง รูปทรงเสาในจังหวะ ลีลาหนักแน่นด้วยเส้นตรงดิ่งซึ่ง แข็งแรง สลับกับรูปทรงคน       

ในอากัปกิริยาเคลื่อนไหว มีแอบบังพิงเสา ยักเยื้องกระจายเรียงรายอยู่ตามตำแหน่งอันเชื่อมโยง

ต่อเนื่อง โครงสีอบอุ่น ให้อารมณ์ ศรัทธา สุนทรียารมณ์นี้ทำให้เกิดเสียงสัมผัส เสมือนถ้อยคำคล้อง

จอง อันคัดสรรมาร้อยกรองเป็นจังหวะด้วยรสของกวี นี่คือการนำเอาภาพจริง ของชีวิตมาผสมผสาน

กับกลวิธี 2 มิติของภาพไทย รูปทรงต่าง ๆ ระบายสีระนาบแบน แต่ดูเป็น 3 มิติ ด้วยการใช้เส้น 

นำสายตา ลดรายละเอียดเส้นรอบนอก ดูเรียบง่ายแต่แยบยล เทคนิคการใช้สีฝุ ่น บนกระดาษสา 

ทำให้เกิดแสงเงานุ่มนวลบางเบากึ่งฝัน (ศรีวรรณา เสาว์คง, 2547, น. 57- 80) 

จากที่กล่าวมานั ้น สิ ่งที ่ผู ้สร้างสรรค์ได้รับจากศิลปินเพื ่อเป็นเเนวทางในการสร้างงาน         

คือการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยประเพณี ที่เป็นลักษณะร่วมสมัย มีความรู้สึกที ่เป็นไทย    

นำเอาเส้นสายวิธีการเขียนแบบโบราณมาปรุงแต่งเป็นไทยร่วมสมัย เขียนภาพไทยแสดงถึงเหตุการณ์

เรื่องราวในยุคปัจจุบัน และมีการใช้หลักทัศนียวิทยา ในการสร้างมิติด้วยมุมมองทางสถาปัตยกรรม   

ที ่ลวงตาสร้างความรู ้ส ึกลึก มีระยะหน้ากลางหลัง ทำให้ภาพเกิดความเสมือนจริงมากยิ ่งขึ้ น            

(ดังภาพท่ี4) 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 มุมหนึ่งของชีวิตไทย 

ที่มา: เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ The Queen Gallery (2547, ออนไลน์) 
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         3.2 ปัญญา วิจินธนสาร 

         ปัญญา วิจินธนสาร เกิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2499 ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2557 

สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เป็นจิตรกรไทยมีผลงานจิตรกรรมไทยที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุด 

“PANYA : READY MYTH  DEMONCRAZY” จึงถือเป็นประสบการณ์และจุดเปลี ่ยนครั ้งสำคัญ      

ในการพลิกผันตัวเองจากงานจิตรกรรมรูปแบบประเพณีมาสู่งาน Inspiration ในลักษณะศิลปะ        

การจัดวาง ด้วยการใช้ว ัสดุเป็นหลัก ผลงานในชุดนี ้ต ้องการสื ่อสารสิ ่งที ่ เป็นวัสดุ เรื ่องวัตถุ            

เรื ่องเทคโนโลยีพอหมดคุณค่า หมดประโยชน์ก็ถือว่าเป็นของเหลือใช้ สิ ่งทั ้งหลายที ่เก ิดขึ้น             

โดยน้ำมือของมนุษย์ มันมีคุณค่าในตัวมันเอง มันมีจิตวิญญาณ ปัญญา วิจินธนสาร มองเห็นถึงคุณค่า

ของวัสดุเหลือใช้ หรือ วัสดุที ่ถ ูกทิ ้งให้เสื ่อมสภาพ มาสร้างคุณค่ารังสรรค์เกิดเป็นงานศิลปะ        

พร้อมสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและการเมือง อาทิ ผลงาน “Season Change” หรือ  

“ผลัดฤดู” ได้วัสดุมาจากชิ ้นส่วนของรถโฟล์ค อยู ่ในสภาพเก่าเป็นของเดิมนำมาประกอบกัน          

เป็นรูปดอกบัวร่วง ทำให้นึกไปถึงหนังเรื่อง “ทรานฟอร์เมอร์” หุ่นยนต์แปลงร่างได้ โดยนำมาแปลง

เป็นดอกบัวที่มีสนิมให้อารมณ์ที่แตกต่างไปอีกแบบ ผลงานชิ้นนี้จะพูดถึงสิ่งแวดล้อมหรือฤดูกาล       

ที่ต่อไปนี้จะไม่เป็นตามธรรมชาติ หรือไม่เป็นไปตามฤดูกาลที่เคยเป็นมาที่ฤดูร้อนแม้จะร้อน แต่ก็จะมี

ลมทะเลลมป่าพัดพาความเย็นมาจากทะเล และป่าเขาช่วยลดความร้อน ทำให้อากาศเย็นลง ฤดูหนาว

ที่มีอากาศเย็นสบาย และฤดูฝนที่ฝน หรือพระพิรุณจะโปรยปรายลงมาทำให้พื้นดินชุ่มฉ่ำ ท้องไร่     

ท้องนาทั ่วแผ่นดินก็จะเขียวขจีตามมา แต่ฤดูกาลในอนาคตอาจจะไม่เป็นเช่นที ่เป็นอยู ่อีกแล้ว     

เพราะสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย ส่งผลกระทบต่อฤดูกาล ฤดูกาลอาจเปลี่ยนไป ภูมิอากาศจะเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างเลวร้ายรุนแรงและมีแต่เลวลง ศิลปินจึงต้องเอากลีบดอกบัวที่ร่วงโรยดอกนี้ แสดงให้เห็นถึง

ปัญหาของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคตที่จะรุนแรงขึ้น  และยังมีผลงานที่น่าสนใจอีกหลายชิ้น    

ที่มีการนำวัสดุเหลือใช้มาผสมผสานร่วมกับงานจิตรกรรม เช่น บัวพุทธรักษา , ทางสัญจรสู่อนาคต 

(TRAVELINTREND, 2561) จากที่กล่าวมานั้น สิ่งที่ผู ้สร้างสรรค์ได้รับจากศิลปินเพื่อเป็นแนวทาง     

ในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ ได้แนวคิดจากการหยิบวัสดุที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันหรือวัสดุเหลือใช้     

มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างเกิดคุณค่า (ดังภาพท่ี 5) 
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                          (1)                                      (2) (3) 

 

ภาพที่ 5 PANYA : READY MYTH  DEMONCRAZY 

                                         (1) ผลัดฤด,ู 2560 

                                         (2) ทางสัญจรสู่อนาคต 

                                         (3) บัวพุทธรรักษา 2560 

  ที่มา: ปัญญา วิจินธนสาร (2561, ออนไลน์) 

                                              

3.3 สันติ ทองสุข 

          สันติ ทองสุข เกิดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2512 การศึกษา คณะจิตรกรรม ประติมากรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร สันติ ทองสุข ได้สร้างชื่อเสียงโด่งดังให้กับประเทศไทยในปี 2537 ที่ผลงานได้

ไปชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดศิลปกรรมอาเซี่ยน (ASEAN Art Awards) ที่ประเทศสิงคโปร์

จากผลงานชื่อ “ลมหายใจในเมืองหลวง” ที่มีขนาด 170 x 120 ซม. สันติ ทองสุข ศึกษาแนวทาง

เกี ่ยวกับ ธรรมมะ สมาธิ พลังจิตใต้สำนึก สนใจเรื ่องราวภายในของมนุษย์จึงได้สร้างสรรค์งาน          

ที่มีลักษณะเฉพาะตัว โดยใช้การวาดเส้นมาเป็นหลักในการแสดงออก โดยนำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คน

ในสังคมเมืองที่เขาได้ประสบพบเจออยู่ในชีวิตประจำวันมา เช่น การพบเห็นผู้คนที่ต้องเบียดเสียด

เยียดยัดกันขึ้นรถเมล์ หรือผู้คนที่จับจ่ายใช้สอย แย่งกันซื้อ สันติ ทองสุข จับเอาประเด็นการยื้อแย่ง

เบ ียดเส ียดของฝ ูงมนุษย ์ในส ังคมเมืองมาสร ้างผลงานจ ิตรกรรม หร ือเร ื ่องราวเหตุการณ์                 

ที ่มากระทบจิตใจ ไม่ว ่าจะเป็น บนท้องถนน ตำรวจจับแท็กซี ่ กระเป๋ารถเมล์ด ่าผ ู ้โดย สาร               

แล้วคนบนรถก็เบียดแน่น ทำให้ร ู ้ส ึกอึดอัด เขาได้นำเอาความรู ้เหล่านี้  มาสร้างสรรค์ผลงาน             

ชื่อ “ลมหายใจเมืองหลวง” และ “ภาพชีวิตในเมืองหลวง” งานสองชิ้นนี้ได้รับรางวัลสันติ ทองสุข    
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ได้ทำงานแสดงในช่วงระยะปีหลัง ๆ ก็ยังทำเรื่องราวของภาพที่สะท้อนเกี่ยวกับสังคมเมืองในยุคสมัย

และช่วงเวลานั้น ๆ ผลงานศิลปะของสันติ ทองสุข จึงมีเนื้อหาการดำเนินชีวิตของงานในเมืองหลวง

สะท้อนให้เห็นจิตใจ อารมณ์ ความรู ้สึกสะเทือนใจ เป็นวิถีชีวิตของผู ้คนในสังคมเมือง ปัจจุบัน      

(คันธุฬ,ี 2538, น. 80 - 92) 

          จากที่กล่าวมานั ้น สิ ่งที ่ผู ้สร้างสรรค์ได้รับจากศิลปินเพื ่อเป็นแนวทางในการสร้างงาน         

คือ การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ที่เป็นลักษณะร่วมสมัย มีที่เนื้อหาสะท้อนความเป็นจริงในการ

ดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมเมืองปัจจุบัน ที่มีแต่ความสับสนวุ่นวาย แย่งชิง ดิ้นรน แก่งแย่งแข่งขัน     

เอารัดเอาเปรียบ จากภาพที่นำมาศึกษาจะเห็นได้ว่าเป็นภาพที่เสียดสีสังคม กับวิถีชีวิตที่อัดแน่น 

เบียดเสียด จนแทบจะไม่มีลมหายใจ แสดงภาวะอึดอัด ของคนในสังคมเมืองหลวงซึ่งผู้สร้างสรรค์     

ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมืองหลวง ดังภาพต่อไปนี้ (ภาพท่ี 6) 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 6 ชีวิตในเมืองหลวง 2 

ที่มา: สันติ ทองสุข (2553, ออนไลน์) 
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          3.4 ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล 

          ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 การศึกษา ศิลปมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกศิลปไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้รางวัลที่ 2  

จิตรกรรมบัวหลวง ครั ้งที่  32 ผลงาน ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล เป็นลักษณะจิตรกรรมไทยประเพณี         

ในอดีตและปัจจุบัน เป็นการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านทัศนศิลป์ ด้วยการนำภาพเหตุการณ์สังคม

สถานที่ปัจจุบันและภาพแรงบันดาลใจจากจิตรกรรมฝาหนังจากอดีตมาทับซ้อน โดยมีเรื ่องราว     

และกลวิธีที่สอดคล้องทางจิตรกรรมเป็นตัวประสานเชื่อมโยงให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ เพื่อต้องการสื่อ

ถึงความกลมกลืนในการสร้างสรรค์งาน ด้วยการขัดแย้งของรูปแบบงานที่เชื่อมต่อเวลาในแต่ละยุค 

โดยมีแง่มุมสะท้อนเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์และสภาพสังคมในปัจจุบัน ให้ตระหนัก        

ภาพเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบันที่เกิดขึ้นซ้ำซ้อน บนผืนแผ่นดินไทย (ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล, 2554, 

น. 5)   

จากที ่กล ่าวมาน ั ้น ส ิ ่ งท ี ่ผ ู ้สร ้างสรรค ์ได ้ร ับจากศ ิลป ินเพ ื ่อเป ็นเเนวทางในการสร ้างงาน                     

คือ การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี มาประสานเชื่อมโยงกับเรื่องราวในสังคมเมือง

ในปัจจุบันที่เป็นลักษณะร่วมสมัย สามารถอยู่ด้วยกันได้สอดคล้องกันอย่างกลมกลืน ด้วยรูปทรง สี 

และมุมมองที่มีความน่าสนใจ เพราะเป็นเรื่องราวที่ขัดแย้ง แยกส่วนกันแต่สามารถนำมาเชื่อมโยงกัน

ได้อย่างน่าสนใจ (ดังภาพท่ี 7) 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 แยกราชประสงค์ 

ที่มา: ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล (2554, ออนไลน์)  
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          3.5 อภิวัฒน์ บันลือ 

อภิวัฒน์ บรรลือ อายุ 38 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 9 

ประจำปี 2561 ผลงานจิตรกรรมที่สื ่อผลกระทบของปัญหาและความวุ่นวายในสังคมจากผลงาน        

ที่มีชื่อว่า “ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้” สื่อถึงปัญหาและความวุ่นวายในสังคมที่ยังคงไม่สามารถแก้ไข

ได้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของศิลปินและผู ้คนในสังคมผลงานจิตรกรรมของ อภิวัฒน์ 

บรรลือ เป็นภาพการจราจรและรูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย รวมถึงความวุ่นวายในสังคมที่โยงใย

ซับซ้อนหลายชั้น สื่อให้เห็นถึงความเสื่อมถอยของคุณภาพชีวิตที่มีผลต่อสุขภาพจิตของผู้คนในสังคม

รวมถึงตัวศิลปินเองที่รู้สึกอึดอัดกับสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ อาทิ สภาพการจราจร

ในกรุงเทพฯ ที่ติดขัดความล่าช้าของโครงการก่อด้านการคมนาคมขนส่งความไม่เป็นระเบียบของการ

บริหารจัดการเมืองและปัญหารายวันของระบบขนส่งมวลชน อภิวัฒน์  บรรลือ ได้ใช้ประสบการณ์   

ในชีวิตประจำวันที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ในทุกวัน มีความรู้สึกอึดอัดกับสภาพจราจร      

และความวุ่นวายของสังคมที่เกิดขึ้น จนบางครั้งกลายเป็นอุปสรรคในการทำงาน แต่จากความรู้สึก

หงุดหงิดที ่เกิดขึ ้น อภิวัฒน์ บรรลือ เปลี ่ยนมันเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ชิ ้นงานแทน 

(posttoday, 2561) จากที่กล่าวมานั้น สิ่งที่ผู ้สร้างสรรค์ได้รับจากศิลปินเพื่อเป็นแนวทางในการ  

สร้างงาน คือ การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยแนวประเพณีที่สื่อถึงการจราจรที่ติดขัด การใช้ชีวิต

แออัดในสังคมเมืองปัจจุบัน รวมทั้งมีมุมมองที่พิเศษ เป็นการสร้างสรรค์ที่ผูกโยงรูปทรงและเรื่องราว

เข้าด้วยกันอย่างน่าสนใจ (ดังภาพท่ี 8) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ผลกระทบของปัญหาและความวุ่นวายในสังคม  

ที่มา: อภิวัฒน์ บรรลือ (2561, ออนไลน์) 
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          3.6 ทองไมย์ เทพราม 

ทองไมย์ เทพราม อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ทำการจัดนิทรรศการแสดงผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย       

“บันทึกเรื่องราวจากร่องรอยสังคมเมืองโดยวัสดุทอดทิ้ง” ณ หอศิลป์ทวี รัชนีกร จังหวัดนครราชสีมา 

ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา นำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จิตรกรรมร่วมสมัยที่มีเนื ้อหา 

รูปแบบ และเอกลักษณ์เฉพาะตัวประกอบไปด้วยผลงานจิตรกรรมทั้งหมด 7 ชิ้น เช่น ผลงานชื่อ   

“ลมหายใจในสังคมเมือง 1” ขนาด 150x180 ซม. “ช ีว ิตและความตายในสังคมเมือง 2”            

ขนาด 150x180 ซม. เทคนิค จิตรกรรมสื ่อผสม เนื ้อหาสาระในโครงการวิจัยเชิงสร้างสรรค์      

ด ั งกล ่ าว ได ้ ร ับแรงบ ันดาลใจจากป ัญหามลภาวะอ ัน เน ื ่ องมาจากปร ิมาณขยะท ี ่ เ พ่ิ ม                         

มากขึ ้นในปัจจุบ ัน จนส่งผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อมและสิ ่งมีช ีว ิตในระบบนิเวศ โดยเฉพาะ            

บริบทแวดล้อม ในเขตชุมชนเมือง จากปัญหาดังกล่าว ทองไมย์ เทพราม ได้นำมาเป็นแนวคิด        

หลักในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยนำเอาขยะหรือวัสดุทอดทิ้งมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ        

เพื่อเป็นการส่งเสริม และกระตุ้นให้สังคมเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาขยะล้นเมือง โดยการนำวัสดุ

ทอดทิ้งมาผสมผสานกับกระบวนการสร้างสรรค์ทางด้านจิตรกรรม เพื ่อศึกษา ค้นคว้า เทคนิค       

วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน และค้นหารูปแบบใหม่ ๆ ของผลงานจิตรกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

(mgronline, 2561) จากที่กล่าวมานั้น สิ่งที่ผู ้สร้างสรรค์ได้รับจากศิลปินเพ่ือเป็นเเนวทางในการ  

สร้างงาน คือ การสร้างสรรค์ ที่มีการใช้เทคนิคในการใช้วัสดุร่วมกับงานจิตรกรรมที่มีความแปลกใหม่           

เป็นการสร้างรูปทรงที ่รวมเอาวัตถุกับสิ ่งมีชีวิตที ่ไม่มีความเข้ากัน เป็นแนวทางแบบเหนือจริง         

เพ่ือเปรียบเทียบประชดประชันเสียดสีสังคมเมือง (ดังภาพท่ี 9) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 บันทึกเรื่องราวจากร่องรอยสังคมเมืองโดยวัสดุทอดทิ้ง 

ที่มา: ทองไมย์ เทพราม (2561, ออนไลน์) 
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          3.7 Tetsuya lshida 

          Tetsuya lshida  เป็นศิลปินชาวญี่ปุ่น เจ้าของผลงานภาพวาดที่เต็มไปด้วยการเสียดสีสังคม 

Tetsuya lshida มองว่าถึงแม้แต่ละคนจะมีอิสรภาพแต่มันก็ไม่ใช่อิสรภาพที่แท้จริง เพราะเราทุกคน

ถูกจำกัดอยู่ในกรอบเสมอ รวมถึงต้องเคยสูญเสียอิสรภาพไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่ด้วยกัน

ทั้งนั้น การสร้างสรรค์ผลงานของ Tetsuya lshida จะเป็นลักษณะแบบลัทธิเหนือจริงหรือที่เรียกกัน

ว่า (Surrealism) เต็มไปด้วยการประชดประชันเผยให้เห็นมุมมองที่เจ็บปวดของผู้คนในสังคมญี่ปุ่น 

โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นกลางอย่างมนุษย์เงินเดือน เด็กนักเรียน ท่ามกลางบรรยากาศทั่วไปที่ทุกคน    

จะนึกภาพตามได้ง ่าย ทั ้งห ้องพักร ูหนู บ ้านขนาดกลาง สถานีรถไฟฟ้า หร ือโรงพยาบาล                

และนำสิ่งไม่มีชีวิตจากงานอุสาหกรรมมาผสม เช่น โถส้วม รถไถ บันไดเลื่อน เปรียบคนเหมือนกับวัตถุ    

พยามยามบอกเล่าอะไรบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่ในภาพและลดทอนความเป็นมนุษย์ เรื่องราวส่วนมาก

ของ Tetsuya lshida จะเป็นช่วงเวลาที่ประเทศญี่ปุ่นเกิดความวุ่นวายทางด้านเศรษฐกิจ หลายบริษัท

ปลดพนักงานจำนวนมาก บางครั้งก็วาดภาพเด็ก ๆ ที่ต้องรับความกดดันจากครอบครัว ชีวิตที่ตายซาก

จากการทำซ้ำ ๆ จนกลายเป็นความเฉยชา แสดงให้เห็นว่าการดิ ้นรนเอาตัวรอดระบบทุนนิยม   

บางคร ั ้งก ็โหดร ้ายกับเรามากเหลือเก ิน ผลงานของ  Tetsuya lshida โดดเด ่นด ้วยลายเส้น                   

ไม ่ เหม ือนใคร แต ่ เม ื ่อด ูนาน  ๆ จะร ู ้ส ึกถ ึงความร ู ้ส ึกหดห ู ่ผ ิดหว ังบางคร ั ้ งก ็สยองขวัญ                       

และมีองค์ประกอบที่สำคัญทั้งเนื้อหา รูปแบบ เทคนิค และวิธีการ เพื่อเล่าความ เศร้าเร้าอารมณ์     

ของผู้ชมให้ตระหนักตาม ใบหน้าของผู้คนบ้างครั้งก็จะขมวดคิ้วร้องไห้ และบางครั้งก็เป็นใบหน้ า       

ที่ว่างเปล่า ดวงตาไร้ชีวิตชีวาแสดงให้เห็นความรู้สึกเฉยชากับสิ่งที่ต้องเจอแต่ละวัน  คล้ายกับบอกว่า

มนุษย์เงินเดือนต่างทำงานไปให้หมดวันเพื่อแลกกับเงินเดือนจำนวนหนึ่ง ไว้ประคับประคองตัวเอง    

ในห้องรูหนูด ูเหนื ่อยล้าเกินกว่าจะมีเวลาว่างไปทำในสิ ่งที ่ต ัวเอง อยากทำ (TOISAN, 2562)            

จากที ่กล ่าวมานั ้น ส ิ ่งที ่ผ ู ้สร ้างสรรค์ได้ร ับจากศิลปินเพื ่อเป็นเเนวทางในการสร้างงาน คือ              

การสร้างสรรค์ ที ่ม ีการจัดองค์ประกอบภาพแบบมุมมองจากที ่ส ูง (Bird eye view) การใช้           

ส ัญญาล ักษณ์คนก ับว ัตถ ุและส ิ ่ งก ่อสร ้าง  ท ี ่ทำให ้ เก ิดอารมณ์สะเท ือนใจ หดห ู ่  ส ิ ้นหวัง                      

(ดังภาพท่ี 10) 
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(1)  

 

      

 

 

                           (2)                                                      (3) 

                   ภาพที่ 10 ทุนนิยมที่ทำให้เราเจ็บปวด   

                                 (1) Tetsuya Ishida, 2019, Fotografia: Takkemi Art Photos,  

                                 cortesia Kyuryuda Art Publishing Co., Ltd. 

                                 (2) Tetsuya Ishida: Self-Portrait of Other – Wrightwood 659 

                                 (3) Tetsuya Ishida, Untitled, 1998, acrylic on canvas, Wijono  

                                 Tanoko collection, Singapore 

                    ที่มา: Tetsuya lshida, (2562, ออนไลน์) 

 

 

 

 



26 
 

4. ผลงานศิลปินที่ทำการศึกษา 

      ผลงานจากศิลปินที ่ให้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ทั ้งทางแนวความคิด เนื ้อหาสาระ        

ทางศิลปะรวมทั้งวิธีการนำเสนอประกอบด้วย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, ปัญญา วิจินธนสาร, สันติ ทอง

สุข, ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล, อภิวัฒน์ บรรลือ, ทองไมย์ เทพราม ซึ่งมีท่ีมาดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการสร้างสรรค์ระหว่างงานศิลปะ    

               ของผู้สร้างสรรค์และศิลปินที่ทำการศึกษา  

ชื่อศิลปิน/ผลงาน ความเหมือน ความแตกต่าง สิ่งที่ได้รับ 
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ์

 
 
 
 
แนวคิด จากชีวิตจริง ที ่พบเห็นจาก
ระเบียงวัดโพธิ์ มีความงดงามของการ
จัดวาง รูปทรงเสา ในจังหวะ ลีลาหนัก
แน่นด้วยเส้นตรงดิ่งซึ่ง แข็งแรงสลับ
กับรูปทรงคนในอากัปกิริยาเคลื่อนไหว 
แอบบังพิงเสา ยักเยื ้องกระจายเรียง
รายอย ู ่ตามตำแหน่งอ ันเช ื ่อมโยง
ต่อเนื ่อง โครงสีอบอุ ่น ให้อารมณ์ 
ศรัทธาสุนทรียารมณ์นี้ทำให้เกิดเสียง
สัมผัส เสมือนถ้อยคำคล้องจองอันคัด
สรรมาร้อยกรองเป็นจังหวะด้วยรส
ของกวี นี ่คือการนำเอาภาพจริงของ
ชีว ิตมาผสมผสานกับกลวิธ ี 2 ม ิติ     
ของภาพไทย รูปทรงต่าง ๆ ระบายสี
ระนาบแบน แต่ดูเป็น 3 มิติ ด้วยการ
ใช้เส้นนำสายตาลดรายละเอียดเส้น
รอบนอก เรียบง่ายแต่แยบยล เทคนิค
การใช ้ส ีฝ ุ ่นบนกระดาษสาทำให้       
เก ิดแสงเงานุ ่มนวลบางเบากึ ่งฝัน 
(ศรีวรรณา เสาว์คง, 2547, น. 57- 80) 

1.ความคิดสร้างสรรค์
จ ิ ตรกรรมไทยแนว
ป ร ะ เ พ ณี ที่ เ ป็ น
ล ั ก ษ ณ ะ ร ่ ว ม ส มั ย       
มีความรู้สึกที่เป็นไทย 
นำเอาเส้นสายวิธีการ
เขียนแบบโบราณมา
ป ร ุ ง แ ต ่ ง เ ป ็ น ไ ทย    
ร่วมสมัยเขียนภาพไทย
แสดงถึงเหตุการณ์ใน
ยุคปัจจุบัน 
 
2.จิตรกรรมไทย  แนว
ประเพณี ในเทคนิค
จิตรกรรมสื่อผสมแนว
ศิลปะไทยร่วมสมัย 
 
 
 
 

1. การใช้วัสดุ 
-  ศิลปินเลือกใช้
ว ัสด ุท ี ่ เป ็นส ีฝุ่น
แบบโบราณ 
-   ผ ู ้สร ้างสรรค์
เลือกใช้วัสดุที่เป็น
สีอะครีลิคที่มีเฉดสี
เ ล ี ยนแบบส ีฝุ่ น
โบราณ 
 
2 . ก า ร น ำ เ ส น อ
รูปแบบ 
-  ศิลปินนำเสนอ       
ในร ูปแบบแขวน       
ติดผนัง 
-  ผ ู ้ ส ร ้ า งสรรค์
นำเสนอในรูปแบบ
สมุดพับ(สมุดไทย) 
ใช้คลี่ หรือวางตั้ง 

การสร้างสรรค์ผลงานเป็น
ล ักษณะศิลปะไทยที ่ เป็น
สมัยใหม่ มีความรู้สึกที่เป็น
ไทยไม่ต้องการรูปแบบท่ีเป็น
ไทยแบบโบราณ แต่เป็นการ
เขียนภาพไทยท่ีคงความเป็น
ไ ท ย ใ น ย ุ ค ป ั จ จ ุ บ ั น ม า
ผสมผสานกับเส้นสายวิธีการ
เขียนแบบโบราณ เอาชีวิต
จร ิงมาปร ุงแต ่งเป ็นไทย   
ร่วมสมัย 

 



27 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการสร้างสรรค์ระหว่างงานศิลปะ   

               ของผู้สร้างสรรค์และศิลปินที่ทำการศึกษา (ต่อ) 

ชื่อศิลปิน/ผลงาน ความเหมือน ความแตกต่าง สิ่งที่ได้รับ 
ปัญญา วิจินธนสาร 

 
 
 
 
 
แนวคิดจาก วัสดุเหลือใช้หรือ วัสดุที่ถูกทิ้งให้
เสื่อมสภาพ มาสร้างคุณค่ารังสรรค์เกิดเป็นงาน
ศิลปะพร้อมสะท้อนปัญหาสิง่แวดล้อม เศรษฐกิจ
และการเมือง อาทิ ผลงาน“Season Change” 
หรือ  “ผลัดฤดู” ได้วัสดุมาจากชิ้นส่วนของรถ
โฟล ์ค อย ู ่ ในสภาพเก ่าเป ็นของเด ิมนำมา
ประกอบกันเป็นรูปดอกบัวร่วง ทำให้นึกไปถึง
หนังเรื่อง “ทรานฟอร์เมอร์” หุ่นยนต์แปลงร่าง
ได ้ โดยนำมาแปลงเป็นดอกบัวที ่ม ีสนิมให้
อารมณ์ที่แตกต่างไปอีกแบบ ผลงานชิ้นนี้จะพูด
ถึงสิ ่งแวดล้อมหรือฤดูกาลที่ต่อไปนี้จะไม่เป็น
ตามธรรมชาติ หรือไม่เป็นไปตามฤดูกาลที่เคย
เป็นมาที ่ฤดูหนาวที ่มีอากาศเย็นสบาย และ     
ฤดูฝนที่ฝนหรือพระพิรุณจะโปรยปรายลงมาทำ
ให้พื้นดินชุ่มฉ่ำ ท้องไร่ท้องนาทั่วแผ่นดินก็จะ
เขียวขจีตามมา แต่ฤดูกาลในอนาคตอาจจะไม่
เป็นเช่นที่เป็นอยู่อีกแล้ว เพราะสิ่งแวดล้อมถูก
ทำลาย ส่งผลกระทบต่อฤดูกาล ภูมิอากาศจะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างเลวร้ายรุนแรงและมีแต่เลว
ลง ศิลปินจึงต้องเอากลีบดอกบัวที่ร่วงโรยดอกนี้ 
แสดงให้เห็นถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
และอนาคตที่จะรุนแรงขึ้น และยังมีผลงานที่
น ่าสนใจอ ีกหลายชิ ้นท ี ่ม ีการนำว ัสด ุเหลือ         
ใ ช ้ ม า ผสมผส านร ่ ว มก ั บ ง านจ ิ ต รกรรม  
(TRAVELINTREND, 2561)   

1 .จ ิ ตรกรรม
ไ ท ย แ น ว
ป ร ะ เ พ ณี       
ใ น เ ท ค นิ ค
จ ิ ต ร ก ร ร ม
สื่อผสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การใช้วัสดุ 
-  ศิลปินใช้การนำวัสดุ
เหล ื อ ใ ช้มา เปล ี ่ ยน
ม ุ ม ม อ ง ด ้ ว ย ก า ร       
จัดวางของตัววัสดุให้
เปล ี ่ยนแปลงไปจาก
หน้าท่ีเดิม 
-  ผ ู ้ ส ร ้ า งส รรค ์ ใ ช้
ล ั ก ษ ณ ะ ร ู ป แ บ บ      
ของจ ิ ต รกรรมไทย
ประเพณีมาปรุงแต่ง
เป็นไทยร่วมสมัยเขียน
ภ า พ ไ ท ย แ ส ด ง ถึ ง
เ ห ต ุ ก า ร ณ ์ ใ น ยุ ค
ปัจจุบันบนสมุดไทย 
 
2. การนำเสนอ
รูปแบบ 
- ศ ิลป ินนำเสนอใน
รูปแบบการจัดวางของ
ตัววัสดุให้เปลี่ยนแปลง
ไปจากหน้าที่เดิมด้วย
การ แขวน ตั้ง 
-  ผู้สร้างสรรค์นำเสนอ
ในร ูปแบบสม ุดพับ
(สมุดไทย) ใช้คลี่ หรือ
วางตั้ง 
 

สิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับ
จากศ ิลป ินเพ ื ่อเป็น  
เเนวทางในการสร้าง
งาน คือ ได้แนวคิดจาก
การหยิบวัสดุที ่ม ีอยู่   
ในชีวิตประจำวันมาใช้
ในกา รส ร ้ า งสรรค์
ผลงานศิลปะได้อย่าง
เกิดคุณค่า      
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการสร้างสรรค์ระหว่างงานศิลปะ   

               ของผู้สร้างสรรค์และศิลปินที่ทำการศึกษา (ต่อ) 

ชื่อศิลปิน/ผลงาน ความเหมือน ความแตกต่าง สิ่งที่ได้รับ 
สันติ ทองสุข 

 
 
 
 
 
แนวคิด  นำเอาเรื ่องราวเกี ่ยว   
ก ั บ ผ ู ้ ค น ใ น ส ั ง ค ม เ ม ื อ ง ที่             
เขา ได ้ประสบพบเจออย ู ่ ใน
ชีวิตประจำวันมา เช่น การพบ
เห ็นผ ู ้ คนท ี ่ ต ้อง เบ ียดเส ียด
เยียดยัดกันขึ้นรถเมล์ หรือ ผู้คน
ที่จับจ่ายใช้สอย แย่งกันซื้อ หรือ
ผ ู ้ ค นท ี ่ เ บ ี ยด เส ี ยดของคน       
สันติ ทองสุข  จับเอาประเด็น  
การย ื ้ อแย ่ ง เบ ียดเส ียดของ       
ฝ ู งมน ุษย ์ ในส ั งคม เม ื องมา      
สร ้างผลงานจ ิตรกรรม หรือ 
เรื ่องราวเหตุการณ์ที่มากระทบ
จิตใจ ไม่ว่าจะเป็น บนท้องถนน 
ตำรวจจับแท็กซี่ กระเป๋ารถเมล์
ด ่าผ ู ้ โดยสาร แล ้วคนบนรถก็      
เบ ียดแน ่น ทำให ้ร ู ้ส ึกอ ึดอัด        
(คันธุฬี, 2538, น. 80 - 92) 

1. น ำ เ อ า เ ร ื ่ อ ง ร า ว
เกี ่ยวกับผู ้คนในสังคม
เมืองที่ได้ประสบพบเจอ
อย ู ่ ในช ี ว ิตประจำวัน   
การพบเห็นผู ้คนที ่ต้อง
เบียดเสียดเยียดยัดกัน
ขึ ้นรถเมล์ ชีว ิตที ่ต ้อง   
เร่งรีบแข่งขัน 
 
 
 
 
 

1. ลักษณะของจิตรกรรม 
- ศ ิลป ินแสดงออกมาใน
รูปแบบของจิตรกรรมสากล
คือเขียนเหมือนจริง 
- ผู้สร้างสรรค์แสดงออกมา
ในร ูปแบบของจิตรกรรม
ไทยแนวประเพณีในเทคนิค
จิตรกรรมสื่อผสมแนวศิลปะ
ไทยร่วมสมัยเขียนภาพไทย
แ ส ด งถ ึ ง เ หต ุ ก า รณ ์ ใ น       
ยุคปัจจุบัน 
 
2. การนำเสนอรปูแบบ 
- ศิลปินศึกษานำเสนอใน
รูปแบบแขวนติดผนัง 
- ผ ู ้สร ้างสรรค์นำเสนอใน
รูปแบบสมุดพับ (สมุดไทย)
ใช้คลี่ หรือวางตั้ง 

1 . ก า ร ส ร ้ า ง ส ร รค์
ผ ล ง า น จ ิ ต ร ก ร ร ม       
ที่เป็นลักษณะสะท้อน
เ ร ื ่ อ ง ร าวช ี ว ิ ต ของ
สังคมเมืองในปัจจุบัน
ได ้ เห ็นการนำเสนอ
การจัดรูปแบบในการ
จ ั ด อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ     
ของภาพท ี ่ ม ี ความ
แออัดยัดเยียดในการ
ดำรงช ีว ิตของคนใน
ส ั ง ค ม เ ม ื อ ง ห ล ว ง        
ท ี ่ ต ้ อง เผช ิญท ุกวัน  
แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 
2.การใช ้ โทนส ีท ี ่ มี
ค ว า ม ห ม อ งม ั ว ใ ห้
ความรู้ถึงความอึดอัน
ไม ่ สบาย  ไม ่ปลอด
โปร่ง  
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการสร้างสรรค์ระหว่างงานศิลปะ   

               ของผู้สร้างสรรค์และศิลปินที่ทำการศึกษา (ต่อ) 

ชื่อศิลปิน/ผลงาน ความเหมือน ความแตกต่าง สิ่งที่ได้รับ 
ธีรวัฒน์  นุชเจริญผล 

 
 
 
 
 
 
แนวคิด เป็นลักษณะจิตรกรรมไทย
ประเพณีในอดีตและปัจจุบัน เป็น
การสร ้างสรรค ์ผลงานทางด ้าน
ทัศนศิลป์ ด้วยการนำภาพเหตุการณ์
ส ังคมสถานปัจจุบันและภาพแรง
บันดาลใจจากจิตรกรรมฝาหนังใน
อดีตมาทับซ้อน โดยมีเรื่องราวและ
กลวิธีที่สอดคล้องทางจิตรกรรมเป็น
ตัวประสานเชื่อมโยงให้สามารถอยู่
ร่วมกันได้ เพื่อต้องการสื่อถึงความ
กลมกลืนในการสร้างสรรค์งาน ด้วย
การข ัดแย ้ งของร ูปแบบงานที่
เช ื ่อมต่อเวลาในแต่ละยุค โดยมี
แง่ม ุมสะท้อนเหตุการณ์สำคัญใน
ประวัติศาสตร์และ สภาพสังคมใน
ปัจจุบัน ให้ตระหนักภาพเหตุการณ์
ในอดีตและปัจจุบันที่เกิดขึ้นซ้ำซ้อน 
บนผืนแผ่นดินไทย 
(ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล, 2554, น. 5)   

1.ความคิดสร้างสรรค์
จ ิ ต ร ก ร ร ม ไ ท ย           
แนวประเพณี ที ่เป็น
ล ั ก ษ ณ ะ ร ่ ว ม ส มั ย        
มีความรู้สึกที่เป็นไทย 
นำเอาเส้นสายวิธีการ
เขียนแบบโบราณมา
ปรุงแต่งเป็นไทยร่วม
สมัย เข ียนภาพไทย
แสดงถึงเหตุการณ์ใน
สังคมเมืองยุคปัจจุบัน 
 
2.จิตรกรรมไทยแนว
ประเพณ ี ในเทคนิค
จิตรกรรมสื่อผสมแนว
ศิลปะไทยร่วมสมัย 

1 .  ก า ร ใช ้ ล ั กษณะขอ ง
จิตรกรรม 
-  ศ ิลป ินใช ้ล ักษณะของ
จิตรกรรมแบบไทยประเพณี
ในอด ีตมาทับซ ้อนก ันกับ
เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญใน
ประวัต ิศาสตร์และ สภาพ
ส ั งคมในป ัจจ ุบ ัน  แสดง
เหต ุ ก า รณ ์ ใ นอด ี ต แล ะ
ปัจจ ุบ ันที ่ เก ิดขึ้นซ ้ำซ ้อน   
บนผืนแผ่นดินไทย 
- ผ ู ้สร ้างสรรค์ใช้ล ักษณะ
รูปแบบของจิตรกรรมไทย
ประเพณีมาปรุงแต่งเปน็ไทย
ร่วมสมัยแสดงถึงเหตุการณ์
ในสังคมเมืองยุคปัจจุบัน 
 
2. การนำเสนอรูปแบบ 
- ศ ิลปินศึกษานำเสนอใน
รูปแบบแขวนติดผนัง 
- ผ ู ้สร ้างสรรค์นำเสนอใน
รูปแบบสมุดพับ(สมุดไทย) 
ใช้คลี่ หรือวางตั้ง 

การสร้างสรรค์ผลงาน
เป็นลักษณะศิลปะไทย    
ที่เป็นสมัยใหม่ โดยการ
นำจิตรกรรมแบบไทย
ประเพณีในอดีตมาทับ
ซ ้อนก ันก ับเร ื ่ องราว
เ หต ุ ก า รณ์ ส ำค ัญ ใน
ปัจจุบัน ทำให้เกิดการ
ขัดแย้งของรูปแบบงาน
แต่ก็สามารถอยู ่ก ันได้
อย่างกลมกลืน 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการสร้างสรรค์ระหว่างงานศิลปะ   

               ของผู้สร้างสรรค์และศิลปินที่ทำการศึกษา (ต่อ) 

ชื่อศิลปิน/ผลงาน ความเหมือน ความแตกต่าง สิ่งที่ได้รับ 
อภิวัฒน์  บรรลือ 
 
 
 
 
 
แนวคิด จากผลกระทบของปัญหาและ
ความวุ่นวายในสังคมเมืองจากผลงาน
ที่มีชื ่อว่า “ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไข
ได้” สื ่อถึงปัญหาและความวุ ่นวาย    
ใ น ส ั ง ค ม ซ ึ ่ ง ส ่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
ชีวิตประจำวันของศิลปินและผู้คนใน
สังคมผลงานจิตรกรรมของ เป็นภาพ
การจราจรและรูปแบบการเดินทางที่
หลากหลาย รวมถึงความวุ่นวายใน
สังคมที่โยงใยซับซ้อนหลายชั้น สื่อให้
เห็นถึงความเสื ่อมถอยของคุณภาพ
ชีวิตที่มีผลต่อสุขภาพจิตของผู้คนใน
สังคมรวมถึงตัวศิลปินเองที่รู้สึกอึดอัด
กับสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่ยังไม่สามารถ
แก้ไขได ้ อาทิ สภาพการจราจรใน
กรุงเทพฯที ่ต ิดขัด ความล่าช้าของ
โครงการก่อสร้างพื ้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่ง ความไม่เป็นระเบียบ
ของการบริหารจัดการเมืองและปัญหา
รายวันของระบบขนส่งมวลชน 
(posttoday, 2561) 

1 .นำ เอา เ ร ื ่ อ ง ร า ว
เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ผ ู ้ ค น ใ น    
ส ั ง ค ม เ ม ื อ ง ท ี ่ ไ ด้   
ประสบพบเจออยู่ ใน
ชีวิตประจำวันการพบ
เห ็นผ ู ้คนที ่ต ้อง เจอ
ป ัญหาต ่ า ง  ๆ  เ ช่น 
ค ว า ม แ อ อ ั ด ข อ ง
การจราจร มลภาวะ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
หลาย ๆ ด้าน ค่านิยม
ทางด้านวัตถ ุ
 
 
 
 

1.  การใช ้ล ักษณะของ
จิตรกรรม 
- ศ ิลปินใช้ล ักษณะเป็น
จิตรกรรมร่วมสมัยมีการ
ต ัดทอนในร ูปทรงจาก
ความเป็นจริงของตัวภาพ
แสดงออกมาเป็นอารมณ์
การ์ตูน 
- ผู ้สร้างสรรค์ใช้ลักษณะ
รูปแบบของจิตรกรรมไทย
ประเพณีมาปรุงแต่งเป็น
ไทยร่วมสมัย 
 
2. การนำเสนอรูปแบบ 
- ศิลปินศึกษานำเสนอใน
รูปแบบแขวนติดผนัง 
- ผู ้สร้างสรรค์นำเสนอใน
รูปแบบสมุดพับ (สมุดไทย) 
ใช้คลี่ หรือวางตั้ง 

รูปแบบของการนำเสนอ
ของศ ิลป ินท ี ่ม ีการนำ
ร ู ป ท ร ง ข อ ง ส ะ พ า น     
ทางด่วนถนนหนทาง,รถ 
ส ิ ่งก ่อสร ้างต ่าง ๆ มา
ผสานทับซ้อนกันทำให้
เกิดกลุ่มมวลเป็นจุดเด่น
และได ้อารมณ์ความรู้  
อึดอัดสับสนวุ่นวาย  
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการสร้างสรรค์ระหว่างงานศิลปะ   

               ของผู้สร้างสรรค์และศิลปินที่ทำการศึกษา (ต่อ) 

ชื่อศิลปิน/ผลงาน ความเหมือน ความแตกต่าง สิ่งที่ได้รับ 
ทองไมย์ เทพราม 

 
 
 
 
 
 
แนวคิด แรงบันดาลใจจากปัญหา
มลภาวะอันเนื่องมาจากปริมาณขยะ
ที ่เพิ ่มมากขึ้นในปัจจุบัน จนส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต
ในระบบนิเวศ โดยเฉพาะบริ ษัท
แวดล ้อมในเขตชุมชนเม ือง จาก
ปัญหาดังกล่าว ทองไมย์ เทพราม  ได้
น ำม า เป ็ นแนวค ิ ดหล ั ก ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน โดยนำเอาขยะ
หรือวัสดุทอดทิ้งมาสร้างสรรค์เป็น
ผลงานศิลปะ เพื่อเป็นการส่งเสริม
และกระต ุ ้ น ให ้ ส ั ง คม เล ็ ง เห็ น
ความสำคัญของปัญหาขยะล้นเมือง 
โดยการนำวัสดุทอดทิ้งมาผสมผสาน
กับกระบวนการสร้างสรรค์ทางด้าน
จิตรกรรม เพื่อศึกษา ค้นคว้า เทคนิค
ว ิ ธ ีการสร ้ างสรรค ์ผลงาน และ    
ค ้นหาร ูปแบบใหม่ ๆ ของผลงาน    
จิตรกรรมที ่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
(mgronline, 2561) 

1 . น ำ เ อ า เ ร ื ่ อ ง ร า ว
เกี ่ยวกับผู ้คนในสังคม
เมืองที่ได้ประสบพบเจอ
อยู่ในชีวิตประจำวันการ
พบเห็นผู้คนที่ต้องเจอ
ปัญหาต่าง ๆ เช่น ความ
แออัดของการจราจร 
มลภาวะ เทคโนโลยีที่
ทันสมัยในหลายๆด้าน 
ค่านิยมทางด้านวัตถุ 
 
 
 
 

1.  การ ใช ้ล ักษณะของ
จิตรกรรม 
- ศ ิลปินใช้ล ักษณะเป็น
จิตรกรรมร่วมสมัยมีการ
น ำ ว ั ส ด ุ เ ห ล ื อ ใ ช ้ ม า
สร ้ างสรรค ์ ร ่ วมก ันกับ
จิตรกรรม โดยใช้ส ัตว์ที่
อาศ ัยร ่วมก ันก ับคนใน
สังคมเมืองแสดงการโดน
จำกัดที่อยู ่ด้วยการกังขัง
และเจ็บป่วยด้วยมลภาวะ
เป็นพิษทางด้านต่าง ๆ 
- ผู ้สร้างสรรค์ใช้ลักษณะ
รูปแบบของจิตรกรรมไทย
ประเพณีมาปรุงแต่งเป็น
ไทยร ่วมสมัยเข ียนภาพ
ไทยแสดงถึงเหตุการณ์ใน
ยุคปัจจุบัน 
 
2. การนำเสนอรูปแบบ 
- ศิลปินศึกษานำเสนอใน
รูปแบบแขวนติดผนัง 
- ผู ้สร้างสรรค์นำเสนอใน
รูปแบบสมุดพับ(สมุดไทย) 
ใช้คลี่ หรือวางตั้ง 

สิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับจาก
ศิลปินเพื ่อเป ็นแนวทาง   
ใ น ก า ร ส ร ้ า ง ง า น  คื อ          
การสร้างสรรค์ ที่มีการใช้
เทคน ิค ในการ ใช ้ ว ั ส ดุ
ร่วมกับงานจิตรกรรมที่มี
ความแปลกใหม่ เป็นการ
สร้างรูปทรงที่รวมเอาวัตถุ
กับสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีความเข้า
กันเป็นแนวทางแบบเหนือ
จร ิ ง เพ ื ่ อ เปรี ยบ เท ี ยบ
ประชดประช ันเส ียดสี
สังคมเมือง 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการสร้างสรรค์ระหว่างงานศิลปะ   

               ของผู้สร้างสรรค์และศิลปินที่ทำการศึกษา (ต่อ) 

ชื่อศิลปิน/ผลงาน ความเหมือน ความแตกต่าง สิ่งที่ได้รับ 
Tetsuya lshida 

 
 
 
 
 
แ น ว ค ิ ด  Tetsuya lshida จ ะ เ ป็ น
ลักษณะแบบลัทธิเหนือจริงหรือที่เรียก
ก ันว ่า (Surrealism) เต ็มไปด ้วยการ
ประชดประช ันเผยให ้ เห ็นม ุมมอง          
ท ี ่ เจ ็บปวดของผ ู ้คนในส ังคมญ ี ่ปุ่ น 
โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นกลางอย่างมนุษย์
เง ินเด ือน เด ็กน ักเร ียน ท ่ามกลาง
บรรยากาศทั่วไปที่ทุกคนจะนึกภาพตาม
ได้ง่าย ทั้งห้องพักรูหนู บ้านขนาดกลาง 
สถานีรถไฟฟ้า หรือโรงพยาบาล และนำ
สิ่งไม่มีชีวิตจากงานอุสาหกรรมมาผสม 
เช่นโถส้วม รถไถ บันไดเลื่อน เปรียบคน
เหมือนกับวัตถุพยามยามบอกเล่าอะไร
บางอย ่างท ี ่ซ ุกซ่อนอย ู ่ ในภาพและ
ลดทอนความเป ็นมน ุษย ์  เร ื ่องราว
ส่วนมากของ Tetsuya lshida จะเป็น
ช ่วงเวลาที ่ประเทศญี ่ป ุ ่นเก ิดความ
วุ่นวายทางด้านเศรษฐกิจ หลายบริษัท
ปลดพนักงานจำนวนมาก บางครั้งก็วาด
ภาพเด็ก ๆ ที ่ต้องรับความกดดันจาก
ครอบคร ัว ช ีว ิตท ี ่ตายซากจากการ      
ทำซ้ำ ๆ จนกลายเป็นความเฉยชาแสดง
ให้เห็นว่าการดิ ้นรนเอาตัวรอดระบบ   
ทุนนิยม (TOISAN, 2562) 

1 . น ำ เ อ า เ ร ื ่ อ ง ร า ว
เกี ่ยวกับผู ้คนในสังคม
เมืองที่ได้ประสบพบเจอ
อยู่ในชีวิตประจำวันการ
พบเห็นผู ้คนที ่ต้องเจอ
ปัญหาต่าง ๆ เช่น ความ
แออ ัดของการจราจร 
มลภาวะ เทคโนโลยีที่
ทันสมัยในหลายๆด้าน 
ค่านิยมทางด้านวัตถุ 
 
 
 
 

1.  การใช ้ล ักษณะของ
จิตรกรรม 
- ศิลปินใช้นำสิ่งไม่มีชีวิต
จากงานอ ุสาหกรรมมา
ผสม เช ่นโถส ้วม รถไถ 
บ ันไดเล ื ่อน เปร ียบคน
เหมือนกับวัตถุพยามยาม
บอกเล่าอะไรบางอย่างที่
ซ ุกซ ้อนอย ู ่ ในภาพและ
ลดทอนความเป็นมนุษย์ 
 - ผู้สร้างสรรค์ใช้ลักษณะ
รูปแบบของจิตรกรรมไทย
ประเพณีมาปรุงแต่งเป็น
ไทยร ่วมสมัยเข ียนภาพ
ไทยแสดงถึงเหตุการณ์ใน
ยุคปัจจุบัน 
 
2. การนำเสนอรูปแบบ 
- ศิลปินศึกษานำเสนอใน
รูปแบบแขวนติดผนัง 
- ผู ้สร้างสรรค์นำเสนอใน
รูปแบบสมุดพับ(สมุดไทย) 
ใช้คลี่ หรือวางตั้ง 

สิ่งที ่ผู ้สร้างสรรค์ได้รับ
จากศ ิ ลป ิ น เพ ื ่ อ เป็ น     
แนวทางในการสร้างงาน 
คือ การสร้างสรรค์ที ่มี
การจ ัดองค ์ประกอบ
ภาพแบบม ุมมองจาก   
ท ี ส ู ง  (Bird eye view)    
การใช้สัญญาลักษณ์คน
กับวัตถุและสิ่งก่อสร้าง 
ท ี ่ ทำ ให ้ เ ก ิ ดอารมณ์
สะเทือนใจ หดหู่ สิ้นหวัง 

  



 

 

บทที่ 3 

วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “จิตรกรรมไทยร่วมสมัยในวิถีชีวิตแออัดของสังคม

เมือง” ซึ ่งผู ้สร้างสรรค์ได้ร ับจากประสบการณ์โดยตรงของการดำรงชีว ิตในสังคมเมืองหลวง           

และพบเห็นจากสิ ่งแวดล้อมรอบตัวในสังคมปัจจุบ ัน สิ ่งเหล่านี ้ส ่งผลกระทบทางความรู ้สึก              

ของผู ้สร้างสรรค์สู ่แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกโดยถ่ายทอดกระบวนการ       

ทางความคิดที่นำเสนอด้วยกระบวนการทางเทคนิคงานจิตรกรรมสื่อผสมแนวศิลปะไทยร่วมสมัย   

1. ความเป็นมาแนวคิดแรงบันดาลใจ 

วิถีชีวิตของผู้สร้างสรรค์ได้เกิดมาในสังคมต่างจังหวัด แต่เมื่อเติบโตขึ้นผู้สร้างสรรค์มีความ

จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาศึกษาและประกอบอาชีพในกรุงเทพฯ ซึ ่งเป็นสังคมที่ มีความเจริญ      

ทางด้านวัตถุนิยม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่เป็นสังคมมีแต่ความวุ่นวาย เร่งรีบ 

แก่งแย่งแข่งขัน เอารัดเอาเปร ียบกัน  มีความแออัดของจำนวนประชากร เกิดปัญหารถติด         

มลภาวะเป็นพิษทางอากาศ ทางบกและทางน้ำ เกิดความเสื ่อมถอยทางคุณธรรมจริยธรรม              

จนทำให้ผู ้คนหลงลืมจิตวิญญาณของความเป็นไทย และวัฒนธรรมอันดีงาม ความมีสัมมาคารวะ     

การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความรักและหวงแหนถึงคุณค่าในศิลปะไทยซึ่งเป็นศิลปะที่มีความงดงามที่ถ่ายทอด

สืบมาในสายวัฒนธรรมไทยอันดีงามจากอดีตสู ่ปัจจุบัน ทำให้ผู ้สร้างสรรค์ร ู ้สึกถึงความอึดอัด          

เก ิดความทุกข์กดดันกับการที ่ต ้องเผช ิญกับสภาพสังคมในเมืองหลวงนี้  จากที่กล ่าวมานั้น                 

จ ึงเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที ่แสดงถึงอัตลักษณ์ของความเป็นชาติ         

เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเร้ากับผู้ดูเป็นการเชื่อมโยงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ ( Indenity) ความเป็นชาติ         

ที ่มันแฝงอยู ่ในจิตสำนึกของความเป็นไทยทุกคน ด้วยการแสดงออกในรูปแบบจิตรกรรมไทย         

แนวประเพณีเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะความเป็นอดีตที่เข้ามาผสมผสานกับความเป็นปัจจุบัน  

ผ่านการบันทึกเหตุการณ์ในสังคมเมืองปัจจุบันให้ปรากฏจารึกลงในสมุดไทย    
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2. ข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

2.1 ข้อมูลจากประสบการณ์ตรงของผู้สร้างสรรค์ 

จากประสบการณ์ท่ีผู้สร้างสรรค์ท่ีได้จบการศึกษาสาขาศิลปะไทยโดยตรงมา ซ่ึงได้มีการศึกษา

และปฏิบัติงานเขียนจิตรกรรมไทยมาอย่างต่อเนื ่อง จนได้จบการศึกษา และได้เข้ารับราชการ          

ในตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม ณ สำนักช่างสิบหมู ่ กรมศิลปากร ซึ ่งมีหน้าที ่อนุรักษณ์ สืบสาน       

และสร้างสรรค์งานศิลปกรรมด้านประณีตศิลป์ ที่เป็นศิลปะประจำชาติของไทย ให้คงอยู่และสืบทอด

ต่อไป เช่น งานสำคัญในพระราชพิธีที่ต่าง ๆ ของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงค์จักรีไทย ดังงานที่ผ่านมา

ได้ร ับมอบหมายอันเป็นเกียรติประวัต ิส ูงย ิ ่ง ในชีว ิตได้ทำหน้าที ่ เข ียนจิตรกรรมฉากบังเพลิง              

และเขียนลายรดน้ำประดับท่อนฟืนไม้จันทน์ เพื ่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร           

สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร สำหรับงานจิตรกรรมฉากบังเพลิงนั้น เป็นงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย

มีการใช้สีที่มากขึ้น จากที่กล่าวมานั้น จึงชี้ให้เห็นถึงผู้สร้างสรรค์มีความชำนาญในการเขียนจิตรกรรม

ไทยในระดับดี ในการสร้างสรรค์ว ิทยานิพนธ์ช ุดนี ้ ผ ู ้ส ร ้างสรรค์จ ึงเล ือกนำเทคนิคที ่ตนเอง                 

มีความชำนาญ คือศิลปะไทยแนวประเพณีมาสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านแนวคิดที่เกี ่ยวเนื่องกับชีวิต      

ของตัวผู้สร้างสรรค์เอง ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของสังคมเมืองในปัจจุบันที่มีแต่ความแออัด วุ่นวาย     

แต่ผ ู ้สร ้างสรรค์ก็ย ังมีจ ิตว ิญญาณของความเป็นไทย ความรักในความเป็นชาติ ร ักในศิลปะ             

และวัฒนธรรมไทยอันงดงามที่แสดงถึงความประณีต รวมทั้งแสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นคนไทย    

แฝงอยู่ในผลงาน ประดุจเหมือนจิตวิญญาณของผู้สร้างสรรค์ (ดังภาพที่ 11) 
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ภาพที่ 11 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติหน้าที่เขียนจิตรกรรมฉากบังเพลิง เพ่ือใช้ในพระราชพิธีถวาย       

พระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 12 ภาพถ่ายขณะปฎิบัติหน้าที่เขียนลายรดน้ำประดับท่อนฟืนไม้จันทน์ เพ่ือใช้ในพระราชพิธี

ถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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2.2 การหาข้อมูลจากเอกสาร 
2.2.1 ข้อมูลจากแหล่งหนังสือและเอกสารวิชาการ 

การหาข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในหัวข้อ “จิตรกรรมไทยร่วมสมัยในวิถีชีวิต 

แออัดของสังคมเมือง” ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาข้อมูลเกี ่ยวกับ จากข้อมูลดังกล่าวมาก่อเกิดให้เป็น

แนวความคิดในสร้างสรรค์ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 การหาข้อมูลจากหนังสือจิตรกรรมฝาผนัง 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 การหาข้อมูลจากหนังสือสมุดไทยหรือสมุดข่อย 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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2.2.2 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ผู ้สร้างสรรค์ได้ศึกษาหาข้อมูลด้านเอกสาร หนังสือ และตำราวิชาการ เรื ่องการบันทึก

จิตรกรรมไทยบนสมุดไทยโบราณ เพื่อใช้เป็นต้นแบบและพัฒนาความคิด เพื่อนำมาเป็นแนวความคิด

และรูปแบบ รวมทั้งนำมาดัดแปลงเพ่ือสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานที่ตรงตามแนวคิดมากท่ีสุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15 การศึกษาแหล่งข้อมูลจากสถานที่จริง จิตรกรรมฝาผนัง 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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                                   (1)                                             (2) 

 

 

 

 

                      (3)                                                   (4)                       

 

ภาพที่ 16 การศึกษาแหล่งข้อมูลจากสถานที่จริง 

                            (1) ภาพสมุดไทยบันทึกจิตรกรรมไทยภาพจับ 

                            (2) ภาพสมุดไทยบันทึกจิตรกรรมไทยภาพพระพุทธประวัติ 

                            (3) ภาพสมุดไทยดำ 

                            (4) คัมภีร์ลานทองพระภิกขุปาฏิโมกข์ 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์  
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3. วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

ตารางท่ี 2 วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ประเภทกระดาษ 

ชื่อวัสดุ – อุปกรณ์ คุณสมบัติ การนำไปใช ้
1.กระดาษ   
1.1 กระดาษ (คราฟท์) 
 
 
 
 

ลักษณะผิวด้าน สีน้ำตาล มีทั้ง
ความเหนียวทนทานต่อแรงดึง 
สามารถขีดเขียนได้ และมีความ
บางเบา  
 
 

เหมาะสำหรับการใช้สร้างสรรค์
ผลงานที ่ เป ็นโครงสร ้างของ        
ตัวสมุดไทย 

1.2 กระดาษชานอ้อย ล ั ก ษ ณ ะก ร ะ ด า ษ ช า น อ ้ อ ย       
เป ็นการแปรร ูปจากชานอ ้อย  
กระดาษมีสีน้ำตาลอ่อนมีเส้นใย
ไม่ละเอียดมากนัก มีความหนา
ตั้งแต่ 1ชั้น, 2ชั้น, และ 3ชั้น 
 

เหมาะสำหรับการใช้สร้างสรรค์
ผลงานที ่ เป ็นโครงสร ้างของ       
ตัวสมุดไทย 

1.3 กระดาษสาชนิดหนา 
 
 
 
 

ลักษณะกระดาษสา เป็นกระดาษ
ชนิดหนึ่ง ที ่ทำมาจากต้นปอสา
เนื้อเหนียว น้ำหนักเบา 
 
 

เหมาะสำหรับนำมาผนึกบนพ้ืน
ของกระดาษโครงสร้างเพื ่อใช้  
เป็นพื้นรองรับในการเขียน 
 

   

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์  

จากการศึกษาเรื่องของกระดาษมาทั้งหมด 3 ประเภทนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้คัดเลือกกระดาษที่มี

คุณสมบัติเหมาะสำหรับนำมาทำเป็นโครงสร้างและผนึกบนพื้นของกระดาษโครงสร้างเพื่อใช้เป็นพ้ืน

รองรับในการเขียน ที่มีคุณสมบัติตรงตามความประสงคท์ี่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
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ตารางท่ี 3 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 
 

ชื่อวัสดุ – อุปกรณ์ คุณสมบัติ การนำไปใช ้
2.1 แปรงทาสี 
 
 
 
 
 
 

มีล ักษณะเป็นแปรงอ่อนนุ่ม 
ละเอียดอ่อน ขนแปรงทำจาก  
ขนกระต ่ายหร ือขนไนล ่อน      
ด้ามแปรงทำด้วยไม้เนื้ออ่อน 

ใช้ทาบริเวณชิ้นงานบนพื้นที่  
มีพ้ืนที่กว้าง 

2.2 พู่กัน 
 
 
 
 
 

มีล ักษณะเป็นพู ่ก ัน อ่อนนุ่ม 
ละเอียดอ่อน ขนแปรงทำจาก
ขนกระต ่ายหร ือขนไนล ่อน   
ด้ามแปรงทำด้วยไม้เนื้ออ่อน 

ใช้ทาหรือตัดเส้นบริเวณที่เป็น
ชิ้นงานพื้นที่มีพ้ืนที่กว้าง 

2.3 คัดเตอร์ 
 
 
 
 
 

มีล ักษณะเป ็นเคร ื ่องม ือตัด
เฉ ื อนชน ิ ดม ี คมสำหร ับ ใช้       
สับ หั ่น เฉือน ปาด บางชนิด
อาจมีปลายแหลมสำหรับกรีด 
หรือแทง ตัวตัดเตอร์มักทำเป็น
ว ั ส ด ุ พ ล า ส ต ิ ก ห ร ื อ โ ล ห ะ         
มักมีขนาดเหมาะสมสำหรับจับ
ถือด้วยมือ 

ใช้ตัดกระดาษ 

2.4 กาวลาเท็กซ์ 
 

มีลักษณะสีขาวขุ ่นเนื ้อสัมผัส
เหนียวมากมีความยืดหยุ่น 
 
 
 

ใช้ทาเพื่อผสานวัสดุให้ยึดเกาะ 
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ตารางท่ี 3 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ (ต่อ) 

ชื่อวัสดุ – อุปกรณ์ คุณสมบัติ การนำไปใช ้
2.5 กาวน้ำใส 
 
 
 
 

มีลักษณะเนื้อสัมผัสเหนียวไม่มาก ใช้ผสมกับน้ำกาแฟเพื ่อใช้ 
ทาย้อมสีกระดาษสาสำหรับ  
กันซึมขณะระบายสี 

2.6 ผงกาแฟ มีลักษณะเป็นผงสีน้ำตาลเข้ม 
 
 
 
 

ใช้ผสมกับน้ำเพ่ือใช้ทาย้อมสี
กระดาษสา 

2.7 ผงด่างทับทิม มีลักษณะเป็นผงเกล็ดสีม่วงเข้ม 
 
 
 
 

ใช ้ ผสมน ้ ำฉ ีดพ ้นย ้อมสี
กระดาษ 

2.7 สีอะครีลิค 
 

ม ีล ักษณะเป ็นส ีท ี ่ ม ีพลาสติ ก       
โ พ ล ิ เ ม อ ร ์ จ ำ พ ว ก อ ะ ค ริ ลิ ค         
หร ือไวนิล ม ีท ั ้งแบบโปร ่งแสง  
และทึบแสง แห้งเร็ว มีคุณสมบัติ
กันน้ำได ้
 
 

ใช ้ผสมก ับน ้ำ ใช ้งานได้
เหมือนสีน้ำ ใช้ระบายภาพ
จิตรกรรม 
 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์  

จากการศึกษาเรื่องวัสดุอุปกรณ์จำนวน 7 ประเภทนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้นำวัสดุที่ทำการศึกษามา

สร้างสรรค์ผลงานซึ่งเป็นคุณสมบัติทีเ่หมาะสมและตรงตามแนวคิด 
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4. เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

การทำสมุดไทยด้วยกระดาษสา  

 

 

  

   (1)                                             (2)                                            (3) 

 

 

 

    (4)                                             (5)                                            (6) 

 

 

 

                  (7)                                               (8) 

ภาพที่ 17 เทคนิคการทำสมุดไทยด้วยกระดาษสา 

                            (1) ภาพขณะทากาวลาเท็กซ์บนกระดาษคราฟท์ 

                            (2) ภาพทากาวลาเท็กซ์บนกระดาษคราฟท์ 

                            (3) ภาพปูกระดาษสาลงบนกระดาษคราฟท์ที่ทากาวไว้ 

                            (4) ภาพใช้ผ้ากวดผนึกให้กระดาษทั้ง 2 ชนิด เรียบติดกัน  

                            (5) ภาพการผสมน้ำกาแฟกับกาวน้ำใส 

                            (6) ภาพการทาน้ำกาแฟเพ่ือย้อมสีกระดาษสา 

                            (7) ภาพขณะทาน้ำกาแฟเพ่ือย้อมสีกระดาษสา 

                            (8) ภาพการสเปรย์น้ำด่างทับทิม 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์  
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เทคนิคการทำสมุดไทยด้วยกระดาษสา เป็นวิธีการที ่ผู ้สร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ จากการ

สร้างสรรค์สมุดไทยแบบโบราณที่มีกระบวนการทำซับซ้อนและใช้เวลานาน  
 

5. ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรค์ผลงานต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบขั้นตอน เริ ่มตั้งแต่การหาข้อมูล

ภาคสนามและภาคเอกสารเพื ่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ แนวคิด เทคนิค และวิธ ีการนำเสนอ       

เพื ่อให้ผลงานมีคุณภาพ สามารถพัฒนาต่อไปเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ได้ในลำดับต่อไปดังข้อมูล

ดังต่อไปนี้ 

5.1 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ชื่อ สังคมเมืองหลวง 

 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 เป็นจิตรกรรมไทยสื่อผสม (Thai Painting Mixed Media) 

คือการได้ถ่ายถอดมุมมองที่ได้รับมาจากประสบการณ์ในชีวิตของผู้สร้างสรรค์ที่เป็นประสบการณ์       

ที่เรียบง่าย เป็นชีวิตประจำวันที่ต้องพบเจอ ในสังคมเมืองศิวิไลซ์ อันอุดมณ์ไปด้วยวัตถุทางเทคโนโลยี 

ถนนหนทาง ผู้คนที่เบียดเสียด ยัดเยียด ความเสื่อมถอยทางคุณธรรมจริยธรรมของผู้คน ที่หลงยึดติด

กับวังวนของโลกวัตถุนิยมมาสร้างสรรค์ผลงาน 
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ตารางท่ี 4 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
1. ภาพร่าง 2 มิติ ภาพผลงาน
ชิ ้นที ่ 1 ชื ่องาน สังคมเมือง
หลวง 1 
 

 

 

2.ข ั ้ นตอนนำภาพร ่ า ง มา 
ขยายผลงานชิ้นที่ 1 
( 1 )  ภ าพลอกแบบล ง บ น
ชิ้นงาน 
(2) ภาพโครงร่างที่ลอกแบบ
ลงบนชิ้นงานแล้ว 
(3) ภาพระบายสีในภาพรวม
ทั้งหมด 
(4) ภาพตัดเส้นตัวภาพ 
(5) ภาพต้นไมท้ี่ตัดเส้นแล้ว 
(6) ภาพผลงานโดยรวม 
(7) ภาพผลงานโดยรวม 
(8) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
                     (1) (2) 
 
  
 

 
 
                     (3)        (4) 
 
 

  
  
 
                     (5)                                   (6) 
 
 
 
                  
                     (7)                                   (8) 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์  
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ภาพที่ 18 ชื่อผลงาน  สังคมเมืองหลวง 1 

                            ชื่อศิลปิน  นายธราธร แก้วโสนด 

                            ชื่อผลงาน  สังคมเมืองหลวง 1 

                            เทคนิค  จิตรกรรมไทยสื่อผสม (Thai Painting Mixed Media) 

                            ปี พ.ศ. 2562 

                    ขนาด  120 X 100 เซนติเมตร 

                            ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 
 

สร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 1 นี้ ผู้สร้างสรรค์ได้นำเสนอวิถีชีวิตบนท้องถนน การใช้ชีวิตในการ

เดินทางของผู้คนในสังคมเมืองที่ต้องเผชิญปัญหาในการเดินทางในทุก ๆ วันแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
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5.2 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ชื่อ สังคมเมืองหลวง 

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 เป็นจิตรกรรมไทยสื่อผสม (Thai Painting Mixed Media) 

คือการได้ถ่ายถอดมุมมองที่ได้รับมาจากประสบการณ์ในชีวิตของผู้สร้างสรรค์ที่เป็นประสบการณ์       

ที่เรียบง่าย เป็นชีวิตประจำวันที่ต้องพบเจอ ในสังคมเมืองศิวิไลซ์ อันอุดมณ์ไปด้วยวัตถุทางเทคโนโลยี 

ถนนหนทาง ผู้คนที่เบียดเสียด ยัดเยียด ความเสื่อมถอยทางคุณธรรมจริยธรรมของผู้คน ที่หลงยึดติด

กับวังวนของโลกวัตถุนิยมมาสร้างสรรค์ผลงาน  

ตารางท่ี 4 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2  

 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
ผลงานชิ้นที่ 2   
ชื่องาน สังคมเมืองหลวง 2 
(1) ภาพร่าง 2 มิติ 
(2) ภาพนำแบบร่างมาขยาย
และลอกแบบลงบนชิ้นงาน 
(3) ภาพระบายสีในภาพรวม
ทั้งหมด 
(4) ภาพตัดเส้นตัวภาพ 
(5) ภาพผลงานโดยรวม 
(6) ภาพผลงานโดยรวม 

 
 
 
 
 
 

 (1)                                         (2) 
 
 
 
 

 
 

 
                     
                     (3)                                          (4) 
 
 
 
 
 
 
 

                      
                     (5)                                         (6) 
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ตารางท่ี 4 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2 (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
ผลงานชิ้นที่ 2   
ชื่องาน สังคมเมือง  
(7) ภาพผลงานโดยรวม 
(8) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
                    
                     (7)    (8) 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ ปีที่สร้างสรรค์ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

          

ภาพที่ 19 ชื่อผลงาน  สังคมเมืองหลวง 2 

                            ชื่อศิลปิน  นายธราธร แก้วโสนด 

                            ชื่อผลงาน  สังคมเมืองหลวง 2 

          เทคนิค  จิตรกรรมไทยสื่อผสม (Thai Painting Mixed Media) 

         ป ีพ.ศ.  2562 

                            ขนาด  60 X 100 เซนติเมตร 

                            ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 
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สร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 2 นี้ ผู้สร้างสรรค์ได้นำเสนอวิถีการใช้ชีวิตในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

ซึ่งเป็นอีกช่องทาง ทางเลือกหนึ่งของผู้คนในสังคมเมืองที่หนีการจราจรบนท้องถนน แต่กลับพบเจอ

ผู้คนมากมายที่ต่างเบียดเสียดยัดเยียด แก่งแย้งกัน ใช้ช่องทางนี้ในการเดินทาง 
 

5.3 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ชื่อ สังคมเมือง 3 

 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 เป็นจิตรกรรมไทยสื่อผสม (Thai Painting Mixed Media) 

คือการได้ถ่ายถอดมุมมองที่ได้รับมาจากประสบการณ์ในชีวิตของผู้สร้างสรรค์ที่เป็นประสบการณ์       

ที่เรียบง่าย เป็นชีวิตประจำวันที่ต้องพบเจอ ในสังคมเมืองศิวิไลซ์ อันอุดมณ์ไปด้วยวัตถุทางเทคโนโลยี 

ถนนหนทาง ผู้คนที่เบียดเสียด ยัดเยียด ความเสื่อมถอยทางคุณธรรมจริยธรรมของผู้คน ที่หลงยึดติด

กับวังวนของโลกวัตถุนิยมมาสร้างสรรค์ผลงาน 

ตารางท่ี 4 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
ผลงานชิ้นที่ 3   
ชื่องาน สังคมเมืองหลวง 3 
(1) ภาพร่าง 2 มิติ 
(2) ภาพนำแบบร่างมาขยายและลอก
แบบลงบนชิ้นงาน 
(3) ภาพคัดลอกลงบนชิ้นงาน 
(4) ภาพระบายสีในภาพรวมทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                  (1)  (2) 

 
 
 

 
 

(3)                                       (4)              
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ตารางท่ี 4 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 (ต่อ) 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์  

 
 

    

 

 

                                        

ภาพที่ 20 ชื่อผลงาน  สังคมเมืองหลวง 3 

       ชื่อศิลปิน  นายธราธร แก้วโสนด 

                           เทคนิค  จิตรกรรมไทยสื่อผสม (Thai Painting Mixed Media) 

         ป ีพ.ศ.  2562 

                            ขนาด  120 X 100 เซนติเมตร 

                           ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์  

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
ผลงานชิ้นที่ 3   
ชื่องาน สังคมเมืองหลวง 3 
(5) ภาพตัดเส้นผลงานและลง
น้ำหนักสี 
(6) ภาพผลงานโดยรวม 
(7) ภาพผลงานโดยรวม 
(8) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                   (5)                                         (6) 
 
 
 
 
 

                    (7)            (8) 
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สร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 3 นี้ ผู้สร้างสรรค์ได้นำเสนอวิถีการดำรงชีวิตของคนในสังคมเมืองที่ติด

อยู่กับค่านิยมทางวัตถุ และสถานที่ที่ มีความทันสมัย ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับสิ่งเหล่านี้ในแต่ละวัน         

มีความวุ่นวายแออัดด้วยจำนวนผู้คน ผู้สร้างสรรค์มองว่าเป็นความจำเจ น่าเบื่อ และได้ใช้โครงสี     

เป็นสีเอกรงค์ ในโทนสีน้ำตาล ซึ่งให้ความรู้สึกถึงความไม่สดใส ไม่มีความสุข อันเป็นความรู้สึกในใจ        

ของผู้สร้างสรรค์เอง 

5.4 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 ชื่อ สังคมเมือง 4 

 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 เป็นจิตรกรรมไทยสื่อผสม (Thai Painting Mixed Media) 

คือการได้ถ่ายถอดมุมมองที่ได้รับมาจากประสบการณ์ในชีวิตของผู้สร้างสรรค์ที่เป็นประสบการณ์       

ที่เรียบง่าย เป็นชีวิตประจำวันที่ต้องพบเจอ ในสังคมเมืองศิวิไลซ์ อันอุดมไปด้วยวัตถุทางเทคโนโลยี 

ถนนหนทาง ผู้คนที่เบียดเสียด ยัดเยียด ความเสื่อมถอยทางคุณธรรมจริยธรรมของผู้คน ที่หลงยึดติ ด

กับวังวนของโลกวัตถุนิยมมาสร้างสรรค์ผลงาน 

ตารางท่ี 4 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4  

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
ผลงานชิ้นที่ 4   
ชื่องาน สังคมเมืองหลวง 4 
(1) ภาพร่าง 2 มิติ 
(2) ภาพนำแบบร่างมาขยาย
และลอกแบบลงบนชิ้นงาน 
(3) ภาพระบายสีในภาพรวม
ทั้งหมด 
(4) ภาพตัดเส้นผลงานและ  
ลงน้ำหนักสี 
(5) ภาพผลงานโดยรวม 
(6) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ 
 
 

  
 
 
 
                        (1)                                        (2) 
 
 
 
 

                        (3)                                        (4) 
 
 
 
 

 
       (5)                                                        (6) 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ ปีที่สร้างสรรค์ พ.ศ. 2562 
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  ภาพที่ 21 ชื่อผลงาน  สังคมเมืองหลวง 4 

               ชื่อศิลปิน  นายธราธร แก้วโสนด 

                                  เทคนิค  จิตรกรรมไทยสื่อผสม (Thai Painting Mixed Media) 

                                  ขนาด  120 X 100 เซนติเมตร 

                                  ที่มา:   ผู้สร้างสรรค์  
 

          สร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 4 นี้ ผู้สร้างสรรค์ต้องการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือแสดงออกเป็นลักษณะ

ของสมุดไทย นำเสนอวิถีการดำรงชีวิตของคนในสังคมเมือง ที่แต่ละวันต้องมีชีวิตกับการเดินทาง  

เผชิญกับความแออัดของผู ้คนที่ต่างแก่งแย่งการใช้ยานพาหนะในการประกอบกิจต่าง ๆ ของตน     

และปัญหามลพิษทางอากาศท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้คนใส่หน้ากากอนามัยเพ่ือให้แสดงถึงการป้องกันมลพิษ

ทางอากาศ ผู้คนต่างไม่สนใจกันได้แต่สนใจเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือสื่อสารที่เป็นค่านิยมในสังคม

ปัจจุบัน 



   

บทที่ 4 

การวิเคราะห์และพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ 

 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “จิตรกรรมร่วมสมัยในวิถีชีวิตแออัดของสังคมเมือง” 

ผลงานจำนวน 4 ชิ ้น  โดยใช้รายละเอียดในการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่             

การวิเคราะห์ที่มาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ มีข้อมูลจากประสบการณ์ตรง และจากศิลปิน      

ที่ทำการศึกษา ร่วมกับการวิเคราะห์ได้ผ่านการศึกษาและการทดลองเพื่อค้นหาผ่านข้อผิดพลาด

รวมถึงปัญหาในการสร้างสรรค์ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาเพื่อหาแนวทางในการสร้างสรรค์แสดงออก     

ให้เห็นถึงแนวความคิดและทฤษฎี การค้นคว้าเทคนิคโดยเลือกใช้วัสดุที่แสดงออกถึงแนวความคิด 

ผ่านทางรูปทรงและสีด้วยลักษณะผลงานแบบจิตรกรรมไทยสื่อผสมและแสดงออกถึงความงาม       

ท ี ่ เก ิดจากความคิด ความร ู ้ส ึกเก ิดแรงบันดาลใจต่อการพัฒนาตนเองทางด้านการศ ึกษา           

ทดลองเทคนิคซึ่งผู ้สร้างสรรค์สามารถเข้าใจถึงปัญหา ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์      

จนเกิดเป็นผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตน จากข้อมูลที ่กล่าวมาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ผลงาน

สร้างสรรค์ออกได้ ดังข้อมูลต่อไปนี้ต่อไปนี้ 
 

1. การวิเคราะห์ที่มาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 

จากวิถีชีวิตของผู้สร้างสรรค์ที่ต้องเข้ามาใช้ชีวิตประกอบอาชีพอยู่ในเมืองหลวง ที่มีแต่ความ

แออัดของผ ู ้คนที ่ เบ ียดเส ียดย ัดเย ียด ส ่งผลให้ผ ู ้คนในเมืองหลวงมองแต่ตนเองเป ็นหลัก                   

ผู้สร้างสรรค์จึงนำความกดดันที่เข้ามากระทบอารมณ์ความรู้สึกสร้างสรรค์เป็นผลงานที่แสดงออก   

ในรูปแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมัย ที่ผู้สร้างสรรค์มีความชำนาญในเทคนิคแบบโบราณ ลงบนวัสดุ

สำเร็จรูป หลายประเภท ที่เป็นเรื่องราวที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนเมืองที่ต้องพบเจอเหตุการณ์ต่าง ๆ  

มีทั้งสุขและทุกข์ ผนวกกับผู้สร้างสรรค์ที่มีความชื่นชอบในการจดบันทึก ผู้สร้างสรรค์จึงได้รับแรง

บันดาลใจในการนำสิ่งที่จดบันทึก เรื่องราว ในชีวิตประจำวัน เช่น การเดินทางที่แออัดบนรถประจำ

ทาง บนรถไฟฟ้า ในห้างสรรพสินค้า ทางด่วน ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยผู้คน และเหตุการณ์ที่ผลิกผัน

ว ิถ ีช ีว ิตของผ ู ้คนทั ่วโลก สถานการณ์โรคระบาด “โคว ิด 19” ซ ึ ่งต ัวผ ู ้สร ้างสรรค์เองนั้น                     

ก็ประสบพบเจอกับเหตุการณ์ดังกล่าว สร้างความกดดัน ตึงเครียดให้ผู้สร้างสรรค์เป็นอันมาก 
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จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นนั้น ทำให้ผู้สร้างสรรค์นำแนวคิดถึงวิถีชีวิตแบบ New Normal    

วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ มาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากทฤษฏีที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรค์ผลงานชุด “จิตรกรรมร่วมสมัยในวิถีชีวิตแออัดของสังคมเมือง” เป็นผลงาน 

ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากจิตวิญญาณซึ่งติดตัวมาตั้งแต่เกิด ความเป็นคนไทย อยู่บนแผ่นดินไทย  

ที่นับเป็นแผ่นดินแม่ ที่ให้ข้าวให้น้ำ โอบอุ้มจนผู้สร้างสรรค์เติบโตมาเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ถูกปลูกฝัง

หล่อหลอม เอาวัฒนธรรมทางความเชื่อ ความประณีตงดงาม ความมีคุณค่าในเชิงช่าง  จนเกิดเป็น 

“อัตลักษณ์” ซึ่งอัตลักษณ์ของความเป็นไทยนั้นสามารถเห็นได้ชัดเจนจากผลงานจิตรกรรมไทยที่เรา

สามารถพบเห็นได้จากวัด ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ที่มีความงดงามและแสดงลักษณะของความเป็นชาติ 

ผู้สร้างสรรค์นั้นมีความชื่นชอบและเฝ้าสังเกตลักษณะความงดงาม ในการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

ที่ใช้กระบวนการทางเทคนิคสีฝุ่น ที่มีการใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น จากสนิมทอง หินสี แร่ต่าง ๆ   

มาผ่านกระบวนการสกัดทำเป็นสีที่ใช้ในการเขียนภาพจิตรกรรม ซึ่งสีฝุ ่นโบราณมีคุณสมบัติที่ดี      

คือเนื้อสีมีความคงทนไม่ซีดจืดจางง่าย แม้เวลาจะผ่านมาเป็นร้อยปี  

จากภูมิหลังของผู้สร้างสรรค์ที่เติบโตมาในสังคมชนบทที่มีความสงบ วิถีชีวิตเรียบง่าย แต่เมื่อ

เติบโตขึ้นมา จำเป็นต้องเข้าศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นจำเป็นต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมือง

หลวงที่มีแต่ความแออัด เบียดเสียด แก่งแย่ง แข่งขัน เพื่อได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการสอดคล้องกับทฤษฎี

ประสบการณน์ิยม (John Dewey) ที่กล่าวไว้ว่าประสบการณ์มีความสำคัญมากในการกระตุ้นให้เกิด

ความคิด ความคิดท่ีได้รับมาจากประสบการณ์ตรงอันเป็นตัวกระตุ้นเร้าให้ศิลปินนำพาแรงบันดาลใจ

มาจากสภาวะสะเทือนอารมณ์ ในแง่มุมที ่ผู ้สร้างสรรค์เกิดความเครียดและมีความรู ้สึกกดดัน     

อยากหลีกหนีจากภาวะที ่บ ีบคั ้น แต่เนื ่องจากความจำเป็นที ่ต ้องหางานทำประกอบอาชีพ              

ในเมืองหลวงต่อไป ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มุ่งเน้นอารมณ์ของความอึดอัด 

ของผู้คน ที่ต่อสู้เพื ่อให้มีชีวิตที่สมบูรณ์ดีขึ ้นทางวัตถุ  จนหลงลืมคุณค่าแห่งวิถีชีวิตที ่เรียบง่าย       

สงบแบบวิถีไทย 
 

3. การวิเคราะห์ศิลปินที่ทำการศึกษาเกี่ยวเนื่องกับงานสร้างสรรค์   

การเลือกศิลปินที ่ทำการศึกษานั ้น ผู ้สร้างสรรค์ได้ทำการศึกษาถึงแนวคิด เทคนิค           

และวิธีการสร้างสรรค์ของศิลปินที่มีแนวทางความคิดที่สอดคล้อง รวมถึงมีรูปแบบและกระบวนการ     
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ที่ผู้สร้างสรรค์ให้ความสนใจ ผลจากการศึกษาศิลปิน เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ พบว่า มีความงดงาม  

ของการจัดวาง รูปทรงเสา ในจังหวะ ลีลาหนักแน่นด้วยเส้นตรงดิ่งซึ่ง แข็งแรง สลับกับรูปทรงคน   

ในอากัปกิริยาเคลื่อนไหว แอบบังพิงเสา ยักเยื้องกระจายเรียงรายอยู่ตามตำแหน่งอันเชื่อมโยง

ต่อเนื ่อง โครงสีอบอุ ่น ให้อารมณ์ ศรัทธา ซึ ่งผู ้สร้างสรรค์ได้ร ับอิทธิพลของงานจิตรกรรม               

ในด้านการจัดวางรูปทรงของคนร่วมกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์ทำการจัดวาง

รูปทรงคนและกำหนดพื้นที่บนตัวสถาปัตยกรรมในพื้นที่เมืองหลวงที่มีความแออัด สอดคล้อง       

กับผลงานของ ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล ที่สร้างสรรค์ผลงานผสมผสานเก่าและใหม่เข้ามาอยู่ในช่วงเวลา

เดียวกัน ส่งผลให้ผุ ้สร้างสรรค์เกิดความสนใจที ่จะนำลักษณะของรูปทรงทางจิตรกรรมไทย            

อยู่ร่วมกันกับสถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่ ในลักษณะของความแออัด ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษางาน                  

ของสันติ ทองสุข และ อภิวัฒน์ บันลือ ที่มีลักษณะการสร้างสรรค์ที ่บีบอัดรูปทรงภายในพื้นที่         

อันจำกัดการแปรผันรูปทรงด้วยการยืด หด บีบ อัด ตัดทอน จนก่อเกิดเป็นกลุ่มรูปทรงที่เกาะเกี่ยว

กันแน่น ส่งผลให้ผ ู ้สร ้างสรรค์พัฒนาผลงานในลำดับต่อมาโดยการเชื ่อมโยงรูปทรงต่างๆ                 

ให้มีความอัดแน่นกันแสดงถึงภาวะความอึดอัด ในขณะที่ศิลปิน ทองไมย์ เทพราม และศิลปิน       

ชาวญี่ปุ่น Tetsuya lshida เป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานอันแสดงออกถึงความรู้สึกของความกดดัน 

การถูกบีบคั ้นทางอารมณ์ สามารถสังเกตได้จากลักษณะท่าทางของภาษากาย รวมถึงแววตา           

ที ่ไร้ความรู ้สึกเปรียบประดุจเป็นสิ ่งไร้ชีวิต ซึ ่งส่งผลให้ผู ้สร้างสรรค์เลือกสร้างรูปทรงของคน       

ภายใต้ภาพลักษณ์ของจิตรกรรมไทยที่มีลักษณะหน้าตาทรงผมเหมือนกันหมด การศึกษาศิลปิน       

ที่มีความโดดเด่นทางความคิด ปัญญา วิจินธนสาร ทำให้พบว่าศิลปินมีความกล้าที่จะใช้วัสดุสำเร็จรูป

และทำลายหน้าที่ของมันลง เปลี่ยนให้กลายเป็นวัตถุทางศิลปะ ซึ่งให้ความหมายที่แยบคายส่งผลให้ผู้

สร ้างสรรค ์สนใจท ี ่จะพ ัฒนาผลงานตนเองในช ุดส ุดท ้ายโดยการเล ือกใช ้ว ัสด ุสำเร ็จรูป                   

เช่น วัสดุที่อยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันของสภาวะโรคติดต่อโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้ต้องเปลี่ยนวิถี

ชีวิตของมนุษยชาติลงอย่างน่าตกใจ หน้ากากอนามัยกลายเป็นสิ ่งสำคัญ แอลกอฮอล์ล้างมือ        

ขาดตลาดจนเกิดการโก่งราคา และหาซื้อได้ยาก ผู้สร้างสรรค์จึงเลือกที่จะใช้สัญลักษณ์ที่ได้จากวัสดุ

สำเร็จรูปคือแกลลอนแอลกอฮอล์ โดยนำมาเขียนภาพผู ้คนในลักษณะจิตรกรรมไทยอัดแน่น     

ภายในขวดรวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยอันแสดงออกถึงความอึดอัด การต่อสู้แย่งชิง การเอาตัวรอด              

จากที่กล่าวมาทั ้งหมดนั้นผู ้สร้างสรรค์เกิดความลงตัวทั ้งความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์        

และสามารถเป็นแนวทางที่จะใช้พัฒนาผลงานในลำดับต่อไป 
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4. การค้นคว้าและทดลองเทคนิคสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project   

ระยะที่ 1) 

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 เป็นการแสดงออกในแนวความคิดเก่ียวกับ

วิถีชีวิตคนไทยในสังคมเมืองปัจจุบันในแง่มุมต่าง ๆ มาร้อยเรียงผ่านมุมมองแบบศิลปะไทยประเพณี

ด้วยการแสดงออกในรูปแบบจิตรกรรมไทยแนวประเพณีเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะความเป็นอดีต

ที่เข้ามาผสมผสานกับความเป็นปัจจุบัน และเป็นสื่อในการกระตุ้นเตือนให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจ 

และตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะไทยอันเป็นศิลปะประจำชาติ โดยการสืบค้นหาทดลองวัสดุโดยใช้

เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ที่มีความเหมาะสมให้ตรงตามแนวความคิด  
 

แนวความคิดผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ชิ้นที่ 1 

ผู้สร้างสรรค์ต้องการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อแสดงออกเป็นลักษณะของสมุดไทย ซึ่งหมายถึง

คำเรียกกระดาษเขียนหนังสือที่เป็นเอกสารใช้ในการบันทึกในสมัยโบราณ ซึ่งผู ้สร้างสรรค์ได้นำ

แนวคิดของการทำสมุดไทยนี้มาประยุกต์ใช้ ให้เกิดเป็นผลงานจิตรกรรมไทยสื่อผสม อันแสดงออกถึง

ความรู้สึกที่ผู้สร้างสรรค์มีต่อการใช้ชีวิตภายในเมืองหลวง ที่แออัด เต็มไปด้วยผู้คน ภายในสมุดไทย

แสดงจิตรกรรมไทยร่วมสมัยนำเสนอวิถีชีวิตบนท้องถนน การใช้ชีวิตในการเดินทางของผู ้คน         

ในสังคมเมือง ที่ต้องเผชิญปัญหาในการเดินทางในทุก ๆ วันแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้   
 

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 สร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคจิตรกรรมไทยสื่อผสม ผลงานแสดงออกเป็นลักษณะรูปแบบ  

ของสมุดไทย โดยตัวสมุดทำด้วยกระดาษสา ปูทับบนกระดาษชานอ้อย เพ่ือเป็นโครงสร้างให้กระดาษ

มีความแข็งแรง สามารถคงตัวในการติดตั้งได้ไม่คดงอ และเลือกใช้สีอะครีลิคที่มีลักษณะคล้ายสีฝุ่น

โบราณในการลงสี เพ่ือความคงทน สามารถกันน้ำและลงสีซ้ำได้หลายครั้ง สร้างค่าน้ำหนัก อ่อนกลาง

แก่ ตามท่ีต้องการได้ 
  

วิธีการนำเสนอ 

จัดวางผลงานในลักษณะการวางบนแท่นโดยตั้งองศาเฉียงเพื่อให้ผลงานอยู่ในระดับสายตา

เหมาะสมกับการดู เช่นเดียวกันกับการเปิดหนังสือที่ถูกคลี่ออกในลักษณะพับ  
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ปัญหาในการสร้างสรรค์ 

ผู้สร้างสรรค์ได้พบปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์จากผลงาน จากการเลือกใช้กระดาษสา     

ที่เป็นพ้ืนรองรับในการเขียนจิตรกรรม ข้อเสียคือกระดาษสาซึมน้ำได้ง่ายจึงเป็นอุปสรรคในการเขียน  

ไม่สามารถควบคุมเส้นให้คมชัดได้และกระดาษชานอ้อยที่นำมาใช้ในการทำโครงสร้างก็มีความหนา

เกินไปทำให้ตัวสมุดไทยมีความหนามาก จึงจำเป็นต้องคิดแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ ้น  แต่ก็มีข้อดีคือ        

ได้แสดงถึงเอกลักษณ์ของไทยที่มีการใช้กระดาษสานี้ ในการทำสมุดไทยมาแต่โบราณ 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 22 ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ผลงานก่อนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

   ชื่อผลงาน  สังคมเมืองหลวง 1 

                       ปี พ.ศ.  2563 

                       เทคนิค  จิตรกรรมไทยสื่อผสม 

                       ขนาด  120 X 100 เมตร 

            ที่มา:   ผู้สร้างสรรค์ 

แนวความคิดผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ชิ้นที่ 2 

ผู้สร้างสรรค์ต้องการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือแสดงออกเป็นลักษณะของสมุดไทย ซึ่งมีลักษณะ

เป็นสมุดที่ใช้บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ ซึ่งเป็นการบันทึกตามแนวทางแบบ

โบราณที่บันทึกสืบทอดกันมา การนำเสนอวิถีชีวิตของผู้คนในชมชุนเมือง ที่ผู้สร้างสรรค์ต้องใช้ชีวิต

ร่วมด้วยเช่น การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นอีกช่องทางเลือกหนึ่งของผู้คนในสังคมเมืองที่พยายาม
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หนีการจราจรที่ติดขัดบนท้องถนน ทำให้พบเจอผู้คนมากมายที่ต่างเบียดเสียดยัดเยียด แก่งแย่งกัน 

อันแสดงออกถึงความอึดอัด ที่ผู้สร้างสรรค์รู้สึกถึงวิถีชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัตน์    

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

สร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคจิตรกรรมไทยสื่อผสม ผลงานแสดงออกเป็นลักษณะรูปแบบของ

สมุดไทย ตัวสมุดทำด้วยกระดาษสาปูทับบนกระดาษสีน้ำตาลหรือที ่เร ียกว่ากระดาษคราฟท์           

ที่มีคุณลักษณะพิเศษที่สามารถคงตัวได้ดี มีความเหนียวทนต่อแรงดึง มีเนื้อที่หนาขึ้น ไม่ยับย่น      

ผิวด้าน ผู ้สร้างสรรค์จึงเลือกนำมาใช้ เป็นโครงสร้างให้ผลงานมีความแข็งแรง สามารถคงตัว           

ในการติดตั้งได้ไม่คดงอ โดยเลือกใช้สีอะคริลิคที่มีลักษณะคล้ายสีฝุ่นโบราณในการลงสี เพื่อช่วย     

ในการปรับแก้ผลงานได้หลายครั้งโดยไม่ทำให้กระดาษที่รองรับเปื่อยยุ่ย ตรงตามแนวคิดได้มากที่สุด  

วิธีการนำเสนอ 

จัดวางผลงานในลักษณะการวางบนแท่นโดยการวางตั้งฉากในแนวดิ่ง ด้วยการคลี่กางออก 

ให้ระยะการมองอยู่ในระดับสายตาเหมาะสมกับการดู 
 

ปัญหาในการสร้างสรรค์ 

ผู้สร้างสรรค์ได้พบปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์จากผลงาน ได้ปรับปรุงการใช้กระดาษสา  

ที่เป็นพื้นรองรับในการเขียนจิตรกรรมเพื่อไม่ให้กระดาษสาดูดซึมสีมากจนเกินไป ปรับปรุงโดยการ  

ใช้กาวน้ำใสทารองพื้นก่อนการเขียนจิตรกรรมเพื่อกันซึมในขณะระบายสี  และกระดาษชานอ้อย       

ที่นำมาใช้ในการทำโครงสร้างก็มีความหนาเกินไปทำให้ตัวสมุดไทยมีความหนามาก ผู้สร้างสรรค์    

จึงแก้ไขโดยการใช้กระดาษคราฟท์ที่มีความบางกว่าแต่สามารถใช้เป็นโครงสร้างอย่างดีได้ไม่คดงอ

หรืออ่อนพับในการจัดแสดง  
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ภาพที่ 23 ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ก่อนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานชิ้นที่ 2 

                  (1)  ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของ ผลงานชิ้นที่ 2  (แสดงรายละเอียด) 

                  (2)  ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของ ผลงานชิ้นที่ 2  (แสดงภาพรวม) 

                  ชื่อผลงาน  สังคมเมืองหลวง 2 

                  ปี พ.ศ.  2563 

                  เทคนิค  จิตรกรรมไทยสื่อผสม 

                  ขนาด  ขนาด 60 X 100 เซนติเมตร 

                  ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 
 

แนวความคิดก่อนผลงานวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ชิ้นที่ 3 

ผู้สร้างสรรค์ต้องการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อแสดงออกเป็นลักษณะของสมุดไทย  นำเสนอวิถี

การดำรงชีวิตของคนในสังคมเมืองที ่ติดอยู ่กับค่านิยมทางวัตถุ และสถานที่ที ่มีความทันสมัย         

ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับสิ่งเหล่านี้ในแต่วัน มีความวุ่นวายแออัดด้วยจำนวนผู้คน ความจำเจ น่าเบื่อ 

ไม่มีความสุข ลักษณะผู้คนในภาพแสดงอารมณ์หน้าตาแบบเฉื่อยชา ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อให้แสดง

ถึงการป้องกันอากาศท่ีไม่บริสุทธิ์  
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เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 สร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคจิตรกรรมไทยสื่อผสม ผลงานแสดงออกเป็นลักษณะรูปแบบ 

ของสมุดไทย ตัวสมุดทำด้วยกระดาษสาปูทับบนกระดาษสีน้ำตาลหรือที่เรียกว่ากระดาษคราฟท์  

โดยใช้กาวน้ำใสผสมน้ำกาแฟ ทารองพื ้นก่อนการเขียนจิตรกรรมสำหรับกันซึมในขณะลงสี       

สาเหตุที่ใส่น้ำกาแฟเพื่อเป็นการย้อมสีของกระดาษสาซ่ึงต้องการให้บรรยากาศของภาพจิตรกรรม

แสดงถึงความรู้สึกความไม่สดใส ไม่มีความสุข มีการเขียนจิตรกรรมเป็นภาพของตัวผู้สร้างสรรค์เอง

และตัดออกมาให้เป็นลอยตัวนำมาติดร่วมลงในตัวสมุดไทยให้เกิดมิติ การจัดภาพในผลงานชิ้นนี้      

มีการนำเสนอองค์ประกอบภาพแบบมองจากท่ีสูงลงมา (Bird eye view) 

วิธีการนำเสนอ 

จัดวางผลงานในลักษณะวางบนแท่น โดยวางพาดบนไม้คานและห้อยคลี่กางลงมาให้ระยะ

การมองอยู่ในระดับสายตาเหมาะสมกับการดู ซึ ่งเป็นการนำเสนอแบบโบราณดังจะเห็นได้จาก

ภาพเขียนจีน ภาพพิมพ์ญี่ปุ่น ภาพเขียนภาพพระบฏที่สามารถพบเห็นได้ในงานบุญของศาสนาพุทธ

ไทยแต่โบราณ ซึ ่งผู ้สร้างสรรค์มีความชื ่นชอบและเห็นถึงคุณค่า ด้านมุมมองที ่เป็นแนวตั้ง            

และสามารถจัดเก็บได้ง่าย มากกว่างานที่อยู่บนผืนผ้าใบ     

ปัญหาในการสร้างสรรค์ 

 ผู้สร้างสรรค์ได้พบปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์จากผลงาน คือการใช้สีโทนภาพที่เป็น        

สีเอกรงค์ทั้งหมดทำให้ภาพขาดความน่าสนใจ ชิ้นนี้ควรเพิ่มสีตามเสื้อผ้าของผู้คนหลายสีเข้าไปให้

มากขึ้น เพ่ือดึงความสนใจในรูปทรงให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น  
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ภาพที่ 24  ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ผลงานก่อนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 

                   ชื่อผลงาน สังคมเมืองหลวง 3 

                   ปี พ.ศ.  2563 

                   เทคนิค  จิตรกรรมไทยสื่อผสม 

                   ขนาด  120 X 100 เมตร 

                   ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์  
 

แนวความคิดก่อนผลงานวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ชิ้นที่ 4 

ผู้สร้างสรรค์ต้องการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อแสดงออกเป็นลักษณะของสมุดไทย นำเสนอวิถี

การดำรงชีวิตของคนในสังคมเมือง ที่แต่ละวันต้องมีชีวิตกับการเดินทาง เผชิญกับความแออัด      

ของผู ้คนที ่ต่างแก่งแย่งการใช้ยานพาหนะในการประกอบกิจต่าง  ๆ ของตน และปัญหามลพิษ      

ทางอากาศที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้คนใส่หน้ากากอนามัยเพื่อให้แสดงถึงการป้องกันมลพิษทางอากาศ 

ผู้คนต่างไม่สนใจกันได้แต่สนใจเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือสื่อสารที่เป็นค่านิยมในสังคมปัจจุบัน 
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เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 สร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคจิตรกรรมไทยสื่อผสม ผลงานแสดงออกเป็นลักษณะรูปแบบของ

สมุดไทย ตัวสมุดทำด้วยกระดาษสาปูทับบนกระดาษสีน้ำตาลหรือที ่เร ียกว่ากระดาษคราฟท์           

ใช้สีอะคริลิคในการลงสีภาพ โดยการจัดภาพในผลงานชิ้นนี้มีการจัดองค์ประกอบภาพแบบมองจาก 

ที่สูงลงมา (Bird eye view) แสดงให้เห็นถึงผู้คนเบียดเสียดยัดเยียดอยู่ในตู้รถไฟฟ้า มีการเพิ่มสี

หลายสีเข้าไปตามเสื้อผ้าของผู้คนต่าง ๆ ให้เกิดความแตกต่างและหลากหลายให้อารมณ์ความรู้สึก

วุ่นวายขึ้น 
 

วิธีการนำเสนอ 

 จัดวางผลงานในลักษณะวางบนแท่น นำเสนอในรูปแบบการจัดวางคลี่พาดสมุดไทยระนาบ

กับพ้ืน ให้ระยะการมองอยู่ในระดับสายตาเหมาะสมกับการดู 
 

ปัญหาในการสร้างสรรค์ 

 ผู้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 4 พบปัญหา วัสดุที่ใช้เป็นพื้นที่รองรับในการเขียนจิตรกรรม   

ยังให้ความรู ้ส ึกสื ่อความหมายให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในสังคมเมืองปัจจุบันน้อยเกินไป           

จากปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดตั้งแต่ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ถึงผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 

ระยะที่ 4 นั้น ทำให้ผู ้สร้างสรรค์ทราบถึงปัญหา เทคนิค วิธีการ แนวทางที่สามารถนำมาแก้ไข       

และพัฒนาในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ให้ออกมาสมบูรณ์ได้เป็นลำดับต่อไป 
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ภาพที่ 25 ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ผลงานก่อนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 

                   ชื่อผลงาน สังคมเมืองหลวง 4 

                   ปี พ.ศ.  2563 

                   เทคนิค  จิตรกรรมไทยสื่อผสม 

                   ขนาด  120 X 100 เมตร 

                   ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 
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5. การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชิ้นที่ 1 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นการนำเสนอผลงานที่มุ่งเน้นอันเกิดจากแนวความคิด 

เรื่องจิตรกรรมไทยร่วมสมัยในวิถีชีวิตแออัดของสังคมเมือง โดยแสดงออกให้เห็นมุมมองที่สะท้อน    

วิถีไทยในเมืองหลวงยุคปัจจุบันที ่ผ ู ้สร้างสรรค์ได้ร ับมาจากประสบการณ์ในชีว ิตประจำวัน                

ที่ต ้องพบเจอซึ ่งตรงกับทฤษฎีประสบการณ์น ิยมอันมีความสำคัญในการอธ ิบายความคิด           

นำมาร้อยเรียงสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคจิตรกรรมไทยสื่อผสมให้มีความลงตัวดังต่อไปนี้ 
 

แนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ์  

 ผู้สร้างสรรค์ต้องการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกให้เห็นถึงวิถีชีวิตไทยในสังคมเมือง        

ที่ตัวผู้สร้างสรรค์ได้พบเจอปัญหาในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนที่หลากหลายจำนวนมากในแต่ละวัน    

ซ ึ ่งต ้องพบกับปัญหาความอัดย ัดเย ียดในการใช้ ยวดยานพาหนะเพ ื ่อการเด ินทางร ่วมกัน               

ต้องผจญกับฝุ ่นควันมลพิษทางอากาศ (PM 2.5) และวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID -19)          

ที่กำลังระบาดอันเป็นปัญหาสำคัญของระดับประเทศและระดับโลก ในขณะนี้  
 

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ว ัสดุประตูรถยนต์มาเป็นพื ้นที ่รองรับในการเขียนจิตรกรรม         

ด้วยเทคนิคสีอะครีลิคที่มีลักษณะโทนสีไทยโบราณคล้ายสีฝุ่น  
 

วิธีการนำเสนอ 

 ผลงานเป็นลักษณะเทคนิคจิตรกรรมไทยสื ่อผสม นำเสนอจัดวางบนพื ้น มีขาเหล็ก         

เป็นฐานตั้งชิ้นงาน  
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ภาพที่ 26  ผลงานสร้างสรรค์ภาพร่างและผลงานเสร็จสมบูรณ์วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

                              ชื่อผลงาน วิถีไทยในสังคมเมือง 1 

                              (1) ภาพร่างผลงานแบบ 

         (2) ผลงานเสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

                              ปี พ.ศ.  2563 

                              เทคนิค  จิตรกรรมไทยสื่อผสม 

                              ขนาด  113 X 70 เซนติเมตร 

                             ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                (1)                                                       (2) 
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ภาพที่ 27  ผลงานสร้างสรรค์ภาพร่าง  วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

                                   (1) ภาพร่างประตูรถยนต์พร้อมขาตั้ง  

                                   (2) ภาพร่างบนประตูรถยนต์ 

                                   ปี พ.ศ.  2563 

                                   เทคนิค  จิตรกรรมไทยสื่อผสม 

                                   ขนาด  113 X 70 เซนติเมตร 

                                 ที่มา:   ผู้สร้างสรรค์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

(1)                                                     (2) 
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ภาพที่ 28  ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

                                  (1) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์    

                                  (2) ภาพรายละเอียดผลงาน   

                                  (3) ภาพรายละเอียดผลงาน    

                                  ปี พ.ศ.  2563                                      

                                  เทคนิค  จิตรกรรมไทยสื่อผสม                 

                                  ขนาด  ขนาด 113 X 70 เซนติเมตร   

                                  ที่มา:   ผู้สร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

 

                      (2)                                                   (3) 
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ภาพที่ 29  ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

                                   ชื่อผลงาน  วิถีไทยในสังคมเมือง 1 

                                   ปี พ.ศ.  2563 

                                   เทคนิค  จิตรกรรมไทยสื่อผสม 

    ขนาด  113 X 70 เซนติเมตร 

       ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์  
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แนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชิ้นที่ 2 

ผู้สร้างสรรค์ต้องการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกให้เห็นถึงวิถีชีวิตไทยในสังคมเมือง        

ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้นำเสนอผู้คนที่เบียดเสียดยัดเยียดอยู่ในรถประจำทาง    

ทุกคนใส่หน้ากากป้องกันเชื้อโรคและมลพิษ อันเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
 

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้วัสดุประตูรถประจำทางมาเป็นพื้นที่รองรับในการเขียนจิตรกรรม 

ด้วยเทคนิคสีอะคริลิคที่มีลักษณะโทนสีคล้ายสีฝุ่นโบราณ  
 

วิธีการนำเสนอ 

 ผลงานเป็นลักษณะเทคนิคจิตรกรรมไทยสื ่อผสม นำเสนอจัดวางยกลอยตัวจากพ้ืน         

โดยมีขาตั ้งเหล็กที ่มีฐานบนพื้น การยกผลงานขึ ้นเป็นการเน้นให้ผลงานดูโดดเด่นมากยิ ่งขึ้น           

ในระยะการมองทีอ่ยู่ในระดับสายตา  
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ภาพที่ 30  ผลงานสร้างสรรค์เสร็จภาพร่างและผลงานเสร็จสมบูรณ์วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

                      ชื่อผลงาน วิถีไทยในสังคมเมือง 2 

                      (1) ภาพร่างผลงานแบบ   

                      (2) ผลงานเสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

                      ป ีพ.ศ.  2563 

                      เทคนิค  จิตรกรรมไทยสื่อผสม  

                      ขนาด   194 X 192 เซนติเมตร 

                     ที่มา:   ผู้สร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (1)                                                         (2) 
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ภาพที่ 31  ผลงานสร้างสรรค์ภาพร่าง วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

                            (1) ภาพร่างประตูรถเมล์  

                            (2) ภาพร่างแสดงเรื่องราวรายละเอียดในประตูรถเมล์ 

                            (3) ภาพร่างแสดงเรื่องราวรายละเอียดในช่องกระจกประตูรถเมล์ 

                            ปี พ.ศ.  2563 

                            เทคนิค  จิตรกรรมไทยสื่อผสม  

                            ขนาด  194 X 192 เซนติเมตร 

                           ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)                                                      (2) 

 

 

 

 

 

                                                         (3) 
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ภาพที่ 32  ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

                             (1) ภาพรายละเอียดผลงาน   

                             (2) ภาพรายละเอียดผลงาน   

                             (3) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ 

                             ปี พ.ศ.  2563                                                

                             เทคนิค  จิตรกรรมไทยสื่อผสม       

                             ขนาด 194 X 192 เซนติเมตร     

                   ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 

 

                                                         

 

(2) 

 

 
 

                                                         

 

(3) 

 

(3) 
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ภาพที่ 33  ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

                             ชื่อผลงาน วิถีไทยในสังคมเมือง 2 

                             ปี พ.ศ.  2563 

                             เทคนิค จิตรกรรมไทยสื่อผสม  

                             ขนาด  194 x 192 เซนติเมตร 

                             ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 
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แนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชิ้นที่ 3 

ผู้สร้างสรรค์ต้องการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกให้เห็นถึงวิถีชีวิตไทยในสังคมเมือง          

ที่ผ ู ้สร ้างสรรค์ได้ประสบกับปัญหาโดยตรงจากสภาวะสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า       

(COVID -19) ของบ้านเมืองในปัจจุบัน และเป็นปัญหาใหญ่ในระดับโลก ซึ ่งก่อให้เกิดปัญหา        

ผู้คนมีความต้องการใช้หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ เป็นจำนวนมาก ช่วงวิกฤตการณ์นี ้เอง       

ได้ม ีความเห ็นแก่ต ัวในบุคคลบางกลุ ่มที ่ขาดคุณธรรม จร ิยธรรม กักต ุนหน้ากากอนามัย               

และแอลกอฮอล์เพื่อหวังกำไรอันมหาสาร จึงเกิดภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์   

ในผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นนี ้ ผู ้สร้างสรรค์ได้นำเสนอผลงานผ่านจิตรกรรมไทยแนวประเพณี             

สื ่อให้เห็นถึงผู ้คนที ่เบียดเสียดยัดเยียดอยู ่ในแกลลอนแอลกอฮอล์ ผู ้คนในสังคมต่างแก่งแย่ง   

หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์สะท้อนถึงจิตใจของมนุษย์ที่เสื่อมถอยลง และกลัวความตาย 
 

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้วัสดุหลักคือแกลลอนแอลกอฮอล์ และกล่องอะคริลิคใส มาเป็นพื้นที่

รองรับในการเขียนจิตรกรรม ด้วยเทคนิคสีอะคริลิคที่มีลักษณะโทนสีคล้ายสีฝุ่นโบราณ บนแกลลอน

แอลกอฮอล์กับกล่องอะคริลิคใส เขียนจิตรกรรมเล่าเรื ่องราวให้สัมพันธ์ต่อเนื ่องตามแนวคิด         

ของผู้สร้างสรรค์ 
 

วิธีการนำเสนอ 

 ผลงานเป็นลักษณะเทคนิคจิตรกรรมไทยสื ่อผสม นำเสนอจัดวางผลงานในลักษณะ         

วางบนแท่น สามารถดูได้รอบด้าน 
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ภาพที่ 34  ผลงานสร้างสรรค์ภาพร่างและผลงานเสร็จสมบูรณ์วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

                             ชื่อผลงาน วิถีไทยในสังคมเมือง 3 

                             (1) ภาพร่างผลงานแบบ   

                             (2) ผลงานเสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

                             เทคนิค  จิตรกรรมไทยสื่อผสม  

                             ปี พ.ศ.  2563 

                             ขนาด  30 x 132 เซนติเมตร  

                             ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                     (1)                     

 

 

 

 

 

                                    

                                                      (2)        
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ภาพที่ 35  ผลงานสร้างสรรค์ภาพร่าง วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

                             (1) ภาพร่างขวดแอลกอฮอล์    (2) ภาพร่างแสดงรายละเอียด 

                             (3) ภาพร่างแสดงรายละเอียด  (4) ภาพร่างแสดงรายละเอียด 

                             เทคนิค  จิตรกรรมไทยสื่อผสม 

                             ปี พ.ศ.  2563 

                             ขนาด  30 x 132 เซนติเมตร  

                            ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)                                                      (2)            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           (3)                                                      (4)                                                     
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ภาพที่ 36  ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

                                   ชื่อผลงาน  วิถีไทยในสังคมเมือง 3 

                                   เทคนิค  จิตรกรรมไทยสื่อผสม 

                                   ปี พ.ศ.  2563 

                                   ขนาด  30 x 132 เซนติเมตร 

                                   ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 
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แนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชิ้นที่ 4 

ผู้สร้างสรรค์ต้องการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกให้เห็นถึงวิถีชีวิตไทยในสังคมเมือง     

จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID -19) ระบาดในประเทศไทยส่งผลให้ทุกคน       

ต้องกักตัวอยู่กับบ้าน ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้นำเสนอผลงานผ่านจิตรกรรมไทย

แนวประเพณี สื่อให้เห็นบรรยากาศเมืองหลวงสะท้อนกับเงากระจกหน้าต่างห้องพักที่ตัวผู้สร้างสรรค์

ได้อาศัยอยู่แสดงบรรยากาศเมืองหลวงที่แออัดไปด้วยตึกอาคารบ้านเรือน ในช่วงเวลาที่อยู่ท่ามกลาง

ความเงียบเหงา ถนนหนทางที ่เต ็มไปด้วยผู ้คนและการจราจรแออัด คับคั ่งที ่ เคยเป็นปกติ            

กลับเงียบสงัดไร้ผู้คน 
 

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้วัสดุบานหน้าต่างที่เป็นกระจกใส มาเป็นพื้นที่รองรับในการเขียน

จิตรกรรม หลังกระจกเขียนจิตรกรรมซ้อนเป็นรูปตัวผู้สร้างสรรค์  ใช้เทคนิคสีอะคริลิคที่มีลักษณะ  

โทนสีคล้ายสีฝุ่นโบราณเขียนจิตรกรรมเล่าเรื่องราวให้สัมพันธ์ต่อเนื่องตามแนวคิดของผู้สร้างสรรค์ 
 

วิธีการนำเสนอ 

 ผลงานเป็นลักษณะเทคนิคจิตรกรรมไทยสื่อผสม นำเสนอในลักษณะการแขวนติดผนัง  
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ภาพที่ 37  ผลงานสร้างสรรค์ภาพร่างและผลงานเสร็จสมบูรณ์วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 

                         ชื่อผลงาน วิถีไทยในสังคมเมือง 4 

                         (1) ภาพร่างผลงาน 

                         (2) ภาพร่างผลงาน 

                         เทคนิค  จิตรกรรมไทยสื่อผสม  

                         ปี พ.ศ.  2563 

                         ขนาด  120 x 110 เซนติเมตร 

                        ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

(2) 
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ภาพที่ 38  ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 

                                   ชื่อผลงาน  วิถีไทยในสังคมเมือง 4 

                                   เทคนิค  จิตรกรรมไทยสื่อผสม 

                                   ปี พ.ศ.  2563 

                                   ขนาด  120 x 110เซนติเมตร 

                                 ที่มา:   ผู้สร้างสรรค์ 
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6. การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดจิตรกรรมไทยร่วมสมัยในวิถีชีวิตแออัดของสังคมเมือง 

ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์กรอบทฤษฎีประสบการณ์นิยมของจอห์น ดิวอ้ี 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

 

 

เรื่อง การวิเคราะห์ 

1.วิเคราะห์แนวคิดด้วยกรอบทฤษฎี

ประสบการณ์นิยมของจอห์น ดิวอ้ี 

ผลงานช ิ ้นท ี ่  1 ,2 ,3 ,4  การสร ้ างสรรค ์ผลงาน   

จ ิ ต ร ก ร ร ม ไท ย ร ่ ว ม ส ม ั ย ใ น ว ิ ถ ี ช ี ว ิ ต แ อ อั ด                 

ของส ั งคมเม ือง  โดยนำแนวความค ิดทฤษฎี

ป ร ะสบกา รณ ์ น ิ ย ม  ม าช ่ ว ย ในกา รอธ ิ บ า ย 

ประสบการณ์ในชีว ิตประจำวันกับประสบการณ์

ส ิ ่ ง แวดล ้อม  ความทรงจำก ับประสบการณ์                

ท ี ่จดจำฝ ังใจ ท ี ่ เร ียกว ่าประสบการณ์แท ้นั้ น          

เป็นสิ่งที่มีความหมาย มีความสำคัญ ซึ่งแต่ละคน   

อาจมีประสบการณ์แท้ แตกต่างกันไปขึ ้นอยู ่กับ

ภาวะการณ์ต ่าง ๆ ท ี ่แต ่ละคนประสบพบเจอ       

เช ่น ความเศร ้าหมอง ความผ ิดหว ัง ความรัก      

ความกลัว ความเสียใจ ซึ่งศิลปินผู้มีประสบการณ์แท้ 

ก ็อาจนำประสบการณ์เหล ่าน ี ้แปรเปล ี ่ยนเป็น

ประสบการณ์เชิงสุนทรียภาพ มาใช้ในการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะของตน (กำจร สุนพงษ์ศรี , 2556)     

จากข้อมูลที่กล่าวจะเห็นได้ว่าทฤษฎีประสบการณ์

นิยมของจอห์น ดิวอี ้ ที ่กล่าวถึงประสบการณ์แท้

เหล ่าน ี ้แปรเปล ี ่ยนปร ุงแต่งเป ็นประสบการณ์        

เชิงสุนทรียภาพ มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ของตน 
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ตารางท่ี 6  การวิเคราะห์แนวคิดจิตวิญญาณความเป็นไทย  

เรื่อง การวิเคราะห์ 
1.วิเคราะห์แนวคิดจิตวิญญาณความ
เป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานช ิ ้ นที่  1 ,2 ,3 ,4  การสร ้ า งสรรค ์ ผลง าน       
จิตรกรรมไทยร่วมสมัยในวิถีชีวิตแออัดของสังคมเมือง 
โดยนำแนวความคิดจิตวิญญาณ หมายถึง พลังจิต    
อันเป็นวิสัยจำเพาะของปัจเจกบุคคล ที่ช่วยผลักดัน   
ให้ประกอบกิจกรรมหรือการแสดงออกที ่โดดเด่น    
เกินวิสัยของคนทั ่วไป เข้าใจว่าคำว่า จิตวิญญาณ       
มีความหมายตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า spiritual   
หร ือ spirituality ในส ่วนท ี ่หมายถ ึ ง  สต ิป ัญญา          
ท ี ่ แฝงอย ู ่ ในจ ิตใจระด ับท ี ่ ล ึกล ้ ำละเอ ียดอ ่อน           
กว ่าความร ู ้ส ึกนึกคิดทั ่วไป ซ ึ ่งก ่อพลังจ ิตมุ ่งมั่น    
กระทำการใด ๆ เพื ่อให้บรรลุผลสำเร็จเพื ่อคนอ่ืน      
จะได ้ถ ือเป ็นแบบอย่างและประพฤติปฏิบ ัต ิตาม                 
ถ ้ า เ ร า เ ช ื ่ อ ว ่ า  จ ิ ต ว ิ ญญาณ เ ป ็ น พล ั ง ส ำ คั ญ                  
และเพื่อให้คนไทยมีความเป็นคนไทยด้วยจิตวิญญาณ              
ก ันให ้มากท ี ่ส ุด  ผ ู ้สร ้างสรรค ์ก ็ ได ้นำแนวค ิดนี้              
ม า ใ ช ้ ใ น ก า รปล ุ ก จ ิ ต ส ำน ึ ก ใ นคว ามร ั ก ช า ติ                  
เป ็นจ ิตว ิญญาณที ่ฝ ังแน ่นในจ ิตใจผ ู ้สร ้างสรรค์         
ด้วยการนำเสนอมุมมองแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมัย 
 
 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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ตารางท่ี 7  การวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีอัตลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทย  

เรื่อง การวิเคราะห์ 
2.วิเคราะห์แนวคิดด้วยกรอบทฤษฎีอัตลักษณ์
ของงานจิตรกรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานชิ ้นที ่ 1,2,3,4 การสร้างสรรค์ผลงาน
จ ิตรกรรมไทยร ่วมสม ัยในว ิถ ีช ี ว ิตแออัด        
ของสังคมเมือง โดยนำแนวความคิดทฤษฎี          
อัตลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทย ที่มีลักษณะ
เฉพาะตัวมีล ักษณะเป็นแบบอย่างของไทย      
ที่แตกต่างจากศิลปะของชนชาติอ่ืนอย่างชัดเจน 
ถึงแม้จะมีอิทธิพลศิลปะของชาติอ่ืนอยู ่บ้าง    
แต ่ก ็ด ัดแปลง คล ี ่คลาย ต ัดทอนจนเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของตนเองได้อย่างสวยงาม 
ลงต ั วล ั กษณะอ ุดมคต ิ  เป ็นภาพ 2 ม ิติ              
ใช้สีแบบเอกรงค์ คือ ใช้หลายสี แต่มีสีที่โดดเด่น      
เพียงสีเดียว เนื้อเรื่องและความสำคัญของภาพ 
เช ่น ร ูป เทวดา นางฟ ้า  กษ ัตร ิย์  นางรำ           
จะมีลักษณะเด่นงามสง่าด้วยลีลาอันอ่อนช้อย 
แสดงอารมณ์ความรู้สึกปีติยินดี หรือเศร้าโศก
เสียใจ ด้วยอากัปกิริยาท่าทาง ถ้าเป็นรูปยักษ์ 
มาร ก็แสดงออกด้วยท่าทางที่บึกบึน แข็งแรง 
(คณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำหนังสือเมืองไทย
ของเรา. 2535, น. 44) ภาพปราสาทราชวัง   
เครื ่องสูงต่างๆ ของพระราชามหากษัตร ิย์        
มีสีสัน ปิดทอง ตัดเส้น อย่างงดงาม (สารานุกรม
ไทยฉบ ับเยาวชน. ไม ่ระบ ุป ี )  จากข ้อมูล            
ท ี ่ กล ่ า วจะ เห ็น ได ้ ว ่ าทฤษฎ ี อ ั ตล ั กษณ์               
ทำให้ผู ้สร้างสรรค์เกิดความรักและประทับใจ         
เ ป ็ น อ ย่ า ง ม า ก  จ ึ ง เ ล ื อ ก น ำ แ น ว ท า ง                  
การสร ้ างสรรค ์ศ ิ ลปะไทยแนวประเพณี             
น ี ้มาร ้อยเร ียงร ่วมก ับแนวค ิดสร ้างสรรค์          
จนเกิดเป็นผลงานที่เอกลักษณ์เฉพาะตน 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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ตารางท่ี 8  การวิเคราะห์กรอบทฤษฎีลัทธิสัญลักษณ์นิยมของงานจิตรกรรมไทย  

เรื่อง การวิเคราะห์ 
1.ว ิ เคราะห ์แนวค ิดด ้วยกรอบทฤษฎีล ัทธิ
สัญลักษณ์นิยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานชิ ้นที ่ 1,2,3,4 การสร้างสรรค์ผลงาน
จ ิตรกรรมไทยร ่วมสม ัยในว ิถ ีช ี ว ิตแออัด        
ของสังคมเมือง โดยนำแนวความคิดทฤษฎีลัทธิ
ศ ิลปะน ิยม สร ้างสรรค ์ เป ็นผลงานศ ิลปะ     
ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลัทธิธรรมชาตินิยม 
(Naturalism) และล ัทธ ิส ัจน ิยม (Realism)  
เป ็นกระบวนการท ี ่ ข ัดแย ้ งก ับความเชื่อ          
ในอุดมคติ แต่สนับสนุนลัทธิที่เกี่ยวกับสิ่งที่คิด
แ ล ะ จิ น ต น า ก า ร ใ น ห ้ ว ง ค ว า ม ร ู ้ สึ ก                  
เน ้นเร ื ่องศาสนาเป ็นหล ัก โดยส ่วนใหญ่         
ก า ร ส ร ้ า ง อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ แ ล ะ ล ั ก ษ ณ ะ              
ก า ร ส ร ้ า ง ภ า พ ใ น ร ู ป แ บ บ ส ั ญ ล ั ก ษ ณ์                 
เ ป ็ นหล ั ก  โ ดยการบ ่ งบอกคว ามห มาย           
จากสัญลักษณ์นั้น ๆ ทั้งนี้อาจจะเป็นนามธรรม     
ในรูปแบบของศิลปะ หรือวัสดุที่ใช้ในชีวิตจริง 
ที ่ศิลปินนำมาแทนค่า สัญลักษณ์ที ่ใช้ในงาน
สร ้างสรรค ์ว ิทยาน ิพนธ ์น ี ้ค ือการหย ิบยก   
ร ูปทรงในลักษณะจ ิตรกรรมไทยประเพณี                
ด ้ ว ย ก า ร ต ี ค ว า ม ใ ห ม่  ใ น บ ร ิ บ ท ใ ห ม่                     
ท ี ่ แ ส ด งออกถ ึ ง เ ร ื ่ อ ง ร า ว ข อ ง ว ิ ถ ี ช ี วิ ต                
คนเมืองหลวง (ลีลา พรหมวงศ์, 2560, น. 24)  

 ที่มา: ผู้สร้างสรรค์  
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7. การวิเคราะห์แนวคิดตามหลักทัศนธาตุ 

ตารางท่ี 9 การวิเคราะห์แนวคิดตามหลักทัศนธาตุ 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
1.การวิเคราะห์ทัศนธาตุ 

 

       

             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผลงานชิ้นที่ 1 

 

 

 

 

ผลงานชิ้นที่ 1   

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์พบว่า 
- รูปทรง  ได้มาจากวัสดุสำเร็จรูปที่เป็นส่วน
หนึ่งของประตูรถยนต์ให้ความรู้สึกถึงความเป็น
เทคโนโลยีของสังคมเมือง 
 
-  เส ้น   เส ้นท ี ่ ใช ้ ในการต ัดขอบร ูปทรง           
ของตัวภาพที่มีขนาดเล็ก มีความประณีต มีเส้น
โครงสร ้างเป ็นเส ้นโค ้งของต ัวขอบประตู        
และฐานให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว 
 
- สี  มีการกำหนดเปอร์เซ็นต์ของสีโทนร้อน    
60 เปอร ์เซ ็นต ์ ส ีโทนเย ็น 40 เปอร ์เซ ็นต์   
เพ ื ่อให ้ผลงานม ีความสะด ุดตาและส ีท ี ่ ใช้          
ม ี ล ั ก ษ ณ ะ ค ล ้ า ย ส ี โ ท น ไ ท ย ท ี ่ ใ ช ้ กั น                     
ในจิตกรรมไทยแบบประเพณีนิยม 
 
- พื ้นผิว  มีการเขียนรูปทรงตัวภาพบนผิว
กระจกที ่ม ีล ักษณะโปร่งใสจึงทำให้ร ูปทรง       
ไม่ร ู ้ส ึกอึดอัด แต่กลับสร้างความไหลเว ียน    
ของอากาศภายในรูปทรงได้ 
 
- พื้นที่ว่าง  มีการประกอบขาตั้งทำให้สามารถ
มีพ้ืนที่ว่าง (Space) ไหลเวียนได้โดยรอบ 
 
- เทคนิค  สีอะคริลิคบนวัสดุสำเร็จรูป 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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ตารางท่ี 9 การวิเคราะห์แนวคิดตามหลักทัศนธาตุ (ต่อ) 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
2.การวิเคราะห์ทัศนธาตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผลงานชิ้นที่2 

ผลงานชิ้นที่ 2   
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์พบว่า 
- รูปทรง  ได้มาจากวัสดุสำเร็จรูปที่เป็นส่วน
หนึ่งของประตูรถยนต์ให้ความรู้สึกถึงความเป็น
เทคโนโลยีของสังคมเมือง 
- เส ้น   เส ้นท ี ่ ใช ้ ในการเข ียนต ัวภาพคน          
ให้มีความอ่อนช้อย มีเส้นโครงสร้างเป็นเส้นโค้ง
ของตัวขอบหน้าต่างให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว 
- สี  มีการกำหนดเปอร์เซ็นต์ของสีโทนร้อน   
80 เปอร ์เซ ็นต ์ ส ีโทนเย ็น 20 เปอร ์เซ ็นต์         
มีสีแดงเป็นพื้นที่ใหญ่ เพื่อให้ความรู้สึกร้อนแรง
ตื ่นเต้น เร ่งด่วนมีพลังรวดเร ็วไม่ปลอดภัย      
ตัวภาพที่แออัดอยู ่ในช่องกระจกใช้หลักการ  
ของสีสภาพส่วนรวม (Tonality) เป็นสีโทนร้อน 
เพื่อให้ความรู้สึกร้อนแรงอึดอัดไม่สบายสีที่ใชม้ี
ลักษณะคล้ายสีโทนไทยที่ใช้กันในจิตกรรมไทย
แบบประเพณีนิยม 
- พื ้นผิว  มีการเขียนรูปทรงตัวภาพซ้อนไว้    
หลังกระจกที ่มีล ักษณะโปร่งใสจึงทำให้เกิด
ความรู้สึกถึงความแออัด อึดอัด  
- พื้นที่ว่าง  มีพื้นที่ว่าง (Space) โดยรอบของ
ป ร ะ ต ู ช ่ ว ย เ น ้ น ร ู ป ต ั ว ภ า พ ท ี ่ แ อ อั ด                    
ในช ่องหน้าต ่างประตูรถให ้เก ิดความร ู ้สึก                 
ถึงความแออัดยัดเยียดของตัวภาพผู้คนมากข้ึน 
- เทคนิค  สีอะคริลิคบนวัสดุสำเร็จรูป 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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ตารางท่ี 9 การวิเคราะห์แนวคิดตามหลักทัศนธาตุ (ต่อ) 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
3.การวิเคราะห์ทัศนธาตุ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผลงานชิ้นที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานชิ้นที่ 3   
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์พบว่า 
-  ร ูปทรง   ได ้มาจากว ัสด ุสำเร ็จร ูปขวด
แอลกอฮอล์ล ักษณะทรงกระบอกทรงกลม        
ที ่ใช้ในชีวิตประจำวันมาสื ่อสารถึงความเป็น
ป ัจจ ุบ ันม ีการประกอบฐานทรงกระบอก
สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความใสมีเงาสีดำพาดบนพ้ืนผิว
ช่วยเน้นเรื่องราวให้สอดคล้องกันกับรูปทรงขวด
แอลกอฮอล์ 
- เส้น  เส้นที่ใช้ในการเขียนตัวภาพคนให้มีสลับ
ไขว้ไปมาด้วยจำนวนของตัวภาพคนให้เกิด
ความรู้สึกสับสนวุ่นวายเกิดความเคลื่อนไหว 
- สี  มีการกำหนดเปอร์เซ็นต์ของสีโทนร้อน    
80 เปอร์เซ็นต์ สีโทนเย็น 20 สีสภาพส่วนรวม 
(Tonality) เป็นสีโทนร้อน เพื ่อให้ความรู ้สึก
ร ้อนแรงอ ึดอ ัดไม ่สบาย ส ีท ี ่ ใช้ ม ีล ักษณะ     
คล ้ ายส ี โทนไทยท ี ่ ใช ้ก ันในจ ิตกรรมไทย       
แบบประเพณีนิยม 
- พื ้นผิว  มีการเขียนรูปทรงตัวภาพซับซ้อน
สลับขวักไขวอัดแน่นด้วยจำนวนตัวภาพผู้คน   
ที่ยื้อแย่งกัน ส่งเสริมสื่อสารสัมพันธ์ความหมาย
ของตัววัสดุสำเร็จรูปบนพื้นผิวขวดแอลกอฮอล์
ที่มีลักษณะกึ่งมันกึ่งด้าน  
- พื ้นที ่ว ่าง  มีพื ้นที ่ว ่าง (Space) ของการ
ประกอบฐานทรงกระบอกสี ่ เหล ี ่ยมผ ืนผ้า        
ม ีความใสโปร ่งแสงม ีพ ื ้นท ี ่ ว ่ างไหลเว ียน        
ของอากาศได ้
- เทคนิค  สีอะครลิิคบนวัสดุสำเร็จรูป 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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ตารางท่ี 9 การวิเคราะห์แนวคิดตามหลักทัศนธาตุ (ต่อ) 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
4.การวิเคราะห์ทัศนธาตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผลงานชิ้นที่ 4 
 
 

ผลงานชิ้นที่ 4   
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์พบว่า 
- รูปทรง  ได้มาจากวัสดุสำเร็จรูปบานหน้าตา่ง
ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาสื ่อสารถึงความเป็น
ปัจจุบัน 
- เส้น  ภาพรวมของผลงานจะใช้เป็นเส้นตรง
เป็นส่วนใหญ่ ภายในหน้าต่างมีลูกกรงเหล็กดัด
ที่มีเส้นตรงเรียงต่อกันในแนวดิ่งทับซ้อนตัวภาพ
ที่อยู ่ด้านหลังให้ความรู ้สึกถึงการกักบริเวณ    
อึดอัด 
- สี  มีการกำหนดเปอร์เซ็นต์ของสีโทนร้อน    
10 เปอร ์เซ ็นต ์ ส ีโทนเย ็น 80 เปอร ์เซ ็นต์          
ส ีสภาพส่วนรวม (Tonality) เป็นสีโทนเย็น 
เพื ่อให้ความรู ้สึกหดหู ่เงียบเหงา และสีที ่ใช้      
ม ี ล ั ก ษ ณ ะ ค ล ้ า ย ส ี โ ท น ไ ท ย ท ี ่ ใ ช ้ กั น                     
ในจิตกรรมไทยแบบประเพณีนิยม 
- พื ้นผ ิว  มีการเขียนรูปทรงอาคารบนผิว
กระจกที่มีลักษณะโปร่งใส แสดงถึงเงาสะท้อน
เมืองที ่แออัดบนกระจกที ่โปร่งใส จึงทำให้
ร ูปทรงไม ่ร ู ้ส ึกอ ึดอ ัด แต ่กล ับสร ้างความ
ไหลเวียนของอากาศได้ 
- พื้นที่ว่าง  มีพื้นที่ว่างระหว่างลูกกรงเหล็กดัด
และพื ้นหลังตัวภาพคนให้ความรู ้ส ึกถึงการ
ไหลเวียนของอากาศได้ 
- เทคนิค  สีอะคริลิคบนวัสดุสำเร็จรูป 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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8. การแก้ปัญหาสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดจิตรกรรมไทยร่วมสมัยในวิถีชีวิตแออัด 

ของสังคมเมือง 

จากการสร้างสรรค์ผลงาน ชุดจิตรกรรมไทยร่วมสมัยในวิถีชีวิตแออัดของสังคมเมือง        

ในขั ้นตอนแรกผู ้สร ้างสรรค ์ได ้ทำการศึกษาค ้นคว ้าหาข้อมูล จากประสบการณ์โดยตรง                 

จากประสบการณ์ของผู ้สร ้างสรรค์ รวมทั ้งการศึกษาค้นคว้าในเร ื ่องศ ิลปะจิตรกรรมไทย             

แบบประเพณี กับจิตรกรรมไทยร่วมสมัย และทฤษฎีประสบการณ์การนิยม ส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์       

มีข้อมูลที่เพียงพอ แต่ยังขาดความเข้าใจที่ตรงกับแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์ จากที่กล่าวมานั้น   

ทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ด้วยวิธีการศึกษาดูงานศิลปกรรมร่วมสมัยแนวสื่อผสม 

จากสถานที ่จริงของการแสดงงานศิลปกรรม สูจิบัตร เอกสาร หนังสือทางวิชาการ รวมทั้ง            

ทางออนไลน์ จากนั้นได้นำข้อมูลมาสรุปเป็นองค์ความรู้ให้ตรงตามแนวความคิดที่ใช้ในกาสร้างสรรค์  
 

สรุป 

จากการสร้างสรรค์ผลงาน ชุดจิตรกรรมไทยร่วมสมัยในวิถีชีวิตแออัดของสังคมเมือง      

ภายใต้แนวความคิดกรอบทฤษฎีประสบการณ์นิยม ทฤษฎีอัตลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทย         

และทฤษฎีลัทธิสัญลักษณ์นิยม รวมถึงการศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานเทคนิคสื่อผสม โดยเลือกใช้

วัสดุสำเร็จรูปที่สื ่อสารความเป็นเทคโนโลยีในความเป็นปัจจุบัน เช่น ประตูรถ หน้าต่าง กระจก    

ขวดบรรจุภัณฑ์ มาผสมผสานด้วยเทคนิคจิตรกรรมไทยแนวประเพณี โดยใช้เทคนิคสีอะคริลิค         

ที่สามารถยึดเกาะบนพื้นผิววัสดุได้ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้มีความสอดคล้องกับแนวความคิด         

ผ ู ้สร ้างสรรค์ จากที ่กล ่าวข ้างต ้นผ ู ้สร ้างสรรค์ได ้ทำการทดลอง ศึกษาและค้นคว ้าข ้อมูล                   

ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีระบบส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์ได้พบปัญหาในระหว่างการสร้างสรรค์

ผลงานและได้ศึกษาค้นคว้า ทดลอง แนวทางในการแก้ไข้ปัญหา ทั้งทางด้านแนวความคิด รูปทรง 

เทคนิควิธีการ และการนำเสนอผลงานในรูปแบบศิลปะการจัดวาง ตรงตามวัตถุประสงค์ และแนวคิด

ของผู้สร้างสรรค์  เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนไทยเห็นถึงคุณค่าในงานศิลปะไทย  อันแสดงถึงอัตลักษณ์

ของศิลปะประจำชาติที่ทรงคุณค่า จนสามารถพัฒนาให้ผลงานมีความลงตัว และมีเอกลักษณ์      

เฉพาะตนในการสร้างสรรค์ 

 



 

 

บทที่ 5 

สรุปและประเมินผลงานการสร้างสรรค์ 

  

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ผู ้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิค

จิตรกรรมไทยสื่อผสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมแนวศิลปะไทย   

ร่วมสมัยในหัวข้อ “จิตรกรรมไทยร่วมสมัยในวิถีชีวิตแออัดของสังคมเมือง” เพื่อที่แสดงถึงวิถี       

การดำรงชีวิตในปัจจุบันของคนในสังคมเมืองในแง่มุมต่าง ๆ ด้วยการนำเสนอผลงานจิตรกรรมไทย

แนวประเพณีผสมผสานกับวัสดุสำเร็จรูป รวมถึงการใช้กรอบทฤษฎีประสบการณ์นิยม ร่วมกับ

แนวคิดอัตลักษณ์ความเป็นชาติ เพื่อตีความรวมทั้งทำความเข้าใจและพัฒนาผลงานให้ตรงตาม

แนวคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งช่วยกระตุ ้นเตือนให้ผู ้คนเห็นถึงคุณค่าของงานศิลปะไทยอันแสดง       

ถึงอัตลักษณ์ของศิลปะประจำชาติอันทรงคุณค่าผ่านกาลเวลา โดยการนำวัสดุที่เป็นเทคโนโลยี     

หรือวัสดุที่ใช้ในชีวิตประจำวันของสังคมเมืองมาเป็นพ้ืนที่รองรับ เนื้อหาของจิตรกรรมแสดงเรื่องราว

ของประสบการณ์ชีวิตประจำวันที่ผู้สร้างสรรค์ต้องพบเจอ กับผู้คนที่เบียดเสียด ยัดเยียด การเก่งแย้ง 

มลพิษ และโรคระบาด ในสังคมเมืองศิวิไลซ์ อันอุดมณ์ไปด้วยวัตถุทางเทคโนโลยี  

1. สรุปแนวความคิดผลการศึกษาการสร้างสรรค์ผลงาน 

ผลงานชุด “จิตรกรรมไทยร่วมสมัยในวิถีชีวิตแออัดของสังคมเมือง” ผู ้สร้างสรรค์ได้

แนวความคิดมาจากประสบการณ์โดยตรงจากการที่ผู้สร้างสรรค์ได้พบเจอในชีวิตแต่ละวันของวิถีชีวิต

ของคนในเมืองหลวง สังคมที ่มีความวุ ่นวายแออัด เบียดเสียดยัดเยียด ปัญหามลพิษทางบก          

และทางน้ำ ท่ามกลางสังคมเมืองที่มีความศิวิไลซ์ อุดมไปด้วยถนนหนทางและเทคโนโลยีที่ทันสมัย         

โดยใช้ทฤษฎีประสบการณ์นิยมของจอห์น ดิวอ้ี มาส่วนช่วยในการวิเคราะห์แนวคิดที่ได้มาจาก

ประสบการณ์ในชีวิตของผู้สร้างสรรค์เอง โดยผ่านการถ่ายทอดแบบจิตรกรรมไทยแนวประเพณี       

ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็นชาติไทย ที่มีสัญลักษณ์ที่โดดเด่นเช่นเครื่องแต่งกาย ลีลาท่าทาง

แบบจิตรกรรมไทยคือ ศีรษะหันด้านหน้า ตัวด้านข้าง การตัดเส้นที่อ้อนช้อยมาผสมผสานร่วมกับวัสดุ

สำเร็จรูปที ่สื ่อสารความเป็นเทคโนโลยีของสังคมเมืองปัจจุบัน จากที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้          

ผ ู ้สร ้างสรรค์สามารถพัฒนาแนวคิดที ่แสดงออกให้เห ็นถ ึง จ ิตว ิญญาณของความเป็นไทย               

และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนไทย มีความเป็นคนไทย ใช้ความรัก ความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย     
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แม้เวลาจะล่วงเลยผ่านมายาวนานเท่าใดก็ตาม เทคโนโลยีจะเจริญรุดหน้าไปเท่าใดแต่จิตวิญญาณ           

แห่งความรักชาติไทยก็ยังคงอยู่ ซึ่งนับเป็นความภาคภูมใจในสายเลือดไทย และอยากคงไว้ให้แนวคิด

รักชาตินี้อยู่คู่คนไทยตลอดไป 
 

2. สรุป 

การสร ้างสรรค์ผลงาน “จ ิตรกรรมไทยร่วมสมัยในวิถ ีช ีว ิตแออัดของส ังคมเมือง”                  

ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความรัก ความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย ความแน่วแน่ที่จะทำความดี

เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน การสร้างจิตวิญญาณแห่งความรักชาติ เพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม

ซึ ่งผู้สร ้างสรรค์น ั ้นม ีความรักและสนใจในความงดงามของผลงานจิตรกรรมไทยประเพณี          

ร ่วมกับจ ิตรกรรมไทยประยุกต์ อ ันเน ื ่องมาจากได ้ศ ึกษาและทำงานในด้านจ ิตรกรรมไทย               

มาอย่างยาวนานต่อเนื่อง ได้ร่วมเขียนผลงานจิตรกรรมไทยในราชพิธีต่าง  ๆ หลายครั้งทำให้เกิด 

ความรักและซึมซับรากเหง้าแห่งจิตวิญญาณความเป็นช่างเขียนภาพไทยแบบโบราณไว้ในจิตใจ     

ครั้นเมื่อได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของผลงานจิตรกรรมไทยจากช่างในอดีต ยิ่งทำให้ผู้สร้างสรรค์

เกิดความซาบซึ้ง ถึงลักษณะตัวละคร รูปร่าง การวางท่วงท่า อากัปกริยา รวมทั้งบรรยากาศในผลงาน 

การสร้างมิติอันเกิดจากการใช้หลักทัศนียวิทยา เชิงเส้น ที่มีการเชื่อมต่อกันจนเกิดเป็นมิติแบบลวงตา

ในลักษณะแบบจิตรกรรมไทย การได้เฝ้าศึกษาและชื ่นชมกับภาพจิตรกรรมไทยจากวัดต่าง  ๆ        

ทั ่วประเทศยิ ่งทำให้ผ ู ้สร้างสรรค์เห็นถึงลักษณะเฉพาะที ่ม ีความเป็นเอกลักษณ์ ที ่แตกต่าง              

ของช่างแต่ละสมัย แต่ละสกุลของศิลปะไทยอันแสดงถึงอัตล ักษณ์ของศิลปะประจำชาติ                             

อันทรงคุณค่า สอดคล้องกับแนวคิดประสบการณ์นิยม ของเดวิด ฮูม เชื่อว่า ประสบการณ์เป็นที่มา                    

ของความรู้ (Experience Knowledge) โดยมีประสาทสัมผัสที่ทําหน้าที่สืบต่อจากโลกภายนอก           

(External World) ความรู้เกิดขึ้นเมื่อประสาทสัมผัสรับรู้ ระหว่างสิ่งที่ปรากฏ และความเกี่ยวข้อง

ของสิ่งต่าง ๆ ทำให้เกิดการรับรู้มโนภาพโดยตรง ซึ่งนับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนางานสร้างสรรค์

เป็นอย่างมาก นอกจากสิ่งที่ได้กล่าวมานั้น ผู้สร้างสรรค์ยังได้รับประสบการณ์ตรงอีกส่วนหนึ่ง       

มาจากวิถีชีวิตของผู้สร้างสรรค์เองที่ต้องออกจากบ้านตั้งแต่วัยเด็กออกมาศึกษาเล่าเรียนในกรุงเทพฯ 

เมืองที ่ เต ็มไปด้วยการเปลี ่ยนแปลง ความแตกต่าง ความแบ่งแยก ความเอารัดเอ าเปรียบ      

ความเห็นแก่ตัว ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ตัวผู้สร้างสรรค์เองนั้นไม่ชื ่นชอบกับวิถีชีวิตและแนวคิด

ดังกล่าว แต่เหตุจำเป็นบางประการที ่ทำให้ต้องใช้ชีวิตอยู ่ในเมืองใหญ่ต่อนั ้นคือการทำงาน            

ในเขตเมืองหลวง ที่เต็มไปด้วยผู้คน แก่งแย่ง แข่งขัน เบียดเสียด จนแทบจะลืมหายใจในบางขณะ 



91 
 

และจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีปัญหาโรคระบาดยิ่งทำให้เห็นถึงความเห็นแก่ตัวของผู ้ค้าขาย

หน้ากาก การโก่งราคาในช่วงแรกเพื่อหวังผลกำไรอันมหาศาลสร้างความเดือดร้อนให้กับผู ้คน         

ที ่หวาดกลัวโรคระบาด นั ่นนับว่าเป็นเหตุการณ์ที ่เข้ามากระทบใจอย่างรุนแรงในความรู ้สึก           

จากที ่กล ่าวมาทั ้งสองประเด็นนั ้น ผู ้สร้างสรรค์จ ึงนำแนวคิดที ่ได้ร ับจากประสบการณ์ตรง       

สอดคล้องกับแนวคิดของจอห์น ดิวอ้ี (John Dewey, ค.ศ. 1859-1952) นักปรัชญาชาวอเมริกัน                  

ของลัทธิปฏิบัตินิยม (pragmatism) เขาได้แยกแยะประสบการณ์ของบุคคลออกเป็น 2 ลักษณะ    

คือ ประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน กับประสบการณ์สิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน 

ความทรงจำเป็นประสบการณ์ที่จดจำฝังใจ ที่เรียกว่าประสบการณ์แท้นั้น เป็นสิ่งที่มีความหมาย     

มีความสำคัญ (กำจร สุนพงษ์ศรี, 2556) ที่ทำให้ผู ้สร้างสรรค์นำประสบการณ์ที่ได้มาผสมผสาน     

จนเกิดเป็นผลงานที่นำเสนอมุมมองในเรื่อง วิถีชีวิตที่แออัดของสังคมเมืองผ่านเทคนิคการเขียน   

แบบจิตรกรรมไทยโบราณ เทคนิคโบราณ ร่วมกับการค้นหาวัสดุที่มีความน่าสนใจตรงตามแนวคิด

มากที ่ส ุด จากที ่กล่าวมานั ้น ผู ้สร้างสรรค์ได้ค้นหาทั ้งรูปแบบ วิธ ีการ เทคนิคการถ่ายทอด               

ที่ลงตัวจนเกิดเป็นเอกลักษณเฉพาะตน มีความงามแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมัย เพื่อให้ผู้คนเห็นถึง

คุณค่าของงานศิลปะไทยอันแสดงถึงอัตลักษณ์ของศิลปะประจำชาติ อันเป็นสัญลักษณ์นิยม          

จะเน้นไปในแนวทางการใช้สัญลักษณ์เป็นหลัก โดยการบ่งบอกความหมายจากสัญลักษณ์นั้น  ๆ   

ทั ้งนี ้อาจจะเป็นนามธรรมในรูปแบบของศิลปะ หรือวัสดุที ่ใช้ในชีวิตจริงที ่ศิลปินนำมาแทนค่า

สัญลักษณ์นิยมในงานทัศนศิลป์  อันทรงคุณค่าผ่านกาลเวลา จากที ่กล่าวนั ้นจึงจำเป็นต้อง

ทำการศึกษาการสร้างสรรค์ของศิลปินที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อช่วยในการตีความ  และทำความเข้าใจ         

ในการสร้างสรรค์ให้ดีขึ้นดังข้อมูลต่อไปนี้ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ การสร้างสรรค์ผลงานเป็นลักษณะ

ศิลปะไทยที ่เป ็นสมัยใหม่ มีความรู ้ส ึกที ่เป็นไทย ไม่ต้องการรูปแบบที ่เป็นไทยแบบโบราณ             

แต่เป็นการเขียนภาพไทยที่คงความเป็นไทยในยุคปัจจุบันมาผสมผสานกับเส้นสายวิ ธีการเขียน    

แบบโบราณ เอาชีวิตจริงมาปรุงแต่งเป็นไทยร่วมสมัย สอดคล้องกับศิลปินใน ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล 

เป็นลักษณะจิตรกรรมไทยประเพณีในอดีตและปัจจุบัน เป็นการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านทัศนศิลป์ 

ด้วยการนำภาพเหตุการณ์สังคมสถานที่ปัจจุบันและภาพแรงบันดาลใจจากจิตรกรรมฝาหนังในอดีต

มาทับซ้อน โดยมีเรื่องราวและกลวิธีที่สอดคล้องทางจิตรกรรมเป็นตัวประสานเชื่อมโยงให้สามารถ   

อยู่ร่วมกันได้ เพ่ือต้องการสื่อถึงความกลมกลืนในการสร้างสรรค์งาน ด้วยการขัดแย้งของรูปแบบงาน

ที่เชื่อมต่อเวลาในแต่ละยุค โดยมีแง่มุมสะท้อนเหตุการณ์สำคัญในประวัติ ศาสตร์และสภาพสังคม   
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ในปัจจุบัน ผู้สร้างสรรค์พบว่า แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานชุด “จิตรกรรมไทยร่วมสมัยในวิถีชีวิต

แออัดของสังคมเมือง” ด้วยรูปแบบจิตรกรรมไทยแนวประเพณีสอดคล้องกับแนวคิด สะท้อนภาพ

ความแออัดในสังคม การสร้างผลงานเทคนิคสื่อผสม วัสดุสำเร็จรูปปัจจุบัน ผสมผสานด้วยเทคนิค

จิตรกรรมไทยแนวประเพณี สามารถสื ่อสาร อธิบายเรื ่องราว ประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน            

ที ่จดจำฝังใจกับภาวการณ์ต่าง ๆ อัตลักษณ์ความเป็นชาติ คุณค่าในเชิงช่างภูมิปัญญาท้องถิ่น                 

อันมีลักษณะเฉพาะบุคคล ส่งผลให้ผู ้สร้างสรรค์สามารถพัฒนาแนวคิดแสดงออกให้เห็นถึง          

ความงดงามและมีเอกลักษณ์ของศิลปะไทย กระตุ้นเตือนให้เห็นคุณค่าของงานศิลปะประจำชาติ     

อันทรงคุณค่า 

3. อภิปรายผล 

การสร้างสรรค์ผลงานชุด “จิตรกรรมไทยร่วมสมัยในวิถีชีวิตแออัดของสังคมเมือง” มุ่งเน้นที่

การกระตุ้นเตือนให้คนเห็นคุณค่าของความเป็นไทย ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนผ่านไปยาวนานเท่าใด      

หรือกระแสโลกาภิวัตน์จะเคลื่อนผ่านไปมากแค่ไหน แต่จิตวิญญาณของความเป็นคนไทยยังคงฝัง

แน่นมิเปลี ่ยนแปลง การสร้างสรรค์ที ่จำเป็นต้องทำการศึกษาความเป็นมาทางด้านแนวคิด       

เทคนิค วิธีการนำเสนอ รวมทั้งทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์และนักปรัชญาที่มีแนวคิดสอดคล้องกับ              

การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ จากที่กล่าวมา ศิลปะไทยคือจิตวิญญาณ รากเหง้าที่แฝงอยู่ในจิตใต้สำนึก

ในเรื ่องของความรู ้สึกผูกพันกับความเป็นศิลปะไทย เข้าไปผนวกรวมกันกับความเป็นวิถีชีวิต         

ของผู ้สร้างสรรค์ในปัจจุบันที ่ต้องพบเจอเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมายในโลกที่มีแต่ ความวุ ่นวาย        

การเปลี ่ยนแปลงไม่หยุดนิ ่ง มีทั ้งทุกข์  สุข และเศร้า ผู ้สร้างสรรค์จึงทำการบันทึกเหตุการณ์           

ในวิถีชีวิตที่ผู ้สร้างสรรค์ต้องประสบพบเจอมาในรูปแบบงานศิลปะไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น    

เฉพาะตนผสมผสานกับมุมมองแบบร่วมสมัยในยุคปัจจุบันที ่สังคมมีแต่ความวุ ่นวายแก่งแย่ง     

แข่งขัน เร่งรีบ เอารัดเอาเปรียบกันผ่านการนำเสนอในลักษณะสมุดไทยโบราณที่มีลักษณะ         

ร่วมสมัยประดุจการเรียงร้อยเช่นการบันทึกลงบนสมุดข่อย เป็นการบันทึกแบบโบราณมาประยุกต์            

ให้กลายเป็นการสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ที ่ร่วมสมัย เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเร้ากับผู้ดูเป็นการ

เชื่อมโยงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ ( Indenity) ความเป็นชาติที่มันแฝงอยู่ในจิตสำนึกของความเป็นไทย  

จิตวิญญาณ (Spiritual) หมายถึง พลังจิตอันเป็นวิสัยจำเพาะของปัจเจกบุคคล ที ่ช่วยผลักดัน        

ให้ประกอบกิจกรรมหรือการแสดงออกที่โดดเด่นเกินวิสัยของคนทั่วไป  (รัชนี คุณานุวัฒน์. 2562)  

จนก ่อเก ิดเป ็นอ ัตล ักษณ์ของงานจ ิตรกรรมไทย  (Thai Traditional Painting) ว ัฒนธรรม             
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ทางความเชื ่อ ความประณีตงดงาม ความมีคุณค่าในเชิงช่าง และเกิดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น         

อันมีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของบุคล สังคม ชุมชน หรือประเทศนั้น   

จนเกิดเป็น “อัตลักษณ์” ลักษณะจิตรกรรมไทยเป็นศิลปะแบบอุดมคติ ( Idealistic) ผนวกเข้ากับ

เรื ่องราวที ่กึ ่งลึกลับมหัศจรรย์ ซึ ่งคล้ายกับงานจิตรกรรมในประเทศแถบตะวันออกหลาย ๆ     

ประเทศ เช่น อินเดีย ศรีลังกา จีน และญี่ปุ ่น (คณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำหนังสือเมืองไทย     

ของเรา. 2535 : 44) ซึ ่งศิลปินที ่นำเสนอแนวทางที ่แสดงออกถึงภาวะความอึดอัดคือศิลปิน         

ทองไมย์ เทพราม ได้รับแรงบันดาลใจจากปัญหามลภาวะอันเนื่องมาจากปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น 

ในปัจจุบัน จนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ โดยเฉพาะบริบทแวดล้อม   

ในเขตชุมชนเมือง สอดคล้องกับ สันติ ทองสุข นำเอาเรื ่องราวเกี ่ยวกับผู ้คนในสังคมเมือง                

ที ่เขาได้ประสบพบเจออยู ่ในชีวิตประจำวันมา เช่น การพบเห็นผู้คนที ่ต้องเบียดเสียดยัดเยียด        

กันข้ึนรถเมล์ หรือผู้คนที่จับจ่ายใช้สอยแย่งกันซื้อ จับเอาประเด็นการยื้อแย่งเบียดเสียดของฝูงมนุษย์

ในสังคมเมืองมาสร้างผลงานจิตรกรรม หรือเรื ่องราวเหตุการณ์ที่มากระทบจิ ตใจ ไม่ว่าจะเป็น       

บนท้องถนน เช่นเดียวกับศิลปิน Tetsuya lshida เป็นศิลปินชาวญี่ปุ ่น เจ้าของผลงานภาพวาด       

ที ่ เต ็มไปด้วยการเสียดสีสังคม กลับมองต่างออกไป Tetsuya lshida มองว่าถึงแม้แต่ละคน            

จะมีอิสรภาพแต่มันก็ไม่ใช่อิสรภาพที่แท้จริง เพราะเราทุกคนถูกจำกัดอยู่ในกรอบเสมอ รวมถึงต้อง

เคยสูญเสียอิสรภาพไม่ว ่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่ด้วยกันทั ้งนั ้น การสร้างสรรค์ผลงาน           

ของ Tetsuya lshida จะเป็นล ักษณะแบบลัทธ ิเหนือจร ิงหร ือที ่ เร ียนกกันว่า (Surrealism)             

เต็มไปด้วยการประชดประชันเผยให้เห็นมุมมองที ่เจ็บปวดของผู ้คนในสังคมญี่ปุ ่น โดยเฉพาะ       

กลุ่มชนชั้นกลางอย่างมนุษย์เงินเดือน เด็กนักเรียน ท่ามกลางบรรยากาศทั่วไปที่ทุกคนจะนึกภาพ

ตามได้ง่าย ทั้งห้องพักรูหนู บ้านขนาดกลาง สถานีรถไฟฟ้า หรือโรงพยาบาล และนำสิ่งไม่มี ชีวิต   

จากงานอุสาหกรรมมาผสม เช่นโถส้วม รถไถ บันไดเลื ่อน เปรียบคนเหมือนกับวัตถุพยามยาม      

บอกเล่าอะไรบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่ในภาพ และลดทอนความเป็นมนุษย์ แนวคิดนี้พบในผลงาน   

ของศิลปินอภิว ัฒน์ บันลือ ที ่ส ื ่อผลกระทบของปัญหาและความวุ ่นวายในสังคมจากผลงาน             

ที่มีชื่อว่า “ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้” สื่อถึงปัญหาและความวุ่นวายในสังคมที่ยังคงไม่สามารถ

แก้ไขได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของศิลปินและผู้คนในสังคม  ด้วยความเจริญก้าวหน้า    

ทางเทคโนโลยีทางด้านวัตถุส่งผลกระทบให้เกิดขยะทางเทคโนโลยี  พอหมดคุณค่า หมดประโยชน์   

ก็ถือว่าเป็นของเหลือใช้ สิ ่งทั ้งหลายที่เกิดขึ ้นโดยน้ำมือของมนุษย์ ศิลปินปัญญา วิจินธนสาร   
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มองเห็นถึงคุณค่าของวัสดุเหลือใช้หรือ วัสดุที ่ถ ูกทิ ้งให้เสื ่อมสภาพ มาสร้างคุณค่ารังสรรค์             

เกิดเป็นงานศิลปะพร้อมสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลาย จากที่กล่าวมานั้นการสร้างสรรค์

ผลงานชุด จิตรกรรมไทยร่วมสมัยในวิถีชีวิตแออัดของสังคมเมือง  ได้ผ่านการศึกษาการสร้างสรรค์  

ในหลายแนวทางทั้งจากทฤษฎีทางศิลปะที่สามารถช่วยพัฒนาแนวคิดและรูปแบบ ร่วมกับการศึกษา

ผลงานของศิลปินร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ผลงานในแนวทางใกล้เคียงกันทำให้พบว่า ศิลปินมี การ      

วางแผนการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่ แนวความคิดท่ีสอดคล้องกับเทคนิควิธีการนำเสนอ 

ส่งผลให้เกิดเป็นผลงานที่มีความลงตัว โดยผลงานของผู้สร้างสรรค์นั้น ได้ค้นคว้าทั้งจ ากผลงาน

จิตรกรรมไทยโบราณ รวมถึงจ ิตรกรรมไทยร่วมสมัยกับผลงานในแนวทางสมัยใหม่ที ่มีการ             

ใช้ว ัสดุหลากหลายประเภททำให้ผู ้สร้างสรรค์ค้นพบว่า  การเลือกใช้วัสดุสำเร็จรูปมาสื ่อสาร                  

ความเป็นเทคโนโลยีของสังคมเมืองปัจจุบันผสานร่วมกับเทคนิคจิตรกรรมไทยแนวประเพณี    

ถ่ายทอดถึงปัญหาความแออัดของสังคมเมืองได้ตรงแนวคิดตามวัตถุประสงค์ของผู้สร้างสรรค์ 

4. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์ 

1. ผลที่ได้จากวิทยานิพนธ์ชุด “จิตรกรรมไทยร่วมสมัยในวิถีชีวิตแออัดของสังคมเมือง” 

สามารถนำไปพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานเป็นผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย และนำไปใช้เป็น

ฐานข้อมูลให้กับผู้สนใจต่อไป 

2. ผลงานสร้างสรรค์ในโครงการนี้สามารถนำไปช่วยในการพัฒนาผลงานจิตรกรรมไทย

ประเพณี นำมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย อันแสดงออกถึงวิถีความเป็น

ปัจจุบันของโลกในยุควิถีใหม่ รวมทั้งการพัฒนาผลงานที่สามารถเลือกใช้วัสดุสำเร็จรูปมารองรับแทน

วัสดุแบบเดิม สร้างความน่าสนใจของเรื่องราวให้ตรงตามแนวคิดมากยิ่งขึ้น  

3. สามารถกระตุ้นเตือนให้ผู ้ชมผลงานเกิดความรักในศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามอันเป็น

เอกลักษณ์ของชาติให้สืบต่อไป 

5. ข้อเสนอแนะสำหรับการสร้างสรรค์ครั้งต่อไป 

ผลงานวิทยานิพนธ์ช ุด “จิตรกรรมไทยร่วมสมัยในวิถ ีช ีว ิตแออัดของส ังคมเมือง”                

ผู้สร้างสรรค์สามารถนำผลงานมาพัฒนาได้ดังต่อไปนี้ 

5.1 ควรศึกษาข้อมูลจากศิลปินทั ้งในประเทศและต่างประเทศในสาขาอื ่นๆ ที ่ไม่ใช่

เฉพาะงานจิตรกรรมไทยประเพณี เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่แปลกแตกต่างในการรั บรู้ จนเกิดเป็น
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แนวคิดที ่มีความร่วมสมัย ทันยุค เช่นการทดลองเขียนลงบนวัสดุทางเทคโนโลยีร่วมสมัยหรือ       

วัสดุสำเร็จรูปและวัสดุเก็บตก 

5.2 ต้องการแสดงออกให้เห็นถึงคุณค่าของความเป็นไทย ผ่านเทคนิควิธีการในการเขียน ที่มี

ลักษณะแปลกใหม่ ทำการทดลองเทคนิคทั้งในเชิงช่างไทยโบราณ และช่างไทยปัจจุบัน เพื่อสืบค้น

กระบวนการทางเทคนิคให้มีลักษณะเฉพาะแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมัย และสามารถค้นพบ        

แนวทางการสร้างสรรค์ใหม่ท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในรูปแบบจิตรกรรมไทยประยุกต์ 

5.3 ผู้สร้างสรรค์หวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อผู้ที่มีความสนใจใน

ลำดับต่อไป 
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งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน “การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี และการแข่งขันเขียน
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เสด็จทรงเป็นประธาน 30 พฤศจิกายน 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรตฯิ 

พ.ศ. 2556 ได้ร ับรางวัลรองชนะเล ิศอันดับที ่๑ การแข่งขันการประกวดตกแต่งโคมไฟ  

ในงาน Colors of the Electric Lantern (สีสันแห่งตะวันออก) ชิงถ้วยพระราชทาน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  23 - 26 พฤษภาคม 2556  

ณ ชายหาดจอมเทียน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี   

พ.ศ. 2552 ได้รับเกียรติบัตรจากเรือนจำกลางลพบุรีให้เป็นครูผู้สอนรายวิชาศิลปกรรม ดีเด่น 

เป็นที่ยอมรับ ของชุมชน ประจำปี 2552 

พ.ศ. 2541 ได้รับทุนนริศรานุวัดติวงศ์ ปีการศึกษา 2541 
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