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เพื่อศึกษาความงามของระนาบและพื้นท่ีว่างในสถาบัตยกรรมไทยพื้นถ่ินท่ีพบเห็นอยู่ทัว่ไป
โดยเฉพาะบา้นเรือนไมท่ี้ปลูกสร้าง แทรกอยูท่่ามกลางความกา้วหนา้และการเปล่ียนแปลงของเมือง
ใหญ่ ภาพของความบิดเบ้ียวของโครงสร้างทั้งทางกายภาพและความบิดเบือนจากมุมมองท่ีลวงตา
เม่ือมองลงมาจากท่ีสูง ความงามท่ีเกิดจากการผสมผสานของสองส่ิงท่ีว่าน้ี คือใจความส าคญัและ
เป็นแรงบรรดาลใจของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในวิทยานิพนธ์ชุดน้ี วสัดุท่ีเป็นไม้ แผ่น
สังกะสี ถูกตดัและประกอบข้ึนใหม่เป็นรูปทรงท่ีมีรูปนอกบิดเบ้ียวและวางระนาบอย่างหักเหไป
มา ดูเป็นได้ทั้งผนังท่ีกั้นขอบเขตหรืออาจมองเป็นพื้นท่ีว่างภายใน ด้วยการพึ่งพากฎเกณฑ์ทาง
คณิตศาสตร์อยา่งเรียบง่าย ผลคือสุนทรียภาพของความไม่เป็นแบบแผนตายตวั และให้ความหมาย
สะทอ้นอตัลกัษณ์ท่ีมาของตวัมนัเอง 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  
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Keyword : PLANES AND SPACE 

MR.  SARAT SUPAPA : 
PLANES  AND  SPACE  OF  VERNACULAR  ARCHITECTURE  THESIS ADVISOR :  
SAKARIN KRUE-ON 

This thesis entitled "Plane and Space of  Vernacular Architecture" aimed to study the 
beautiful planes and spaces of Thai local architecture that have been commonly found, especially 
wooden houses built in the midst of the progress and change of the large city.  This thesis also 
studied the images of the physically structural distortion and the distortion from illusory perspective 
when they were viewed from a high position.  The integrated beauty of two elements is the main 
idea and the inspiration to create this art work. In this thesis, wooden materials and zinc sheets were 
cut and reassembled to be the new form with distorted outer area that was refractedly placed.  The 
work could be apparently viewed as either the wall or the space based on simple mathematical 
rules. The results were the flexible aesthetics and the meaning reflecting its own identity. 
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บทที ่1  

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน ไม่ใช่เป็นผลผลิตทางวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนมาโดยบงัเอิญ แต่เป็นความ
จงใจท่ีเกิดข้ึนบนสภาวะแวดลอ้มท่ีมีปัจจยัจ ากดัดา้นต่าง ๆ และพยายามปรับตวัให้เหลือรอดอยูไ่ด้
ท่ามกลางบริบทและเง่ือนไขท่ีสลบัซบัซอ้นเขา้มาท าลาย ดงันั้นสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินจึงเป็นตวัแทน
ของสถาปัตยกรรมท่ีเกิดข้ึนจากฝีมือมนุษย์ อย่างไรก็ตาม นับจากการเข้าสู่การใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจท่ีไม่ไดส้นใจมิติทางสังคมอยา่งพอเพียง แต่กลบัใหค้วามส าคญักบัความกา้วหนา้ทางวตัถุ 
และจงใจท่ีจะปล่อยปละละเลยมรดกทางวฒันธรรมของทอ้งถ่ินดว้ยการให้ค่าวา่เป็นส่ิงลา้สมยั อีก
ทั้งยงัท าลายความเช่ือมัน่ในศกัยภาพท่ีมีของคนในทอ้งถ่ิน ดว้ยการใช้มาตรวดัท่ีมาจากต่างกรอบ
ความคิด ต่างวฒันธรรม และต่างฐานทรัพยากร   จนกระทัง่ชุมชนชนบทมีความเปล่ียนแปลงไป 
และเป็นไปในลกัษณะตรงกนัขา้มกบัจินตนาการท่ีคนส่วนใหญ่คิดว่า ชุมชนชนบทอยูอ่ยา่งแน่น่ิง 
ไร้ความเปล่ียนแปลง แต่ท่ีจริงแลว้ชุมชนชนบท มีความเคล่ือนไหว และปรับตวัให้อยูไ่ดท้่ามกลาง
บริบท และเง่ือนไขทางเศรษฐกิจทางสังคม และวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปมาตลอดเวลา 
 ในปัจจุบันความเปล่ียนแปลงทางสังคมส่งผลให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ทางสังคมได้
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยมีปัจจยัในการด ารงชีวิตหลายๆ อยา่ง เช่น เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง พฒันาในทุกดา้น การคมนาคม การส่ือสาร และรูปแบบ
ลักษณะท่ีอยู่อาศัยวิถีชีวิต ก็เปล่ียนแปลงไป รูปแบบอาคารส่ิงก่อสร้างเช่น อาคาร บ้านไม้ก็
เปล่ียนแปลงไปเป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อนัมีผลให้ผูค้นส่วนใหญ่ก็จะหลงลืมวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่แบบดั้ งเดิมแบบพอเพียง  แต่กลับไปให้ความส าคัญกับค่านิยมใหม่ท่ีเข้ามาพร้อมกับ
เทคโนโลยท่ีีพฒันาไปทางวตัถุนิยมอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 
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ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความงามและความสัมพนัธ์ของระนาบและพื้นท่ีว่างของสถาปัตยกรรมพื้น
ถ่ินลกัษณะเฉพาะท่ียงัคงพบเห็นไดใ้นปัจจุบนั 

2. การใชมุ้มมองสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ินประกอบกบัวสัดุใหม่ รูปทรงใหม่ทางเรขาคณิต 
เพื่อใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวสัดุและเร่ืองราวเก่าและใหม่แบบ 3 มิติ 

3. น าเสนอภาวะการแปรเปล่ียนลักษณะชุมชนอันมีปัจจัยมาจากการแทนท่ีของ
วฒันธรรมใหม่ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นไดท้างกายภาพ 

 

สมมุติฐานของการศึกษา 

เม่ือพิจารณาจากรูปแบบและลกัษณะของสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้าง บา้นเรือนจากอดีตถึง
ปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงและปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงแสดงออกถึงความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีได้เขา้มามีบทบาทต่อมนุษย ์ท่ีส่งผลให้สังคมเปล่ียนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว  เอกลักษณ์ทางวฒันธรรมเลือนหายไป มีผลให้เอกลักษณ์ของอาคารส่ิงก่อสร้าง 
บา้นเรือนท่ีอยู่อาศยัแบบเก่า มีแนวโน้มท่ีจะถูกท าลายดว้ยฝีมือมนุษยส์ังคมสมยัใหม่ ท าให้ความ
เป็นชนบทแบบทอ้งถ่ินและสังคมชนบทแบบพื้นบา้นจางหายไป  ขา้พเจา้ตอ้งการท่ีจะสะท้อน
เร่ืองราว วิถีชีวิต และอาคารส่ิงปลูกสร้างแบบชนบท โดยแสดงผ่านลักษณะรูปทรงของ
สถาปัตยกรรม และกระบวนการวิธีการทางทศันศิลป์ในแนวทางมิติลวงโดยเทคนิควิธีการ ต่อ ติด 
ทบั ซอ้นผสมกบัการระบายสี เพื่อใหผ้ลงานสร้างสรรคเ์ป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นสภาพแวดลอ้มท่ีควร
เก็บรักษาไวแ้ละสะทอ้นสาระ คุณค่าทางวฒันธรรม 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ศึกษาลักษณะของระนาบและพื้นท่ีว่างของส่ิงก่อสร้าง บ้านเรือนท้องถ่ิน ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในเมืองใหญ่ 
2.  ศึกษามิติลวงตาดว้ยระนาบและพื้นท่ีว่างรวมถึงเส้นในงานจิตรกรรมไทยประเพณีอนั
เก่ียวกบัสถาปัตยกรรม และการน ามาปรับใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน 
3.  ศึกษาทางดา้นเทคนิค และวธีิการสร้างสรรคผ์ลงาน โดยการใชว้สัดุไม ้และสังกะสี 
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ขั้นตอนการศึกษา 

•  เพื่อศึกษาเร่ือง   "สถาปัตยกรรมของไทย"  จากอดีตถึงปัจจุบนั 
  •  ศึกษาประวติัศาสตร์และความเป็นมาของสถาปัตยกรรมท่ีอยูอ่าศยั 
  •  สังเกตและศึกษาลกัษณะของสถาปัตยกรรมต่าง ๆตามทอ้งถ่ิน 
  •  ลงพื้นท่ีสังเกตสภาพแวดลอ้มจริง 
  •  สเกตภาพจากสถานท่ีจริง 
  •  สัมภาษณ์คนในทอ้งถ่ิน 
•  เพื่อศึกษาเร่ือง   "วถีิชีวติของคนไทย"  จากอดีตถึงปัจจุบนั 

•  ศึกษาประวติัศาสตร์และความเป็นมาของวถีิชีวติของคนไทยตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั 

  •  สังเกตพฤติกรรมการด ารงชีวติของคนไทยจากอดีตถึงปัจจุบนั 
  •  สัมภาษณ์ลกัษณะการด ารงชีวติของคนแต่ละพื้นถ่ิน 
•  เพื่อศึกษาเร่ือง  "เทคโนโลย"ี ท่ีเขา้มามีบทบาทในสังคมปัจจุบนั 
  •  ศึกษาลกัษณะความเป็นมาของเทคโนโลยต่ีาง ๆ 
  •  สังเกตพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยกีบัคนในปัจจุบนั 
 

วธีิการศึกษา 

1 . ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากสถานท่ีจริง เก่ียวกบัโครงสร้าง รูปแบบลกัษณะ ของอาคาร
ส่ิงก่อสร้าง ส่ิงของเคร่ืองใช ้ภายในอาคาร เพื่อน ามาประกอบการสร้างสรรค ์
2 .  ศึกษาหนงัสือภาพ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.  อินเตอร์เน็ต 
  

แหล่งข้อมูล 

1.  ศึกษาจากสังคมและส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 
2.  ศึกษาจากประสบการณ์ส่วนตวัท่ีไดจ้ากสังคมไทยในปัจจุบนั 
3.  ศึกษาขอ้มูลทางเอกสาร ภาพร่าง ภาพถ่ายจากหอ้งสมุดและอินเตอร์เน็ต 
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4.  ศึกษาขอ้มูลจากผลงานของศิลปินทั้งในอดีตและปัจจุบนัท่ีมีลกัษณะแนวความคิด 

รูปแบบ วธีิการสอดคลอ้งในเร่ืองเดียวกนั 



 

5 
 

บทที ่2  

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ 

 
วถีิชีวติของสังคมเมือง ในยคุปัจจุบนัส่วนใหญ่มีการด าเนินชีวติเป็นไปตามรูปแบบท่ีเร่งรีบ 

สภาพแวดลอ้มมกัเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ท่ีเติบโตข้ึนเร่ือย ๆ หากจะเปรียบเทียบความ
เปล่ียนแปลงของวถีิชีวติสังคมเมืองในอดีตกบัวถีิชีวิตสังคมเมืองในปัจจุบนั จะเห็นไดว้า่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งชดัเจน ความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ท าใหว้ถีิชีวติและ
รูปแบบสังคมเมืองเปล่ียนแปลงไป  ประกอบกบัสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจลว้นเป็นปัจจยัหลกั
ท่ีส าคญัและส่งผลกระทบท าใหรู้ปแบบการด าเนินชีวติในสังคมตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยูต่ลอดเวลาดว้ยเช่นกนั 
 

ทีม่าของแนวความคิดและแรงบัลดาลใจ 

มนุษยเ์ขา้ใจพื้นท่ีวา่ง ในการจดัการสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ จากการวดั การหา
สัดส่วน การก าหนดบอกต าแหน่งพิกดัและการค านวณทางคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างส่ิงต่าง ๆ โดยใช้
รูปทรงพื้นฐานเป็นตวัก าหนดรูปแบบ และใชร้ะนาบ กบัพื้นท่ีวา่งเป็นส่วนประกอบส าคญั ในการ
สร้างพื้นท่ี ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจวตัรประจ าวนั 

ปัจจยัในการสร้างพื้นท่ีใหส้อดคลอ้งกบักิจวตัรประจ าวนัท่ีกล่าวไปขา้งตน้น้ี ท าใหเ้กิด
ประเด็นท่ีน่าสนใจ ในเร่ืองของรูปแบบทางสถาปัตยกรรม มีการเปล่ียนแปลง บิดเบ้ียว แตกต่างจาก
รูปแบบท่ีเคยเกิดข้ึน เพื่อสร้างใหเ้กิดความสอดคลอ้งของการด าเนินชีวติของคนในยคุปัจจุบนัของ
มนุษยก์บัพื้นท่ี 
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อทิธิพลทีไ่ด้รับจากส่ิงทีพ่บเห็นในชีวติประจ าวนั 

  ความเปล่ียนแปลงของส่ิงก่อสร้าง อาคารบา้นเรือนในสังคมเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่ง
รวดเร็ว ท าใหเ้ห็นถึงความไม่คงทน ย ัง่ยนืแต่ในขณะเดียวกนั ส่ิงก่อสร้างและอาคารบา้นเรือนท่ีเคย
ถูกมองวา่มีความทนัสมยัและสวยงามในอดีตนั้นกลบัถูกละเลย  ปล่อยใหช้ ารุดทรุดโทรม และดู
ลา้สมยั ซ่ึงบา้นเรือนแต่ละบา้น แต่ละหอ้งมีความเป็นอยูท่ี่เป็นเอกลกัษณ์ มีวถีิชีวติ มีลกัษณะท่ี
แตกต่างกนั มีความรู้สึกผกูพนัธ์ุในแต่ละหอ้ง แต่ละอาคาร มีประวติัศาสตร์การใชชี้วติในสังคม
ร่วมกนั มีร่องรอยแห่งความทรงจ า มีคุณค่าต่อจิตใจของผูอ้าศยัอยา่งมาก มีความหมายต่อทุกบุคคล 
แต่วา่กาลเวลานั้น ท าให้อาคารเหล่าน้ีทรุดโทรมและผผุงั การด าเนินชีวิตของคนในชุมชนก็เช่นกนัมี
การพฒันา เปล่ียนแปลง ตามยคุสมยั มีการปรับตวัเพื่อใหเ้ขา้กบัสังคมปัจจุบนั ท่ีสอดคลอ้งกบั
กิจวตัรประจ าวนั เช่น มีการท าเป็นห้องกระจก มีประตูเหล็กเขา้มาเก่ียวขอ้ง เคร่ืองปรับอากาศตาม
หลงัคาบา้น  จานดาวเทียม การต่อเติมบา้นจากวสัดุใกลต้วั ไม่วา่จะแผน่สังกะสี ไมเ้ก่า เพื่อการขยาย
พื้นท่ีในการใชส้อย โดยไม่ไดค้  านึงถึงโครงสร้างหลกั ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ รูปทรงของบา้นจึงเกิด
การบิดเบ้ียว และ ผดิรูปจากปกติท่ีเราเคยเห็นในอดีต  
 รูปทรงบา้นท่ีบิดเบ้ียว ยดืยาว จากการต่อเติมเปล่ียนแปลง มนัเกิดภาพสะทอ้นถึงสังคมท่ี
เปล่ียนผนั ความไม่ถาวร ไม่วา่จะวตัถุหรือสภาพสังคมเมือง ท่ีมีความเบียดเบียน เห็นแก่ตวั ผดิจาก
รูปแบบสังคม ชุมชนในอดีตอยา่งส้ินเชิง  
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ภาพท่ี 1 ภาพสภาพบา้นเรือนท่ีถูกปรับเปล่ียนและต่อเติมชุมชนวดัพระงาม รูปแบบการด าเนินชีวติ
ในสังคมตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยูต่ลอดเวลา 
ท่ีมา  : ชุมชนริมคลอง วดัพระงาม โดยนาย สารัช สุภาภา เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2561  
 

 
 
ภาพท่ี 2 ภาพสภาพบา้นเรือนท่ีถูกแปรเปล่ียนจากลกัษณะชุมชนโบราณกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
อนัมีปัจจยัมาจากการแทนท่ีของวฒันธรรมใหม่ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นไดท้างกายภาพ 
ท่ีมา  : ชุมชนตลาดท่านา โดยนาย สารัช สุภาภา เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2561  
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ภาพท่ี 3 ภาพสภาพบา้นเรือนท่ีถูกปรับเปล่ียนและต่อเติมชุมชนวดัพระงาม ปี 2555 
ท่ีมา  : ชุมชนริมคลอง วดัพระงาม โดยนาย สารัช สุภาภา เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2555 
 

 

 

ภาพท่ี 4 ภาพสภาพบา้นเรือนท่ีถูกปรับเปล่ียนและต่อเติมชุมชนวดัพระงามจาก ปี 2555 – 2561 ท า

ใหเ้ห็นถึงการปรับเปล่ียนต่อเติมอยูต่ลอดเวลา 

ท่ีมา  :  ชุมชนริมคลอง วดัพระงาม โดยนาย สารัช สุภาภา เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2561



 

5 
 

 

อทิธิพลจากวสัดุ 

  ไมเ้ป็นวสัดุท่ีขา้พเจา้เลือกท่ีจะน ามาใชแ้ละมีความส าคญัในผลงานเป็นอยา่งมาก เน่ืองจาก

ไมเ้ป็นวสัดุท่ีเป็นธรรมชาติและเป็นตวัแทนของช่วงเวลาท่ีผา่นมา  ทั้งสีของไมแ้ละลกัษณะพื้นผวิ

ของไมท่ี้เกิดข้ึนจริงตามอายุการใชง้าน ท าใหข้า้พเจา้นึกถึงบา้นไมใ้นอดีตท่ีก าลงัจะสูญหายไป 

แผน่ไมท่ี้ขา้พเจา้น ามาปะติดนั้นเป็นแผน่ไมท่ี้ไดม้าจากผนงับา้นท่ีถูกร้ือถอดแลว้ น ามา สร้างรูป

จ าลองแบบของบา้นไม ้ไม่วา่จะเป็น ผนงัไม ้ประตู หนา้ต่าง ช่องลม 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ภาพลกัษณะของไมฝ้าบา้นท่ีมีสภาพผวิแตกต่างกนั 

ท่ีมา : โรงไมเ้ก่า วงัตะกู โดย นายสารัช สุภาภา ถ่ายเม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2561 
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ภาพท่ี 6 ภาพบา้นไมโ้บราณท่ีถูกการร้ือถอน 

ท่ีมา : ชุมชนริมคลอง วดัพระงาม โดย นายสารัช สุภาภา ถ่ายเม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2560 

 

 

 

ภาพท่ี 7 ภาพไมฝ้าบา้นโบราณท่ีถูกการร้ือถอน 

ท่ีมา : โรงไมเ้ก่า วงัตะกู โดย นายสารัช สุภาภา ถ่ายเม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2561 
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อทิธิพลข้อมูลเร่ืองนิยามของพืน้ทีว่่างและพืน้ทีว่่างเชิงสถาปัตยกรรม 

 “พื้นท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรม” หรือบางคร้ังเรียกโดยยอ่วา่ “ท่ีวา่ง” และในบทความน้ีต่อไป

จะเรียกวา่ “ท่ีวา่ง” ค าดงักล่าวน้ีเป็นค าศพัทแ์ปลจากค าวา่ “Space” ซ่ึงเม่ือแปลออกมาเป็นค านามใน

ภาษาไทยนั้นจะไม่ ส่ือความอยา่งตรงไปตรงมานกักบัผูค้นโดยทัว่ไป แต่ทวา่กลบัเป็นค าท่ีสถาปนิก

และนกัวชิาการท่ีท าการศึกษา สถาปัตยกรรมนั้นคุน้เคยเป็นอยา่งดี เน่ืองจากเป็นค าท่ีถูกน ามาใชอ้ยู่

บ่อยคร้ัง ดงัจะพบวา่ในหนงัสือต าราและ เอกสารวชิาการทางสถาปัตยกรรมกล่าวถึง “ท่ีวา่งทาง

สถาปัตยกรรม” อยูจ่  านวนมาก แต่ทวา่เม่ือพิจารณา ในรายละเอียดเน้ือหาก็จะพบวา่มีมุมมองท่ี

แตกต่างกนัออกไป นอกจากน้ี ค าดงักล่าวยงัมีความหมายกวา้ง ไกลออกไปตามแต่ประสบการณ์ 

และพื้นฐานของบุคคล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูค้นทัว่ไปท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นวงวชิาการ หรือวชิาชีพทาง

สถาปัตยกรรมจะยิง่มีความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนั จากสถานภาพความรู้ของค าดงักล่าวมานั้นจึงมี 

ค  าถามวา่ ผูค้นโดยทัว่ไปสามารถรับรู้หรือเขา้ใจ “ท่ีวา่ง” ไดอ้ยา่งไร ความชดัเจนของท่ีวา่งท่ีท าให้

คนทัว่ไป เขา้ใจ หรือรู้สึกนั้นเกิดจากปัจจยัแวดลอ้มใดบา้ง หรือมีอะไรเป็นตวัก าหนดนิยามท่ีวา่ง

เหล่านั้น  

เม่ือพิจารณาความหมายของท่ีวา่งผา่นกรอบความคิดทาง “ปรากฏการณ์ศาสตร์ 

(Phenomenology)” นั้น ซ่ึงอธิบายไดว้า่ “ส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏข้ึนในลกัษณะของความสัมพนัธ์กนั

ระหวา่งสถานท่ี (Place) กบัการรับรู้ของมนุษยว์า่เป็นผลรวมของส่ิงท่ีประกอบกนัข้ึนใน

สภาพแวดลอ้มรอบตวัเรา ทั้งจากส่ิงท่ีเป็นรูป ธรรมท่ีสามารถรับรู้จบัตอ้งได ้และส่ิงท่ีเป็น

นามธรรม ดงัตวัอยา่งของความรู้สึกหรือบรรยากาศ โดยมีตวัเรา นั้นอา้งอิง” ท าใหส้ามารถรับรู้

สถานภาพของสถานท่ีนั้นไดท้ั้งในเชิงปริมาณ เช่น ความสูง ความกวา้ง ความ ลึก ซ่ึงเป็นขอบเขต

ของพื้นท่ี รวมไปถึงการรับรู้ในเชิงคุณภาพ ดงัตวัอยา่งของความมืดสลวั หรือความโปร่ง โล่ง ความ

ทึบ ความอึดอดั ความหมายของ “ท่ีวา่ง” รอบตวัเราจึงเป็นส่ิงซ่ึงประกอบข้ึนจากกายภาพต่าง ๆ ทั้ง

ท่ีมนุษยแ์ละธรรมชาตินั้นสร้างสรรคข้ึ์น  

อนัท่ีจริงแลว้ “ท่ีวา่ง” ตามความเขา้ใจโดยทัว่ไปในค าวา่ “Space” นั้น เป็นท่ีวา่งซ่ึงมีอยู่

ก่อนแลว้ แต่เดิม หรืออาจกล่าวง่ายๆ ไดว้า่คือ “ส่วนของปริมาตรอากาศท่ีอยูร่ายลอ้มรอบตวัเรา 

เป็นท่ีวา่งท่ีเล่ือนไหล ต่อเน่ืองไปไม่ส้ินสุด (Infinite Extension)” จนกระทัง่เกิดการครอบครอง
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ท่ีวา่งผา่นการเขา้ใชส้อยภายในพื้นท่ี วา่งนั้น จึงเห็นเป็นขอบเขตของท่ีวา่งซ่ึงถูกจ ากดัข้ึน อยา่งการ

เร่ิมโอบแขนสองขา้งเขา้หากนัจึงเห็นเป็นท่ีวา่ง ระหวา่งแขนทั้งสองกบัตวัเรา หากค่อยๆ โอบแขน

ทั้งสองเขา้หากนัจนชิดแนบตวั ท่ีวา่งนั้นก็จะค่อยๆ เล็ก ลงจนบางคนรู้สึกอึดอดั แต่หากคลายออก

สักนิดหน่อยก็อาจท าใหรู้้สึกสบายกลายเป็นการสร้างความอบอุ่น ให้เกิดข้ึนแก่ร่างกาย ความหมาย

ของท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรมก็เช่นเดียวกนั ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัเรากบั องคป์ระกอบรอบขา้ง

ทางสถาปัตยกรรมน่ีเองท่ีเป็นตวัก าหนดและนิยามความหมายของท่ีวา่งนั้น ๆ ให้เกิดข้ึนหากท า

ความเขา้ใจท่ีวา่งตามกรอบความคิดขา้งตน้น้ี อาจอธิบายท่ีวา่งไดจ้ากการประกอบกนัข้ึน ของ 3 

ส่วน คือ 

 - “ท่ีวา่งในส่วนของท่ีต่อเน่ือง (Space as Continuum)” คือ สภาพของท่ีวา่งอากาศซ่ึงเล่ือน 

ไหลไม่ส้ินสุด สามารถก าหนดหรือแบ่งยอ่ยท่ีวา่งน้ีได ้ 

- “ท่ีวา่งในส่วนองคป์ระกอบของการปิดลอ้ม (Space as Enclosure)” ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ 

สอดคลอ้งต่อปริมาตรท่ีเกิดข้ึน  

- “ท่ีวา่งในส่วนของการรับรู้จากร่างกายท่ีอยูใ่นท่ีวา่งนั้น ๆ (Space as Extension of Body)” ในส่วน

น้ีเป็นการอา้งอิงท่ีสร้างนิยามความหมายของท่ีวา่งให้เกิดข้ึน จากการมีตวัตนของมนุษย ์ผา่นร่างกาย

และความนึกคิดของคนนั้น ๆ ท่ีเคล่ือนไหวภายในท่ีวา่ง ท าใหท่ี้วา่งเดียวกนันั้นอาจ มีความต่างกนั

ไปในรายละเอียดตามแต่การรับรู้ พื้นฐาน และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล1 

 

 

 

 

                                                           
1 1. เจนยทุธ ลอ่ใจ อป, เกรียงไกร เกิดศิริ,. คณุลกัษณะของท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรมในสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน: แนวทาง
การศกึษาสูก่ารออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมยั. ภาควิชาสถาปัตยกรรม: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร; 2558. 
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อทิธิพลจากสถาปัตยกรรม 

 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (Vernacular architecture) หมายถึง ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ท่ีมนุษยส์ร้าง
ข้ึนในแต่ละทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้ม เพื่อสนองความตอ้งการนั้น ๆ 
รูปแบบของส่ิงก่อสร้างอาจจะพฒันาไปจากรูปแบบเดิม เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการด าเนินชีวติ โดยใช้
วสัดุก่อสร้างท่ีหามาไดต้ามทอ้งถ่ินนั้น ๆ 

การก่อสร้างเป็นการช่วยเหลือกนัในชุมชน จากบุคคลทุกเพศทุกวยัทั้ง เด็ก ผูห้ญิง คนหนุ่ม-
สาว คนเฒ่า-คนแก่ อาจเป็นผูมี้ประสบการณ์ทางการก่อสร้างหรือไม่มีก็ได ้การท างานร่วมกนัใน
ชุมชนเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ วฒันธรรม วถีิชีวติ เร่ืองราวต่าง ๆ ของชุมชนอยา่งเป็น
ธรรมชาติอยา่งเป็นธรรมชาติตามพื้นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของชุมชน 

ค าวา่  “สถาปัตยพ์ื้นถ่ิน” นั้นยอ่มหมายความถึง สถาปัตยกรรมท่ีถือก าเนิดข้ึนมาจากภูมิ
ปัญญาของชุมชนท่ีมิไดอ้ยูใ่นเมืองหลวง ส่วนใหญ่จะอยูต่ามภูมิภาคต่าง ๆ อนัเป็นชนบทห่างไกล
จากความเจริญทางวตัถุธรรม ดงัเช่นสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของภาคอีสานอนักวา้งใหญ่
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของภาคใต ้และสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของภาคเหนือ เป็นตน้ อิทธิพล ต่าง ๆ ท่ี
หล่อหลอมใหช่้างหรือสถาปนิกพื้นบา้น แต่ละภูมิภาคเหล่านั้นไดส้ร้างสรรคผ์ลงานออกมา ยอ่มมี
ขอ้แผกแตกต่างกนัออกไป ตามสภาพแวดลอ้มของแต่ละทอ้งถ่ิน ซ่ึงพอจ าแนกถึงอิทธิพลเหล่านั้น
ออกไดด้งัน้ีคือ อิทธิพลทางสภาพภูมิประเทศ อิทธิพลทางเผา่ชน อิทธิพลทางความเช่ือและ
ศาสนา อิทธิพลทางสภาพเศรษฐกิจ อิทธิพลทางวสัดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง อยา่งไรก็ตาม เม่ือได้
วเิคราะห์ลงไปสู่ปฐมเหตุของผลงานสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของแต่ละภูมิภาคเหล่านั้นแลว้ จะเห็น
ความส าคญัท่ีเป็นจุดเด่นร่วมกนัประการหน่ึงก็คือ การสร้างท่ีมุ่งเนน้ใหมี้ประโยชน์ใชส้อยมากกวา่
ความงาม ซ่ึงเป็นอุดมคติโดยทัว่ไปของงานศิลปะพื้นบา้นทุกแขนง อาทิ งานป้ัน, ทอ, หล่อ, ถกั, จกั
สานต่าง ๆ เป็นตน้ ในทางสถาปัตยกรรมก็เฉกเช่นเดียวกนั การมุ่งเนน้เอาประโยชน์ใช้
สอย (function) มาเป็นหลกัส าคญัก่อนความงามนั้น จึงก่อใหเ้กิดรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีคลา้ยคลึง
กนั  ถึงแมว้า่ภูมิประเทศจะอยูห่่างไกลกนัก็ตาม2 

 

                                                           
2 2. สถาปัตยกรรพืน้ถ่ิน(vernacular architecture) [Internet]. 2558. Available from: 

http://vernaculararchi.blogspot.com/2015/03/vernacular-architecture.html, 2. Ibid. 
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ภาพท่ี 8 ภาพบา้นไทยในอดีต 

 ท่ีมา : ชุมชนตลาดน ้าอมัพวา โดยนาย สารัช สุภาภา เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2560 
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ภาพท่ี 9 ภาพถ่ายมุมสูงของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินท่ีแทรกตวัอยูท่่ามกลางเมืองท่ีพบเห็นทัว่ไป 

ท่ีมา : โรงแรมแมริออท ควนีส์ปาร์ค ซอย สุขมุวทิ 22 กรุงเทพมหานคร โดย นายสารัช สุภาภา ถ่าย

เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2560 
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ภาพท่ี 10 ภาพถ่ายมุมสูงของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินท่ีแทรกตวัอยูท่่ามกลางเมืองท่ีพบเห็นทัว่ไป 

ท่ีมา : โรงแรมแมริออท ควนีส์ปาร์ค ซอย สุขมุวทิ 22 กรุงเทพมหานคร โดย นายสารัช สุภาภา ถ่าย

เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2560 

 

 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่สถาปัตยกรรมพื้นในอดีตมีการปรับตวัให้อยูก่บัสภาพของสังคมในปัจจุบนั

แทรกตวัอยูท่่ามกลางตึกรามบา้นช่องท่ีมีการพฒันาตวัเองอยูต่ลอดเวลา เป็นผลท าใหล้กัษณะรูปร่าง

ของสถาปัตยกรรมดูบิดเบ้ียวแออดัเปล่ียนไปตามพื้นท่ี ซ่ึงเปรียบเสหมือนไดก้บัรูปแบบของ

สถาปัตยกรรมในงานจิตรกรรมไทย ท่ีใชว้า่งกบัความงามท่ีเหลืออยูม่าประสานกนั โดยไม่ค  านึงถึง

ความถูกผดิ เป็นการจ าลองรูปแบบในอุดมคติของช่างเขียนในอดีต ถึงแมว้า่จะไม่สัมพนัธ์กนั

โดยตรงแต่มากจากรากฐานวฒันธรรมเดียวกนั อนัเป็นตวัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาพสังคมท่ี

เปล่ียนแปลงไป 
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อทิธิพลจากสถาปัตยกรรมในจิตรกรรมไทย 

 ฉากพื้นหลงัภาพในงานจิตรกรรมไทยนิยมเขียนเป็นฉากสถาปัตยกรรม และฉากธรรมชาติ

ใหเ้ห็นเป็นทิวทศัน์ลึกเขา้ไปในภาพโดยมีเส้นขอบฟ้า (Horizontal Line) ข้ึนบริเวณขอบบนเกือบสุด

ภาพ เน้ือท่ีหน่ึงในส่ีของพื้นท่ีภาพบริเวณน้ี จะเป็น ภาพคน สัตว ์สถาปัตยกรรม และธรรมชาติ จะถูก

ล าดบัขนาดใหเ้ล็กลง เพื่อตอ้งการผลลวงตาแลดูภาพใหมี้ความลึกเขา้ไป ส่วนบริเวณพื้นท่ีภาพ

นอกนั้นจะใชร้ะบบภาพขนาดเท่ากนั สร้างความลึกของภาพแบบซอ้นภาพตั้งข้ึนเร่ือย ๆ ส่ิงใดอยู่

ใกลจ้ะเขียนไวล่้างสุดของภาพ ส่ิงใดอยุลึ่กถดัเขา้ไปก็ใชว้ธีิซอ้นภาพเขียนถดัสูงข้ึนมาเร่ือย ๆ 

ลกัษณะทัว่ไปเป็นภาพมองจากท่ีสูง (Bird Eye View) สถาปัตยกรรมทั้งหมดนิยมใชร้ะบบการเขียน

แบบทศันียวสิัยแบบเส้นขนาน (Parallel Perspective) 

 ในจิตรกรรมไทยใชส้ถาปัตยกรรมเป็นเสหมือนพื้นหลงัของภาพคน มีความมุ่งหมายเพียง

เพื่อแสดงต าแหน่งของเร่ืองราววา่ ภาพคนอยุใ่นท่ีใด ก าลงัแสดงเร่ืองราวอะไร เป็นส่วนเสริมหลกัๆ 

ในจิตรกรรมไทย ขอ้ส าคญัคือไม่ค  านึงถึงขนาดความสัมพนัธ์ท่ีเป็นจริงเลยภาพบุคคล เช่น ภาพ

เทพยดา ภาพกษตัริย ์นางกษตัริย ์ท่ีบรรจุในสถาปัตยกรรม จะบรรจุแบบใหค้บัพื้นท่ีภาพ จะเห็นได้

วา่จะไม่ทิ้งหรือปล่อยเน้ือท่ีวา่งของอากาศระหวา่งตวัภาพกบัสถาปัตยกรรมมากนกั และมีการ

พฒันาใหใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากข้ึนเร่ือย ๆ โดยวิธีการขยายภาพสถาปัตยกรรมใหมี้ขนาด

ใหญ่มากข้ึน ขณะเดียวกนัก็มีการลดขนาดภาพคนท่ีตอ้งบรรจุลงในสถาปัตยกรรมนั้นมีขนาดเล็กลง

บา้ง การขยายขนาดสถาปัตยกรรมใหใ้หญ่ข้ึน และการลดขนาดตวัคนใหเ้ล็กลง ท าใหเ้กิดพื้นท่ีวา่ง

ระหวา่งตวัสถาปัตยกรรมกบัตวัคนมากเกินไป ขนาดสัมพนัธ์ของภาพขาดความต่อเน่ืองแบบเป็น

ล าดบั ซ่ึงช่างเขียนแกปั้ญหาโดยการเพิ่มลบัแลเป็นพื้นหลงัภาพตวับุคคล โดยฉากลบัแลจะคัน่อยู่

ระหวา่งตวัภาพบุคคลและตวัสถาปัตยกรรม3 มีการใชร้ะนาบและท่ีวา่งท่ีเหลือยูใ่หเ้กิดความงาม 

โดยเพิ่มลดตดัถอนรูปแบบตวัสถาปัตยกรรมปรับใหล้งตวักบัพื้นท่ีจึงท าใหล้กัษณะของ

สถาปัตยกรรมดูบิดเบ้ียว เพื่อใหแ้ทรกตวัอยูใ่นพื้นท่ีท่ีก าหนดใหล้งตวัได ้

                                                           
3 3. สขุพร. ช. พิพิธภณัฑ์ภาพจิตรกรรมฝาผนงัไทย = Museum of Thai Mural paintings / โดย ชาญวิทย์ สขุพร
2547. ก-ฒ, 177 แผน่ : ภาพประกอบสี, แปลน ; 30 ซม. p. 
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ภาพท่ี 11 ภาพจิตรกรรมฝาผนงั วดัสุทศันเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 

ท่ีมา : วดัสุทศันเทพวรารามราชวรมหาวิหาร จงัหวดักรุงเทพมหานครโดยนาย สารัช สุภาภา เม่ือ

วนัท่ี 4 มีนาคม 2557 
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ภาพท่ี 12 ภาพจิตรกรรมฝาผนงั วดัมหาสมณาราม 

ท่ีมา : วดัมหาสมณาราม จงัหวดัเพชรบุรี โดยนาย สารัช สุภาภา เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2554 

 



  
16 

 
อทิธิพลทางคณติศาสตร์กบังานศิลปะ 

คณิตศาสตร์ เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ท่ีศึกษาเก่ียวกบั แบบ รูป และความสัมพนัธ์เพื่อให้ได้

ขอ้สรุปและน าไปใชป้ระโยชน์ คณิตศาสตร์มีลกัษณะเป็นภาษาสากลท่ีทุกคนเขา้ใจตรงกนัในการ

ส่ือสาร ส่ือความหมาย และถ่ายทอดความรู้ระหวา่งส่ิงต่าง ๆ 

คณิตศาสตร์ มีลกัษณะเป็นนามธรรม เป็นศาสตร์ท่ีมุ่งเนน้คน้ควา้เก่ียวกบัโครงสร้าง

นามธรรมท่ีถูกก าหนดข้ึนผา่นทางกลุ่มของสัจพจน์ซ่ึงมีการใหเ้หตุผลท่ีแน่นอนโดยใชต้รรกศาสตร์

สัญลกัษณ์ และสัญกรณ์คณิตศาสตร์ โดยทัว่ไปคณิตศาสตร์เป็นสาขาวชิาท่ีศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบ

และโครงสร้าง การเปล่ียนแปลง และปริภูมิ4 

ความงามของคณิตศาสตร์ประกอบดว้ยความมีระเบียบ และความกลมกลืนท่ีเกิดข้ึน

ภายใน  ซ่ึงนกัคณิตศาสตร์นอกจากจะเป็นนกัคิดแลว้จ าเป็นตอ้งเป็นผูมี้จิตนาการ ช่างสังเกต มี

ความละเอียดรอบคอบ รู้จกัเลือกค าต่าง ๆมาใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง พร้อมทั้งการให้เหตุผลอยา่ง

สมเหตุสมผล รวมถึงการถ่ายทอดส่ิงท่ีพิสูจน์ไดแ้ลว้ออกมาอยา่งมีระบบระเบียบ เป็นขั้นเป็นตอน

อยา่งชดัเจน เช่น ความงดงามของตวัเลข ความงดงามของคณิตศาสตร์ในธรรมชาติ การสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะโดยใชรู้ปร่าง รูปทรงทางเรขาคณิต5 เม่ือน ารูปทรงหลาย ๆ รูปมาวางใกลก้นั  รูป

เหล่านั้นจะมีความสัมพนัธ์ดึงดูด  หรือผลกัไส ซ่ึงกนัและกนั  การประกอบกนัของรูปทรง อาจท า

ไดโ้ดย ใชรู้ปทรงท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัรูปทรงท่ีต่อเน่ืองกนั รูปทรงท่ีซ้อนกนั รูปทรงท่ีผนึกเขา้

ดว้ยกนั รูปทรงท่ีแทรกเขา้หากนั รูปทรงท่ีผสานเขา้ดว้ยกนั หรือ รูปทรงท่ีบิดพนักนั การน ารูป

เรขาคณิต รูปอินทรีย ์และรูปอิสระมาประกอบเขา้ดว้ยกนั จะไดรู้ปลกัษณะใหม่ ๆ อยา่งไม่ส้ินสุด 

                                                           
4 4. คณิตศาสตร์คืออะไร [Internet]. 2554. Available from: 

https://www.slideshare.net/JiraprapaSuwannajak/ss-8737843. 
5 5. โครงสร้างและธรรมชาติของคณิตศาสตร์ [Internet]. 2558. Available from: 

http://pondpaphon.blogspot.com/2015/09/blog-post_96.html. 
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ภาพท่ี 13 ภาพรูปทรงทางเลขาคณิต 

ท่ีมา : china white , เขา้ถึงเม่ือ 10 กนัยายาม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.pinterest.com/pin/357543657897202416/ 

 

ภาพท่ี 14 ภาพรูปทรงทางเลขาคณิต 

ท่ีมา : Tabitha Bianca Brown , เขา้ถึงเม่ือ 10 กนัยายาม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://thepairabirds.com/filter/nature/Rocks-and-Gems 

https://www.pinterest.com/pin/357543657897202416/
http://thepairabirds.com/filter/nature/Rocks-and-Gems
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อทิธิพลจากศิลปกรรม 

 อทิธิพลทางศิลปะ 
 ศิลปวฒันธรรมอ่ืนนอกเหนือจากยโุรปไดก้ลายเป็นความสามารถเขา้ถึงไดแ้ละพบวา่มี
ทางเลือกอ่ืนของ การอธิบายประสบการณ์ภาพกบัศิลปิน โดยปลายศตวรรษ ท่ี 19 ศิลปินจ านวนมาก
รู้สึกวา่ จ  าเป็นตอ้งสร้างรูปแบบใหม่ ของศิลปะซ่ึงจะครอบคลุม การเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐานท่ีจะจดั
ข้ึนในเทคโนโลยวีทิยาศาสตร์ และปรัชญา แหล่งท่ีมาจากศิลปินแต่ละคนดึงขอ้โตแ้ยง้ทางทฤษฎี
ของพวกเขา มีความหลากหลาย และสะทอ้นใหเ้ห็น การเขา้ครอบครองก่อนทางสังคม และทาง
ปัญญา ในทุกพื้นท่ีของวฒันธรรมตะวนัตกในเวลานั้น 
 นามธรรมเราขาคณิต (Geometry Abstraction) เป็นหน่ึงในรูปแบบของศิลปกรรม ท่ียดึเอา
รูปทรงเลขาคณิต เป็นหลกั แต่ก็ไม่เสมอไป น ามาจดัองคป์ระกอบ อยูใ่นพื้นท่ีแบบไม่ลวงตาไม่
แสดงเป้าหมาย และวตัถุประสงค ์ นามธรรมท่ีมีลกัษณะเป็นวตัถุวสิัย อยา่งเช่น ศิลปินกลุ่มคอน
สตรัคติวสิม ์(Constructivism) โดยมี คาซิมีร์ มาเลวชิ (Kasimir Malevich) เป็นผูริ้เร่ิม ต่อมาคือ ปิเอท ์
มองเดรียง (Piet Mondrian) และมางอกงามสูงสุดในงานของ โจเซฟ แอลเบอร์ส (Josef Albers) 
ผลงานของศิลปินท่ีมีความคิดแบบน้ี มีการจดัระเบียบของรูปทรง มีกฎเกณฑ์เป็นสากล ใชเ้หตุผล
วเิคราะห์วตัถุ เป็นขั้นๆ แลว้เลือกสรรแต่ส่วนท่ีเป็นสาระแทจ้ริง จนถึงสภาพบริสุทธ์ิของรูปทรง ท่ีมี
การประสานลงตวัเป็นอยา่งดีระหวา่งรูปทรงกบัท่ีวา่ง มีระเบียบชดัเจน 
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ภาพท่ี 15 ภาพผลงานของ Kasimir  Malevich, Suprematism,1915,Oil on canvas. 

ท่ีมา: Tate Modern, Kasimir  Malevich, Suprematism, เขา้ถึงเม่ือ 10 กนัยายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/malevich 

 

http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/malevich
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คาซิมีร์ มาเลวชิ (Kasimir  Malevich) จิตรกรชาวรัสเซียผูบุ้กเบิกงาน ศิลปะนามธรรมเรขาคณิต และ

ตวัตน้เหตุของการเคล่ือนไหว Suprematism มาเลวชิ พฒันารูปแบบนามธรรมของเขาเองอยา่ง

เคร่งครัด ในองคป์ระกอบ ทางเรขาคณิตส่ีเหล่ียม และรูปสามเหล่ียม รูปแบบงานในลกัษณะน้ีจน

กลายเป็นท่ีรู้จกักนั  “Suprematism” อา้งถึง ความสูงสุดของ “ความรู้สึกทาง ศิลปะบริสุทธ์ิ” ใน

ภาพวาดแรกของเขา ท่ีไดน้ าเสนอ รูปแบบทางเรขาคณิต ในช่วงจ ากดัของสี บางคร้ังใชสี้ด าเพียง

อยา่งเดียว กบัพื้นหลงัสีขาว ต่อมา เขาแนะน า ช่วงกวา้งของสี รวมทั้งรูปสามเหล่ียม วงกลม และ

รูปทรงโคง้ จากรูปทรงเรขาคณิตแบบง่าย ท่ามกลางการพฒันาศิลปะ ท่ีส าคญัท่ีสุดของศตวรรษท่ี 

20 เขากล่าววา่ไดม้าถึงความเป็นท่ีสุดของ ศิลปะนามธรรม โดยการปฏิเสธการแสดงวตัถุประสงค ์

ความไม่มีขอบเขต อยา่งไร้ขีดจ ากดั ความรู้สึกท่ีเตม็ไปดว้ยความสุข ของการท่ีปล่อยใหเ้ป็นอิสระ 

และความรู้สึกบริสุทธ์ิ ของจิตวญิาณ 

 โจเซฟ แอลเบอร์ส (Josef  Albers) ศิลปินอเมริกนัเยอรมนั ภาพน้ี โจเซฟ เขียนข้ึนเพื่อ

ศึกษาผลกระทบของสี ท่ีจอประสาทตา เขาไดเ้ผยแพร่ผลการวจิยัในระบบน้ีเรียกวา่ ปริมาณการ

ปฏิสัมพนัธ์ของสี  แอลเบอร์ส ใชส่ี้เหล่ียมท่ีซอ้นกนัเพื่อศึกษาปฏิสัมพนัธ์ของสี ศิลปะนามธรรม

แบบเรขาคณิต เป็นรูปแบบศิลปะนามธรรม ท่ีมีการใชง้านรูปแบบทางเรขาคณิตแต่ก็ไม่เสมอไป จดั

อยูใ่นพื้นท่ี ท่ีไม่เก่ียวกบัการลวงตา และน ามาจดัองคป์ระกอบร่วมกนัไม่ไดมี้วตัถุประสงค ์หรือ 

สัญลกัษณ์6 

 

 

                                                           
6 6. สุนทรี เฉลียวพงษ.์ สัญญะแห่งจิต = Spiritual signs,วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปบณัฑิต 
สาขาวชิาจิตรกรรม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร2553. ญ, 55 แผน่ : ภาพประกอบสี ; 29 
ซม. p. 
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ภาพท่ี 16 ภาพผลงานของ Josef Albers, Hommage au Carré, 1965,Screenprint. 

ท่ีมา: Susan Sheehan, Josef Albers, Hommage au Carré, เขา้ถึงเม่ือ 10 กนัยายน 2560, เขา้ถึงได้

จาก http://www.susansheehangallery.com/artists/josef-albers/images/5 

http://www.susansheehangallery.com/artists/josef-albers/images/5
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ภาพท่ี 17 ผลงานของ Josef Albers, Indicating Solids,1949,Oil on Masonite. 

ท่ีมา: The Met, Josef Albers, Indicating Solids, เขา้ถึงเม่ือ 10 กนัยายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/481027 

 

การแสดงการลวงตากนัของรูปทรงเลขาคณิต ท าใหข้า้พเจา้รู้ สึกถึงความส าคญัต่อ 

หลกัการทางความคิด ของศิลปิน ในกลุ่มน้ีน าเอาหลกัการ ของการจดัระเบียบรูปทรง มาใชเ้ป็น

สาระ รวมไปถึงความบริสุทธ์ิของรูปทรง เป็นรูปทรงท่ีมีการประสานอยา่งลงตวั ระหวา่งรูปทรงกบั

ท่ีวา่ง มีระเบียบชดัเจน 

การแสดงออกทางศิลปะ หรือการแสดงออก ของอารมณ์ ทางสุนทรียภาพ การประกอบกนั

ของรูปทรงเลขาคณิต บงัเกิดเป็นรูปทรงนามธรรม ท่ีเกิดจากการประกอบกนัของทศัน์ธาตุ ผา่น

กระบวนการในการแสดงระนาบ รูปทรงนามธรรม 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/481027
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บทที ่3  

องค์ประกอบและกระบวนการสร้างสรรค์ 

 

ไมเ้ป็นวสัดุท่ีขา้พเจา้เลือกท่ีจะน ามาใชแ้ละมีความส าคญัในผลงานเป็นอยา่งมาก 

เน่ืองจากไมเ้ป็นวสัดุท่ีเป็นธรรมชาติและเป็นตวัแทนของช่วงเวลาท่ีผา่นมา  ทั้งสีของไมแ้ละ

ลกัษณะพื้นผวิของไมท่ี้เกิดข้ึนจริงตามอายกุารใชง้าน ท าใหข้า้พเจา้นึกถึงบา้นไมใ้นอดีตท่ีก าลงัจะ

สูญหายไป แผน่ไมท่ี้ขา้พเจา้น ามาปะติดนั้นเป็นแผน่ไมท่ี้ไดม้าจากผนงับา้นท่ีถูกร้ือถอดแลว้ น ามา 

สร้างรูปจ าลองแบบของบา้นไม ้ไม่วา่จะเป็น ผนงัไม ้ประตู หนา้ต่าง ช่องลม เป็นตน้ 

 ขา้พเจา้มีความรู้สึกช่ืนชอบประทบัใจรูปแบบและลกัษณะของบา้นเรือนโบราณ ท่ีมีเสน่ห์

ชวนใหนึ้กถึงวถีิชีวติของผูค้นในอดีตท่ีอยูอ่ยา่งพออยูพ่อกิน เอ้ือเฟ้ือเพื่อแผก่นั ซ่ึงในปัจจุบนัเหลือ

นอ้ยเตม็ที  ดงันั้นขา้พเจา้จึงน าลกัษณะบา้นไมแ้บบเก่า มาลดทอนลกัษณะความเป็นจริง รายละเอียด

ต่างของรูปทรง และสร้างรูปทรงข้ึนมาใหม่ในแบบศิลปะนามธรรม ดว้ยวธีิการสร้างรูปทรงจาก

องคป์ระกอบของทศันะธาตุ เพื่อเป็นตวัแทนใหค้นในสังคมปัจจุบนัตระหนกัถึงวถีิชีวิตของผูค้นใน

อดีตท่ีอยูอ่ยา่งเรียบง่าย พอเพียง ท่ีก าลงัจะเปล่ียนไปแต่ยงัคงกล่ินอายความเป็นพื้นถ่ินของไทยท่ียงั

หลงเหลืออยู ่ ซ่ึงมีการก าหนด ขอบเขตของฐานขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา และกระบวนการ

สร้างสรรคผ์ลงาน จะท าใหผ้ลงานมี ประเด็นและรูปแบบท่ีชดัเจน แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน 

1. การประมวลความคิด 
2. การศึกษาหาขอ้มูล 
3. การวเิคราะห์ผลงาน 
4. การเรียบเรียงขอ้มูลและสร้างแบบร่าง 
5. วสัดุอุปกรณ์และเทคนิคท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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 1.  การประมวลความคิด 

 เร่ิมจากกาวิเคราะห์ ความคิดความรู้สึกท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลกบัความรู้สึก 

ทางดา้นรูปทรงของโครงสร้างของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวั และลกัษณะของ

สถาปัตยกรรมในงานจิตรกรรมไทย น าท่ีคล่ีคลายตดัทอน เปล่ียนแปลงรูปทรง และสร้างรูปทรง

ข้ึนมาใหม่จากความรู้สึกส่วนตวั ถ่ายทอดออกมาดว้ยลกัษณะของ ระนาบของเส้น รูปทรงท่ีบิด

เบ้ียว ท่ีไม่เป็นไปตาม perspective ซ่ึงมีระเบียบและไร้ระเบียบดว้ยจงัหวะ ท่ีถูกปรับเปล่ียนไปตาม

พื้นท่ีวา่ง เป็นการผสมผสานความรู้สึกส่วนตวัลงไป ท าใหรู้ปทรงในงานลกัษณะน้ี เป็นรูปทรงท่ีท า

หนา้ท่ีใหก้บัตวัมนัเองไม่ตอ้งค านึงถึงความถูกตอ้งตามธรรมชาติ ตามทศันคติของขา้พเจา้ 

 

2.  การศึกษาหาข้อมูล 

ขอ้มูลจากวถีิการด าเนินชีวิต  เป็นการคน้ควา้ขอ้มูลสภาพสังคม  วถีิชีวติในสังคมปัจจุบนั 

ทั้งการกิน การอยู ่ การนอน การท ามาหากิน การสังเกตส่ิงก่อสร้าง บา้นเรือนท่ีพกัอาศยั จาก

ประสบการณ์ในกาศึกษาจากแหล่งขอ้มูลจริงรวมทั้งศึกษาจากเอกสารต ารา ท่ีเช่ือมโยงกบัวถีิชีวติ

ในสังคมปัจจุบนั เพื่อเป็นพื้นฐานการสร้างสรรคผ์ลงาน 

ขอ้มูลจากสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน ส่ิงก่อสร้างอาคารชานเมืองเป็นส่ือท่ีน ามาแสดงออกถึงวถีิ

การด าเนินชีวติในสังคมปัจจุบนั  โดยศึกษาสภาพส่ิงก่อสร้างท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา  โดย

เช่ือมโยงสัมพนัธ์ระหวา่งอดีตกบัปัจจุบนั 

ขอ้มูลจากสถาปัตยกรรมในจิตรกรรมไทย ลกัษณะโครงสร้างรูปทรงจากจิตรกรรมฝาผนงั

แบบไทยประเพณี โดยเฉพาะมุมมอง ระนาบ พื้นท่ีวา่ง เส้น ท่ีลวงตา น ามาใชป้ระกอบหลกัการสร้าง

ภาพ 

ขอ้มูลจากรูปทรงในหลายๆมุมมองท่ีพบเห็นไดใ้นลกัษณะของโครงสร้างทาง

สถาปัตยกรรม ท่ีมีส่วนคลายกบัรูปทรงทางเลขาคณิต  

ขอ้มูลจากการถ่ายภาพ ขา้พเจา้ไดอ้อกไปส ารวจและศึกษาสถานท่ีจริงแลว้บนัทึกดว้ย

ภาพถ่าย  เพื่อจะไดเ้ป็นการน ามาศึกษาวเิคราะห์ความเหมาะสมในเร่ืองรูปทรง  ปริมาตรของแสง
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และเงา  สี  และมิติของความลึก  รวมไปถึงรายละเอียดของวตัถุต่าง ๆ  เพื่อน ามาประกอบการ

สร้างสรรคง์าน ตามความเหมาะสม 

ขอ้มูลจากการสเก็ตภาพ เป็นการน าเอาขอ้มูลจากการถ่ายภาพมาท าการสเก็ตสร้างให้เกิด

ลกัษณะของงานตามท่ีตอ้งการ มีทั้งการตดัทอนส่วนท่ีไม่ตอ้งการ  และแกไ้ขเพิ่มเติมบางส่วนใหไ้ด้

รูปทรงและเร่ืองราวในแนวทางท่ีตอ้งการอยา่งสมบูรณ์และเหมาะสม 

 

3. การวเิคราะห์ผลงาน 

 การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ในวทิยานิพนธ์ชุดน้ี เป็นผลงานในรูปแบบ 2 มิติ มี

ลกัษณะคลา้ยประติมากรรมนูนสูง ก่ึงลอยตวัเป็นการผสานกนัทางรูปแบบวธีิทางการสร้างสรรค ์

เพื่อความน่าสนใจ โดยการเพิ่มมิติมุมมอง ระนาบความนูน สูงต่างกนั ท าใหมุ้มมองของแต่ละองศา

ในการมองส่งผลใหผ้ลงานมีการเปล่ียนแปลงไปตามองศาและมุมมอง สามารถมองไดร้อบตวั

ผลงาน โดยใชมุ้มมอง ระนาบ พื้นท่ีวา่ง เส้น ท่ีลวงตา ท่ีน ามาใชเ้ป็นหลกัการสร้างองคป์ระกอบ

ทางความคิดใหม่ 

 เส้น เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัในงานผลงานสร้างสรรคชุ์ดน้ี โดยมีลกัษณะเป็นแบบแผน

ถูกจดัเรียงอยา่งมีระเบียบ ท าหนา้ท่ีเป็นตวัก าหนดรูปร่าง รูปทรง ของระนาบ และพื้นท่ีวา่ง ของ

ผลงาน รวมไปถึงการทิศทางน าสายตาจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง เป็นการประสานกนัของเส้นท่ี

สอดรับกนัไปมาในลกัษณะต่าง ๆ ใหจ้งัหวะของเส้นเกิดมิติท่ีลวงตา 

 ระนาบ และ ทีว่่าง ผลงานสรรคส์ร้างชุดน้ีมุง้เนน้ใหค้วามส าคญั การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง

ระนาบ และพื้นท่ีวา่งดว้ยการใช ้จงัหวะของเส้นท่ีมีความห่าง ถ่ี ทิศทาง น ้าหนกัของสีท่ีเกิดจาก

ระนาบท่ีทบัซอ้นท่ีไม่เท่ากนั เป็นการแสดงให้เห็นถึงความงามท่ีเกิดจากการผสมผสานของระนาบ 

และท่ีวา่ง ของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน ท่ีตดัถอนรูปทรง รายละเอียด เหลือแต่เพียงสาระส าคญั ซ่ึงเป็น

ใจความส าคญัของผลงานสรรคส์ร้างชุดน้ี  
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4. การเรียบเรียงข้อมูลและสร้างแบบร่าง  

โครงสร้างและองค์ประกอบเกิดจากรูปทรง ท่ีได้จิตนาการผสมกับโครงสร้าง

สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน และโครงสร้างของสถาปัตยกรรมในงานจิตรกรรมไทย ให้มีลกัษณะแบบ

นามธรรม โดยการลดทอนคล่ีคลาย สลายความเป็นจริง ซ่ึงบางส่วนมีการเพิ่มเติมหรือสร้างข้ึนใหม่ 

ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดผลงานสร้างสรรคท่ี์สมบูรณ์ตามการแสดงออกทางความรูสึกส่วนตน 

 

การแสดงออกทางรูปธรรม 

 เป็นกระบวนการสร้างสรรคเ์พื่อออกแบบผลงาน ก่อนท่ีจะสร้างสรรคผ์ลงานจริง โดยการ

น าขอ้มูลของโครงสร้างสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน และโครงสร้างภาพจากงานจิตรกรรมฝาผนงัแบบ

ไทยประเพณี โดยน าเอาเส้นโครงสร้างท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกนัของ มุมมอง ระนาบ พื้นท่ีวา่ง 

เส้น ท่ีลวงตา มาคดักรอง มองหาความเป็นไปไดข้องรูปร่างใหม่ ๆ ส าหรับสร้างเป็นรูปร่างของ

ผลงาน 

  

 

 



  5 

 

 

ภาพท่ี 18 ภาพรูปแบบสถาปัตยกรรมในจิตรกรรมฝาผนงั วดัสุทศันเทพวรารามราชวรมหาวหิาร 

 

ภาพท่ี 19 ภาพแบบของรูปร่างของสถาปัตยกรรมในงานจิตรกรรมท่ีน ามาถอดแบบเป็นเส้น

โครงสร้าง 
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ภาพท่ี 20 ภาพของรูปทรงของสถาปัตยกรรมในงานจิตรกรรมท่ีน ามาถอดแบบให้เหลือแต่ระนาบ 

พื้นท่ีวา่ง เส้น ท่ีลวงตา และลดทอนรายละเอียดใหเ้หลือแต่เส้นโครงสร้าง 

 

     

 

ภาพท่ี 21 ภาพร่างผลงาน และโครงความคิดเพื่อหาความเป็นไปไดข้องรูปร่างใหม่ ๆ ส าหรับสร้าง

เป็นรูปร่างของผลงาน 
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ภาพท่ี 22 ภาพถ่ายมุมมองของบา้น ตามมุม perspective และความน่าสนใจของรูปทรง 

 

 

 

 

ภาพท่ี 23 ภาพแบบของรูปร่างของสถาปัตยกรรมท่ีน ามาถอดแบบเป็นรูปทรงโครงสร้าง 
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ภาพท่ี 24 ภาพแบบลายระเอียดตามมุมมอง และรูปร่างโดยรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 25 ภาพการตดัต่อรูปทรงจากแรงบลัดาลใจ  
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ภาพท่ี 26 ภาพการตดัต่อรูปทรงจากแรงบลัดาลใจท่ีถอดแบบออกมาเป็นเส้นโครงสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 27 ภาพการตดัต่อรูปทรงจากแรงบลัดาลใจท่ีถอดแบบออกมาเป็นเส้นโครงสร้างโดยการ

ปรับใหล้งตวัมากข้ึน 
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ภาพท่ี 28 ภาพร่างผลงาน และโครงความคิด 
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ภาพท่ี 29 ภาพร่างการก าหนดรูปแบบของระนาบ และของท่ีวา่งในผลงาน 



  12 

   

 

 

ภาพท่ี 30 ภาพร่างการก าหนดต าแหน่งท่ีวา่ง ระนาบ และค่าน ้าหนกัของรูปทรง 



  13 

   

 

ภาพท่ี 31 ภาพร่างผลงานท่ีคดัเลือกก่อนการขยายแบบ 
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ภาพท่ี 32 ภาพจ าลองผลงานขนาดเล็ก 

 

 

 

ภาพท่ี 33 ภาพจ าลองผลงานขนาดเล็ก ผลงานช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 34 ภาพจ าลองผลงานขนาดเล็ก ผลงานช้ินท่ี 2 

 

     

 

ภาพท่ี 35 ภาพจ าลองผลงานขนาดเล็ก ผลงานช้ินท่ี 3 
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5.  วสัดุอุปกรณ์และเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 การเลือกวสัดุเป็นฝาไมบ้า้นเก่าท่ีถูกร้ือถอดแลว้ และสังกะสี การเลือกใชไ้มฝ้าบา้นเก่าท่ีถูก

ใชแ้ลว้เพราะวา่ เป็นไมจ้ริงท่ีผา่นช่วงเวลามาจริง ทั้งสีของไม ้และร่องรอยท่ีถูกใชแ้ลว้ช่วยนึกถึง

เร่ืองราวท่ีผา่นไปตามกาลเวลา ซ่ึงในทางทศันศิลป์ฝาไมเ้ก่า และสังกะสี ท่ีใชแ้ลว้ แสดงใหเ้ห็นถึง

การเช่ือมโยงระหวา่งอดีตท่ีผา่นมากบัรูปทรงท่ีสร้างข้ึนใหม่ในปัจจุบนั เป็นสัญลกัษณ์ในการบอก

เล่าเร่ืองราวการปรับเปล่ียนของสภาวะในสังคมตั้งแต่อดีตไปถึงในอนาคตต่อไป 

 

 

 

 

ภาพท่ี 36 ภาพไมฝ้าบา้นเก่าท่ีน าใชส้ร้างผลงาน 
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ภาพท่ี 37 ภาพไมท้ าโครงเฟรมท่ีใชส้ร้างผลงาน 

 

 

 

ภาพท่ี 38 ภาพไมก้ระดานท่ีน ามาใชส้ร้างผลงาน 
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ภาพท่ี 39 ภาพวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชส้ร้างผลงาน 
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ภาพท่ี 40 ภาพวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชส้ร้างผลงาน 

การสร้างผลงาน 

 ดว้ยรูปแบบของผลงานท่ีเป็นงานสร้างสรรคแ์บบ 2 มิติ ผสมรูปแบบนูนสูงออกมาจาก

พื้นผวิค่อนขา้งมาก ท าใหม้องไดห้ลายดา้น โดยเร่ิมจากการร่างภาพรูปแบบลายเส้นก่อน เพื่อน า

ความคิดในจิตนาการออกมาเป็นรูปแบบ 2 มิติ และร่างใหเ้ห็นมุมมองต่าง ๆ ก าหนดพื้นท่ีส่วนของ

ไม ้และสังกะสี ท่ีจะเกิดข้ึน จากนั้นจึงท ารูปแบบจ าลองข้ึน รูปแบบ 3 มิติ จากไมส้ าหรับท า

หุ่นจ าลอง ใหม้องไดร้อบดา้น เพื่อให้เห็นปริมาตรความกวา้ง ความสูง ความเฉียง ของระนาบแผน่

ไมภ้ายในงานวา่ตอ้งประกอบกนัในรูปแบบใด ซ่ึงรวมไปถึงมุมมองรูปทรง มิติ ท่ีสัมพนัธ์กบัท่ีวา่ง 

และรูปแบบในการน าเสนอ แลว้จึงหาวธีิปรับแกไ้ขเพื่อใหใ้กลก้บัความเป็นจริงท่ีจะสามารถ

สร้างสรรคช้ิ์นงานจริงได ้
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 ส าหรับการข้ึนโครงสร้างจริงท าโดยวธีิการสแกนรูปตน้แบบลงในคอมพิวเตอร์ แลว้ใช้

โปรแกรมตดัต่อภาพขยายใหไ้ดข้นาด แบ่งสัดส่วนของไมแ้ละสังกะสี ท่ีตอ้งการแลว้น าไปขยาย

เม่ือไดข้นาดโครงร่างท่ีตอ้งการแลว้ ใชไ้มโ้ครงเฟรมทาบตามขนาดแลว้ตดัตามท าเป็นโครงเฟรม

ไมต้ามรูปแบบงาน แลว้จึงท าโครงสร้างไมป้ริมาตรความสูงท่ีจะตอ้งออกมาจากเฟรมไมอี้กที 

หลงัจากนั้นน าแผน่ไมฝ้าบา้นท่ีคดัมาแลว้มาตดัตามองศาท่ีค านวณไวแ้ลว้เรียงต่อกนัในรูปแบบ

สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน หรือบา้นไมโ้บราณตามชนบทลกัษณะทบักนัเป็นเกล็ด ๆ ของฝาบา้น ใน

ส่วนของสังกะสีเลือกลกัษณะของสังกะสี ซ่ึงก็จะมีทั้งสี และลวดลาย ความเก่า ความใหม่ของวสัดุ 

เลือกใชใ้หเ้หมาะกนัพื้นท่ี แลว้จึงน าไปกรุลงบนส่วนท่ีเตรียมไวแ้ลว้ 

 การติดตั้งผลงาน ส่วนน้ีถือมีความส าคญัมากเพราะเป็นเสมือนตวัส่ือสานระหวา่งงานกบั

ผูช้ม การติดตั้งผลงานในรูปแบบ 2 มิติ ติดกบัผนงั เพื่อแสดงใหเ้ห็นความงานของรูปทรงท่ีมีพื้นท่ี

วา่งเป็นตวัก าหนดรูปทรงของผลงานทั้งภายนอก และภายใน เป็นผลงานท่ีตอ้งท าใหผู้ช้มสามารถ

มองได ้180 องศารอบตวัผลงานเน่ืองจากผลงานมีระนาบความนูน สูงไม่เหมือนกนั ท าใหมุ้มมอง

ของแต่ละองศาในการมองส่งผลใหผ้ลงานมีการเปล่ียนแปลงไปตามองศานั้น เสมือนกบัวา่ตวังาน

ปรับเปล่ียนตวัเองไปตามมุมมอง ซ่ึงก็เปรียบไดก้บัการปรับตวัของรูปทรงของสถาปัตยกรรมใหเ้ขา้

กบัสังคมจากอดีตไปสู่ปัจจุบนั 
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ภาพท่ี 41 ภาพร่างผลงานก่อนจะน ามาจ าลองเป็นผลงานขนาดเล็ก 
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ภาพท่ี 42 ภาพการจดัวางผลงานจ าลองผลงานขนาดเล็ก 
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ภาพท่ี 43 ภาพจ าลองผลงานขนาดเล็ก 

 

 

 

ภาพท่ี 44 ภาพขั้นตอนการขยายผลงาน 
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ภาพท่ี 45 ภาพโครงเฟรมไม ้

 

 

 

ภาพท่ี 46 ภาพแสดงการประกอบไม ้
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ภาพท่ี 47 ภาพผลงานท่ียงัไม่ไดก้รุแผน่สังกะสี 
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ภาพท่ี 48 ภาพการตดัแบบสังกะสี 
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ภาพท่ี 49 ภาพผลงานดา้นตรง 
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ภาพท่ี 50 ภาพผลงานดา้นขา้งขนาด 45 องศา 

 

ภาพท่ี 51 ภาพผลงานดา้นขา้งขนาด 45 องศา 
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ภาพท่ี 52 ภาพรายละเอียดผลงาน 
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ภาพท่ี 53 ภาพรายละเอียดผลงาน 
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ภาพท่ี 54 ภาพรายละเอียดผลงาน 
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บทที ่4  

วเิคราะห์การสร้างสรรค์และการพฒันาผลงานวิทยานิพนธ์ 
 

จากการศึกษาและคน้ควา้ จนน ามาสู่การพฒันาผลงานวทิยานิพนธ์หวัขอ้ “ระนาบและ

พื้นท่ีวา่งของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน”  ท่ีมีการน าเสนอผลงานในช่วงตั้งแต่ระยะแรกจนถึงระยะ

ปัจจุบนั โดยจะมีล าดบัการศึกษา คน้หวา้และหาขอ้มูล การเลือกน าวสัดุเทคนิคและวธีิการในการ

สร้างสรรคผ์ลงาน สู่การปรับปรุงแกไ้ขปัญหา เพื่อให้ผลงานเกิดความเป็นไปได ้และความสมบูรณ์

ท่ีสุด 

วเิคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานและพฒันาการในผลงานระยะแรก 

กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานในช่วงเร่ิมตน้ ใชเ้น้ือหาของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน ท่ีเป็น

บา้นเก่าโบราณแทบชานเมืองท่ียงัคงมีอยูจ่ริง ผสมกบัรูปทรงท่ีมีลกัษณะลวงตา มาจดัองคป์ระกอบ

มุมมองข้ึนใหม่ ไม่ยดึหลกัความเป็นจริงมากนกัแต่ยงัคงซ่ึงรายละเอียดต่าง ๆ เอาไวไ้ม่วา่จะเป็น

ลกัษณะของประตู หนา้ต่าง วงกบ ช่องลม ระแนงไม ้การเรียงต่อกนัของระนาบไม ้เป็นตน้ และพบ

ปัญหาวา่ยงัคงวิตกกงัวลในการสรุปแนวความคิดท่ียงัคลุมเครืออยู ่ ดงันั้นผลงานในช่วงแรกๆ จึงมี

การปรับเปล่ียนรูปแบบและเพิ่มความหลากหลายดว้ยเทคนิควธีิการ 
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ภาพท่ี 55 ภาพผลงานระยะแรก 
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 ภาพท่ี 56 ภาพผลงานระยะแรก 
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 ภาพท่ี 57 ภาพผลงานระยะแรก 
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วเิคราะห์การสร้างสรรค์และพฒันาการในผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ 

ผลงานระยะน้ี เร่ิมมีการคน้หารูปแบบในการสร้างสรรคด์ว้ยการแสดงออกของรูปนอกของ

รูปทรง และความงามของระนาบ ซ่ึงไดพ้ฒันาทางดา้นรูปแบบใหเ้ป็นนามธรรมมากยิง่ข้ึน โดย

สร้างใหม่ใหเ้กิดมิติของระนาบ ความบิดเบ้ียว ความเท่ากนัของรูปทรง ไม่ยดึหลกัความเป็นจริง แต่

ยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ของบา้นไมไ้วอ้ยู ่และลายระเอียดส่ิงต่าง ๆ ไว ้ ในส่วนของปัญหาท่ีพบคือ 

การแสดงออกท่ีตรงไปตรงมาโดยไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัตวัวสัดุท่ีน ามาใชม้ากนกั ผลงานมีขนาด

ค่อนขา้งเล็ก และวสัดุท่ีใชเ้ป็นเพียงแผน่ไมโ้มเดลไม่ไดแ้สดงความเป็นแผน่ไมอ้อกมาเป็นสเหมือน

การจ าลองผลงาน ไม่ให้อารมณ์ความรู้สึกของวสัดุไมท่ี้แทจ้ริง และยงัยดึติดกบัลกัษณะความเป็น

จริง กบัรายละเอียดมากจนเกินไป 
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ภาพท่ี 58 ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 59 ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 60 ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 61 ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 62 ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ 
 

วเิคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

 จากการศึกษาคน้ควา้ข้อมูลและการแก้ไข ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ท าให้ได้พฒันา
เร่ืองราวเน้ือหา รวมไปถึงรูปแบบ วิธีการสร้างสรรค ์ความคิด เน้ือหา เทคนิค มุมมอง ซ่ึงเป็นการ
รวบรวมความคิดท่ีชดัเจน ใหส่ื้อถึงการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งระนาบ และพื้นท่ีวา่งดว้ยการใช ้จงัหวะ
ของเส้นท่ีมีความห่าง ถ่ี ทิศทาง น ้าหนกัของสีท่ีเกิดจากระนาบท่ีทบัซ้อนท่ีไม่เท่ากนั เป็นการแสดง
ให้เห็นถึงความงามของระนาบ และท่ีวา่ง ของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน ท่ีตดัถอนรูปทรง รายละเอียด 
เหลือแต่เพียงอารมณ์ความรู้สึกท่ีเป็นสาระส าคญัท่ีคงไว ้
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 ภาพท่ี 63 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ 
 
 ช่ือผลงาน ระนาบและพื้นท่ีวา่งของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน หมายเลข 1 
 ขนาด  245 x 175 ซม. 
 เทคนิค  เทคนิคผสม (ประกอบไม,้กดักรดสังกะสี) 
 ปี  2560  
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ภาพท่ี 64 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 65 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ 
 

ช่ือผลงาน ระนาบและพื้นท่ีวา่งของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน หมายเลข 2 
 ขนาด  200 x 170 ซม. 
 เทคนิค  เทคนิคผสม (ประกอบไม,้กดักรดสังกะสี) 
 ปี  2560  



  45 

     
 

 
 
ภาพท่ี 66 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 67 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ 

ช่ือผลงาน ระนาบและพื้นท่ีวา่งของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน หมายเลข 3 
ขนาด  200 x 190 ซม. 
เทคนิค  เทคนิคผสม (ประกอบไม,้กดักรดสังกะสี) 
ปี  2560 
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ภาพท่ี 68 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 69 ภาพการติดตั้งผลงานวทิยานิพนธ์ 
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บทที ่5  

สรุปการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 
ผลงานวทิยานิพนธ์ “ระนาบและพื้นท่ีวา่งของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน” มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

น าเสนอให้เห็นถึงความงามท่ีเกิดจากระนาบ และท่ีวา่งท่ีเกิดข้ึนในสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน ซ่ึงเป็นส่ิง
ท่ีอยุร่อบตวัเราเป็นส่ิงท่ีใครหลายคนอาจมองเป็นแค่บา้นไมเ้ก่าๆ สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินธรรมดาๆ 
แต่ส่ิงเหล่าน่ีลว้นแลว้แต่มีคุณค่า ความงามในตวัของมนัเอง หากเรารับรู้และตระหนกัถึงความหมาย 
และความงามของส่ิงเหล่าน้ี จะเป็นพลงัการขบัเคล่ือนอนัมหาศาลท่ีจะช่วยสะทอ้นใหเ้ห็น
สภาพแวดลอ้มท่ีควรเก็บรักษาไวแ้ละสะทอ้นเน้ือหาสาระทางคุณค่าทางวฒันธรรมให้คงอยูสื่บไป 
เอกสารประกอบการท าวทิยานิพนธ์ชุดน้ี เป็นการบนัทึกขอ้มูลขั้นตอนการศึกษา การพฒันา และ
การสร้างสรรค ์ใหต้รงตามจุดมุ่งหมาย ถ่ายทอดแนวความคิดท่ีมีลกัษณะเฉพาะตน ท่ีใชส้ัญลกัษณ์
รูปทรงนามธรรม เพื่อสะทอ้นอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ใหส่ิ้งท่ีถูกละเลยนั้นเกิดคุณค่าควรแก่
การรักษาไว ้ และหวงัวา่จะมีปะโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจศึกษาคน้ควา้หาความรู้ใหเ้กิดประโยชน์ และ
สังคมต่อไป 
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รายการอา้งอิง  

รายการอ้างองิ 
 

1. เจนยทุธ ล่อใจ อป, เกรียงไกร เกิดศิริ,. คุณลกัษณะของท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรมในสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน: 
แนวทางการศึกษาสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมยั. ภาควชิาสถาปัตยกรรม: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั

ศิลปากร; 2558. 
2. สถาปัตยกรรพ้ืนถ่ิน(vernacular architecture) [Internet]. 2558. tormato: 
http://vernaculararchi.blogspot.com/2015/03/vernacular-architecture.html. 
3. สุขพร. ช. พิพิธภณัฑภ์าพจิตรกรรมฝาผนงัไทย = Museum of Thai Mural paintings / โดย ชาญวทิย ์
สุขพร2547. ก-ฒ, 177 แผน่ : ภาพประกอบสี, แปลน ; 30 ซม. p. 
4. คณิตศาสตร์คืออะไร [Internet]. 2554. Jiraprapa Suwannajak: 
https://www.slideshare.net/JiraprapaSuwannajak/ss-8737843. 
5. โครงสร้างและธรรมชาติของคณิตศาสตร์ [Internet]. 2558. ปภณ ตั้งประเสริฐ
http://pondpaphon.blogspot.com/2015/09/blog-post_96.html. 
6. สุนทรี เฉลียวพงษ.์ สญัญะแห่งจิต = Spiritual signs,วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปบณัฑิต สาขาวชิาจิตรกรรม 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร2553. ญ, 55 แผน่ : ภาพประกอบสี ; 29 ซม. p. 
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ประวติัผูเ้ขียน  

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล สารัช สุภาภา 

วนั เดือน ปี เกดิ 26 ตุลาคม 2532 
สถานทีเ่กดิ เชียงใหม่ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยั

ศิลปากร 2555  

ปริญญามหาบณัฑิต  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์
มหาวทิยาลยัศิลปากร 2560 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 160 ถ.เจดียป์ล่อง ต.ชา้งเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
รางวลัทีไ่ด้รับ 2552  - นิทรรศการภาพพิมพ ์ "Print  For You" มหาวทิยาลยัศิลปากร  

    - นิทรรศการ  "วนัศิลป์ พีระศรี" มหาวทิยาลยัศิลปากร  
    - นิทรรศการ  "ศิลปะเพื่อลดสภาวะโลกร้อน" โรงพยาบาลกลาง  
2553  - ร่วมแสดงโครงการการประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรมใน
หวัขอ้ "การศึกษาไทย" ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  
2555  - นิทรรศการครบรอบ 36 ปี ภาควชิาศิลปไทย ณ หอศิลป์สิริกิต ์
กรุงเทพฯ  
2556  - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมของสมาคมศิษยเ์ก่าคณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและ ภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร  
2556  - ร่วมแสดงนิทรรศการจิตรกรรมบวัหลวงครังท่ี 35 ของมูลนิธิ
ธนาคารกรุงทพ  
2557  - รางวลัท่ี 3 การประกวดผลงานศิลปะเฉลิมฉลอง 120 ปี พระ
บามสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั สถาบนั
พระปกเกลา้ร่วมกบัมหาวทิยาลยัศิลปากร  
2559  - ร่วมแสดงนิทรรศการ "Beloved King9" ณ ร้าน FREITAG POP UP 
STORE by PRONTO DENIM  

2560  - ร่วมแสดงนิทรรศการ “ไทย...ยงัไง?” ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี 
อาคารศูนยป์ฏิบติัการทศันศิลป์สิรินธร มหาวทิยาลยัศิลปากร พระราชวงั
สนามจนัทร์ 
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