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  จ 

 
บทคดั ย่อภาษาองักฤษ  
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Keyword : STILL LIFE FROM CHINESE STYLE PAINTING 

MISS SUPIM WORATAT :  STILL LIFE FROM CHINESE STYLE PAINTING  
THESIS ADVISOR :  SAKARIN KRUE-ON 

Thesis titled “ Still Life from Chinese Style Painting”  is inspired by the walls of 
Chinese style painting; pane or banphlae in Thai’ s religion architecture to apply for explaining 
ideas. For change values in new Thailand social. The Comparison between multicultural in each 
age and Thailand's past. Believe in the various objects that used to be symbols of ideals. Believe 
that it is a sacred object materialism beliefs and lives with the popular faith in modern society. 
Faith in different objects and options is the outline of the concepts that I took on creative 
contemporary Thailand artwork. With this method, the overall style of the borrowing the Chinese 
ritual altar mural paintings to create a new third dimension and in the original painting jobs. 
Appended it to the placing of extravagant things or objects that can be found in department stores. 
It is indeed a place sacred objects and bring a positive impact on the daily lives of people in 
today's society.  Creation of arts thesis are aim to communicate the fact of change in behavior 
towards dependence on things around people who live in a society that is filled with hope. 
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บทที ่1 

บทน า 

 
ค่านิยมของมนุษยย์อ่มมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา บา้งก็หายไปบางก็เจริญข้ึน

อย่างรวดเร็ว ส่ิงเหล่าน้ีก่อให้เกิดการสั่งสมจนเกิดเป็นวฒันธรรมข้ึน และต่อเน่ืองสืบต่อกนัมา 
ศิลปะก็เช่นกนัเป็นส่ิงท่ีมาควบคู่กนักบัค่านิยมของมนุษยท่ี์สร้างสรรค์ข้ึนจากทกัษะฝีมือ โดยใช้
หลกัของสุนทรียศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา คติความเช่ือต่าง ๆ ผนวกไปถึงสภาพแวดลอ้ม ธรรมชาติ
ต่าง ๆ รอบตวัมาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานตามความคิด ซ่ึงในแต่ละคนก็จะมี
ลกัษณะผลงานท่ีแตกต่างกนัไป ส่วนใหญ่นิยมสร้างศิลปะเพื่อความงาม มีความหมาย มีคุณค่าท่ี
ช่วยใหเ้กิดสุนทรียภาพ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตวัท่ีช่วยบอกถึงความเป็นอยูไ่ดอ้ยา่งดีและเป็นส่ิงท่ีช่วย
ยกระดบัจิตใจของมนุษยใ์หสู้งข้ึน  

เฉกเช่นกบังานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีของขา้พเจา้ท่ีไดน้ าเอาค่านิยมสมยัใหม่มาผสมผสาน
กบัรูปแบบเทคนิควิธีการของงานช่างจิตรกรรมเขียนสีเทคนิคลายก ามะลอกระบวนจีน อนัเป็นภูมิ
ปัญญาและเทคนิควิธีการของช่างโบราณท่ีมีการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับจีน เป็นงาน
ประณีตศิลป์ท่ีท าตามแบบอย่างของจีนกบัเทคนิควิธีการเขียนลายรดน ้ าซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ทางงาน
ช่างไทยแขนงหน่ึง ซ่ึงช่วงหน่ึงในช่วงสมยัรัชกาลท่ี 5 เทคนิคการเขียนภาพลายก ามะลอเส่ือมความ
นิยมลง เน่ืองดว้ยเหตุปัจจยัหลายประการ เช่น วสัดุท่ีใชใ้นการเขียนลายก ามะลอท่ีน าเขา้จากจีนลด
น้อยลงจนเกือบหมด รวมถึงอิทธิพลทางการเมืองการปกครองระหว่างประเทศ และอิทธิพลทาง
ศิลปะของยุโรปท่ีเขา้มามีบทบาทมากข้ึน ท าให้ช่างผูช้  านาญท่ีมีความรู้ค่อย ๆ หมดไป และไม่มี
หน่วยใดให้ความสนใจในการอนุรักษ์ สืบทอด และพฒันา จึงท าให้ในปัจจุบนัไม่มีผูใ้ดสามารถ
บอกถึงความถูกต้องของวิธีการเขียนท่ีเคยมีเป็นเอกลกัษณ์มาตั้งแต่คร้ังอดีตได้ ขา้พเจา้จึงได้น า
เทคนิควธีิการน้ีกลบัมาสร้างสรรคใ์หม่ในรูปแบบเทคนิคท่ีไดมี้การประยกุตใ์หเ้ขา้กบัยคุสมยั 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ความแตกต่างวิถีชีวิตของสังคมในปัจจุบนั ทั้งเร่ืองของความเช่ือ ความศรัทธา หรือแมแ้ต่
ศิลปะก็ตามต่างมีความแตกต่างกนัไปแลว้แต่บริบทของสังคมนั้น ๆ ขา้พเจา้จึงเอาความแตกต่างทาง
บริบทของสังคมในอดีตกบัปัจจุบนัมาเป็นแนวคิดในการน าภาพจิตรกรรมกระบวนจีนรูปเคร่ืองตั้ง
เคร่ืองโต๊ะ ท่ีมีเอกลกัษณ์ทั้งรูปแบบ องค์ประกอบ การจดัวาง โครงสร้างสี และความหมายของ
รูปทรงบนพื้นฐานทางความเช่ือในตวัวตัถุต่าง ๆ ท่ีเคยเป็นสัญลกัษณ์ทางอุดมคติ อนัเช่ือว่าเป็น
มงคลแก่ ชีวิต  มาผนวกเข้ากับการตั้ งวางว ัต ถุ ส่ิ งของฟุ่ม เฟื อย ท่ีสามารถพบ เห็นได้ใน
หา้งสรรพสินคา้ โดยเป็นความเช่ือเชิงวตัถุนิยม ท่ีสังคมสมยัใหม่ศรัทธาในตวัวตัถุท่ีสามารถจบัตอ้ง
ได ้และตอบสนองความตอ้งการของมนุษยเ์อง  

ภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะแบบจีนในอดีต เป็นภาพท่ีจดัได้วามีลกัษณะโดดเด่นมากในสมยั
ต้นรัตนโกสินทร์ โดยช่างเขียนจีนได้มีการจ าลองรูปเคร่ืองตั้ งเคร่ืองโต๊ะน้ีมาเขียนไวใ้นงาน
จิตรกรรมไทยตามบานหน้าต่าง บานประตู แทนเร่ืองราวทางพระพุทธศาสนาและส่ิงของมงคลต่าง 
ๆ การน ารูปแบบเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะอยา่งจีนเขา้มาเขียนบนงานจิตรกรรมฝาผนงัของไทยนั้นเกิดข้ึน
จากความนิยมในแบบอย่างศิลปะในยุคนั้น ท่ีมีเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะบูชาอย่างจีนเขา้มามีบทบาทต่อ
สังคมในตอนนั้น ซ่ึงเป็นเวลาทีสังคมไทยก าลงันิยมศิลปะกระบวนจีน ทั้งในดา้นภาพจิตรกรรม 
เคร่ืองตกแต่งเคร่ืองใชต่้าง ๆ โดยมีคติท่ีเป็นปรัชญาแฝงอยู ่ท่ีว่าดว้ยเร่ืองของโฉลก โชคลางต่าง ๆ 
และเร่ืองราวของความเป็นสิริมงคลของเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะอย่างจีน ซ่ึงในสังคมไทยยอมรับได ้
เพราะเป็นความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีดีงาม การท่ีน าภาพจิตรกรรมกระบวนจีนรูปเคร่ืองตั้งเคร่ือง
โต๊ะมาเขียนตกแต่งภายในตวัอาคารงานสถาปัตยกรรมทางศาสนาของไทย ก็เป็นเหมือนการเพิ่ม
ความเป็นสิริมงคล และยงัท าให้เกิดความพอใจ อีกทั้งคติความเช่ือ และความหมายของรูปแบบการ
ใชเ้คร่ืองตั้งเคร่ืองโตะ๊น้ี เป็นความเช่ือพื้นฐานท่ีคนไทยนบัถือกนัอยูแ่ลว้  

ในภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโตะ๊ส่วนใหญ่จะประกอบดว้ย เชิงเทียน แจกนั พานดอกไม ้กระถาง
ธูป เป็นเคร่ืองตั้ง ส่วนเคร่ืองโต๊ะ ก็จะประกอบดว้ย เคร่ืองถว้ย ดอกไมม้งคล ผลไม ้หรือของมีค่า
ต่าง ๆ จดัวางอยูบ่นโต๊ะ ตัง่ หรือเกา้อ้ี เสมือนกบัการจดัวางเพื่อการตกแต่งตามบา้นของชาวจีน และ
ยงัมีสัญลักษณ์ ของ สัตว์มงคล อาวุธท่ีแสดงถึงเกียรติยศช่ือเสียงต่าง ๆ อีกด้วย เพื่อเป็นการ
สักการะบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและพระพุทธเจา้ตามความเช่ือในวฒันธรรมจีน ซ่ึงส่ิงของต่าง ๆ ท่ีได้
เขียนลงไปลว้นแล้วแต่บ่งบอกถึงความเป็นสิริมงคล ความอุดมสมบูรณ์ ความสุข ความมีอายุยืน 
ตามแบบแผนการตั้งเคร่ืองมงคลหรือเคร่ืองบูชาอยา่งจีน  
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เม่ือเทียบเคียงกบัปัจจุบนัท่ีมีความเช่ือเชิงวตัถุนิยม ศรัทธาในส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้วดัค่า

ความศรัทธาจากวตัถุ คงไม่แปลกท่ีสินคา้มียี่ห้อ ราคาแพง และไดรั้บความนิยมจากคนส่วนใหญ่ ท่ี
รู้จกักนัในนามสินคา้ “แบรนด์เนม” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า หรืออุปกรณ์เพื่อ
อ านวยความสะดวกอยา่งโทรศพัทมื์อถือนั้น จะเขา้มามีบทบาทในชีวิตของคน มากกวา่การเป็นส่ิง
ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีกลายเป็นเคร่ืองวดัความมัง่มี วดัความดีงาม ความน่าเคารพ สรรเสริญ
ของคนในสังคมแทนความเช่ือแบบเดิม ๆ ในท่ี น้ีข้าพเจา้ได้น าแนวคิด รูปแบบการตั้งวางวตัถุ
ส่ิงของฟุ่มเฟือยบนชั้นวางของงานดิสเพลย ์ดีไซน์ (DISPLAY DESIGN) และ วินโดว ์ดิสเพลย ์
(WINDOW DISPLAY) ต่าง ๆ มาใชใ้ห้เหมือนกนักบัการตั้งวางวตัถุท่ีเป็นมงคลในอดีตโดยเช่ือว่า
จะน าพาส่ิงดี ๆ ให้แก่ชีวิตประจ าวนัตามความเช่ือของคนในสังคมปัจจุบัน แทนค่าในการ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะสามมิติแบบไทยร่วมสมยัในวทิยานิพนธ์ชุดน้ี 

 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

1. เพื่อศึกษาแนวคิด รูปแบบ เทคนิควิธีการ ท่ีมาของภาพจิตรกรรมไทยแบบกระบวน

จีนรูปเคร่ืองตั้งเคร่ืองโตะ๊ประดบับานหนา้ต่างหรือผนงับานแผละในสถาปัตยกรรมทางศาสนาของ

ไทย 

2. เพื่อส่ือสารความจริงของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีมีต่อการพึ่งพิงส่ิงต่าง ๆ รอบ 

ๆ ตวัของผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นสังคมในปัจจุบนั   

3. เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะร่วมสมยัโดยน าเอาขนบในจิตรกรรมไทยแบบกระบวน

จีน มาเป็นสัญลกัษณ์ ส่ือสารถึงสภาพสังคมยคุใหม่  

4. สร้างผลงานสามมิติท่ีไดม้าจากภาพจิตรกรรมแบบสองมิติ  

 

สมมติฐานของการศึกษา 

 เม่ือพิจารณาจากแนวความคิด รูปแบบ เทคนิควธีิการ และความเป็นมาของภาพจิตรกรรม
กระบวนจีนท่ีน ามาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคศิ์ลปะแบบไทยร่วมสมยั ตอ้งการส่ือใหเ้ห็น
ถึงความแตกต่างความเปล่ียนแปลงของค่านิยมของสังคมในอดีตและปัจจุบนัท่ีมีความเช่ือความ
ศรัทธาในตวัของวตัถุเช่นกนัแต่ต่างบริบททางสังคม ความเช่ือในตวัวตัถุเคยเป็นเพียงสัญลกัษณ์ทาง
อุดมคติ กบัความเช่ือเชิงวตัถุนิยม ท่ีศรัทธาในส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งไดใ้นสังคมสมยัใหม่ เช่น การจดั
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วางดิสเพลยสิ์นคา้ท่ีมีการตั้งวางวตัถุต่าง ๆ ท่ีคลา้ยกบัภาพจิตรกรรมกระบวนจีนรูปเคร่ืองตั้งเคร่ือง
โตะ๊ในจิตรกรรมฝาผนงั  ซ่ึงเป็นความศรัทธาในตวัวตัถุท่ีแตกต่างกนัแต่มีความเหมือนและต่าง
ภายใตบ้ริบททางศิลปะและวฒันธรรม โดยในการสร้างสรรคจ์ะใชก้ารคล่ีคลายจากรูปแบบงานท่ี
เป็นภาพจิตรกรรมสองมิติรูปเคร่ืองตั้งเคร่ืองโตะ๊ประดบับานหนา้ต่างหรือผนงับานแผละภายใน
สถาปัตยกรรมทางศาสนาของไทยมาสร้างสรรคข้ึ์นใหม่ในรูปแบบงานสามมิติ เพื่อแสดงออกให้
เห็นถึงความจริงของการเปล่ียนแปลงในสังคมในปัจจุบนั 
 

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

 1. ขอบเขตทางด้านเน้ือหา การศึกษาวิทยานิพนธ์ชุดน้ีได้รับแรงบนัดาลใจจาก

ความสนใจในเร่ืองราวของค่านิยมของสังคมระหวา่งอดีตและปัจจุบนั 

2. ขอบเขตทางดา้นรูปแบบ เป็นการสร้างสรรคง์านศิลปะสามมิติท่ีไดแ้รงบนัดาลใจมา

จากภาพจิตรกรรมไทยกระบวนจีนสองมิติ  

3. ขอบเขตทางด้านเทคนิคและวิธีการ วิทยานิพนธ์ชุดน้ีสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้

เทคนิคการประกอบไม ้การปิดทองลายก ามะลอ การเขียนสีอะคริลิค ผสมผสานเทคนิคผสมจาก

วสัดุอ่ืน 

 

ขั้นตอนและวธีิการสร้างสรรค์ 

 1. ศึกษาขอ้มูลเร่ือง “ค่านิยม” ของสังคมอดีต จากผลงานภาพเขียนจิตรกรรมกระบวนจีน  
2. ศึกษาขอ้มูลเร่ือง “จิตรกรรมกระบวนจีนรูปเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะ” ท่ีประดบับานหนา้ต่าง

หรือผนังบานแผละในสถาปัตยกรรมทางศาสนาของไทย โดยสังเกต และศึกษารูปแบบ ท่ีมา 
ความหมายของส่ิงของต่าง ๆ ท่ีเป็นสัญลกัษณ์แทนค่าภายในภาพผลงานจิตรกรรมกระบวนจีน 

3. ศึกษาขอ้มูลเร่ือง “ค่านิยมทางวตัถุ” ของคนไทยในปัจจุบนั จากส่ือต่าง ๆ เช่น นิตยสาร 
อินเตอร์เนต โทรทัศน์ สถานท่ีต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าทั้ งในเมือง งานดิสเพลย์ ดีไซด ์
(DISPLAY DESIGN) และ วนิโดว ์ดิสเพลย ์(WINDOW DISPLAY) ต่าง ๆ 
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4. เรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบความหมายของส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ี เก่ียวกับ

วฒันธรรม ความเช่ือ กระแสนิยมทั้งเก่าและใหม่ เก็บเป็นขอ้มูลในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
5. รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดน ามาสร้างเป็นแบบร่างพร้อมจะน าไปสร้างสรรคเ์ป็นผลงานจริง 
6. ด าเนินการสร้างสรรคผ์ลงานโดยอา้งอิงจากรูปแบบจิตรกรรมลายก ามะลอกระบวนจีน

ดั้งเดิม พร้อมทั้งแกปั้ญหาการปิดทอง การใชสี้ และขอ้ผดิพลาดอ่ืน ๆ ขณะปฏิบติังาน 
7. น าผลงานสู่การสัมมนา วิจารณ์กบัคณะอาจารยภ์าควิชาศิลปไทย เพื่อแก้ไขปัญหาทั้ง

รูปแบบ วธีิการ และแนวความคิด 
8. บนัทึก รวบรวมขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์เพื่อการพฒันาแกไ้ขผลงาน 

แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 

1. ศึกษาจากหนงัสือ ต ารา เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ภาพถ่ายจากจิตรกรรมฝาผนงัภายในวดัต่าง ๆ 
3. อินเตอร์เน็ต 
4. ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ รอบตวั 
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บทที ่2  

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ 

 
 ผลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ีเกิดข้ึนจากการน าเอาแรงบนัดาลใจจากภาพจิตรกรรม

กระบวนจีนประดบับานหนา้ต่างหรือผนงับานแผละในสถาปัตยกรรมทางศาสนาของไทย เพื่อการ
แสดงออกทางความคิดต่อสภาพความเปล่ียนแปลงทางค่านิยมในสังคมยคุไทยยคุใหม่ โดยน า
เทคนิควธีิการของช่างโบราณมาประยกุตใ์ช ้และน าเสนอในเชิงเปรียบเทียบ เป็นผลงานสร้างสรรค์
ในรูปแบบของศิลปะแบบไทยร่วมสมยั ซ่ึงมีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 

แนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

ขา้พเจา้ไดแ้รงบนัดาลใจจากภาพจิตรกรรมกระบวนจีนรูปเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะประดบั

บานหน้าต่างหรือผนังบานแผละในสถาปัตยกรรมทางศาสนาของไทย โดยช่างจีนไดเ้ขียนจ าลอง

ภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะน้ีข้ึนแทนเร่ืองทางพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม โดยมีคติท่ีเป็นปรัชญาแฝงอยู ่

ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของโฉลก โชคลางต่าง ๆ และเร่ืองราวของความเป็นสิริมงคล ซ่ึงทั้งคนไทยและ

คนจีนต่างก็มีความเช่ือเหมือนกนัในเร่ืองน้ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองความเป็นสิริมงคลท่ีรู้จกัตั้งแต่

สมยัโบราณ   

สัญลกัษณ์ท่ีเป็นตวัแทนของความเป็นสิริมงคลของชาวจีนมีอยูม่ากมาย ต่างเป็นความ

เช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีดีงามทั้งส้ิน ภายในภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะส่วนใหญ่จะประกอบด้วย เชิง

เทียน แจกนั พานดอกไม ้กระถางธูป เคร่ืองถว้ย ดอกไมม้งคล ผลไม ้หรือของมีค่าต่าง ๆ จดัวางอยู่

บนโต๊ะ ตัง่ หรือเกา้อ้ี เสมือนกบัการจดัวางเพื่อการตกแต่งตามบา้นของชาวจีน และยงัมีสัญลกัษณ์

ของสัตวม์งคล อาวุธท่ีแสดงถึงเกียรติยศช่ือเสียงต่าง ๆ อีกด้วย ซ่ึงส่ิงของต่าง ๆ ท่ีได้เขียนลงไป

ลว้นแลว้แต่บ่งบอกถึงความเป็นสิริมงคล ความอุดมสมบูรณ์ ความสุข ความมีอายยุืนยาว ตามแบบ

แผนการตั้ งเคร่ืองมงคลหรือเคร่ืองบูชาอย่างจีน และเป็นการสักการะบูชาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิและ

พระพุทธเจา้ตามความเช่ือในวฒันธรรมจีนอีกดว้ย 
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แต่เม่ือน ามาเปรียบเทียบบวตัถุในปัจจุบนัท่ีมีความเช่ือเชิงวตัถุนิยม คงไม่แปลกท่ี

สินคา้มียีห่อ้ ราคาแพง จะเขา้มามีบทบาทมากกวา่การเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีกลายเป็น
เคร่ืองวดัความมัง่มี วดัความดีงาม ความน่าเคารพ สรรเสริญของคนในสังคมแทนความเช่ือแบบเดิม 
ๆ ในท่ีน้ีขา้พเจา้จึงไดน้ าแนวคิดเร่ืองวตัถุนิยมของคนปัจจุบนักบั ความเช่ือในเร่ืองรูปวตัถุส่ิงของ
มงคลในอดีตมาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานสามมิติแบบไทยร่วมสมยั โดยการศึกษา ปรับเปล่ียน
และพฒันากรรมวธีิจากเทคนิคของช่างโบราณภายใตพ้ื้นฐานของความเป็นไทย ผา่นผลงานการ
สร้างสรรคข้ึ์นใหม่ในเชิงเปรียบเทียบระหวา่งความเช่ือในอดีตกบัปัจจุบนั 

 

อทิธิพลจากจิตรกรรมกระบวนจีนรูปเคร่ืองตั้งโต๊ะ 

จิตรกรรมกระบวนจีน หมายถึง ภาพเขียนสีท่ีแสดงถึงวิถีชีวติชาวจีน หรือคตินิยมแบบ
จีนหรือเขียนดว้ยกรรมวิธีแบบจีน ท่ีปรากฏผสมผสานหรือเป็นลกัษณะโดดเด่นในจิตรกรรมของ
ไทย1  โดยเฉพาะในรัชสมยัของรัชกาลท่ี 3 พระองคท์รงใหค้วามส าคญักบัศิลปะจีนมาก ซ่ึงมีผลต่อ
ค่านิยมของคนในสังคมขณะนั้น โดยท่ีมีการน าเขา้วสัดุมาหรือแมแ้ต่การเขา้มาของช่างจีน ท าให้
จิตรกรรมกระบวนจีนยิง่เจริญรุ่งเรืองข้ึน ดว้ยลกัษณะของเทคนิควธีิการท่ีน่าสนใจ  

โดยจิตรกรรมจีนส่วนใหญ่ไม่เขียนภาพเก่ียวกับเร่ืองราวแบบไทย แต่จะเขียนภาพ
เสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะบูชาแบบจีน ซ่ึงถือว่าเป็นแบบอย่างท่ีแสดงถึงแรง
บนัดาลใจจากศิลปะจีนได้เป็นอย่างดี การถ่ายทอดรูปแบบเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ภาพ
จิตรกรรมกระบวนจีนรูปเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะมีมาจนถึงในปัจจุบนั โดยเพียงแต่มีการเปล่ียนแปลง
รูปแบบสัญลกัษณ์ การใช่สีและเทคนิคไปตามค่านิยมของในแต่ละยคุสมยั ส่วนใหญ่จะพบรูปแบบ
งานน้ีตามบริบททางสังคมและวฒันธรรมท่ีโดยรอบของวดัลว้นรายรอบดว้ยชุมชนชาวจีน แสดงให้
เห็นถึงความสัมพนัธ์และเช่ือมโยงระหวา่งชุมชนกบัวดั เป็นการสร้างสรรค์เพื่อถวายพุทธบูชาแก่
องคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้ และเป็นการอุปถมัภค์  ้าจุนพระพุทธศาสนาใหค้งอยูอี่กทาง 

อรศิริ ปาณินท์ ได้กล่าวถึง การใช้สัญลกัษณ์ของชาวจีนว่า การให้ก าลงัใจเพื่อการ
ด ารงชีวิตอยู่ของจีนจึงนิยมการให้พรเป็นสิริมงคลแก่กนั แต่การให้พรของจีนมีลกัษณะเฉพาะท่ี
นิยมใหเ้ป็นสัญลกัษณ์แทนค าพูด เพราะการใหพ้รโดยใชส้ัญลกัษณ์ต่าง ๆ เป็นส่ือจะสามารถติดตรึง
ความจ าของผูรั้บไดง่้ายและอยู่นานกว่าการอวยพรดว้ยค าพูด ซ่ึงนานไปก็ลืมเลือนไปได้ ค่านิยม

                                                           
1 {แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั, 2542 #24} 
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ของการให้พรมกัจะวนเวียนอยู่ในเร่ือง 3 เร่ือง เช่นเดียวกบัคติของไทย คือ ขอให้ร ่ ารวย, ขอให้มี
ความเจริญรุ่งเรืองดว้ยลาภยศ และขอให้มีอายุยืน ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ ซ่ึงในรูปสัญลกัษณ์แทน
ค าอวยพรของจีนจึงออกมาในหลาย ๆ รูปแบบ ซ่ึงลว้นแทนการใหพ้รท่ีเป็นมงคลทั้งส้ิน สัญลกัษณ์
ท่ีปรากฏคุน้เคยในศิลปกรรมกระบวนจีนมกัจะใชส้ัญลกัษณ์กลุ่มต่าง ๆ แทนดงัน้ีเช่น รูปสัญลกัษณ์
ฮก ลก ซ่ิว, รูปสัญลกัษณ์ของทิศทั้ง 8, รูปสัญลกัษณ์ของตน้ไมแ้ละดอกไม,้ รูปสัญลกัษณ์ของสัตว,์ 
รูปสัญลกัษณ์ของธรรมชาติและส่ิงของ แลว้รูปสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือ2 

ซ่ึงในวทิยานิพนธ์ชุดน้ีไดป้ระยุกตใ์ชรู้ปแบบสัญลกัษณ์ เทคนิควิธีการในการเขียนบน

จิตรกรรมภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะบูชา มาสะทอ้นให้เห็นถึงคตินิยมในเร่ืองสัญลกัษณ์มงคลผ่าน

ผลงานการสร้างสรรค ์โดยจะน าลกัษณะเป็นชั้นเชิงลายประแจจีน ขดมว้น ซ่ึงตามความหมายของ

ชาวจีนเช่ือว่าเป็นลวดลายมงคลท่ีคล้ายกับเง่ือนมงคล ท่ีมีลกัษณะเป็นเง่ือนท่ีเช่ือมต่อกันตลอด 

ส าหรับในทางศาสนาเป็นสัญลกัษณ์ของความรู้แจง้อนัไม่มีท่ีส้ินสุดของพระพุทธเจา้3 มาใช้เป็น

โครงหลกัของผลงาน 

โดยเฉพาะจิตรกรรมกระบวนจีนรูปเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะประดบับนบานแผละประตู
หน้าต่างภายในวดัพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และภาพจิตรกรรมฝาผนังช่องท่ี 2 ภายในพระ
อุโบสถวดัสามพระยา ท่ีขา้พเจา้ไดน้ ามาเป็นตน้แบบในการสร้างสรรคเ์ป็นผลงานวิทยานิพนธ์ ซ่ึง
ภายในภาพจะประกอบดว้ยวตัถุทางความเช่ือในอุดมคติอยู่หลายอยา่ง เช่น ฟักทอง แจกนัดอกไม ้
ดอกโบตัน๋ ดอกทอ้ หอกห้อยหยูอ่ี โถไมใ้ส่หางนกยูง พู่กนั กระดาษ ทบัทิม ส้ม ลูกทอ้ ถว้ยชา ลูก
แพร ดาบ มว้นกระดาษ ศาลเจา้จีนทรงขนาดเล็ก โถใส่ดอกไม ้ใบไผ ่เถาดอกไม ้กระถางธูป เทียน 
ธูป ฯลฯ ลว้นเป็นสัญลกัษณ์ของความเป็นมงคลท่ีทั้งสองวดัไดน้ ามาแทนค่าความศรัทธา  

นอกจากรูปแบบสัญลกัษณ์ต่าง ๆ แลว้ ยงัมีเทคนิควิธีการของช่างโบราณท่ีใช้ในการ
เขียนภาพจิตรกรรมกระบวนจีน ซ่ึงเป็นการเลียนแบบศิลปะจีนโดยการน าเทคนิควิธีการของช่าง
ไทยเขา้ไปผสมผสานกบัจีน ดดัแปลงจนเกิดกลายเป็นงานจิตรกรรมไทยอีกรูปแบบหน่ึง ท่ีเรียกว่า 
ก ามะลอ เป็นงานท่ีท าตามแบบอยา่งของจีนผสมกบัเทคนิควิธีการเขียนลายรดน ้ า ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์
ทางงานช่างของไทย การเขียนภาพหรือลวดลายดว้ยวิธีการลายรดน ้ ากบัเทคนิควิธีการระบายสีดว้ย
สีฝุ่ นผสมยางรักตามแบบของจีนเขียนระบายเป็นภาพ ท าให้ภาพเกิดบรรยากาศท่ีแปลกตาไปกว่า

                                                           
2 {อรศิริ ปาณินน์, 2533 #18} 
3 {สมฤดี กฤตเมธากลุ, 1995 #19} 
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การเขียนลายรดน ้ าแต่เพียงอย่างเดียว แล้วจึงเขียนตดัเส้นรอบนอกของสีท่ีระบาย รวมทั้งการให้
รายละเอียดต่าง ๆ ดว้ยเส้นสีทอง ซ่ึงอาจแปลความหมายของค าวา่ ก ามะลอ น้ีวา่ไม่แทก้็ได ้กล่าวคือ 
ภาพผลงานท่ีปรากฏเม่ือเสร็จสมบูรณ์แลว้ไม่สามารถระบุไดช้ดัเจนในทางเทคนิคใดเทคนิคหน่ึงทั้ง
ลายรดน ้าและจิตรกรรมไทย4  แต่ดว้ยลกัษณะเทคนิคการเขียนลายก ามะลอโบราณ มีขั้นตอนการท า
ท่ีค่อนข้างยาก ท าให้การสร้างสรรค์จิตรกรรมเขียนสีเทคนิคก ามะลอโบราณน้ีหาผูท่ี้จะน ามา
สร้างสรรคข้ึ์นยาก แต่ในปัจจุบนัทางเทคโนโลยีไดเ้จริญรุดหน้าไปไกลจนสามารถหาวิธีการ และ
วสัดุมาเปล่ียนหรือมาใช้แทนของบางอย่างท่ีมีขั้นตอนการเตรียมและกรรมวิธีในการท าค่อนขา้ง
ยุ่งยาก แมว้่าผลท่ีไดจ้ะไม่คงทนถาวรเหมือนของดั้งเดิมท่ีใช้กนัมาแต่โบราณแต่ก็ให้ผลท่ีไม่ต่าง
อะไรกนัมากจนเกินไป ในงานเขียนสีเทคนิคลายก ามะลอ ส่วนมากท าข้ึนเพื่อเป็นพุทธบูชา ซ่ึง
แสดงให้เห็นถึงความส าคญัและคุณค่าของงาน ท าให้ขา้พเจา้เกิดความประทบัใจในรูปแบบท่ีมี
เอกลกัษณ์และความงดงามของเทคนิควิธีการเขียนสีเทคนิคลายก ามะลอท่ีแสดงถึงภูมิปัญญาและ
เอกลกัษณ์ของชาติ 

 

                                                           
4 {สนัน่ รัตนะ, 2549 #20} 
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ภาพท่ี 1 ภาพจิตรกรรมบนบานประตูภายในวดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม 1 
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ภาพท่ี 2 ภาพจิตรกรรมบนบานประตูภายในวดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม 2 
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ภาพท่ี 3 ภาพจิตรกรรมฝาผนงัช่องท่ี 2 ภายในพระอุโบสถวดัสามพระยา 
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อทิธิพลทางสังคมปัจจุบัน 

ค่านิยม จึงหมายถึง ส่ิงท่ีคนสนใจปรารถนาจะได ้ปรารถนาจะเป็นหรือกลบักลายมาเป็น มี

ความสุขท่ีไดเ้ห็นไดฟั้งไดเ้ป็นเจา้ของ ค่านิยมในสังคมจึงเป็นความตอ้งการของกลุ่มคนในสังคม 

ซ่ึงยอมรับวา่เป็นส่ิงท่ีดี มีคุณค่าควรแก่การน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบติั5 เป็นกรอบของการ

ด าเนินชีวติเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและส่วนรวม ทั้งน้ีอยูใ่นดุลยพินิจของตนเอง เพราะจะมี

ค่านิยมท่ีพึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงคค์วบคู่กบัไปแต่ละสังคม เพราะค่านิยมของแต่ละสังคม 

ส่วนใหญ่ของมนุษยเ์ป็นมรดกทางความคิดของคนไทยและเป็นพื้นฐานของการเกิดขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวฒันธรรมอีกดว้ย จากเร่ืองราวขา้งตน้ท่ีกล่าวน้ี  ท าใหข้า้พเจา้ไดน้ าเร่ืองราวค่านิยมท่ี

แตกต่างน้ี มาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานทางทศันศิลป์ เพื่อถ่ายทอดความคิด ทศันคติส่วนตน โดยแสดง

ถึงเร่ืองค่านิยมทางสังคม ซ่ึงแตกต่างกนัไปตามกาลเวลาและวฒันธรรมส่วนใหญ่  

วตัถุนิยมนั้นเกิดจากพื้นฐานของค่านิยมคือการใหคุ้ณค่ากบัช่ืนชอบพอใจในส่ิงนั้น ใน

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ไดใ้หค้วามหมายของวตัถุนิยมวา่ เป็นทฤษฎีท่ีเช่ือวา่วตัถุหรือ

ความสุขทางกายเป็นส่ิงมีค่าสูงสุดในชีวติ การใหคุ้ณค่าแก่ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมมากกวา่ส่ิงท่ีเป็น

นามธรรม6 ลทัธิวตัถุนิยม หรือสัจนิยม (Realism) มีความเช่ือในโลกแห่งวตัถุ เช่ือในแสวงหาความ

จริงโดยจิตตามแนวคิดของจิตนิยมอยา่งเดียวไม่พอ ตอ้งพิจารณาขอ้เทจ็จริงตามธรรมชาติดว้ย 

ความจริงท่ีแทคื้อ วตัถุท่ีปรากฏต่อสายตา สามารถสัมผสัได้7  

ในท่ีน้ีขา้พเจา้จึงไดน้ าแนวคิด รูปแบบลกัษณะการตั้งวางวตัถุส่ิงของฟุ่มเฟือยบนชั้น
วางของงานดิสเพลย ์ดีไซน์ (DISPLAY DESIGN) และ วินโดว ์ดิสเพลย ์(WINDOW DISPLAY) 
ต่าง ๆ ในยุคปัจจุบนัมาใชใ้ห้เหมือนกนักบัการตั้งวางวตัถุท่ีเป็นมงคลในอดีตโดยเช่ือวา่จะน าพาส่ิง
ดี ๆ ให้แก่ชีวิตตามความเช่ือของคนในสังคมปัจจุบนั มาแทนค่าในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
แบบไทยร่วมสมยัในวิทยานิพนธ์ชุดน้ี ด้วยการศึกษา ปรับเปล่ียน คล่ีคลาย พฒันา กรรมวิธีจาก
เทคนิคของช่างโบราณภายใตพ้ื้นฐานของความเป็นไทย ท่ีแฝงเร้นไปดว้ยรูปแบบ เร่ืองราว เน้ือหา 
ความเช่ือ ความศรัทธาของศาสนา คติธรรม และวิถีชีวิตไว ้ผ่านผลงานการสร้างสรรค์ข้ึนใหม่ใน
                                                           
5 {จนัทิรา ธนสงวนวงศ์, 2560 #21} 
6 {ส านกังานราชบณัฑิตยสภา, 2554 #22} 
7 {อดุมศกัด์ิ มีสขุ, 2560 #23} 
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เชิงเปรียบเทียบระหวา่งความเช่ือในอดีตกบัปัจจุบนั และความเป็นวตัถุในอุดมคติกบัความเป็นวตัถุ
ในความเป็นจริง ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตวัสะทอ้นให้เห็นถึงศรัทธาของคนในสังคมปัจจุบนั ท่ีศรัทธาใน
วตัถุท่ีสามารถจบัตอ้งไดใ้นค่านิยมสมยัใหม่ โดยใช้วตัถุนิยมเป็นตวัวดัค่าความศรัทธา ความมัง่มี 
ความดีงาม ความน่าเคารพ สรรเสริญของคนในสังคมเช่นเดียวกนักบัความเช่ือของวตัถุในอุดมคติ
แบบเดิม ๆ ท่ีใช้เคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะ ต่างบริบท ต่างยุคสมัย ต่างรูปแบบ ต่างความคิด แต่ส่ิงท่ี
เหมือนกนัคือ การแสดงออกดว้ยความศรัทธา ความเช่ือ ของมนุษยท่ี์เป็นตวัขบัเคล่ือนผลงานศิลปะ
น้ีออกมา 
 
 

   
 
ภาพท่ี 4 วนิโดว ์ดิสเพลย ์(WINDOW DISPLAY) 

ท่ีมา : Joyly , [นามแฝง], LONGCHAMP BANGKOK, เขา้ถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงได้

จาก  http://windowdisplaybangkok.blogspot.com/2015/08/longchamp-bangkok.html 
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ภาพท่ี 5 วนิโดว ์ดิสเพลย ์(WINDOW DISPLAY) 

ท่ีมา : yeAm veiwOnReta, [นามแฝง], London Smythson, เขา้ถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงได้

จาก http://viewonretail.blogspot.nl/search?updated-max=2013-03-14T08:47:00%20-07:00&max-

results=7&reverse-paginate=true 

 

 
 
 



  
57 

 

   
 

   

 

ภาพท่ี 6 ภาพการเปรียบเทียบผลงาน 
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บทที ่3 

กระบวนการและวธีิการสร้างสรรค์ 

 

ข้ันตอนการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล 

1. การหาขอ้มูล 

1.1. ศึกษาข้อมูลเร่ือง “ค่านิยม” ของสังคมอดีต จากผลงานภาพเขียนจิตรกรรม

กระบวนจีน  

1.2. ศึกษาขอ้มูลเร่ือง “จิตรกรรมกระบวนจีนรูปเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะ” ท่ีประดบับาน

หน้าต่างหรือผนงับานแผละในสถาปัตยกรรมทางศาสนาของไทย โดยสังเกต และศึกษารูปแบบ 

ท่ีมา ความหมายของส่ิงของต่าง ๆ ท่ีเป็นสัญลกัษณ์แทนค่าภายในภาพผลงานจิตรกรรมกระบวนจีน 

1.3. ศึกษาขอ้มูลเร่ือง “ค่านิยมทางวตัถุ” ของคนไทยในปัจจุบนั จากส่ือต่าง ๆ เช่น 

นิตยสาร อินเตอร์เนต โทรทศัน์ สถานท่ีต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินคา้ทั้งในเมือง งานดิสเพลย ์ดีไซด ์

(DISPLAY DESIGN) และ วนิโดว ์ดิสเพลย ์(WINDOW DISPLAY) ต่าง ๆ 

1.4. เรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบความหมายของส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ี

เก่ียวกบัวฒันธรรม ความเช่ือ กระแสนิยมทั้งเก่าและใหม่ เก็บเป็นขอ้มูลในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

2. ร่างลายเส้น ดว้ยการศึกษาจากภาพตน้แบบท่ีไดจ้ากการไปศึกษาคน้ควา้ โดยน ามา

วิเคราะห์เพื่อจะหาโครงสร้างโดยรวมของงาน แล้วน าลายเส้นดงักล่าวไปสร้างแบบร่างใน

รูปแบบของภาพร่าง 2 มิติ และภาพร่าง 3 มิติ 

3. ขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงานจริง 

3.1 ขยายแบบร่าง โดยการข้ึนโครงชั้นวางตามแบบร่าง ดว้ยไมอ้ดั 
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3.2 หลงัจากท่ีไดโ้ครงชั้นวางตามแบบแลว้ ก็ใชเ้คมีโป๊วปิดรอยเส้ียนไม ้แห้งแลว้จึง

ขดัให้เรียบดว้ยกระดาษทราย จากนั้นก็พน่สีน ้ ามนัเคลือบอีกที ก่อนจะถา้ทาดินสอพองผสมน ้ า เพื่อ

ขจดัความมนับนผวิผลงาน  

3.2 การเขียนลายทอง โดยจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
     3.3.1 แบบท่ี 1 คือ การใช้กาวยางมะเด่ือแลว้เขียนสีอะคริลิคทบั โดยการทากาว

ยางมะเด่ือ รอประมาณ 15 นาที แลว้ปิดทองค าเปลว จากนั้นก็กวดทองดว้ยผา้ชุบน ้าเบา ๆ แลว้ค่อย

เขียนลายดว้ยสีอะคริลิค 

3.3.2 แบบท่ี 2 คือ การกั้นลายดว้ยผงไททาเนียมผสมกาวกระถิน มีขั้นตอน ดงัน้ี  

3.3.2.1 น ากระดาษลอกลายปรุลายดว้ยเขม็ 

3.3.2.2 วางลงบนผวิผลงาน ระวงัมือไม่ใหส้ัมผสั เพราะความมนัท่ีมือจะ

ไปติดท่ีผวิผลงาน ประคบดว้ยลูกประคบท่ีใส่ผลดินสอพองไว ้ 

3.3.2.3 เขียนลายด้วยผงไททาเนียมผสมกาวกระถิน ระวงัอย่าให้มือไป
สัมผสัผวิผลงาน 

3.3.2.4 เช็ดดว้ยสีเฟล็กบาง ๆ 

3.3.2.5 ปิดทองดว้ยทองผง 

3.3.2.6 รดน ้า โดยค่อย ๆ ลา้งออกจนเกิดลายท่ีเขียนไวต้อนแรก 

3.3.2.7 เขียนลายเพิ่มเติมดว้ยสีอะคริลิค 

4. ตรวจดูความเรียบร้อยและความสมบูรณ์ของผลงาน ก่อนจดัวางวตัถุท่ีเตรียมไว ้ 

5. จดัวางวตัถุลงบนชั้นวาง พร้อมกบัเก็บรายละเอียดผลงานอีกคร้ัง 
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ภาพท่ี 7 ภาพร่างลายเส้นจากภาพตน้แบบ 
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ภาพท่ี 8 ภาพร่าง 2 มิติ 
 

     
 

     
 

ภาพท่ี 9 ภาพร่าง 2 มิติ จากโปรแกรมร่างภาพ 3 มิติ 
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ภาพท่ี 10 ภาพจ าลอง 3 มิติขนาดเล็ก 
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ภาพท่ี 11 ขยายแบบร่าง  
 

 
 

ภาพท่ี 12 ประกอบรวมเป็นผลงาน 
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ภาพท่ี 13 โป๊วดว้ยเคมีโป๊ว 
 

 
 

ภาพท่ี 14 ขดักระดาษทราย 
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 ภาพท่ี 15 การรองพื้นดว้ยสีโป๊วและขดัจนเรียบ 
 

        
 

ภาพท่ี 16 พน่สีน ้ามนั 
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ภาพท่ี 17 เช็ดดว้ยดินสอพองผสมน ้า  
 

 
 

ภาพท่ี 18 ทากาวยางมะเด่ือ 
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ภาพท่ี 19 รอกาวยางมะเด่ือใหแ้หง้ 15 นาที 
 

   
 

ภาพท่ี 20 ปิดทองค าเปลว 



  
68 

 

 
 

ภาพท่ี 21 ปิดทองค าเปลงท่ีขอบงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 22 เขียนลายเพิ่มท่ีขอบ 
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ภาพท่ี 23 เขียนลายดว้ยสีอะคริลิค 
 

 
 

ภาพท่ี 24 วางลายบนผลงาน 
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ภาพท่ี 25 ประคบลายดว้ยลูกประคบ 
 

 
 

 ภาพท่ี 26 หลงัจากลูบดินสอพองใหเ้กิดลาย 
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ภาพท่ี 27 การเขียนลายดว้ยผงไททาเนียมผสมกาวกระถิน 
 

 
 

ภาพท่ี 28 ภาพหลงัจากรดน ้า ลา้งใหล้ายข้ึน 
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ภาพท่ี 29 เขียนลายเพิ่มเติมดว้ยสีอะคริลิค 
 

 
 

ภาพท่ี 30 เขียนสีอะคริลิค 
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ภาพท่ี 31 จดัวางวตัถุลงบนชั้นวาง 
 
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 

1.  โครงชั้นวางปูไมอ้ดั 
2.  เคมีโป๊ว 
3.  กระดาษทราย 
4.  สีน ้ามนั 
5.  ดินสอพอง 
6.  กาวยางมะเด่ือ 
7.  สีเฟล็ก 
8.  ผงไททาเนียม 
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9.  กาวกระถิน 
10. กระดาษลอกลาย 
11. เขม็ปรุลาย 
12. ทองค าเปลว 
13. ทองผง 
14. สีอะคริลิค 
15. พูก่นัเบอร์ต่าง ๆ 
16. แจกนั ถว้ย ชาม เซรามิก 
17. ดอกไมป้ระดิษฐ์ 
18. เคร่ืองส าอางค ์เคร่ืองประดบัและส่ิงของฟุ่มเฟือย 

 
 

 

 

ภาพท่ี 32  เคมีโป๊ว 
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ภาพท่ี 33  กระดาษทราย 
 

 

 

ภาพท่ี 34  สีน ้ามนั 
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ภาพท่ี 35  ดินสอพอง 

 

 

 

ภาพท่ี 36 กาวกระถิน กาวยางมะเด่ือ และสีเฟล็ก 
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ภาพท่ี 37  ผงไททาเนียม 
 

 
 

ภาพท่ี 38  ผงทอง และทองค าเปลว 
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ภาพท่ี 39 สีอะคริลิค 
 

 

 

ภาพท่ี 40  พูก่นัเบอร์ต่าง ๆ 
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ภาพท่ี 41 แจกนั ถว้ย ชาม เซรามิก 
 

 
 

ภาพท่ี 42  เคร่ืองส าอางค ์เคร่ืองประดบั 
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ภาพท่ี 43  ดอกไมป้ลอม 
 

ทศันธาตุทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดน้ี ขา้พเจา้ได้รับแรงบนัดาลใจจากรูปทรงของผลงาน
จิตรกรรมลายก ามะลอกระบวนจีนโบราณ ซ่ึงเป็นผลงานท่ีสร้างข้ึนเพื่อรับใชศ้าสนาเป็นพุทธบูชา
ตามความเช่ือของไทย ผสมผสานกบัแนวความคิดเก่ียวกบัค่านิยมในปัจจุบนัของมนุษยท่ี์มีความ
แตกต่างของวิถีชีวิต โดยให้ความสนใจเร่ืองราวทางพระพุทธศาสนาและความเล่ือมใส ศรัทธาใน
พระธรรมค าสอนน้อยลง  แต่กลับมีเร่ืองราวของวตัถุนิยมเข้ามาแทนท่ีมากข้ึน เร่ืองราวทาง
พระพุทธศาสนากลับกลายเป็นการถูกบันทึกไวเ้พียงในภาพจิตรกรรมฝาผนัง ผนวกเช่นภาพ
จิตรกรรมกระบวนจีนในงานจิตรกรรมฝาผนังท่ีแสดงถึงความรักและความศรั ทธาใน
พระพุทธศาสนา ขา้พเจา้จึงน ารูปแบบน้ีมาผนวกกบัแนวความคิดทางสังคม โดยสร้างสรรค์เป็น
ผลงานจิตรกรรมกระบวนจีนสมยัใหม่ เป็นการสร้างสรรคเ์ชิงลอ้เลียน เปรียบเทียบ ค่านิยมแต่ละยุค
สมยัระหว่างอดีตและปัจจุบนั ในรูปแบบผลงานสองมิติก่ึงนามธรรม และแบบสามมิติ จ  านวน 3 
ชุด โดยมีทศันธาตุในผลงานสร้างสรรค ์ดงัน้ี 
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1. รูปทรง (Form)  
ผลงานการสร้างสรรค์ชุดน้ี ได้น ารูปทรงท่ีแสดงให้เห็นถึงท่ีมาของรูปแบบชั้นวาง

กระบวนจีน ซ่ึงมีท่ีมาจากลวดลายประแจจีน ขดมว้น ในรูปทรงท่ีแตกต่างกนัออกไปมีทั้งในแบบ
แนวตั้งและแนวนอน ซ่ึงชาวจีนเช่ือว่าเป็นลวดลายมงคล มีความหมายคล้ายเง่ือนมงคล ในทาง
ศาสนาเง่ือนมงคลเป็นสัญลกัษณ์ของความรู้แจง้อนัไม่มีท่ีส้ินสุดของพระพุทธเจา้ ส่วนใหญ่จะพบ
รูปทรงน้ีในงานจิตรกรรมฝาผนงัตามวดัต่าง ๆ ท่ีไดรั้บอิทธิพลของศิลปะจีน โดยเฉพาะจิตรกรรม
เขียนสีเทคนิคก ามะลอกระบวนจีนบนบานแผละประตูหน้าต่างภายในวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลา
ราม และภาพจิตรกรรมฝาผนงัช่องท่ี 2 ภายในพระอุโบสถวดัสามพระยา ซ่ึงขา้พเจา้ไดน้ าตน้แบบ
ของ 2 วดัน้ีมาใช้ในการสร้างสรรค์ น ารูปแบบดงักล่าวมาคล่ีคลาย ปรับเพิ่มลด ตามสมควร ซ่ึงใน
ท่ีน้ีให้รูปทรงของชั้นวางกระบวนจีนเป็นรูปทรงหลกัหรือโครงสร้างหลกัของช้ินงาน ท่ีตอ้งการส่ือ
ถึงความศรัทธาดั้งเดิมในพุทธศาสนาเป็นสัญลกัษณ์แทนพุทธบูชาสมยัก่อน ในท่ีน้ีไดป้รับรูปทรง
หลกัหรือโครงสร้างหลกัให้มีการบิดเบ้ียวเพื่อส่ือถึงความบิดเบ้ียวของความคิดค่านิยมของคนใน
ปัจจุบนัท่ีถูกบิดเบือนจากเดิมไป เทียบกบัเร่ืองของศาสนาท่ีเส่ือมลง เพราะมนุษยไ์ม่เห็นถึงคุณค่าท่ี
เป็นอยู ่ 

ส่วนรูปทรงย่อยท่ีน ามาใช้ในงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี คือ แจกัน ถ้วย ชาม เซรามิก 
เคร่ืองส าอางค ์เคร่ืองประดบัต่าง ๆ และดอกไมป้ลอม รูปทรงดงัท่ีกล่าวมาน้ีตอ้งการส่ือถึงเร่ืองราว
ค่านิยมสมยัใหม่ โดยใช้เร่ืองความสวยความงาม ความเป็นผูห้ญิง มาน าเสนอซ่ึงเป็นเร่ืองราวท่ี
สามารถเข้าถึงได้ง่าย มาแทนค่าวตัถุซ่ึงอยู่ภายในภาพจิตรกรรมท่ีเป็นต้นแบบ ท่ีประกอบด้วย 
ส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู ่มีของท่ีใชส้ าหรับตั้งบูชา เช่น ฟักทอง แจกนัดอกไม ้ดอก
โบตัน๋ ดอกทอ้ หอกห้อยหยูอ่ี้ โถไมใ้ส่หางนกยูง พู่กนั กระดาษ ทบัทิม ส้ม ลูกทอ้ ถว้ยชา ลูกแพร์ 
ดาบ มว้นกระดาษ ศาลเจา้จีนทรงขนาดเล็ก โถใส่ดอกไม ้ใบไผ ่เถาดอกไม ้กระถางธูป เทียน ธูป 
ฯลฯ ซ่ึงลว้นแลว้เป็นของมงคลท่ีใชเ้ป็นพุทธบูชา  
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ภาพท่ี 44 ภาพการคล่ีคลายรูปทรงหลกัจากงานจิตรกรรม 
 

       
 
ภาพท่ี 45 ภาพเปรียบเทียบรูปทรงยอ่ยท่ีน ามาแทนค่า 
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2. เส้น (Line) 
เส้นเป็นตวัก าหนดขอบเขตของรูปทรง ใหเ้กิดการแยกส่วนกนัระหวา่งรูปทรงกบัท่ีวา่ง 

ซ่ึงภายในผลงานจะมีทั้งเส้นรูปนอกและเส้นภายในจะเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั ในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะจึงจ าเป็นตอ้งมีเส้นโครงสร้าง ซ่ึงเป็นเส้นภายในท่ีใชค้วามรู้สึกมอง เช่น เส้นโครงสร้างของ
องค์ประกอบ ท่ีเกิดจากเส้นแกนของส่วนต่าง ๆ ท่ีประสานกนัอยูภ่ายในภาพ ซ่ึงมีความส าคญัต่อ
การสร้างอารมณ์ความรู้สึกส่วนรวม ส่วนเส้นภายนอกท่ีสามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่า ก็เกิดจากเส้น
ท่ีน ามาเขียนลวดลายกระบวนการจีนท่ีน ามาใชใ้นการสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของ
งานจิตรกรรมไทย เพราะเส้นจะท าหน้าท่ีสร้างรูปทรงต่าง ๆ ลว้นแต่ใช้เส้นเป็นส าคญั เร่ิมตั้งแต่
กระบวนการร่างภาพ เป็นตวัช่วยส่งเสริมให้ผลงานนั้นแสดงถึงความปราณีต ละเอียด ท่ีแสดงให้
เห็นถึงการเคล่ือนไหวของเส้นลวดลาย พร้อมกบัส่ือความหมายในความเป็นไทยอีกดว้ย 

 

     
 
ภาพท่ี 46 ภาพเส้นภายในท่ีแฝงอยูใ่นรูปทรงหลกั 
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ภาพท่ี 47 ภาพเส้นภายนอกในลวดลายกระบวนจีน 
 

3. พื้นท่ีวา่ง (Space) 
ในท่ีน้ีพื้นท่ีว่างเป็นทัศนธาตุท่ีมองไม่เห็นแต่จะปรากฏก็ต่อเม่ือมีทัศนธาตุอ่ืนมา

ก าหนดรูปร่างหรือมาก่อให้เกิดปฏิกิริยาข้ึน ซ่ึงในการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดน้ีรูปแบบงานของ
ขา้พเจา้มีรูปผลงานออกมาในรูปแบบสองมิติก่ึงนามธรรม ท่ีออกมาในรูปแบบของงานท่ีสามารถดู
ไดห้ลายดา้น เป็นท่ีวา่งจริงท่ีเขา้ไปแทรกอยูใ่นรูปทรง พร้อมกบัช่วยใหท่ี้เกิดจงัหวะภายในงาน 

 

  
 

ภาพท่ี 48 ภาพท่ีวา่งแทรกตวัอยูใ่นรูปทรง 
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4. สี (Colour) 
 
การใชสี้ในงานจิตรกรรมไทย เดิมสีในงานจิตรกรรมนอ้ยมาก มกัใชสี้ขาว สีด า และสี

แดง แต่ต่อมาสีเร่ิมมีมากข้ึน ท่ีเรียกว่า “สีเบญจรงค์” คือ มี 5 สี อนัไดแ้ก่ สีเหลือง คราม แดงชาด 

ขาว และด า เป็นสีหลกัของช่างมาแต่ดั้งเดิม ส่วนสีท่ีน ามาสร้างสรรค์ในคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นสีสด 

เช่น สีแดง สีน ้ าเงิน สีเขียวมรกต สีทอง เป็นตน้ ซ่ึงเป็นสีท่ีนิยมใช้ของคนจีน โดยใช้ส่ือถึงความ

เป็นมงคล  ยกตวัอยา่งเช่น  

สีแดง เป็นสีท่ีเก่ียวเน่ืองกับไฟ  หรือธาตุไฟ ซ่ึงหมายถึง แสงสว่าง ความอบอุ่น 
พละก าลงั และความรุ่งโรจน์ สีแดงจึงเป็นสัญลกัษณ์แห่งความโชคดีและความสุข ในวฒันธรรมจีน
ได้ยกสีแดงไว้เป็นสัญลักษณ์ของความมงคล  มีความหมายโดยทั่วไปถึงความโชคดีและ
ความสุข ปรกติในช่วงเทศกาลวนัตรุษจีน จะมีธรรมเนียมท่ีผูอ้าวุโสจะมอบอัง่เปาให้แก่ลูกหลาน
เพื่อตอ้นรับปีใหม่และให้ศีลให้พรกบัคนท่ีอายุน้อยกวา่ ซ่ึงอัง่เปาหรือซองจดหมายสีแดงน้ีเองยงั
เป็นสัญลกัษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง การเติบโตงอกงามอีกดว้ย นอกจากน้ีเรายงัจะไดเ้ห็นสีแดงอีก
บ่อย ๆ ในโอกาสมงคลอ่ืน ๆ อีก เช่น งานแต่งงานตามวฒันธรรมชาวจีน ก็ใช้สีแดงให้เป็นเคร่ือง
แสดงถึงโชคดี ความสุข และการมีอายยุนืยาว 

สีน ้ าเงินหรือสีชิง (เขียวอมน ้ าเงิน) ในสมยัโบราณสีน ้ าเงินหรือสีชิงมีท่ีมาจากการเกิด
ตน้ใหม่ของพืช เป็นสีท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัธาตุไม ้ซ่ึงมีความหมายถึงความเป็นธรรมชาติและการ
เกิดใหม่ จึงมกัใช้เป็นตวัแทนของฤดูใบไมผ้ลิ เป็นสีท่ีแสดงถึงพลงัและความมีชีวิตชีวา ในสมยั
โบราณมีการจดัเฉดสีฟ้าเขา้รวมกบัสีเขียว ส่ือความหมายถึงการเกิดใหม่ การรักษา ความไวว้างใจ 
และชีวติท่ียนืยาว  

สีเขียว ส่ือถึง ความมัง่คัง่ ความอุดมสมบูรณ์ การฟ้ืนฟู ความหวงั ความสามคัคีและ
ความเจริญกา้วหนา้ อีกทั้งสีเขียวยงัหมายถึงความบริสุทธ์ิและสะอาดอีกดว้ย  

สีทอง เป็นสีของความร ่ ารวยและสูงส่ง เป็นสีแห่งชยัชนะ ส่วนในวฒันธรรมจีนนั้นได้
ยกสีเหลืองไวว้า่เป็นสีท่ีสวยท่ีสุด  และมีค ากล่าวท่ีวา่ “สีเหลืองสร้างหยนิและหยาง” ซ่ึงหมายความ
วา่สีเหลืองเป็นองคป์ระกอบของทุกสรรพส่ิง สีเหลืองเป็นสัญลกัษณ์ของความเป็นกลางและความ
โชคดีและบ่อยคร้ังจะถูกจบัคู่กับสีแดงเพื่อใช้ตกแต่งสถานท่ีเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่
เจา้ของผูอ้ยูอ่าศยั ทั้งน้ีสีเหลืองยงัเป็นสีประจ าองคจ์กัรพรรดิจีนในทุกยคุทุกสมยัอีกดว้ย 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
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ภาพท่ี 49 ภาพสีมงคลท่ีแทรกในผลงาน 
 

5. พื้นผวิ (Texture) 
ลกัษณะผิวในงานมีทั้งความละเอียด ความหยาบของร่องรอย ความมนั ความดา้นของ

พื้นผิว ผวิท่ีมนัวาวของทองค าเปลวท่ีปิดในงานเป็นคุณลกัษณะผวิอยา่งหน่ึงของงานจิตรกรรมไทย 
ซ่ึงเป็นผลงานท่ีไดพ้ื้นผิวจากเทคนิควธีิการส่วนตวั โดยท าช้ินงานมีพื้นผิวท่ีเรียบเนียนจนเกิดความ
มนัวาวท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกบัพื้นผิวของงานจิตรกรรมลายรดน ้ าและลายก ามะลอแบบดั้ งเดิม 
ผสมผสานกบัการปิดทองเขียนสีกระบวนจีน ซ่ึงเป็นพื้นผวิท่ีไดจ้ากเทคนิควธีิการเฉพาะ 

 

    
 
ภาพท่ี 50 ลกัษณะพื้นผวิ 
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บทที ่4 

การด าเนินงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

 

ผลงานวทิยานิพนธ์ชุด “หุ่นน่ิงจากจิตรกรรมกระบวนจีน” (Still  Life  from  Chinese  

Style  Painting) เป็นการศึกษาคน้ควา้ผลงานศิลปะท่ีมีลกัษณะเฉพาะตน น าเสนอเร่ืองราวความเช่ือ

ท่ีแตกต่างของสังคมในอดีตและปัจจุบนั ซ่ึงในอดีตมีความเช่ือในเร่ืองราวทางพระพุทธศาสนา 

เคร่ืองตั้งเคร่ืองโตะ๊อยา่งจีน วตัถุมงคลต่าง ๆท่ีใหค้วามเป็นสิริมงคลแก่ชีวติตามอุดมคติ ต่างจาก

ปัจจุบนั เร่ืองราวของวตัถุนิยมเขา้มาแทนท่ีความเช่ือแบบเดิมมากข้ึน ขา้พเจา้จึงน ารูปแบบ

จิตรกรรมกระบวนจีนท่ีสองมิติมท่ีมีมาแต่อดีตผนวกกบัแนวคิดทางสังคม โดยสร้างสรรคเ์ป็น

ผลงานจิตรกรรมกระบวนจีนสมยัใหม่ในรูปแบบสามมิติ เป็นการสร้างสรรคเ์ชิงเปรียบเทียบ 

ค่านิยมแต่ละยคุสมยัระหวา่งอดีตและปัจจุบนั โดยการสร้างสรรคผ์ลงานแบ่งได ้3 ช่วง ดงัน้ี 

 

การสร้างสรรค์และพฒันาการก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงแรก 

เป็นการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงแรก รูปแบบของงานเป็นจิตรกรรม 2 

มิติ ไดแ้รงบนัดาลใจจากภาพจิตรกรรมฝาผนงักระบวนจีน ซ่ึงมีเอกลกัษณ์เฉพาะของศิลปะจีน-ไทย 

รูปทรงท่ีน ามาน าเสนอ คือ รูปทรงของชั้นวางกระบวนจีนมาเป็นส่ือ โดยการน าวตัถุนิยมท่ีพบใน

สมยัใหม่มาแทนค่านิยมทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนั มาท าให้เกิดเป็นความแตกต่าง

ระหวา่งสมยัเก่ากบัสมยัใหม่  
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ภาพท่ี 51 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช่วงแรกช้ินท่ี 1 



 

1 
 

 

 

ภาพท่ี 52 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช่วงแรกช้ินท่ี 2 

 

ปัญหาท่ีพบในการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงแรก คือ เน้ือหารูปทรงที

น ามาขดัแยง้เร่ืองค่านิยมยงัไม่ชดัเจนพอ เน้ือหาทั้งหมดถูกรูปแบบลวดลายต่าง ๆ ของพื้นหลงักลืน

ไปหมด ท าใหผ้ลงานการสร้างสรรคช่์วงแรกน้ียงัไม่ชดัเจนเท่าท่ีควร  



  2 

การสร้างสรรค์และพฒันาการก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงที ่2 

เป็นการพฒันาผลงานสร้างสรรคท่ี์ต่อเน่ืองจากการสร้างสรรคผ์ลงานก่อนวทิยานิพนธ์

ช่วงแรก โดยมีการปรับปรุงเน้ือหารูปทรงท่ีจะน ามาขดัแยง้กบัแนวความคิดเร่ืองค่านิยมให้มีความ

สอดคลอ้งกนัมากข้ึน รูปแบบผลงานยงัคงเป็นงานจิตรกรรมสองมิติ เพิ่มเติมจากเดิม คือ การลด

ขนาดของผลงานให้เล็กลง และน าเสนอในรูปแบบการจดัวาง เน้ือหาผลงานมีการน าเอาวตัถุ

สมยัใหม่มาผสมกบัจินตนาการ โดยการออกแบบวตัถุใหเ้ป็นไปตามความคิดตวัเองมากข้ึน 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการสร้างสรรค์และพฒันาการก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงน้ี คือ ความไม่

ลงตวัของรูปแบบชั้นวางกระบวนจีนและวตัถุท่ีน าเสนอ  การจดัวางผลงานดูอึดอดัเกินไป ขาดพื้นท่ี

วา่ง 

 

ภาพท่ี 53  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช่วงท่ี 2 ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 54  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช่วงท่ี 2 ช้ินท่ี 2 

การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

ช่วงสร้างสรรคผ์ลงานก่อนวิทยานิพนธ์เกิดการพฒันาทั้งรูปแบบวธีิการและการจดัวาง

ผลงานดูน่าสนใจมากข้ึน ท าให้ผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์มีการเปล่ียนรูปแบบข้ึน โดยดึง

จินตนาการจากการมองภาพจิตรกรรมกระบวนจีนสองมิติออกมาเป็นผลงานสามมิติ ซ่ึงเป็น

รูปลกัษณ์เดิมแต่น าเสนอแบบใหม่ โดยช้ินผลงานมีทั้งหมด 3 ช้ิน ช้ินแรกเป็นรูปแบบชั้นวางแบบ

ตรง ช้ินท่ีสองและสามไดมี้การปรับเปล่ียนรูปแบบของตวัชั้นวางแบบตรงให้มีการบิด 45 องศา ดู

ลวงตา แทนความหมายของความคิดค่านิยมท่ีถูกบิดเบือนจากส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิมมาเป็นส่ิงใหม่ 
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ภาพท่ี 55  ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 56 ภาพแต่ละดา้นผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 

 

   

 

ภาพท่ี 57 รายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 58  รายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 59  ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 60 ภาพแต่ละดา้นผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 

 

   

 

ภาพท่ี 61 รายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 62 รายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 63 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
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ภาพท่ี 64 ภาพแต่ละดา้นผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
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ภาพท่ี 65 รายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
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ภาพท่ี 66 รายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
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บทที ่5  

บทสรุป 

 

เน้ือหาทั้ งหมดในวิทยานิพนธ์เล่มน้ีได้มีการรวบรวมขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติ

สร้างสรรค์ ศึกษา ค้นควา้ หาข้อมูล  ทดลอง วิเคราะห์จนเกิดเป็นรูปธรรมออกมาเป็นผลงาน

ทั้ งหมด 3 ชุด ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ชุด “หุ่นน่ิงจากจิตรกรรมกระบวนจีน” (Still  Life  from  

Chinese  Style  Painting) ซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจจากภาพผลงานจิตรกรรมกระบวนจีนภายในวดั

ต่าง ๆ ท่ีช่างไทยโบราณไดส้รรคส์ร้างข้ึนมา 

รูปแบบและความเป็นมาของงานสร้างสรรคใ์นคร้ังน้ี เป็นรูปแบบงานสามมิติไทยร่วม

สมยัท่ี โดยไดจ้  าลองภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะน้ีข้ึนแทนเร่ืองทางพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม โดยมีคติท่ี

เป็นปรัชญาแฝงอยู ่ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของโฉลก โชคลางต่าง ๆ และเร่ืองราวของความเป็นสิริมงคล 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ืองความเป็นสิริมงคลท่ีรู้จกัตั้งแต่สมยัโบราณ ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ตวัแทนของส่ิงท่ี

ดีงามทั้ งส้ิน การท่ีน าภาพจิตรกรรมกระบวนจีนรูปเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะมาเป็นแรงบันดาลใจก็

เหมือนเป็นการเพิ่มความเป็นสิริมงคล ตามแบบแผนการตั้งเคร่ืองมงคลหรือเคร่ืองบูชาอย่างจีน 

และเป็นการสักการะบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและพระพุทธเจา้ตามความเช่ือในวฒันธรรม แต่เม่ือน าวตัถุใน

ปัจจุบนัท่ีมีความเช่ือเชิงวตัถุนิยมมาแทนค่าความศรัทธาในส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได้ โดยมีวดัค่า

ความศรัทธาจากวตัถุ สินคา้มียี่ห้อ ราคาแพง และได้รับความนิยมจากคนส่วนใหญ่ จนเข้ามามี

บทบาทในชีวติของคนปัจจุบนั มากกวา่ความเช่ือทางวตัถุในอุดมคติท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ซ่ึงวตัถุปัจจุบนั

เหล่าน้ีกลายเป็นเคร่ืองวดัความมัง่มี วดัความดีงาม ความน่าเคารพ สรรเสริญของคนในสังคมแทน

ความเช่ือแบบเดิม ๆ ในท่ีน้ีขา้พเจา้จึงไดน้ าแนวคิด รูปแบบการตั้งวางวตัถุส่ิงของฟุ่มเฟือยบนชั้น

วางของงานดิสเพลย ์ดีไซน์ และ วินโดว ์ดิสเพลย ์ต่าง ๆ มาใช้ให้เหมือนกนักบัการตั้งวางวตัถุท่ี

เป็นมงคลในอดีตโดยเช่ือว่าจะน าพาส่ิงดี ๆ ให้แก่ชีวิตตามความเช่ือของคนในสังคมปัจจุบนั มา

แทนค่าในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะแบบไทยร่วมสมยัในวิทยานิพนธ์ชุดน้ี เพื่อเป็นการสะทอ้น

ใหเ้ห็นถึงความจริงของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีมีต่อการพึ่งพิงส่ิงต่าง ๆ รอบตวัของผูค้นในแต่

ละยคุสมยั 
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และการศึกษาเหล่าน้ีจะส าเร็จมิได ้หากขาดครูผูป้ระสาทวชิา ทั้งครูช่างโบราณ และครูผูใ้หค้วามรู้

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ท่ีค่อยหล่อหลอมองคค์วามรู้ให้ขา้พเจา้ไดมี้การพฒันาหลาย ๆ ดา้น ทั้ง

ทางดา้นการพฒันาตนเอง พฒันาความคิด และพฒันาจิตใจใหเ้ป็นคนดีของสังคม ซ่ึงขา้พเจา้จะไม่มี

วนัลืมพระคุณอนัยิง่ใหญ่ของครูทั้งหลาย และหวงัวา่เอกสารฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจ

ในงานศิลปะในศาสตร์ของจิตรกรรมกระบวนจีนน้ี
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https://th.theasianparent.com/%E2%80%9C%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E2%80%9D%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
https://th.theasianparent.com/%E2%80%9C%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E2%80%9D%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
https://th.theasianparent.com/%E2%80%9C%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E2%80%9D%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
https://th.theasianparent.com/%E2%80%9C%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E2%80%9D%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
https://th.theasianparent.com/%E2%80%9C%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E2%80%9D%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
https://th.theasianparent.com/%E2%80%9C%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E2%80%9D%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
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ประวัติผ ู้เขียน  

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล สุพิมพ ์วรทตั 

วนั เดือน ปี เกดิ 6 เมษายน 2533 
สถานทีเ่กดิ โรงพยาบาลศิริราช 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยั
ศิลปากร 2555  

ก าลงัศึกษาปริญญามหาบณัฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพ
พิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 9 หมู3 ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก 26130 
รางวลัทีไ่ด้รับ 2555  - รางวลัเหรียญทองแดง ระดบัอาย ุ21-25 ปี  ศิลปกรรมเด็กและ

เยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 7  

    - ร่วมแสดงผลงานเน่ืองในโอกาสครบรอบ  36  ปี ภาควชิาศิลป
ไทย  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพ  พิมพ ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  
2556  - รางวลัท่ี 1 เหรียญทองบวัหลวง ประเภทจิตรกรรมร่วมสมยั 
จิตรกรรมบวัหลวงคร้ังท่ี 35 ของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ  
    - ร่วมแสดง งานศิลปกรรม คร้ังท่ี 1 ของสมาคมนกัศึกษาเก่า คณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร  
2557  - รางวลัท่ี 2 เหรียญเงินบวัหลวง ประเภทจิตรกรรมร่วมสมยั 
จิตรกรรมบวัหลวงคร้ังท่ี 36 ของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ  
    - รางวลัท่ี 2 การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 60 สนบัสนุน
โดยธนาคารกรุงไทย  
2560  - ร่วมแสดง จิตรกรรมบวัหลวง คร้ังท่ี 39 ของมูลนิธิธนาคาร
กรุงเทพ  
    - ร่วมแสดง ศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 63 
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