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บทคดัย่อภาษาไทย 

57001209 : ทศันศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : จิตรกรรม, สาระความงาม, ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, จริยศาสตร์, นิเวศวิทยา 

นางสาว ไปรยา เกตุกูล: อณูแห่งธรรมชาติ สาระความงามในความธรรมดา อาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผูช่้วยศาสตราจารย ์นาวิน เบียดกลาง 

  
 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์  “อณูแห่งธรรมชาติ สาระความงามในความ

ธรรมดา” จากจุดเร่ิมตน้ของประสบการณ์ท่ีไดพ้บปัญหาเก่ียวกบัทศันคติของมนุษยท่ี์มีต่อพืชพนัธ์ุ
ขนาดเล็กพบเห็นได้ทั่วไปบนพื้นดินอย่างตน้หญ้าหรือดอกหญ้า มกัถูกมองขา้มไม่เห็นคุณค่า
ความส าคญัและในบางคร้ังพืชพนัธ์ุเหล่าน้ีถูกจดัอยู่ในหมวดของวชัพืชท่ีตอ้งถูกก าจดัท้ิง ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นวิธีการท่ีผิดธรรมชาติ ผลของการกระท านั้นไดส่้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในระยะยาว
เป็นวงจรไม่รู้จบ ปัญหาเหล่าน้ีน าไปสู่แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน ภายใตแ้นวความคิด
ท่ีตอ้งการน าเสนอภาพลกัษณ์ของพืชพนัธ์ุธรรมดาสามญัเหล่าน้ีในแง่มุมใหม่       ท่ีแตกต่างไปจาก
ภาพจ าเดิม เพื่อน าเสนอสุนทรียะความงามท่ีเกิดข้ึนจากการรวมตวัของอณูหน่วยยอ่ยในธรรมชาติ 
และแสดงถึงการประกอบสร้างความสัมพนัธ์ของวตัถุธาตุ ดิน, น ้ า, ลม, แสงแดด ท่ีธรรมชาติเป็นผู ้
รังสรรคจ์นเกิดเป็นตน้หญา้ดอกหญา้เหล่านั้น ซ่ึงทุกส่ิงลว้นเป็นส่วนส าคญัในการสร้างอตัลกัษณ์ท่ี
พิเศษของพืชพนัธ์ุขนาดเลก็เหล่าน้ี น าไปสู่สาระความหมายท่ีว่า สรรพส่ิงทุกอย่างบนโลกมีความ
เก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกนั ต่างเป็นส่วนหน่ึงของกนัและกนั เพื่อกระตุน้เตือนใหผู้ค้นตระหนกัถึงคุณค่า
และการมีอยูข่องพืชพนัธ์ุขนาดเลก็เหล่าน้ี 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ี เป็นผลลพัธ์จากการรวบรวมขอ้มูล ประสบการณ์ ความรู้ทาง
ทฤษฎี ส่ิงท่ีสนใจ รวมไปถึงการเก็บขอ้มูลจากพื้นท่ีจริง ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
น าเสนอผลงานผ่านจิตรกรรมสองมิติในรูปแบบเหมือนจริงดว้ยเทคนิคกระบวนการท่ีเหมาะสม 
โดยอา้งอิงความจริงท่ีปรากฏภายนอก การตีความส่ิงท่ีพบเห็นผ่านทศันะขอ้มูลความรู้ ผนวกกบั
อารมณ์ความรู้สึกภายในของขา้พเจา้ เพื่อสะทอ้นความงามทางสุนทรียะอนัเป็นส่ิงท่ีดึงผูช้มเขา้สู่
เน้ือหาความงามทางความคิดท่ีซ่อนอยูภ่ายใน 
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บทคดัย่อภาษาอังกฤษ 

57001209 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : PAINTING, ESSENCE of BEAUTY, NATURE and ENVIRONMENT, ETHICS, 
ECOLOGY 

MISS PRAIYA KETKOOL : TINY ELEMENTS IN NATURE : THE ESSENCE OF 
BEAUTY IN ORDINARINESS  THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR NAWIN 
BAIDKLANG 

 The thesis “Tiny Elements in Nature : The Essence of Beauty in Ordinariness” 
stems from the artist’s own experience of the problem with human’s attitude towards commonly 
found small plants whose significance is generally overlooked and they are sometimes even 
classified as weeds which need getting rid of, mostly by unnatural means. The action affects the 
environment in an endless cycle. This problem leads to the inspiration to create the artwork under 
the notion to represent the image in a new light which is different from the stereotype. The aims 
are to portray the aesthetics from the combination of nature’s smallest particles and to show the 
relationship of how nature has combined soil, water, wind, and sunlight into the creation of these 
small plants. Every single unit is an important factor which collaborates to create such 
uniqueness. The real essence is that everything on earth is interconnected and is part of each 
other. Such realization should encourage people to realize the worth and existence of those often 
neglected tiny plants. 

This thesis is a result from the artist’s data collection, experience, knowledge of 
interested theory and field study. The data is then analyzed, synthesized, and presented as realistic 
two-dimensional paintings. The creation employs appropriate methods based on perceived reality, 
the artist’s interpretation and inner emotion to reflect the aesthetics which will draw the audience 
to appreciate the beauty of the hidden meanings. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

กติติกรรมประกาศ 
  

ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณมารดาผูใ้ห้ก าเนิดและเป็นก าลงัใจท่ีส าคญัในการศึกษาของ
ขา้พเจา้ตลอดมา และขอขอบคุณสมาชิกครอบครัวทุกคนท่ีคอยสนบัสนุนขา้พเจา้ 

ขอขอบพระคุณอาจารยภ์าควิชาจิตรกรรม และคณาจารยค์ณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ทุกท่านท่ีถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้อนัมีค่า และคอยช้ีแนะส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ตวั
ขา้พเจา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณอาจารยน์าวิน เบียดกลาง ผูซ่ึ้งเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
ท่ีให้ความรู้ค าแนะน าจนขา้พเจา้น าไปพฒันาปรับปรุงและแกไ้ขจนเกิดผลสัมฤทธ์ิเป็นผลงานศิลป
นิพนธ์น้ี 

เหนือส่ิงอ่ืนใดขา้พเจา้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนส าหรับความเป็นมิตรท่ีดี  ท่ีคอยให้ความ
ช่วยเหลือในทุกๆทางทุกๆดา้นตลอดระยะการศึกษาน้ี 

ขอบคุณพี่โจส้ าหรับก าลงัใจท่ีมีค่า 
ขอบคุณป๊อดท่ีอยูข่า้งๆในทุกขณะของชีวิต 

  
  

ไปรยา  เกตุกลู 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

 “วชัพืช”1(น.พืชท่ีไม่ตอ้งการ) ค  าศพัทน้ี์ถูกบญัญติัข้ึนโดยมนุษย ์นยัยะของความหมาย
นั้นคือ“พืช ท่ีกลายเป็นพืชท่ีไม่ตอ้งการโดยมนุษย”์ สาเหตุหลกัเพราะไม่ก่อประโยชน์ และเป็นโทษ
ต่อพืชเศรษฐกิจท่ีมนุษยเ์พาะปลูกซ่ึงน าไปสู่การก าจดั โดยส่วนใหญ่มกัเป็นวิธีท่ีผิดธรรมชาติ อาทิ
เช่นการใชส้ารเคมี การจุดไฟเผา ส่ิงเหล่าน้ีลว้นส่งผลกระทบต่อตวัมนุษย ์ส่ิงมีชีวิตสายพนัธ์ุอ่ืน 
และส่งผลเสียในระยะยาวต่อระบบนิเวศทั้งส้ิน 
 ในโลกปัจจุบันท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยแ์ละ
ธรรมชาติในระบบนิเวศวิทยาจะเป็นไปในทางบวกหรือลบ ก็ต่อเม่ือส่ิงนั้นก่อให้เกิดผลประโยชน์
หรือขดัต่อผลประโยชน์ใดใดกต็ามต่อมนุษย ์ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการชัง่ตวงวดัคุณค่าท่ีเร่ิมจากการมองหา
มูลค่า โดยมีตวัมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางตดัสินส่ิงต่างๆในระบบนิเวศว่าส่ิงใดมีประโยชน์ หรือส่ิงใดไร้
ประโยชน์ส าหรับตนหากไม่เป็นท่ีตอ้งการของมนุษย ์ส่ิงเหล่านั้นตอ้งถูกคดัท้ิงในท่ีสุด ดูเหมือน
“ธรรมชาติ” กลายเป็น“วตัถุ”ส าหรับมนุษย ์ซ่ึงมนุษยส์ามารถเลือกไดว้า่จะนิยมส่ิงไหนและไม่นิยม
ส่ิงไหน อนัไหนมีค่ามีราคา อนัไหนไร้ค่าไม่ส าคญั ความคิดเหล่าน้ีลว้นเกิดจากการท่ีมนุษยเ์อา
ตนเองเป็นศูนยก์ลางทั้งส้ิน 
 แต่ในความเป็นจริง ทุกสรรพส่ิงในธรรมชาติลว้นมีความส าคญัมีคุณค่าในตนเอง และ
ยงัประโยชน์ต่อสรรพชีวิตอ่ืน ต่างเก้ือกูลเป็นองคป์ระกอบเป็นส่วนหน่ึงของกนัและกนั ตน้ไมต้น้
หน่ึงไม่สามารถเติบโตไดโ้ดยล าพงั ยงัตอ้งพึ่งพาส่ิงมีชีวิตอ่ืน รวมไปถึงธาตุอย่างน ้ า อากาศ ดิน 
แสงจากดวงอาทิตย ์ฯลฯ พระอาจารยไ์พศาล วิสาโลไดก้ล่าวไวว้่า “ถึงท่ีสุดแลว้ตน้ไมแ้ต่ละตน้ มี
โลกทั้งใบอยู ่หรืออาจจะรวมทั้งจกัรวาล ถา้เช่นนั้นตน้ไมท่ี้เราเห็นก็เป็นเพียงส่วนเส้ียวเดียวเท่านั้น
ของความจริง” เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีเราเห็นเพียงภายนอกอาจไม่ใช่ทั้งหมดของส่ิงนั้น ส่ิงท่ีเห็นอาจ
ไม่ใช่ส่ิงท่ีเป็นเสมอไป เราไม่สามารถตัดสินคุณค่าได้ด้วยสายตาหรือผลประโยชน์ต่อมวล
มนุษยชาติเท่านั้น แต่ตอ้งคิดถึงส่วนรวมของระบบนิเวศจึงจะก่อใหเ้กิดสายสมัพนัธ์ท่ีย ัง่ยนืสมบูรณ์  
 หลายคร้ังเม่ือขา้พเจา้มองกลุ่มตน้หญา้แต่กลบัเห็นโลกอีกโลกหน่ึง เห็นดวงดาว เห็น
มุมมองมิติใหม่ ก่ิงไมไ้ม่ใช่ก่ิงไม ้ดอกไมไ้ม่ใช่ดอกไม ้แต่กลบัเป็นทศันธาตุ เป็นส่วนหน่ึงของ
                                                            
1 พจนานกุรม ฉบบับณัฑิตยสถาน (2554). "วชัพืช." Retrieved 28 ตลุาคม, 2561, from 

http://www.royin.go.th/dictionary/. 
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ธรรมชาติท่ียิ่งใหญ่ หญ้าท่ีมีลักษณะรูปธรรมขนาดเล็ก กลับน าพาความคิดทางนามธรรมไป
กวา้งไกล ส่ิงน้ีลว้นเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างผลงานจิตรกรรมของขา้พเจา้ เพื่อส่งสารวา่การจะ
กระท าใดๆลงไปควรคิดใหร้อบคอบถึงผลกระทบท่ีตามมาต่อตนเองและผูอ่ื้น เพราะโลกใบน้ีไม่ใช่
โลกของมนุษยแ์ต่เพียงผูเ้ดียวแต่มีโลกอีกหลายใบซ่อนอยู ่ ซ่ึงโลกของหญา้กเ็ป็นหน่ึงในนั้นและเรา
ต่างอยูร่่วมกนั 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 เหตุการณ์ส าคัญท่ีท าให้ข้าพเจ้าฉุกคิดและย้อนกลับมามองหาความหมายและ
ความส าคญัในความธรรมดาสามญัของพนัธ์ุไมด้อกไมบ้นผนืดินอยา่งตน้หญา้หรือวชัพืช คือการได้
ประสบกบัเหตุการณ์ท าลายและก าจดัส่ิงเหล่านั้นดว้ยวิธีท่ีเกินความจ าเป็น การใชย้าก าจดัศตัรูพืช
หรือการเผาดว้ยไฟ ลว้นก่อให้เกิดมลภาวะและสารพิษท่ีตกคา้งส่งผลเสียต่อสรรพชีวิตซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของระบบนิเวศท่ียิง่ใหญ่ทั้งส้ิน ยงัไม่รวมถึงผลกระทบท่ีจะวนกลบัมาท าร้ายผูล้งมือกระท าเอง
ดว้ย 
 ในความสัมพนัธ์ของทุกสรรพส่ิงลว้นมีความเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกนัเสมอ ดัง่ค  าท่ีว่า 
“เด็ดดอกไมส้ะเทือนถึงดวงดาว” การกระท าแมเ้พียงเลก็นอ้ยอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงอ่ืนอยา่งท่ีไม่
สามารถคาดคิดมาก่อน เพราะฉะนั้นการกระท าใดๆกต็ามควรคิดอยา่งรอบคอบถึงผลท่ีจะตามมาใน
ภายหลงั การเคารพสิทธิซ่ึงกนัและกนันั้น อาจไม่ไดจ้  าเพาะเจาะจงแค่ในหมู่สังคมมนุษยแ์ต่หมาย
รวมไปถึงทุกสรรพส่ิงบนโลกใบน้ี ขา้พเจา้มีความเช่ือว่าทุกชีวิตลว้นมีความหมาย มีคุณค่า มีความ
งาม มีเหตุผลของการเกิดข้ึน และมีสิทธ์ิท่ีจะด ารงอยูท่ ั้งส้ิน 
 ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นท่ีมาใหข้า้พเจา้ไดต้ระหนกัถึงปัญหาท่ีก าลงัเกิดข้ึนในปัจจุบนั ระหว่าง
ความสัมพนัธ์ของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะกบัพืชพนัธ์ุธรรมชาติขนาดเล็กเหล่าน้ี การ
สร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ในชุดน้ีจึงตอ้งการแสดงทศันะ ความคิด ความรู้สึก ผา่นมุมมองของ
ข้าพเจ้าท่ีมีต่อวชัพืชหรือหญ้าซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคัญของระบบนิเวศ การเจริญเติบโตตาม
ธรรมชาติท่ีดูเหมือนเป็นความธรรมดาสามญัแต่กลบัมีอตัลกัษณ์ มีความงามท่ีน่าคน้หาและแฝงไป
ดว้ยนยัยะส าคญั  ผลงานการสร้างสรรคจึ์งเกิดจากความเป็นจริงตามสภาพธรรมชาติท่ีพบเห็น ผา่น
การตีความจากความคิดและความรู้สึกภายในของขา้พเจา้ต่อส่ิงท่ีปรากฏ น าไปสู่การสร้างสรรค์
ผลงานท่ีไม่ไดมุ่้งน าเสนอความจริงของส่ิงท่ีเห็น แต่เป็นความจริงท่ีปรากฏข้ึนในมโนทศัน์ของ
ขา้พเจา้ดว้ย 
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จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

 การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้ เกิดจากการพยายามมองหาและน าเสนอ 
“อตัลกัษณ์”ความเป็น“หญา้” ผนวกกบัการน าเสนอ“ภาพลกัษณ์(image)”ใหม่ท่ีแตกต่างออกไปจาก
เดิม ผ่านผลงานจิตรกรรม ทั้งความจริงท่ีปรากฏภายนอก ความงามของการด ารงอยู่ และแรงขบั
ภายในจากขา้พเจา้ 
 การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ “อณูแห่งธรรมชาติ สาระความงามในความธรรมดา”ขา้พเจา้มี
จุดมุ่งหมายในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อสร้างสรรคแ์ละน าเสนอ การด ารงอยู่ของสรรพส่ิงในธรรมชาติของพืชพนัธ์ุขนาด
เล็กท่ีเจริญเติบโตอย่างเรียบง่ายงดงาม ถูกรังสรรคข้ึ์นจากการประกอบสร้างของอณูทศันธาตุใน
ธรรมชาติ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดความงามท่ีมีอตัลกัษณ์ โดยผา่นการศึกษาขอ้มูลทั้ง
ทางทฤษฎีและปฏิบติั เพื่อน ามาวิเคราะห์สังเคราะห์ ตีความใหม่จนเกิดเป็นสาระแนวคิด ผนวก
มุมมองความรู้สึก และจินตภาพของขา้พเจา้ท่ีเกิดข้ึนต่อภาพความจริงท่ีปรากฏ 

2.เพื่อคน้ควา้ทดลอง ดว้ยวิธีการทางจิตรกรรม และหาความเป็นไปไดใ้นการสร้างสรรค์
ผลงานให้สอดคลอ้งไปกบัแนวความคิดโดยไม่จ ากดัรูปแบบในการแสดงออก เพื่อให้อิสระในการ
คน้ควา้ทดลองแต่ยงัคงอยูใ่นขอบเขตท่ีไดก้ าหนดไว ้

3. เพื่อเผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์และเปิดมิติมุมมองใหม่ในความธรรมดาสามญัของ
ธรรมชาติ น าไปสู่การตระหนกัรู้ถึงการด ารงอยูข่องสรรพส่ิงในโลกท่ีมีสายพนัธ์ุแตกต่างกนั จนเกิด
จริยธรรม ความเขา้ใจ ความศรัทธา และเคารพในความต่างระหว่างตนกบัธรรมชาติ ทุกสรรพส่ิง
ลว้นมีจุดประสงค ์มีหนา้ท่ี มีสาระ คุณค่า และมีความงามในตนเองทั้งส้ิน อนัจะน าไปสู่การด ารงอยู่
ร่วมกนัอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื ท่ีมิใช่เพียงในสงัคมมนุษย ์แต่หมายรวมถึงสงัคมของโลก 

สมมติฐานของการศึกษา 

 ขา้พเจา้ศึกษาและสร้างสรรค ์โดยมีแนวคิดท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการด ารงอยูข่องสรรพ

ส่ิงในธรรมชาติ โดยเช่ือว่าทุกส่ิงมีสาระความงามท่ีซ่อนอยูภ่ายใตเ้ปลือกนอกท่ีดูธรรมดาสามญันั้น 

ซ่ึงลว้นแต่มีคุณค่าในตนเองและเป็นประโยชน์ต่อสรรพชีวิตอ่ืนทั้งส้ิน น าไปสู่การแสวงหาศึกษา

ปรัชญาท่ีวา่ดว้ยการด ารงอยูร่วมกนัอยา่งมีจริยธรรม โดยไม่มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดเป็นศูนยก์ลางของสงัคม 

เพื่อหวงัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางทศันคติในเชิงบวก อนัจะน าไปสู่ความสมัพนัธ์ท่ีดีและยัง่ยนื  
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ขา้พเจา้สร้างสรรค์ผลงานด้วยรูปแบบงานจิตรกรรมเหมือนจริงของธรรมชาติเหล่านั้น

ผนวกกบัการตีความผา่นทศันะอารมณ์ความรู้สึกของขา้พเจา้ท่ีมีต่อสาระความงามท่ีถูกซ่อนไว ้ซ่ึง

ก่อให้เกิดมิติใหม่ระหว่างความเป็นรูปธรรมและนามธรรม โดยไม่จ ากดัรูปแบบของปลายทาง

ผลสัมฤทธ์ิ คงไวซ่ึ้งการทดลองและคน้หาความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ภายใตข้อบเขตท่ี

ก าหนด 

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

 ขา้พเจา้ไดก้ าหนดขอบเขตของการสร้างสรรคไ์วเ้ป็นหวัขอ้ดงัน้ี 

1.ขอบเขตดา้นเน้ือหา ขา้พเจา้ตอ้งการน าเสนอนยัยะท่ีแฝงอยูใ่นการด ารงอยูข่องหญา้ตาม

สภาวะจริงในธรรมชาติ ท่ีมีความงามแบบอตัลกัษณ์เฉพาะตวั และน าไปสู่ความคิดความรู้สึกในเชิง

นามธรรม รวมไปถึงองคป์ระกอบส่ิงแวดลอ้ม และทศันธาติอ่ืนๆ อาทิเช่น ดิน น ้ า ลม และแสงของ

อาทิตย ์ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการสร้างโลกของหญา้ โดยมีรายละเอียดปลีกย่อยของเน้ือหา ท่ีมา

อารมณ์ความรู้สึกแตกต่างกนัตามแต่ละช้ินงาน 

2.ขอบเขตด้านรูปแบบ ภาพลกัษณ์ของผลงานเกิดจากการมองเห็นสาระความงามใน

ธรรมชาติของขา้พเจา้ โดยน าเสนอความจริงส่วนหน่ึงท่ีปรากฏในลกัษณะของรูปแบบท่ีเหมือนจริง

คือถ่ายทอดลกัษณะรูปทรงตามท่ีตาเห็น ผนวกกบัอารมณ์ความรู้สึกและการตีความของขา้พเจา้ 

โดยใช้ส่ือสัญลักษณ์ท่ีน าไปสู่ความจริงทั้ งทางด้านรูปธรรมและนามธรรม เพื่อก่อให้ เกิด

จินตนาการ และเปิดมโนทศัน์มุมมองใหม่ต่อสรรพส่ิงเหล่านั้น 

3.ขอบเขตดา้นเทคนิควิธีการโดยหลกัผลงานท่ีสร้างสรรคมี์ลกัษณะเหมือนจริง (realistic) 

แต่โดยรายละเอียดดา้นเทคนิคการสร้างสรรคผ์ลงานเป็นการท้ิงให้เห็นฝีแปรง เพื่อแสดงถึงการ

ประกอบสร้างของสี ซ่ึงเป็นทัศนธาตุทางจิตรกรรม ผลงานการสร้างสรรค์ในแต่ละช้ินอาจมี

ลกัษณะทีแปรงท่ีแตกต่างกนัออกไปตามแนวคิดและความรู้สึกท่ีไดรั้บจากธรรมชาติของหญา้ท่ี

ปรากฏภายนอก โดยใชเ้ฟรมผา้ใบเป็นพื้นผิวในการรองรับ จดัวางติดตั้งบนผนงัตามประเพณีนิยม

ในการดูงานจิตรกรรมในอดีต ท่ีมีระนาบมุมมองขนานกับตัวผูช้ม เพื่อต้องการให้ผูช้มเกิด

ความรู้สึกถึงแรงปะทะและความเสมอภาคระหวา่งมนุษยแ์ละธรรมชาติ 
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วธีิการศึกษา 

ขา้พเจา้มีวิธีการศึกษาคน้ควา้ และท าความเขา้ใจในแง่ของกระบวนการทางความคิด จน
ไปสู่การปฏิบติัผลงานดงัต่อไปน้ี 

1.การสั่งสมประสบการณ์ความหลงใหลความงามในความสามญัของธรรมชาติ (ในท่ีน้ีคือ
หญา้) จนพบปัญหาทางนิเวศท่ีเกิดข้ึนโดยมนุษย ์ส่ิงน้ีเป็นแรงผลกัดนัในการเร่ิมงานศิลปนิพนธ์ 

2.รวบรวมขอ้มูลบทความ เอกสาร ปรัชญาท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างธรรมชาติและ
มนุษย ์อาทิเช่นแนวคิดจริยศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม (environmental ethics) และแนวคิดธรรมะการมอง
สัจจะของธรรมชาติ น ามาสนบัสนุน วิเคราะห์และพฒันาแนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

3.ศึกษาผลงานศิลปะในประวติัศาสตร์จนถึงปัจจุบนัท่ีมีแนวคิดเก่ียวเน่ืองกบัธรรมชาติ  
 4.ศึกษาความเหมาะสมในการสร้างสรรค ์และน าเสนอ เพื่อพิจารณาถึงวิธีการแสดงออก
ทางรูปแบบ โดยค านึงถึงส่ือในการแสดงออก ท่ีสอดคลอ้งตรงตามแนวความคิดของผูส้ร้างสรรค์
ใหม้ากท่ีสุด 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

 โครงสร้างการสร้างสรรคมี์ล าดบัดงัต่อไปน้ี 
1.ขา้พเจา้สังเกตธรรมชาติของหญา้ท่ีอยู่รอบตวั จนกระทัง่เห็นปรากฏการณ์พิเศษ และมี

องคป์ระกอบท่ีสวยงามอนัแฝงดว้ยสาระบางอย่าง แลว้จึงเก็บขอ้มูลดว้ยภาพถ่ายในหลายมุมมอง
เพื่อหาความเป็นไปไดใ้นการน ามาท าเป็นภาพร่าง และขยายเป็นผลงานจิตรกรรม 

2.สืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นขอ้มูลอา้งอิงแนวความคิด (ทั้ งน้ีในแต่ละช้ินงานอาจมี
รายละเอียดปลีกยอ่ยท่ีต่างกนัทั้งทางรูปแบบและแนวความคิดแต่ยงัคงไวซ่ึ้งโครงสร้างหลกั)  

4.สร้างสรรคผ์ลงานจริงดว้ยเทคนิคสีอะคริลิค (acrylic paint) และสีน ้ ามนั (oil paint) บน
ผา้ใบ (canvas) หรือลินิน (linen) 
 5.วิเคราะห์ วิจารณ์ถึงขอ้ดีและขอ้บกพร่องแกไ้ขปรับปรุงผลงานให้มีความสมบูรณ์ เพื่อ
น าไปพฒันาต่อยอดในผลงานช้ินต่อไป 

 6.ประมวลผล และสรุปผลสัมฤทธ์ิในการสร้างสรรค์ เพื่อรวบรวมขอ้มูลประกอบเป็น
เอกสารศิลปนิพนธ์ 
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แหล่งข้อมูล 

1. หนงัสือปรัชญา, ลทัธิศิลปะ, ประวติัศาสตร์ศิลปะ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. บทความเชิงวิชาการจากแหล่งขอ้มูลต่างๆอาทิเช่น นิตยสาร, วารสาร และ ส่ือออนไลน์ 

3. สถานท่ีจริงตามธรรมชาติ ชนบท พื้นท่ีรกร้างริมคนันา คูน ้ า ฯลฯ โดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มูล

ดว้ยการบนัทึกเป็นภาพถ่าย 

4. แหล่งขอ้มูลอ่ืน เช่น ภาพยนตร์, ภาพยนตร์อนิเมชัน่ (animation movie), บทเพลง, ดนตรี, 

นิทรรศการศิลปะ และผลงานศิลปะของศิลปินท่านอ่ืนๆท่ีอาจมีแนวคิดหรือวิธีการท่ี

สามารถน ามาสนบัสนุนเป้าหมายในการสร้างสรรคท่ี์ไดต้ั้งไว ้

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที2่ 

ข้อมูลเกีย่วกบัการสร้างสรรค์ 

 ส่ิงท่ีส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ีคือ การศึกษาหาข้อมูลจาก
หลากหลายศาสตร์สาขาวิชา ซ่ึงท าให้เห็นความส าคญัของการเช่ือมโยงองคค์วามรู้ เพราะในโลก
ร่วมสมยัปัจจุบนัมีความซบัซอ้นและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงยากท่ีจะเขา้ใจหรืออธิบายส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงดว้ยศาสตร์ความรู้เพียงชุดเดียว การใชค้วามรู้ท่ีเป็นแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary) 
ท าให้ขา้พเจา้มองเห็นแนวทางและวิธีคิดของบุคคลส าคญัทางสาขาวิชาท่ีแตกต่าง ซ่ึงช่วยเปิด
มุมมองทศันะใหม่ในการสร้างสรรคผ์ลงาน เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการท างานของขา้พเจา้เป็น
อยา่งมาก  
 ศิลปนิพนธ์บทน้ีจึงเป็นการน าองคป์ระกอบในดา้นขอ้มูลท่ีไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ใน
ส่วนของทศันคติ, ประสบการณ์ชีวิต, ปรัชญา, ศาสนา, จริยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หรือการ
วิเคราะห์รวบรวมขอ้มูลในส่ิงท่ีสนใจอย่างภาพยนตร์อนิเมชั่น และผลงานศิลปะของศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียง โดยน าองคค์วามรู้ทั้งหมดมาสังเคราะห์เป็นแนวคิดและกระบวนการในการสร้างสรรค ์ซ่ึง
น าไปสู่การลงมือปฏิบัติเพื่อคน้ควา้ทดลองหาตวัตน เปิดทัศนะมุมมองใหม่น าไปสู่การคน้หา
แนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของขา้พเจา้  

ทัศนคติที่เกีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 

 นับตั้งแต่ยุคก่อนประวติัศาสตร์ท่ีมนุษยย์งัไม่มีภาษาเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสาร

และบนัทึกเหตุการณ์ต่างๆ มนุษยไ์ดริ้เร่ิมบนัทึกภาพประสบการณ์ท่ีพบเจอลงบนผนงัถ ้าท่ีอยูอ่าศยั 

โดยมีท่ีมาจากสัญชาตญาณ ความเช่ือ และ วิถีชีวิต หยิบยืมวสัดุอุปกรณ์จากธรรมชาติ  ทา ระบาย 

พน่ จนเกิดเป็นรูปร่างรูปทรง ของมือตนเอง มนุษย ์ สัตว ์และ รูปทรงเรขาคณิต จากภาพวาดระบาย

สีในผนงัถ า้อลัตามิรา (Cave of Altamira)* เม่ือ14,000กว่าปีก่อนคริสตกาล จวบจนปัจจุบนั มนุษย์

ยงัคงวาดภาพอยูเ่สมอ ต่างกนัตรงจุดประสงค ์เทคนิค กรรมวิธี ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามแต่ละยคุสมยั 

และแต่ละบุคคล  

 ความพยายามในการแสวงหาการสร้างสรรคง์านศิลปะของมนุษยไ์ม่เคยหยุดน่ิง มีทั้ง

การต่อยอดพฒันาจากส่ิงท่ีมีอยู ่และถอดร้ือส่ิงเดิมเพื่อสร้างส่ิงใหม่ ส่ิงเหล่าน้ีเกิดจากประสบการณ์ 

และประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน ขา้พเจ้าก็เช่นกันท่ีพยายามแสวงหาหนทางการส่ือสาร ถ่ายทอด
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ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของตนเองผา่นการสร้างงานจิตรกรรม โดยค านึงถึง ประสบการณ์ตรงท่ี

ไดรั้บ องคค์วามรู้จากการศึกษาเพื่อต่อยอดทางความคิด ความเหมาะสมต่อสภาพสังคมวฒันธรรม

จนน าไปสู่การคน้ควา้หาวิธีการสร้างสรรค์ท่ีเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีตรงต่อวตัถุประสงค์และ

จุดมุ่งหมายโดยน าเสนอผา่นกรรมวิธีทางจิตรกรรมเป็นเคร่ืองมือในการสร้างสรรคผ์ลงาน โดยไม่

จ ากัดความเป็นไปได้ แต่ยงัคงตั้ งอยู่ในขอบเขตและสมติฐานของศิลปนิพนธ์ ท่ีเป็นไปเพื่อ

แสดงออกถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษย ์และธรรมชาติ 

 ธรรมชาติถือได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจท่ีทรงอิทธิพลอย่างหน่ึงของเหล่าบรรดานัก

สร้างสรรค ์หรือศิลปิน ขา้พเจา้เองก็ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากธรรมชาติเช่นกนั แต่ในการแสดงออก

ของรูปแบบท่ีผา่นกระบวนการทางความคิดปัจเจกบุคคล ก่อให้เกิดอตัลกัษณ์ท่ีต่างกนั โดยมีความ

เช่ือท่ีว่าภายใตจิ้ตส านึกภายในของมนุษยย์งัคงมีความสัมพนัธ์ต่อธรรมชาติในเชิงบวกเสมอ อีก

ส่วนท่ีส าคญัท่ีเป็นแรงขบัในการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้คือ ระบบของสังคมในปัจจุบนัท่ี

ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ วตัถุนิยมก่อให้เกิดการประเมินผลของส่ิงต่างๆไปในเชิงมูลค่ามากกว่า

คุณค่า โลกมนุษยท่ี์จริงแลว้ไม่ได้มีเพียงมนุษยเ์ท่านั้ นท่ีอยู่อาศยั แต่เต็มไปด้วยส่ิงมีชีวิตท่ีต่าง

พนัธุกรรมและหลากหลายสายพนัธ์ขา้พเจา้ตอ้งการเปิดมิติใหม่เป็นโลกธรรมชาติของหญา้ผ่าน

ผลงานจิตรกรรม เพื่อสร้างทศันคติในเชิงบวกของมนุษยต่์อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

อิทธิพลจากประสบการณ์ชีวิต 

“ขา้พเจา้ไดพ้บกบัความงดงามของดอกหญา้นานาชนิดท่ีบานสะพร่ังอยู่ริมทางและ

รู้สึกประทบัใจในส่ิงท่ีพบเห็น แต่กลบัตอ้งพบกบัความผดิหวงัในวนัถดัมา เพราะดอกหญา้

เหล่านั้ นได้แห้งเห่ียวตายลงไป ด้วยน ้ ามือของมนุษย ์พวกเขาเหล่านั้ นมองดอกหญ้าท่ี

งดงามเป็นเพียงวชัพืชรุกราน ท่ีตอ้งก าจดัท้ิงเหตุการณ์ในคร้ังนั้นกระทบจิตใจของขา้พเจา้

มากและท าให้ตระหนกัถึงความส าคญัของการด ารงอยูข่องธรรมชาติบางประเภทท่ีมนุษย์

มองขา้มและไม่เห็นคุณค่า” 

       บนัทึกส่วนตวัจากความทรงจ า, 

พ.ศ.2557. 

 วยัเดก็ขา้พเจา้มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อาจเป็นเพราะครอบครัวท่ี

ปลูกฝังความเช่ือให้เคารพผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่แค่เผ่าพนัธ์ุมนุษยด์ว้ยกนัเท่านั้น แต่หมายรวมถึงธรรมชาติ 
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ภาพท่ี 1 : ผลงานศิลปนิพนธร์ะดบัปริญญาตรี 

ป่าไม ้สัตว ์หรือแมแ้ต่กบัสายน ้ า ฯลฯ โดยแฝงความเช่ือและโลกทศัน์เก่ียวกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและพลงั

อ านาจเหนือธรรมชาติว่าทุกสรรพส่ิงมีวิญญาณสถิตอยูใ่นวตัถุหรือธรรมชาติ (Animism*) หากไป

ท าร้ายหรือท าลายจะตอ้งพบเจอเหตุร้าย แต่ถา้หากปฏิบติัดีดว้ยก็จะเป็นสิริมงคลกบัชีวิต ส่ิงเหล่าน้ี

เป็นพื้นฐานของชีวิตขา้พเจา้ท่ีถึงแมเ้ม่ือเติบโตข้ึนประสบการณ์เพิ่มข้ึน ขา้พเจา้กย็งัคงความสมัพนัธ์

ท่ีดีนั้นอยู่ หากแต่เปล่ียนรูปแบบเป็นฉันทเ์พื่อนท่ีมีความเสมอภาคกนั มิใช่เกิดจากความเคารพย  า

เกรง 

ดว้ยผลงานในช่วงปริญญาตรี ขา้พเจา้สนใจความงามในความธรรมดาสามญัของดอกไมท่ี้

เติบโตตามธรรมชาติ ขา้พเจา้มกัเก็บขอ้มูลภาคสนามจากบา้นคุณย่าท่ีต่างจงัหวดั (ขา้พเจา้เกิดและ

เติบโตในกรุงเทพฯ) เพราะตน้ไมด้อกไมใ้นชนบทจะมีความอิสระทางการเติบโตมากกว่าพื้นท่ีใน

เมือง ผลงานจึงเกิดจากความเป็นจริงตามธรรมชาติของการด ารงชีพท่ีปรากฏ หลงัจากจบการศึกษา

ขา้พเจา้ยงัคงหาขอ้มูลและแรงบันดาลใจเพื่อขบัเคล่ือนและพฒันาผลงานอย่างต่อเน่ือง การได้

สมัผสัพื้นท่ีจริงน าไปสู่การพบเจอปัญหาในความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยแ์ละธรรมชาติตามบนัทึกท่ี

กล่าวไปขา้งตน้ ซ่ึงน าไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ี  

  

(ซา้ย) “พทุธลกัษณ์2”, 280 x 250 ซม., สีอะคริลิคบนผา้ใบ 

 

(ขวา)  “วชัพืช”, 200 x 1,070 ซม., สีอะคริลิคบนผา้ใบ 
ภาพท่ี 2: ผลงานศิลปนิพนธร์ะดบัปริญญาโท 
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 นอกจากอิทธิพลจากประสบการณ์จริง ขา้พเจา้ได้คน้หาขอ้มูลทางวิชาการ ปรัชญา 

ประวติัศาสตร์ศิลป์ ผลงานศิลปกรรม ตลอดจนผลงานอนิเมชัน่(Animation) จากผูค้นหลากหลาย

วงการทั้ งศิลปินนักสร้างภาพเคล่ือนไหว (Animator) นักปรัชญา (Philosopher) นักจริยศาสตร์ 

(Ethicist) นกันิเวศวิทยา (Ecologist) ฯลฯ ซ่ึงผลงานของบุคคลเหล่าน้ีลว้นก่อให้เกิดแรงบนัดาลใจ 

สนบัสนุนแนวคิด และการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ทั้งส้ิน 

อทิธิพลทางด้านปรัชญา จริยศาสตร์ และส่ิงแวดล้อม 

 จริยศาสตร์มีรากศพัท์มาจากภาษาสันสกฤต แบ่งออกเป็น 2 ค า คือ จริยะ แปลว่า ความ

ประพฤติ และค าว่า ศาสตร์ แปลว่า ความรู้ หรือ วิชา ดงันั้น จริยศาสตร์ จึงมีความหมายว่า วิชาท่ีว่า

ดว้ยความประพฤติ “อาจกล่าวไดว้่า จริยศาสตร์เป็นสาขาหน่ึงของปรัชญา ท่ีศึกษาเก่ียวกบั “คุณค่า” 

การกระท าของมนุษย ์(Value in Human Conduct) โดยมีเหตุผลเป็นพื้นฐานในการโตแ้ยง้ อีกนัย

หน่ึง “จริยศาสตร์ คือวิชาท่ีใชว้ิธีการทางปรัชญา (การใช้เหตุผล) ศึกษาเก่ียวกบัจริยธรรม”2 โดย

สรุปอาจเป็นวิชาท่ีวา่ดว้ยความถูก ความผดิ ส่ิงท่ีควรและไม่ควรท า นกัส่ิงแวดลอ้มไดน้ าจริยศาสตร์

มาใช้ในความสัมพนัธ์ของมนุษยแ์ละธรรมชาติในระบบนิเวศเช่นกัน จนเกิดเป็นแนวคิด “จริย

ศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม”(Environmental Ethics) ซ่ึงไดอ้ธิบายความสัมพนัธ์ท่ีควรจะเป็นระหว่างมนุษย์

กบัระบบนิเวศวิทยาอ่ืน เพื่อแกไ้ขปัญหาและสร้างกรอบทางจริยธรรมเพื่อให้มนุษยอ์ยู่ร่วมกนักบั

ธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื บุคคลส าคญัในการขบัเคล่ือนแนวคิดมีดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 ดวงเดน่ นเุรมรัมย์ (2547, 2559). "จริยศาสตร์คืออะไร? : ความหมายและขอบเขตของจริยศาสตร์." Retrieved 11 
ธนัวาคม, 2560, from http://www.thaicadet.org/PhilosophyReligious/whatisethics.html. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethics
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อลัโด ลโีอโพลด์ (Aldo Leopold, 1887-1994) 

 

 

 

 

 

ท่ีมา:ภาพถ่ายอัลโด ลีโอโพลด์, เขา้ถึงเม่ือ 10 ตุลาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://gearjunkie.com/ 

aldo-leopold-quotes 

 อลัโด ลีโอโพลด์ (Aldo Leopold, 11January 1887-21April1948) เป็นนักนิเวศวิทยา,นัก

อนุรักษ์, นักเขียน และนักปรัชญาชาวอเมริกัน ได้เสนอแนวคิดทางจริยศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

(environmental ethics) ท่ีใหส้ภาวะแวดลอ้มส่วนรวมเป็นศูนยก์ลางแทนท่ีจะมีมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง 

จริยศาสตร์ประเภทน้ีมีพื้นฐานมาจากความรู้ทางนิเวศวิทยา (Ecology) ระบบนิเวศของโลก

เปรียบเสมือนสังคมใหญ่ท่ีประกอบดว้ยส่วนย่อยของสายพนัธ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สัตว ์แมลง พืช 

รวมไปถึงธาตุอย่าง ดิน ลม ฝน แม่น ้ า และ ล าธาร ฯลฯ ส่วนประกอบเหล่าน้ีลว้นมีส่วนช่วยผดุง

เศรษฐกิจหรือความสมดุลของระบบนิเวศทั้งส้ิน 

 ค าว่า “สังคม”ของจริยศาสตร์เพื่อส่ิงแวดลอ้มนั้ นขยายความหมายรวมถึงส่ิงต่างๆ ใน

ธรรมชาติท่ีไม่ใช่แค่เพียงมนุษย ์นอกจากสังคมมนุษยแ์ลว้ เรายงัเป็นสมาชิกของสังคมทางนิเวศ

อยา่งแยกไม่ออกดว้ย ดงันั้น เราจึงควรใชส่ิ้งน้ีมาเป็นแนวทางในการปฏิบติั นัน่คือ การพิจารณาถึง

ผลดีและผลเสียกบัสภาวะแวดลอ้มหรือระบบนิเวศ “ลีโอโพลไดเ้สนอกฎจริยธรรมชนิด “ค าสั่ง

เด็ดขาด” (Categorical Imperative) เพื่อก าหนดความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับโลกธรรมชาติว่า

“อะไรกต็ามจะถูกตอ้งกต่็อเม่ือส่ิงนั้นมุ่งท่ีจะรักษาศกัด์ิศรี ความมัน่คงและความงามของสงัคมทาง 

 

ภาพท่ี 3 : บุคคลผูมี้อิทธิพลทางดา้นปรัชญาจริยศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม 

 

https://gearjunkie.com/%20aldo-leopold-quotes
https://gearjunkie.com/%20aldo-leopold-quotes
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ชีวะและผดิต่อเม่ือมีจุดมุ่งหมายในทางตรงขา้ม”3 

 อลัโด ลีโอโพลด ์มีความคิดท่ีว่าโดยปกติแลว้มนุษยใ์ชจ้ริยศาสตร์เพื่อศึกษาและออกแบบ

ความสมัพนัธ์ในสงัคมมนุษย ์การยดึเอามนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางของคุณค่า คุณค่าของส่ิงแวดลอ้มกจ็ะมี

ค่าไดก้็แต่เพียงในฐานะของส่ิงท่ีมีมูลค่าส าหรับมนุษย ์ซ่ึงเขาไม่อาจยอมรับไดว้่าความสัมพนัธ์น้ี

เป็นรูปแบบของการมีจริยธรรม เขาอธิบายเสริมอีกว่า “หากมนุษยจ์ะมีจริยธรรมต่อส่ิงแวดลอ้มได ้

กต่็อเม่ือมนุษยมี์ความรู้สึก เขา้ใจ ยอมรับ และศรัทธาในธรรมชาติอยา่งแทจ้ริงเท่านั้น” 4 

อาร์เน แนส(Arne Dekke Eide Naess,1912-2009) 

 

ภาพท่ี 4 : บุคคลผูมี้อิทธิพลทางดา้นปรัชญาจริยศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีมา : ภาพถ่ายอาร์เน แนส , เข้าถึงเม่ือ 11 พฤษจิกายน 2560, เข้าถึงได้จาก  https://uit.no/tavla/ 

artikkel/230763/arne_naess__den_smilende_filosofen?p_document_id=230763 

 อาร์เน แนส (Arne Dekke Eide Næss,27 January 1912 – 12 January 2009) นกัปราชญช์าว

นอร์เวยเ์ป็นผูริ้เร่ิมแนวคิด “นิเวศวิทยาเชิงลึก” (Deep ecology) ท่ีมุ่งเน้นการเปล่ียนจิตส านึกของ

มนุษยท่ี์มีต่อธรรมชาติ จนน าไปสู่รูปแบบความสมัพนัธ์ใหม่ ท่ีไม่ไดย้ดึใหม้นุษยเ์ป็นศูนยก์ลางของ 

                                                            
3 Dreamingbutterfly (2553, 7กนัยายน2553). "ปรัชญา: จริยศาสตร์สิง่แวดล้อม – การแสวงหาโลกทศัน์เก่ียวกบัโลก 
ธรรมชาติ." Retrieved 2 มกราคม, 2561, from 

https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=easywandering&month=09-
2010&date=03&group=16&gblog=27. 
  

4 Ibid. 

  

https://uit.no/tavla/
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ส่ิงแวดลอ้ม แต่ให้รักษาความสมดุลของระบบนิเวศในธรรมชาติท่ีมีความหลากหลายควบคู่ไปกบั

สงัคมและวฒันธรรมของมนุษยอ์ยา่งพึ่งพาอาศยักนั 

 จริยธรรมส่ิงแวดลอ้มตามแนวคิดแบบนิเวศวิทยาเชิงลึกนั้น น าเสนอภาพความสัมพนัธ์

ระหว่างมนุษยแ์ละระบบนิเวศ โดยมองภาพรวมของความสัมพนัธ์ขนาดใหญ่ของทุกชีวิต เพื่อ

น าไปสู่จิตส านึกแห่งการตระหนกัรู้ในตนเอง ท่ีขยายขอบเขตรวมไปถึงทุกชีวิตเพื่อใหม้นุษยป์ฏิบติั

ต่อโลกธรรมชาติในฐานะท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวและเป็นส่วนหน่ึงของกนัและกนั เสมือนกบัเพื่อน 

หรือสมาชิกในครอบครัว นัน่คือ ถา้มนุษยท์  าร้ายธรรมชาติก็เป็นเสมือนกบัการท าร้ายตนเอง มนุษย์

ตอ้งเรียนรู้ท่ีจะเห็นคุณค่าของชีวิตไม่ใช่มูลค่า แนวคิดน้ีไม่ได้ห้ามให้มนุษยใ์ช้ประโยชน์จาก

ธรรมชาติ แต่ตอ้งไม่เป็นไปเพื่อความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจแต่เพียงอยา่งเดียว แต่เป็นในฐานะของส่ิง

ท่ีจะตอ้งเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัในการด ารงอยู ่

วอร์วคิ ฟ็อกซ์ (Warwick Fox,1954) 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : ภาพถ่ายวอร์วคิ ฟ็อกซ์, เขา้ถึงเม่ือ 11 พฤษจิกายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก http:// www. 

Warwickfox.com/ 

วอร์วิค ฟ็อกซ์ (Warwick Fox,1954) นักปรัชญาและนักจริยศาสตร์ชาวออสเตรเลีย ได้

กล่าวไวว้่า “….the word ecology, coined by the German biologist and philosopher Ernst Haeckel 

(initially as oecology) in 1866. derives from the Greek oikos, "referring originally to the family 

household and its daily operations and maintenance." The term ecology is therefore intended to 

ภาพท่ี 5 : บุคคลผูมี้อิทธิพลทางดา้นปรัชญาจริยศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม 
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refer to the study of the conditions of existence that pertain to, and the interactions between, all 

the entities that make up our larger, cosmic household here upon earth.”5 

 แปลไดค้วามว่า “….ค าว่า “ecology” เกิดจากนกัชีววิทยาและนกัปรัชญาชาวเยอรมนั Ernst 

Haeckel รากค าศพัทม์าจากภาษากรีก Oikos เดิมหมายถึง “ ครอบครัว บา้น ท่ีอยูอ่าศยั และการด ารง

ชีพ” ค าว่า ecology จึงหมายถึง การศึกษาเง่ือนไขของการด ารงอยู ่ท่ีเก่ียวของกบัปฏิสัมพนัธ์ของทุก

หน่วยท่ีประกอบสร้างเป็นครอบครัวจกัรวาลขนาดใหญ่บนโลกใบน้ี” 

 ดงัค ากล่าว วอร์วิค ฟ็อกซ์ ช้ีให้ขา้พเจา้เห็นว่า เดิมการศึกษานิเวศวิทยานั้นเป็นไปโดยไม่มี

การแบ่งแยกระหวา่งโลกของมนุษยแ์ละโลกของส่ิงมีหรือไม่มีชีวิตท่ีมีพนัธุกรรมต่างจากมนุษยแ์ต่ 

อย่างใด เราต่างเป็นครอบครัวเดียวกัน ทุกส่ิงลว้นเช่ือมโยงสัมพนัธ์และมีคุณค่าต่อกันและกัน 

แนวคิด จริยศาสตร์นิเวศวิทยา และนิเวศวิทยาเชิงลึก จึงเป็นการศึกษาพฤติกรรมของมนุษยท่ี์พึงมี

ต่อส่ิงแวดลอ้มต่อธรรมชาติ และต่อสรรพชีวิตเผ่าพนัธ์ุอ่ืน อย่างมีจริยธรรม ซ่ึงจะก่อให้เกิดความ

สมบูรณ์เละยัง่ยนือยา่งแทจ้ริง 

อทิธิพลทางด้านศาสนา และความเช่ือ 

 พระอาจารยไ์พศาล วิสาโล ไดก้ล่าวไวว้่า “ ....จริงอยู ่เม่ือเอาทุกคนมายนือยูห่นา้ตน้ไม ้ทุก

คนยอ่มเห็นตน้ไมเ้หมือนกนั กระนั้นความจริงบางส่วนก็ยงัขาดหายไป ตน้ไมท่ี้เราแลเห็นไม่ใช่แค่

ต้นไม้เฉยๆ หากยังมีดวงอาทิตย์ ห มู่ เมฆ หยาดฝน สายลม รวมอยู่ในนั้ นด้วย ปราศจาก

องคป์ระกอบดงักล่าวตน้ไมก้็หามีอยูไ่ม่ ถา้เห็นวา่ตน้ไมเ้ป็นเพียงแค่ตน้ไม ้นัน่กห็มายความว่าเรายงั

เห็นตน้ไมไ้ม่ครบถว้น ถึงท่ีสุดแลว้ตน้ไมแ้ต่ละตน้มีโลกทั้งใบอยู่ หรืออาจจะรวมทั้งจกัรวาล ถา้

เช่นนั้นตน้ไมท่ี้เราเห็นกเ็ป็นเพียงส่วนเส้ียวเดียวเท่านั้นของความจริง....”6 

 สรรพส่ิงมีคุณค่าในตวัเองและผูกพนัเป็นข่ายใยหน่ึงเดียว นั่นคือ เน้นให้มีประสบการณ์

ตรงต่อสารัตถะและธรรมชาติของสรรพส่ิงท่ีเรียกวา่ การประจกัษแ์จง้ในตวัตนท่ีแทจ้ริงหรือ 

                                                            
5 Warwick Fox. "A-Z Quotes." Retrieved 2มกราคม, 2561, from 

http://www.azquotes.com/quote/681413. 
  

6 พระไพศาล วิสาโล (2545). "ปริศนาจากสวนหิน." Retrieved 10 มกราคม, 2561, from 

http://www.visalo.org/article/sukjai254506.htm. 
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อตันิเวศ7 การตระหนกัรู้ว่าตนเองคืออะไร และเขาคืออะไร เป็นพุทธปรัชญาท่ีท าให้มนุษยรู้์ว่าทุก

ส่ิงลว้นมีคุณค่าต่อตนเองหรือต่อสรรพชีวิตอ่ืนๆทั้งส้ิน 

 นิเวศวิทยาในพุทธปรัชญา มีแนวคิดสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ียดึนิเวศเป็นศูนยก์ลางมากท่ีสุด

เพราะเนน้การตระหนกัรู้คุณค่าของธรรมชาติ พระพุทธองคไ์ดท้รงตรัสธรรมะท่ีเป็นเหตุแห่งความ

เจริญและความเส่ือมของโลกมนุษย ์การเป็นอยูข่องมนุษยแ์ละสัตวท์ั้งหลายว่าข้ึนอยูก่บัธรรมชาติ

คือ หากระบบนิเวศท่ีเป็นอยู่สูญเสียไป ชีวิตของมนุษยแ์ละสัตวก์็ไม่สามารถด ารงอยู่ไดเ้ช่นกนั มี

หลกัค าสอนเก่ียวกบันิเวศวิทยาทั้งในพระธรรมและพระวินยัท่ีตรัสไวแ้ก่พทุธบริษทัเพื่อการอนุรักษ์

และแก้ไขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ตามพุทธประวติั พระพุทธองค์ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน 

ท่ามกลางส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติทั้งส้ิน ธรรมชาติจึงมีความสัมพนัธ์กบัพระพุทธเจา้อยา่งลึกซ้ึง 

และธรรมชาติเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยใหพ้ระพทุธองคท์รงคน้พบสจัธรรม เพื่อใหม้นุษยป์ฏิบติัต่อ 

ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มด้วยท่าทีท่ีเป็นมิตร และกลบัเขา้สู่ความเป็นนิเวศ ท่ีจะเป็นทางให้มนุษย์

ทั้งหลายพบกบัความสุขอนัแทจ้ริง8 

 พุทธศาสนาท่ีเปรียบเสมือนผูน้ าทางจิตวิญญาณกลับมีแนวคิดคล้ายคลึงกับทางฝ่ัง

วิทยาศาสตร์อย่างแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงลึก (Deep ecology) ทั้งสองทรรศนะต่างตระหนักถึงการ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและระบบนิเวศ โดยปรับแนวคิดและการกระท าของมนุษยท่ี์ควรจะเป็นและ

ก่อให้เกิดผลในเชิงบวกต่อธรรมชาติ ละเวน้การท าลายส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และตกัตวงผลประโยชน์จาก

ธรรมชาติ มนุษยค์วรจะตอ้งพฒันาจิตใจและปัญญาเป็นไปเพื่อประโยชน์ของระบบนิเวศ เพราะทุก

สรรพส่ิงต่างมีความสัมพนัธ์กนัเป็นห่วงโซ่ขนาดใหญ่ การอยูร่่วมกนักบัธรรมชาติอยา่งมีจริยธรรม

เท่านั้น จึงจะน าไปสู่ความยัง่ยนืท่ีแทจ้ริง 

อทิธิพลทางความคดิจากผลงานศิลปกรรม 

โทโมยูค ิคมัเบะ (Tomoyuki Kambe, 1975) 

ศิลปินคนแรกท่ีจะกล่าวถึงคือ โทโมยคิู คมัเบะจิตรกรชาวญ่ีปุ่นท่ีส่งอิทธิพลทางความคิด 

                                                            
7 ประเวศ อินทองปาน (2553). "เปรียบเทียบนิเวศวิทยาในพทุธปรัชญากบันิเวศวิทยาแนวลกึตามทศันะของอาร์เน แนสส์." 
วารสารมนษุย์ศาสตร์ 17(2). 

  
8 Ibid. 
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ภาพท่ี 6 : ผลงานศิลปกรรมท่ีมีอิทธิพลในการสร้างสรรค ์

ให้แก่ขา้พเจา้ โดยเฉพาะผลงานชุด “innocent  world” ท่ีสร้างสรรค์ข้ึนด้วยเทคนิคจิตรกรรมก่ึง

ประเพณีของญ่ีปุ่นผนวกความร่วมสมยัคลา้ยรูปแบบการเขียนภาพมงังะ(manga) ศิลปินตดัทอน

รายละเอียดบางอยา่งคงไวเ้พียงสาระท่ีตอ้งการน าเสนอ เน้ือหาของภาพสะทอ้นธรรมชาติส่ิงมีชีวิต

ขนาดเล็กในชนบท ผลงานส่วนใหญ่มกัเป็นมุมมองท่ีกม้ลง เพื่อพิจารณาโลกธรรมชาติและสรรพ

ชีวิตขนาดเลก็ท่ีอยูเ่บ้ืองล่าง ไม่ว่าจะเป็นผืนน ้ าหรือพื้นดินโดยศิลปินสังเกตเห็นความสัมพนัธ์ของ

สงัคมผา่นการสงัเกตส่ิงเลก็ๆ รอบตวั และเช่ือวา่จะพบรูปแบบของโลกใบใหญ่อยูใ่นนั้น 

ศิลปินน าเสนอมุมมองดว้ยงานจิตรกรรมท่ีมีวิธีติดตั้งดว้ยการแขวนบนผนังเพื่อให้อยู่ใน

ระดบัสายตาเดียวกนักบัของมนุษย ์เป็นการเปล่ียนมุมมองจากพื้นท่ีดูต ่ากว่า และยกข้ึนมาใหมี้ความ

เสมอภาคเท่าเทียมกนัดว้ยการเปล่ียนเป็นผลงานจิตรกรรม 

 

 

 

 

 

 

(ซา้ย) Tomoyuki  Kambe “The Place in The Sun”, 60.6 CM x 90.9CM, 2011.  

              

 

(ขวา) Tomoyuki  Kambe  

ท่ีมา : Tomoyuki  Kambe , The Place in The Sun, accessed December 1, 2017, available 

from https://www.pinterest.com/pin/59672763790093419/?lp=true. 

 

 

ภาพท่ี 7 : ผลงานศิลปกรรมท่ีมีอิทธิพลในการสร้างสรรค ์

https://www.pinterest.com/pin/59672763790093419/?lp=true
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ซาไก โฮอติซึ (Sakai Hoitsu, 1761-1828) 

ซาไก โฮอิตซึคือจิตรกรชาวญ่ีปุ่น ท่ีสร้างผลงานจิตรกรรมตามกระบวนแบบรินปะ ท่ีถือได้

ว่าเป็นเทคนิคกรรมวิธีแนวประเพณีของญ่ีปุ่นโบราณ เน้ือหาของภาพแสดงถึงช่วงเวลาความงาม

ของดอกไมใ้บหญา้ในช่วงฤดูกาลต่างๆโดยแสดงความมีชีวิตของธรรมชาติท่ีมีองคป์ระกอบของ

ส่ิงแวดลอ้ม อาทิเช่น สายน ้า และกลุ่มแมลง 

 ซาไก โฮอิตสึมีความสนใจท่ีจะศึกษาความงามในรายละเอียดของของธรรมชาติ แทนท่ีจะ

เป็นวรรณคดีคลาสสิคเหมือนผลงานในอดีตท่ีผ่านมา จนสามารถน าเสนอความธรรมดาสามญัท่ี

เรียบง่ายของธรรมชาติผ่านกระบวนการทางความคิด และเทคนิควิธีการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ

ชั้นสูง ท าให้ดอกไมใ้บหญา้เหล่านั้นมีความพิเศษ สง่างาม มีคุณค่าทางสุนทรียะและมีคุณค่าทาง

ประวติัศาสตร์วฒันธรรม 

Sakai Hoitsu “Flowers and Plants of Autumn and Summer”, Edo period. Ink, color and 

silver on paper, right screen. 

ท่ีมา : Sakai Hoitsu, Flowers and Plants of Autumn and Summer, accessed December 1, 

2017, available from https://en.wikipedia.org/wiki/Sakai_H%C5%8Ditsu 

ภาพท่ี 8 : ผลงานศิลปกรรมท่ีมีอิทธิพลในการสร้างสรรค ์

https://en.wikipedia.org/wiki/Sakai_H%C5%8Ditsu
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ภาพท่ี 9 : ผลงานศิลปกรรมท่ีมีอิทธิพลในการสร้างสรรค ์

 

ท่ี ม า  : Sakai Hoitsu,, Sakai Hoitsu’s artwork,  accessed December 1, 2017, available from 

https://www.pinterest.co.uk/pin/817966351043053955/ 

วทิวัส ทองเขียว (Wittawat Tongkeaw, 1974) 

ศิลปินใชชี้วิตในสังคมเมือง แต่กลบัเฝ้ามองหาพื้นท่ีความสงบในความวุน่วาย ศิลปินมีการ

สงัเคราะห์ความเหมือนจริงของธรรมชาติ กบั อารมณ์ความรู้สึกแบบนามธรรม ผลงานส่วนใหญ่ใน

ชุดทิวทศัน์เป็นภาพท่ีมีความเหมือนจริง ท่ีไดค้ดัสรรมุมมองความงามท่ีมีนยัยะพิเศษ การลดทอน

ตดับางส่ิงท้ิงไป คงไวแ้ต่สาระท่ีตอ้งการน าเสนอ เกิดเป็นความพอดีเป็นเสน่ห์ท่ีขบัเอาความงามใน

ความธรรมดาของกอหญา้และพื้นน ้ า ให้ปรากฏออกมาดว้ยภาพจิตรกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีแรงปะทะ

ต่อผูช้ม 

จากการสัมภาษณ์ ศิลปินไดก้ล่าวว่า “ภาพน้ีเป็นกอหญา้กบับึงน ้ าขนาดเลก็ ขา้งสวนรถไฟ

ซ่ึงตั้งอยูใ่นเมือง บริเวณโดยรอบเตม็ไปดว้ยเนินดินและกองขยะ  เป็นส่ิงท่ีคนเมืองไม่สนใจและไม่

ทนัสังเกตเห็น เป็นเสมือนนยัยะว่าคนเมืองไม่จ าเป็นตอ้งไปแสวงหาธรรมชาตินอกเมือง เพราะมนั

มีอยู่รอบตวัคุณแลว้ คุณแค่ไม่ทันสังเกตเห็นมนัเท่านั้น” จากค ากล่าวน้ีศิลปินมีการสังเคราะห์ 

สัญลกัษณ์ของธรรมชาติท่ีมีขนาดเล็กอย่างตน้หญา้ท่ีผูค้นมกัมองขา้มแต่กลบัช่วยกระตุน้ให้เกิด

ความรู้สึกสงบข้ึนภายในจิตใจ โดยใชห้ลกัการความงามทางสุนทรียะในศิลปะเป็นเคร่ืองมือในการ

น าเสนอแนวคิดและอารมณ์ความรู้สึกนั้นศิลปินสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยรูปแบบของหญา้ธรรมดาท่ี

ทุกคนเคยเห็นจนชินตา แต่บรรยากาศของแสง องคป์ระกอบของภาพ การน าเสนอทศันธาตุ กลบั

เต็มไปดว้ยความละเมียด ละเอียด เสมือนเขียนภาพของวตัถุท่ีมีค่า จนกระทัง่ผูช้มเกิดความรู้สึกท่ี
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ภาพท่ี 10 : ผลงานศิลปกรรมท่ีมีอิทธิพลในการสร้างสรรค ์

คลอ้ยตามในความงามนั้น และก่อให้เกิดความรู้สึกถึงคุณค่าความงามของบางส่ิงท่ีสามารถพบเห็น

ไดใ้นชีวิตประจ าวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทวสั ทองเขียว (Wittawat Tongkeaw) “Silent”, Oil on Canvas, 140 CM x 200 CM, 2004. 
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ภาพท่ี 12 : ผลงานศิลปกรรมท่ีมีอิทธิพลในการสร้างสรรค ์

ภาพท่ี 11 : ผลงานศิลปกรรมท่ีมีอิทธิพลในการสร้างสรรค ์

ภาพยนตร์อนิเมช่ันเร่ือง The Secret  World of Arrietty 

นอกจากผลงานจิตรกรรมแลว้ขา้พเจา้ยงัไดรั้บแรงบนัดาลใจจากภาพยนตร์อนิเมชัน่เร่ือง 

The Secret  World of Arrietty เป็นการ์ตูนอนิเมชัน่แนวแฟนตาซีท่ีผลิตข้ึนในปี ค.ศ.2010 โดยค่าย

สตูดิโอจิบลิ(Studio Ghibli) มีเน้ือหาเร่ืองราวเก่ียวกบัครอบครัวของคนตวัจ๋ิวท่ีสูงไม่ถึง10cm. อาศยั

ใตพ้ื้นบา้นของมนุษย ์และหยบิยืมส่ิงของขนาดเลก็มาเพื่อใชอุ้ปโภคบริโภค ขา้พเจา้ประทบัใจการ

สร้างฉากหลงัของอนิเมชัน่เร่ืองน้ีมาก ดอกไมใ้บหญา้ในสายตาของคนตวัเลก็ ก่อให้เกิดวิสัยทศัน์

มุมมองใหม่ของโลกท่ีแตกต่างไปจากเดิม การกลบัค่าสเกลมนุษยท่ี์มีขนาดใหญ่ให้เล็กลง  ท าให้

มองเห็นคุณค่าความงามของธรรมชาติยิ่งใหญ่ข้ึน ผูท่ี้มีส่วนส าคญัในการสร้างฉากเหล่าน้ีคือ 

คาสึโอะ โอกะ (Kazuo Oga) ท่ีมีต  ่าแหน่งเป็นถึงผูอ้  านวยการ

ฝ่ายศิลป์(art director)  และศิลปินวาดฉากหลัง  (background 

artist) ของค่ายสตูดิโอจิบลิ โอกะมีวิธีการเก็บขอ้มูลท่ีตอ้งเขา้ไป

ถึงสถานท่ีจริง เคา้เคยให้สัมภาษณ์ไวว้่า “คุณตอ้งมองวิธีการท่ี

หมอกลอยจากภูเขาด้วยตาของคุณเองต่อมาคุณถึงใช้ภาพถ่าย

เป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดงานสร้างสรรค ์ดว้ยรูปถ่ายคุณไม่อาจบอก

ไดว้า่ เม่ือเวลาผา่น บรรยากาศเปล่ียนไปอยา่งไร” 

ในการท างานของคาสึโอะ โอกะ ภาพถ่ายไม่สามารถ

เก็บความจริงทั้งหมดของธรรมชาติได ้การน าพาตวัเองเขา้ไปสู่

ธรรมชาติ จึงน าไปสู่ความรู้สึกท่ีเป็นจริงมากข้ึน 

 

 (บนขวา) ภาพโปสเตอร์ภาพยนตร์อนิเมชัน่เร่ือง “The Secret  World of Arrietty” 

 

(ล่าง) ภาพฉากหลงัจากอนิเมชัน่เร่ือง “The Secret  World of Arrietty”                             
ท่ีมา : Artwork of The Secret  World of Arrietty,  accessed October 9, 2017, available from http://www.animationmagazine. 

net/features/arrietty-a-tale-twice-borrowed/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Art_director
https://en.wikipedia.org/wiki/Background_artist
https://en.wikipedia.org/wiki/Background_artist
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อทิธิพลด้านกระบวนการสร้างสรรค์จากผลงานศิลปกรรม 

 ขา้พเจา้ตอ้งการคน้หาลกัษณะการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม  ดว้ยกรรมวิธีการใช่แปรง 

หรือพู่กนัท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยตั้งอยู่บนความชอบ รสนิยมส่วนตวั รวมไปถึงกระบวนการ

ทางความคิด เพื่อใหเ้น้ือหาและวิธีการน าเสนอเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและสนบัสนุนกนั 

ฟินเซนท์  ฟันโคด(Vincent Van Gogh, 1853-1890)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 13 : ผลงานศิลปกรรมท่ีมีอิทธิพลในการสร้างสรรค ์
Vincent Van Gogh "Grass and Butterflies", 1889.  

ท่ีมา : Vincent Van Gogh, Grass and Butterflies, accessed September 9, 2017, available from 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vincent_van_Gogh_ -_Grass_and_butterflies_-_Google_Art_Project.jpg 

ศิลปินในยุคโพสทอิ์มเพรสชัน่นิสมอ์ย่างฟินเซนท ์ ฟันโคดมีรูปแบบเทคนิควิธีการสร้าง

ผลงาน โดยเร่ิมจากความชอบและหลงใหลในผลงานศิลปะภาพพิมพแ์กะไมข้องญ่ีปุ่น ท่ีมีการใชสี้

แบนเรียบ หลากหลายโทนสีวางในต าแหน่งติดกนั โดยใชเ้ส้นสีด าแบ่งความเคล่ือนไหวและวตัถุ

ออกจากกนั ผนวกกบัสมยันั้นมีความเจริญกา้วหน้าทางวิชาการท าให้คน้พบทฤษฎีสีแสง ท่ีว่าใน

แสงนั้นมีสีท่ีหลากหลายมากกว่าท่ีตาเห็นก่อให้เกิดผลงานศิลปะในยุค Impressionism ฟินเซนต์

สร้างสรรคผ์ลงานโดยการระบายสีดว้ยทีแปรงสั้นๆและวางสีคู่ตรงขา้มไวเ้คียงขา้งกนัโดยไม่เกล่ียสี 
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ภาพท่ี 14 : ผลงานศิลปกรรมท่ีมีอิทธิพลในการสร้างสรรค ์

 

ภาพท่ี 15 : ผลงานศิลปกรรมท่ีมีอิทธิพลในการสร้างสรรค ์

 

เพื่อให้แต่ละสีคงความสด ท าให้ไดบ้รรยากาศของแสงแดด และให้ความรู้สึกถึงการสั่นสะเทือน

ของสีก่อใหเ้กิดเป็นลกัษณะผลงานจิตรกรรมท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ 

ธรรมชาติทิวทศัน์ ส่ิงแวดลอ้ม และเร่ืองราวรอบตวัเป็นแรงบนัดาลใจท่ีส าคญัของศิลปิน

ในการสร้างสรรคผ์ลงาน ตามท่ีฟินเซนตเ์คยกล่าวไวว้่า “ฉันซ่ือสัตยต่์อธรรมชาติดว้ยสายตาของ

ศิลปินมันท าให้ปรากฏออกมาเกินความจริงและบางคร้ังเปล่ียนเน้ือหาแต่ฉันไม่ได้ลอกแบบ

ธรรมชาติ” จากค าพูดน้ีท าให้พอทราบไดว้่าถึงแมศิ้ลปินจะมีตน้แบบเป็นธรรมชาติท่ีมองเห็นได้

ดว้ยสายตา แต่ศิลปินก็ยงัแฝงความคิดอารมณ์ความรู้สึกในจิตใจต่อส่ิงท่ีเห็น ณ ขณะนั้นลงไปใน

ผลงานดว้ย โดยผ่านการเลือกสรรสีท่ีมีสัญญะมีความหมายท่ีส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกท่ีแตกต่าง

กนั ท าให้ผลงานจิตรกรรมของฟินเซนต ์ท่ีถึงแมจ้ะเป็นเพียงกอหญา้ธรรมดา แต่กลบัเต็มเป่ียมไป

ดว้ยความรู้สึกความคิดของตวัศิลปินเอง  

ชัค โคลส (Charles Thomas "Chuck" Close, 1940) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ซา้ย) Big Self-Portrait, 1967–1968. 

 

(ขวา) Self-Portrait III, 2009. 

ท่ีมา : Charles Thomas "Chuck" Close, Big Self-Portrait & Self-Portrait III, accessed 

September 20, , available from http://www.widewalls.ch/artist/chuck-close/ 
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ชคั โคลสเป็นศิลปิน และนักถ่ายภาพชาวอเมริกนั ผลงานจิตรกรรมถูกจดัให้อยู่ในแนว

ผลงานสจันิยมภาพถ่าย (Photorealism) ในช่วงแรกศิลปินน าเสนอภาพวาดใบหนา้บุคคลเหมือนจริง

ท่ีมีขนาดใหญ่ ตามแนวทางท่ีศิลปินชาวอเมริกนันิยมกนัในช่วงเวลานั้น แต่ในภายหลงัมีเหตุให้

ศิลปินจ าตอ้งเปล่ียนเทคนิควิธีการน าเสนอผลงานใหม่เพราะอาการป่วยทางร่างกายท่ีเป็นอมัพฤษ์

ท าให้ไม่สามารถเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งปกติถึงแมข้อ้จ ากดัทางร่างกายจะเป็นอุปสรรค แต่ศิลปินกลบั

หาทางออกและยงัคงมุ่งมัน่สร้างผลงานใหม่ และก้าวไปได้ไกลกว่าการน าเสนอกระบวนการ

พื้นฐานของภาพถ่ายบุคคลแบบเดิมท่ีเคยมีมาในประวติัศาสตร์ โดยการแบ่งภาพขนาดใหญ่ให้เป็น

หน่วยย่อยคลา้ยการตีสเกลเพื่อแบ่งพื้นท่ีภายในภาพศิลปินใช้ชุดสีและรูปทรงนามธรรมในการ

สร้างหน่วยยอ่ยแต่ละหน่วยท่ีประกอบกนัเป็นใบหนา้บุคคลขนาดใหญ่ เป็นการขยายภาพถ่ายดว้ย

คอมพิวเตอร์จนเห็นเป็นอนุกรมหน่วยย่อย (Grid) มีลกัษณะคลา้ยตะแกรง ท่ีประกอบกนัด้วยสี

หลายสี และเม่ือรวมกนัเป็นจ านวนมากจะกลายเป็นรูปทรงในรูปภาพนั้นๆ 

 ขา้พเจา้มีรสนิยมในการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมดว้ยเทคนิคการวางสี คือการใชร้ะนาบ

สีวางซ้อนทบักนัเป็นชั้น (layer) ในการสร้างรูปทรงใดรูปทรงหน่ึง ผลงานส่วนใหญ่เม่ือมองใน

ระยะใกล้จะเห็นเป็นกลุ่มนามธรรมของสี แต่เม่ือมองในระยะไกลกลับเห็นเป็นรูปทรงของ

อินทรียวตัถุ (Organic Form) อยา่งดอกไม ้ใบหญา้ ขา้พเจา้มีความคิดท่ีว่าการประกอบกนัของสีซึง

เป็นหน่ึงในหน่วยย่อยของทศันธาตุทางศิลปะจนกลายเป็นผลงานจิตรกรรม มีนัยยะคลา้ยกบัการ

ประกอบของอณูหน่วยยอ่ยของสรรพส่ิงจนเกิดเป็นภาพรวมของธรรมชาติขนาดใหญ่ ซ่ึงในส่วนน้ี

ขา้พเจา้จะอธิบายเพิ่มเติมในบทวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ 
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*อธิบายเพิ่มเติม 

 ถ ้ าอัลต ามิ รา  (Cave of Altamira) ตั้ งอยู่ ท่ี ป ระ เทศส เปน  เป็นสถาน ท่ีส าคัญทาง

ประวติัศาสตร์เน่ืองจากการคน้พบภาพเขียนบนฝาผนงัถ ้า ท่ีสร้างข้ึนโดยฝีมือมนุษยย์คุหินเก่าในยคุ

สมยัก่อนประวติัศาสตร์  จากหลกัฐานทางโบราณคดีคาดคะเนอายุไวร้าว14,000ปีก่อนคริสตกาล 

ปรากฏเป็นภาพสัตวช์นิดต่างๆมีท่วงท่าท่ีเคล่ือนไหว ทั้งท่ีอยู่รวมกนัเป็นฝูงและแยกเด่ียวออกมา 

อาทิเช่น กวางเรนเดียร์, ววัไบซัน และมา้ ซ่ึงแต่ละภาพมีขนาดใกลเ้คียงความเป็นจริง  ภาพวาด

เหล่าน้ีถือเป็นผลงานช้ินเยีย่ม เน่ืองจากผูว้าดมีทกัษะมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองระยะ สดัส่วน  และ

มีความสามารถในการแสดงออกทางดา้นกระบวนการวาดระบาย  ท าใหภ้าพมีสุนทรียะ มีความงาม

ท่ีพิเศษ จนกลายเป็นสถานท่ีทางประวติัศาสตร์ศิลป์ท่ีถูกหยบิยกมาพดูถึงมากท่ีสุดแห่งหน่ึง  

 Animism ค าว่า Animism มีรากศพัท์มาจากภาษาเยอรมนั คือ animismus (วิญญาณนิยม) 

หมายถึง ความเช่ือในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิล้ีลบั และ อ านาจเหนือพลงัธรรมชาติ เช่นเทวดา ผีสางหรือ

วิญญาณท่ีสถิตยใ์นสถานท่ี วตัถุ หรือธรรมชาติ ส่งผลใหม้นุษยมี์ความย  ่าเกรงเคารพบูชา และมกัจะ

แสดงออกผา่นพิธีกรรม พบไดใ้นกลุ่มชนเผา่ตามภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทยก็เช่นกนัสามารถพบ

เห็นไดช้ดัเจนจากพิธีกรรมตั้งศาลพระภูมิเพื่อให้เทวดาหรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคุม้ครองดูแลสถานท่ีแห่ง

นั้น หรือการท าพิธีกรรมบวชป่าเพื่อเป็นกุศโลบายยบัย ั้งการตดัตน้ไมท้ าลายป่า โดยมีความเช่ือว่า

พญาตน้ไมท่ี้ผ่านการบวชแลว้ จะคุม้ครองรักษาตน้ไมใ้นบริเวณนั้น  ซ่ึงตน้ใดท่ีผา่นพิธีกรรมแลว้

ชาวบา้นจะไม่ตดัหรือท าลาย 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A


 

 

บทที่ 3 

กระบวนการในการสร้างสรรค์ 

 ขา้พเจา้น าเสนอและสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวกบัวิถีการด ารงอยูข่อง
ตน้หญา้และดอกหญา้ ท่ีมีบริบทและส่ิงแวดลอ้มโดยรอบประกอบกนัและก่อให้เกิดความงามท่ี
มีอตัลกัษณ์ โดยน าเสนอภาพ (Image) ของธรรมชาติท่ีไดพ้บเห็นอาทิเช่น ตน้หญา้ ดอกหญา้ ท่ีข้ึน
ริมทางหรือเจริญเติบโตตามสถานท่ีต่างๆท่ีถูกรังสรรคข้ึ์นโดยธรรมชาติ ไม่ไดเ้กิดข้ึนดว้ยวิธีการ
ปลูก จดั หรือกระท าข้ึนโดยมนุษย ์เพื่อน าเสนอความงามอนับริสุทธ์ิท่ีมีกระบวนการตั้งตน้โดยตวั
ของธรรมชาติ ขา้พเจา้เป็นเพียงผูท่ี้เฝ้าสังเกต มองเห็นสาระส าคญั และจบัประเด็นตีความส่ิงท่ีพบ
เห็นตรงหนา้ และจึงน ามาประมวลผลเป็นงานจิตรกรรม โดยมีความรู้ความเขา้ใจจากการศึกษาหา
ขอ้มูลทางทฤษฎี ผนวกกบัการทดลองคน้ควา้และพฒันา โดยใชท้ศันธาตุทางทศันศิลป์อันได้แ ก่  
รูปทรง เส้น สี ท่ีว่างพื้นผิว และน ้ าหนัก เพื่อคนหาเทคนิคกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานท่ี
มีเอกลกัษณ์และสามารถส่ือสานความหมายได้ตามวตัถุประสงค ์ 

ทศันธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

  ทัศนธาตุ เป็นส่ือสุนทรียภาพท่ีศิลปินจะน ามาประกอบกันเขา้เป็นรูปทรง  เพื่อส่ือ
ความหมายตามแนวเร่ืองหรือแนวความคิดที่ เป็นจุดหมายนั้ น การประกอบกนัหรือการจดั
ระเบียบหรือการประสานกนัเขา้ของทศันธาตุจึงเป็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดในอันดับต่อมา และ
จ าเป็นตอ้งมีส่ิงยึดเห น่ียวให้ว ัสดุและทัศนธาตุ เหล่า น้ี รวมตัว เขา้ดว้ยกนัอย่างสมบูรณ์เป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั เป็นส่ิงใหม่ที่มีชีวิต มีความหมายในตวัของมนัเอง ส่ิงยึดเหนี่ยวน้ีก็คือ 
กฎเกณฑ์ของเอกภาพในการสร้างสรรคผ์ลงานตอ้งอาศยัการประกอบของทศันธาตุต่างๆ  (Visual 
Elements) ดงัน้ี 

1. รูปทรง (Form) 
 ผลงานมีเน้ือหาและที่มาเพื ่อน าเสนอความจริงของธรรมชาติผ่านท ัศนะการ
สร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรม รูปทรงจึงมีที่มาจากอินทรียรูป (Organic Form) โดยมี
เจตนาเพื ่อน า เสนอความธรรมดาสาม ัญในมุมมองใหม่ อาทิเช่น  การขยายรูปทรงของ
ต ้นไม ้ใบหญ ้าขนาดเล็กให้มีขนาดใหญ่ข้ึน , การเปรียบบางส่ิงเป็นอีก ส่ิงเพื ่อสร้างการ



  26 

เชื่อมโยงคุณค่าความงามที่ไม่ต่างก ัน , การน าเสนอความพิเศษของรูปอินทรีย ์ที่มี เสน่ห์
อย่างตรงไปตรงมาและการน าเสนอความงามที่เกิดจากความแตกต่างของลักษณะทาง
พนัธุกรรมท่ีด ารงอยู่ในระบบนิเวศเดียวกัน ท่ีก่อให้คุณค่าทางความหมาย 

2. เส้น (Line) 
 เส้น คือการเรียงต่อกนัของจุดในทางยาวไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง ในการสร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรมเส้นเกิดข้ึนดว้ยแรงผลกัดนัอยา่งการขดูขีด เขียน หรือวาด ก่อให้เกิดเป็นขอบเขต
รูปร่างของรูปทรง เส้นมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัสามารถรับรู้ไดด้ว้ยสายตา น าไปสู่ความรู้สึก อาทิ
เช่นเสน้นอนใหค้วามรู้สึกท่ีสงบ ราบเรียบ ส่วนเสน้ตั้งใหค้วามรู้สึกท่ีสง่า มัน่คง เป็นตน้ 
 รูปทรงของธรรมชาติประกอบข้ึนจากการรวมตวักนัของเสน้จ านวนมาก โดยมีตวัแปรท่ี
ก าหนดทิศทางการเคล่ือนไหวจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอยา่งลม ฝน และดวงอาทิตยข์า้พเจา้
เป็นเพียงผูเ้ฝ้ามอง สังเกตการณ์ และจบัชั่วขณะหน่ึงของจงัหวะการมีอยู่นั้ น เส้นจึงถูกน ามาใช้
ตั้งแต่การก าหนดทิศทางองค์ประกอบภาพในขั้นตน้ของการสร้างสรรคผ์ลงาน เพื่อน าไปสู่การ
สร้างองคป์ระกอบและก าหนดอารมณ์ความรู้สึกโดยรวมของภาพ เส้นท่ีน ามาใชใ้นการสร้างสรรค์
ผลงานมีหลากหลายลกัษณะและรูปแบบ เป็นไปเพื่อจุดประสงคท่ี์แตกต่างกนั  

3. สี (color) 
 มนุษยส์ามารถรับรู้สีต่างๆไดเ้น่ืองจากโครงสร้างท่ีมีความละเอียดอ่อนของดวงตาท่ีรับรู้
แสงในช่วงความถ่ีท่ีต่างกนั การรับรู้นั้นจะแตกต่างกนัตามแต่ล่ะบุคคล ข้ึนอยูก่บัปัจจยัทางชีวภาพ 
บางคนอาจจะมีอาการบกพร่องทางการมองเห็น เห็นสีไม่เหมือนกบัคนอ่ืน เห็นบางสี เห็นแค่เพียงสี
ขาวด า หรืออาจจะไม่เห็นสีใดๆเลย ฯลฯ 
 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัมีการศึกษาและจดัระบบการใชสี้ โดยสร้างทฤษฎีข้ึนมาเพื่อ
น าไปสู่การปฏิบติัโดยอิงหลกัการทางวิทยาศาสตร์ หรือทางจิตวิทยาเป็นตน้ สีเป็นทศันธาตุท่ีส าคญั
ทางศิลปะ การศึกษาทฤษฎีสีจึงเป็นไปเพื่อน ามาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมของขา้พเจา้
เช่นกนั  
 ขา้พเจา้ศึกษาทฤษฎีการเปรียบต่างค่าสี (Color Contrasts) เป็นหลกัส าคญัในการวางธีม 
(Theme) สีในผลงานแต่ล่ะช้ินเพื่อน ามาสนบัสนุนแนวทางหรือลกัษณะการใชสี้ในผลงานท่ีมีการ
วางสีท่ีหลากหลายไวเ้คียงกนั ความเปรียบต่างของสีจะเกิดข้ึนเม่ือมีสีตั้งแต่ 2 สีข้ึนไปอยู่ในพื้นท่ี
เดียวกนัจะก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ (Color Interaction) ท่ีไม่คงท่ีตายตวั และแตกต่างกนัตามบริบท
โดยรอบความเปรียบต่างของสีมีความพิเศษเฉพาะ ทั้งบุคลิกลกัษณะและคุณค่าทางศิลปะ ทั้งในแง่
ผลในการมอง (Visual Effect) ผลการแสดงออกทางอารมณ์ (Expressive Effect) และผลในเชิง
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สัญลกัษณ์ (Symbolic Effect) ผลของการมีสีหลากหลายสีอยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนัคือการช่วยขบัเนน้ให้
สีท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนัดูเขม้ข้ึนหรือจางลง  
 ขา้พเจา้ใชสี้ในการสร้างรูปทรง แสง สีเงา และค่าน ้ าหนกัภายในภาพ สีจึงท าหนา้ท่ีเพื่อ
อา้งอิงถึงสถานท่ีจริง ผนวกกบัความประทบัใจของขา้พเจา้ต่อส่ิงท่ีพบเห็นทั้งน้ีในการสร้างสรรค์
ผลงานของขา้พเจา้ในหน่ึงช้ินผลงาน มีการใชชุ้ดสีหลากหลายลกัษณะรวมอยูด่ว้ยกนั จะอธิบายเพิ่ม
ในรายละเอียดของการสร้างสรรคเ์ป็นรายช้ิน ในบทท่ี4 ท่ีไดว้ิเคราะห์ผลงานเพื่อการพฒันาต่อไป 

4. ท่ีวา่ง (Space)  
 พื้นท่ีว่างมีมิติกวา้ง ยาว ลึกไม่สามารถหาขอบเขตท่ีแน่นอนได ้ประกอบข้ึนดว้ยพื้นหลงั
เบ้ืองหนา้และตรงกลาง หรือหมายถึงระยะทางหรือพื้นท่ีโดยรอบ ระหว่างและภายในส่ิงต่างๆ    ท่ี
ว่างเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็น แต่เม่ือมีส่ิงหน่ึงส่ิงใดมากระท าจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาบางอยา่งท่ีว่างนั้นจะ
ปรากฏข้ึน ในการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมซ่ึงมีลกัษณะเป็น 2 มิติ ศิลปินใชว้ิธีการสร้างภาพลวง
ตาเพื่อจ าลองพื้นท่ีว่าง 3 มิติดว้ยการประกอบกนัของทศันธาตุอ่ืนๆท่ีว่างมีสองประเภทคือ พื้นท่ีวา่ง
เชิงลบและพื้นท่ีว่างเชิงบวก พื้นท่ีว่างเชิงลบ (Negative Space) คือพื้นท่ีท่ีอยูร่ะหว่าง, รอบภายนอก 
หรือภายในวตัถุ ส่วนพื้นท่ีวา่งเชิงบวก (Positive Space) คือพื้นท่ีท่ีครอบครองโดยวตัถุรูปทรงพื้นท่ี
เชิงบวกมีลกัษณะคลา้ยกบัจุดโฟกสัหลกัของภาพในขณะท่ีพื้นท่ีเชิงลบหมายถึงพื้นหลงั เม่ือใชอ้ยา่ง
สร้างสรรคแ์ละเหมาะสม ผูช้มจะสามารถสร้างความหมายของภาพไดด้ว้ยตวัเอง พื้นท่ีเชิงลบในท่ีน้ี
ไม่ใช่พื้นท่ีท่ีวา่งเปล่า แต่ถูกออกแบบมาเพื่อสนบัสนุนกนัและกนั 
 ในผลงานของขา้พเจา้เป็นการใชท้ศันธาตุจ าลองพื้นท่ีลวงตาทั้งในดา้นกวา้ง ยาว ลึกให้
อยูใ่นลกัษณะ 2 มิติของงานจิตรกรรม โดยมีรูปทรงอนินทรียวตัถุท่ีท าให้เกิดพื้นท่ีบวกข้ึนในภาพ 
สลบักับพื้นท่ีว่างเชิงลบท่ีเป็นพื้นท่ีด้านหลงัหรือโดยรอบวตัถุอาทิเช่นอากาศ ทอ้งฟ้า น ้ า หรือ
พื้นดิน เป็นตน้  

5. พื้นผวิ (Texture) 
 พื้นผิวในที่น้ี คือบริเวณผิว (Surface) ที่อยู่ด ้านบนของวตัถุ เช่นผิวของเปลือกไม้
ใบไม ้ผิวของทราย ดิน หรือน ้ า สามารถรับรู้ได้โดยการมองเห็นหรือเม่ือสัมผสัจะรู้สึกได้ถึง
ลกัษณะท่ีแตกต่างอาทิเช่นผิวหยาบ เรียบละเอียด มนั ด้าน แวววาว หรือ ขรุขระ  
 พื้นผิวที่ปรากฏบนผลงานจิตรกรรมของขา้พเจา้ ไม่ได้มีเจตนาจ าลองสภาพวตัถุ
จริ งของต น้ แบบผ ิวของอนินทรียว ตัถ ุในธรรมชาต ิ แต ่เป็ นผ ิว  (Surface)  ที ่เก ิด จ าก
กระบวนการทางจิตรกรรมโดยการใช้ทีแปรงวางเน้ือสีที่มีค่าน ้ าหนัก (Value) ที่แตกต่างกัน
เพื ่อสร้างขอบเขตของรูปทรง พื้นผิวจึงเกิดจากเนื้อสีที่ทบัซ้อนก ันเป็นชั้น  (Layer) โดย
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ประกอบข้ึนจากเน้ือสีที่ผสมกับรงควตัถุ (Pigment) เพื ่อตอ้งการแสดงออกด้วยกรรมวิธี
ลกัษณะการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ในแนวทางทางของขา้พเจา้ ที่ตอ้งการคน้หาและ
สร้างพื้นผิวทศันธาตุท่ีมีลกัษณะเฉพาะตน โดยมีตน้ทางการศึกษาจากวตัถุธรรมชาติตน้แบบ 
แต่ยงัคงไวซ่ึ้งเน้ือหาของผลงานในขอบเขตท่ีก าหนดไว  ้

6. น ้าหนกั (Value)   
   คือค่าความสว่าง-มืดของสีหรือค่าน ้ าหนักอ่อนแก่ สีในบริเวณท่ีโดนแสงจะมีค่า
น ้าหนกัอ่อนกวา่ในบริเวณเงาสีท่ีมีค่าความมืดอยา่งสีน ้ าเงินเขม้ (Prussian Blue) มกัใหค้วามรู้สึกถึง
สีท่ีมีน ้ าหนักมาก และสีท่ีสว่างอยา่งสีเหลืองอ่อน (Lemon Yellow) จะให้ความรู้สึกของน ้ าหนกัท่ี
เบากว่าสีมีคุณสมบติัของความเป็นแสงหรือค่าความสว่าง-มืดท่ีต่างกนั เห็นไดช้ดัเจนจากค่าความ
สวา่งมืดจากสีขาวและด าท่ีมีระดบัความหลากหลายมาก หากเรามีประสบการณ์ในการมองและแยก
ค่าน ้ าหนกัสีเทาท่ีแตกต่างกนั จะท าให้สามารถสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีจงัหวะเสมือนการประสานคีย์
โนต้ดนตรีได ้
 ในผลงานจิตรกรรมของขา้พเจา้ใช้สีท่ีมีค่าสว่างมืดท่ีแตกต่างหลายระดับเพื่อสร้าง
ปริมาตรของรูปทรง ก าหนดขอบเขตระหว่างรูปกบัพื้น ท าใหเ้กิดปฏิกิริยาระหว่างวตัถุกบัพื้นท่ีว่าง
และสร้างระยะใกลไ้กล รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศท่ีช่วยขบัเน้นอารมณ์ความรู้สึกของผลงาน 
ต าแหน่งการก าหนดวางน ้ าหนักสว่างและมืดภายในภาพจะแตกต่างไปตามแต่ละช้ินงานท่ีได้
วางแผนตามจุดประสงค์และแบบร่างในขั้ นต้น โดยควบคุมให้มีความเป็นเอกภาพและมี
สุนทรียภาพทางความงาม 

อปุกรณ์ทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์    

1. อุปกรณ์ใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล กลอ้งถ่ายรูป 

2. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าผนืผา้ใบ เช่น ไม,้ ผา้ canvas, แมก็ยงิ , ตะปู ฯลฯ 

3. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการร่างภาพ เช่นกระดาษ, คอมพิวเตอร์, โปรแกรมตกแต่งภาพ

(Photoshop),ดินสอสี 

4. สีอะคริลิค 

5. สีน ้ ามนั 

6. ลินซิดผสมสีน ้ามนั 

7. น ้ามนัสน 
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8. พูก่นั 

9. จานสี 

10. ถว้ยส าหรับผสมสี 

11. ผา้เช็ดสี 

12. ถงัน ้าลา้งสี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 16 : อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรค ์

ภาพท่ี 17 : อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรค ์
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ภาพท่ี 18 : อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรค ์

ภาพท่ี 19 : อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรค ์
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ขั้นตอน วธีิการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์สามารถแบ่งไดเ้ป็น  6 ขั้นตอนหลกัดงัน้ี 
1. ขั้นตอนการศึกษาและเกบ็ขอ้มูล 
2. ขั้นตอนการท าภาพร่าง 
3. ขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงาน 

 ขั้นตอนการศึกษาและเกบ็ข้อมูล 
 หลังจากท่ีได้ศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลทางวิชาการแล้ว จึงมาถึงขั้นตอนการลง
ภาคสนามเพื่อส ารวจและเก็บขอ้มูลจากพื้นท่ีจริง ในขั้นตน้ขา้พเจา้ให้ความส าคญัในการเลือก
สถานท่ีและเวลาเพื่อบนัทึกขอ้มูลดว้ยภาพถ่าย ส่วนใหญ่มกัเป็นพื้นท่ีในต่างจงัหวดัหรือชานเมืองท่ี
ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพฯมากนกัเพราะสะดวกในเร่ืองของการเดินทาง บริเวณท่ีขา้พเจา้นิยมไปเก็บ
ขอ้มูลคือละแวกบา้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงเป็นแหล่งส าคญัทางการเกษตรของประเทศไทยเพราะ
พื้นท่ีส่วนใหญ่จะถูกดดัแปลงใหเ้หมาะสมเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจอยา่งตน้ขา้ว เป็นสถานท่ีท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ี เพราะเป็นพื้นท่ีท่ีพืชพนัธ์ุขนาดเล็ก
อย่างตน้หญา้ดอกหญา้ หรือท่ีชาวบา้นเรียกกนัว่าวชัพืชมกัจะถูกท าลายอยูเ่สมอ การมีชีวิตอยูร่อด
ของส่ิงเหล่าน้ีจึงเป็นความพิเศษทางกายภาพไปในตวั 
 ขา้พเจา้บนัทึกขอ้มูลดว้ยกลอ้งถ่ายภาพหลากหลายมุมมอง ในสถานท่ีเดียวกนัอาจจะถูก
บนัทึกภาพในหลากหลายช่วงเวลา เพื่อหาความเป็นไปไดแ้ละป้องกนัความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึน 
เพราะธรรมชาติจะเปล่ียนแปลงไปเสมอไม่ว่าโดยมนุษยห์รือโดยตัวของธรรมชาติเอง เม่ือได้
ขอ้มูลภาพถ่ายแลว้จะน ามาคดัเลือกเพื่อท าเป็นภาพร่างก่อนสร้างเป็นผลงานจริง โดยใชโ้ปรแกรม
ตกแต่งภาพ Photoshop  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 20 : พื้นท่ีเกบ็ขอ้มูลภาคสนาม 



  32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ภาพท่ี 21 : พื้นท่ีเกบ็ขอ้มูลภาคสนาม 

ภาพท่ี 22 : พื้นท่ีเกบ็ขอ้มูลภาคสนาม 
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ขั้นตอนการท าภาพร่าง 
 เม่ือไดข้อ้มูลภาพถ่ายเป็นไฟลต์น้ฉบบัแลว้ จึงน าวิเคราะห์คดัเลือกหาภาพท่ีมีความโดด
เด่น มีความงามท่ีลงตวั มีเน้ือหา(Content)ท่ีตรงตามแนวความคิด(Concept)ท่ีตั้งไว ้แลว้จึงน ามา
ปรับแต่งโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ Photoshop เพื่อปรับหาองคป์ระกอบของภาพท่ีมีความพอดี
บางส่วนท่ีไม่จ าเป็นจะถูกตัดออก เป็นการจัดสัดส่วน(Cropping)เพื่อหาความงามและความ
เหมาะสม ปรับค่าน ้ าหนกัแสงเงาและสีสันของภาพเพื่อหาโครงสร้างสีโดยรวม โดยคงไวใ้นส่วน
ของรูปร่างโครงสร้างของวตัถุหลกัท่ีส าคญัตามภาพตน้ฉบบั  
 ในบางช้ินงานท่ีมีการอา้งอิงจากส่ิงหน่ึงไปสู่ส่ิงหน่ึงเช่นดอกไมแ้ละดวงดาว การหา
ขอ้มูลจ าเป็นตอ้งมาจากหลากหลายแหล่งท่ีมาทั้งภาพถ่ายจากสถานท่ีจริงและขอ้มูลภาพถ่ายจาก
อินเตอร์เน็ท เพื่อน ามาประกอบรวมกันโดยใช้โปรแกรม Photoshop ในการตัดต่อ ปรับปรุง
เปล่ียนแปลงสร้างภาพร่างท่ีแสดงถึงโครงสร้างโดยรวมแลว้จึงน ามาขยายเป็นผลงานจริง 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 23 : ภาพร่างผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ 
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ภาพท่ี 24 : ภาพร่างผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ 

ภาพท่ี 25 : ภาพร่างผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ 
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ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. ขั้นตอนการลงสีพื้น คือข้ึนน ้ าหนักของสีโดยรวมของภาพก่อน แลว้จึงสร้างสีบรรยากาศ
ของภาพเป็นอนัดบัต่อมา โดยส่วนใหญ่สีพื้นมกัจะเป็นน ้ าหนกักลางหรือน ้ าหนกัเขม้ท่ีสุด
ของภาพ (ในผลงานบางช้ินท่ีมีรายละเอียดมาก และมีต ่าแหน่งของวตัถุค่อนขา้งแน่นอน 
จะใช้วิธีการตีสเกล (Scale Drawing) เพื่อช่วยในการควบคุมความถูกต้องของสัดส่วน
โครงสร้างวตัถุ เม่ือตอ้งขยายจากภาพร่าง (Sketch) ลงบนผืนผา้ใบสัดส่วนและต าแหน่ง
ของวตัถุภายในภาพจะไม่เกิดความผดิเพี้ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 26 : ขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงาน 

ภาพท่ี 27 : ขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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2. ก าหนดโครงสร้างและใส่รายละเอียดของภาพดว้ยการลงสีกลุ่มดอกหญา้ดว้ยค่าน ้ าหนัก
กลางจากระยะหลงัสุดมาหนา้สุด เพื่อก าหนดขอบเขตของมวลวตัถุในแต่ละจุดและคุมโทน
สี ค่าน ้ าหนกัสวา่งมืดทั้งหมดของภาพ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 28 : ขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงาน 

ภาพท่ี 29 : ขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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3. หลงัจากไดโ้ครงสร้างโดยรวมและก าหนดกลุ่มของดอกหญา้ดว้ยค่าน ้ าหนกักลางแลว้ จึงใส่สี
บริเวณท่ีแสงตกกระทบวตัถุ รวมไปถึงจุดท่ีมีค่าน ้ าหนกัสวา่งท่ีสุดของภาพ และเกบ็รายละเอียด
ปลีกยอ่ย อาทิเช่นส่ิงมีชีวิตขนาดเลก็ ผเีส้ือ เต่าทอง ฯลฯ เม่ือผลงานเสร็จส้ินแลว้ขั้นตอนต่อไป
คือการตรวจสอบและประเมินผลเพื่อน าไปสู่การพฒันาและสร้างสรรคผ์ลงานช้ินต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 30 :  ขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงาน 



 

 

บทที่ 4 

การพฒันาและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

 การสร้างสรรคศิ์ลปนิพนธ์ในหวัขอ้ “อณูแห่งธรรมชาติ สาระความงามในความธรรมดา” 
เป็นการคน้หาแนวทางเพื่อน าไปสู่การพฒันาผลงานการสร้างสรรค ์ซ่ึงไดมี้การศึกษา คน้ควา้  ทดลอง 
ปรับปรุงแกไ้ข ทั้งทางดา้นเน้ือหา เร่ืองราว รูปแบบ และเทคนิควิธีการ โดยใชผ้ลงานจิตรกรรมเป็น
ส่ือกลาง  ท าให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน ซ่ึงสามารถล าดบัพฒันาการในการ
สร้างสรรคผ์ลงานไดด้งัต่อไปน้ี 

ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ 

การสร้างสรรค์และพฒันาผลงานผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที ่1 

 ผลงานในระยะแรกน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างสรรคโ์ดยมีท่ีมาของปัญหาเป็นแรง
บนัดาลใจ เพื่อคน้หามุมมองความงามของตน้หญา้ตามธรรมชาติท่ีมีความเด่นชดัในอตัลกัษณ์ของ
ตนเอง แลว้จึงน ามาเสนอเป็นผลงานจิตรกรรม ในขั้นตน้ของการสร้างสรรคผ์ลงานขา้พเจา้ยงัไม่
จ ากดัการหาความเป็นไปไดใ้นเร่ืองเทคนิคหรือการเคล่ือนทางแนวความคิดเพื่อไม่ให้เป็นการปิด
กั้นตนเองจากขอ้มูลชุดใหม่ท่ีไดรั้บจากกระบวนการทางการศึกษา แต่ยงัคงไวซ่ึ้งขอบเขตในการ
สร้างสรรคต์ามท่ีไดต้ั้งโจทยข์องการศึกษาไวใ้นขา้งตน้  
 ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที ่1 และ2 
 ขา้พเจา้สร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมเพื่อเป็นการแสดงแทน (Representation) ตน้หญา้ท่ี
เจริญเติบโตข้ึนเองตามธรรมชาติ โดยใหค้วามส าคญัในการเลือกช่วงเวลาในการเก็บขอ้มูลภาพถ่าย
เพื่อให้ไดแ้สงเงาท่ีมีความพิเศษและใหค้วามรู้สึกถึงความงามทางสุนทรีภาพ โดยเนน้ท่ีรูปทรงของ
กลุ่มดอกหญา้เป็นหลกัและมีใบเป็นองคป์ระกอบรองของภาพ ในขั้นตอนของเทคนิคและกรรมวิธี
การสร้างสรรคผ์ลงาน ขา้พเจา้ใชสี้อะคริลิคบนผา้ใบ โดยใชก้ารวางสีเป็นระนาบทีแปรงท่ีมีขนาด
และลกัษณะท่ีต่างกนัตามรสนิยมและความถนดัของขา้พเจา้ 
 ปัญหาของผลงานในช่วงน้ีคือ การเลือกน าเสนอภาพของดอกหญ้าแบบเฉพาะกลุ่ม
แบ่งแยกประเภทอย่างชัดเจน โดยตดับริบทหรือส่ิงแวดลอ้มอ่ืนโดยรอบ ท าให้ไม่สามารถส่ือ
จุดประสงค์ของแนวความคิดขา้งตน้ท่ีไดต้ั้งโจทยไ์วว้่าความงามของดอกหญา้นั้นประกอบดว้ย
ส่ิงแวดลอ้มหรือธาตุต่างๆอีกหลายประการ ส่วนทางดา้นเทคนิคการระบายและวางสีท่ีมีการทบั
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ซอ้นของชั้นสีและมีขอบเขตของสีท่ีชดัเจน ไม่ไดใ้ชว้ิธีการเกล่ียหรือปัดให้เบลอ ท าให้ในบางคร้ัง
รูปทรงของวตัถุมีขอบท่ีค่อนขา้งคม ปริมาตรกระดา้งไม่เป็นมวลเท่าท่ีควร ท าให้ไม่สามารถส่ือ
อารมณ์ความรู้สึกของบรรยากาศตามท่ีตั้งใจได ้ขา้พเจา้จึงศึกษาหาหนทางวิธีการสร้างสรรคผ์ลงาน
ท่ียงัสามารถคงลกัษณะ (style) ของตนเองไวพ้ร้อมทั้งแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อหาทางออกทั้ ง
ทางดา้นเทคนิควิธีการ และการเขา้ถึงเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริงในการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดน้ี 
 ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที ่3 และ4 
 ผลงานในช่วงน้ีขา้พเจา้มีความคิดท่ีว่าการประกอบสร้างเป็นตน้หญา้หน่ึงตน้นั้น ตอ้งมี
องคป์ระกอบของส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆรวมอยูด่ว้ย จึงไดข้ยายมุมมองของภาพใหก้วา้งข้ึน โดยเร่ิมจาการ
เก็บขอ้มูลท่ีไม่ไดเ้จาะจงเฉพาะตน้หญา้และดอกหญา้เท่านั้น แต่รวมไปถึงดิน หิน น ้ า ทอ้งฟ้า ฯลฯ
ท่ีอยูโ่ดยรอบดว้ย ส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีส่วนในการประกอบสร้างทางรูปธรรมคือท าให้ดอกหญา้เหล่าน้ี
เกิดข้ึนและเจริญเติบโต ทางนามธรรมคือเป็นส่วนประกอบท่ีก่อให้เกิดความงามทางสุนทรียภาพ 
เป็นพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะพื้นผิว (texture) แตกต่างกนั รวมไปถึงเป็นพื้นท่ีว่าง(space)ท่ีช่วยขบัเน้นให้
ดอกหญา้โดดเด่นข้ึน 
 ในผลงานช้ินท่ี 3และ4 ขา้พเจา้ใหภ้าพอยูใ่นลกัษณะของการกม้ลงมองเพื่อพจิารณาส่ิงท่ี
อยูเ่บ้ืองล่าง แต่แตกต่างกนัในเร่ืองของเวลาและสถานท่ี ซ่ึงจะส่งผลต่อบรรยากาศของสีและอารมณ์
ในภาพ ในผลงานช้ินท่ี3ขา้พเจา้ตอ้งการใหภ้าพมีบรรยากาศท่ีผอ่นคลาย แบ่งพื้นท่ีเป็นสองส่วนคือ
พื้นท่ีว่างในส่วนท่ีเป็นน ้ า และพื้นท่ีของวตัถุท่ีเป็นพุ่มหญา้ โดยเช่ือมสองพื้นท่ีเขา้ดว้ยกนัดว้ยก่ิง
ของผกับุง้ท่ีเล้ือยลงไปในน ้ า บรรยากาศของสีภายในภาพใชสี้โทนเยน็เป็นหลกัประมาณ 80% โดย
แทรกสีโทนร้อน 20% เพื่อไม่ให้มากจนเกินไปผลงานช้ินท่ี 4 ขา้พเจา้พยายามแกไ้ขปัญหาจากคร้ัง
ก่อนท่ีค่าน ้ าหนกัภายในภาพค่อนขา้งเท่ากนั จึงเลือกบรรยากาศในยามเชา้ท่ีมีความแตกต่างระหว่าง
ค่าน ้ าหนักของแสงและเงาค่อนขา้งจดัโดยเลือกใชสี้คู่ประกอบหลกัคือสีเหลืองในส่วนท่ีเป็นค่า
น ้าหนกัของแสงและสีม่วงในส่วนท่ีเป็นค่าน ้ าหนกัของเงา ซ่ึงคู่สีน้ีมีความเปรียบต่างค่าความสวา่ง-
มืดสูงสุด เม่ือน ามาวางใกลก้นัจะขบัเนน้และส่งเสริมกนัและกนั 
 ปัญหาของผลงานในช่วงน้ีคือ การน าเสนอยึดภาพถ่ายตน้แบบเป็นหลกัมากเกินไป 
ผลงานท่ีออกมาจึงเป็นไปอย่างโจ่งแจง้ชัดเจนและตรงไปตรงมา เป็นเสมือนการบันทึกความ
ประทบัใจในช่วงขณะหน่ึงเท่านั้น ยงัไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและน าไปสู่การสร้างมิติ
มุมมองท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกใหม่ตามท่ีตั้งใจได ้ทางดา้นเทคนิคยงัคงมีลกัษณะคลา้ยในผลงานช้ิน
ท่ี1 และ 2 คือยงัพบปัญหาเดิม แต่การไดพ้บเจอพื้นผวิลกัษณะใหม่ อยา่งผืนน ้ าและกอ้นดินก็ท าให้
เกิดการคน้หาลกัษณะการวางทีแปรงท่ีเหมาะสมกบัการสร้างภาพแสดงแทนของตวัสสารและวตัถุ
ซ่ึงขา้พเจา้ค่อนขา้งพอใจในการคน้หาคร้ังน้ี 
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ภาพท่ี 31 : ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี  1 
 ช่ือผลงาน  วชัพืช 3 
 เทคนิค   สีอะคริลิคบนลินิน 
 ขนาด   150 x 125 ซม. 
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ภาพท่ี 32 : ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี  2 
 ช่ือผลงาน  ลู่ลม 
 เทคนิค   สีอะคริลิคบนผา้ใบ 
 ขนาด   180 x 160 ซม. 
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ภาพท่ี 33 : ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี  3 
 ช่ือผลงาน  เหนือผนืน ้า ใตอ้าทิตย ์
 เทคนิค   สีอะคริลิคบนผา้ใบ 
 ขนาด   195 x 170 ซม. 
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ภาพท่ี 34 : ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี  4 
 ช่ือผลงาน  รับอรุณ 
 เทคนิค   สีอะคริลิคบนผา้ใบ 
 ขนาด   180 x 150 ซม. 

 
 
 

 
 



  44 

การสร้างสรรค์และพฒันาผลงานผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที ่2 

 ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที ่5, 6 และ 7 
 ผลงานในช่วงน้ีขา้พเจา้พยายามจ ากดัขอบเขต (Scope) เน้ือหา (Content) ท่ีตอ้งการจะ
ส่ือให้แคบลง คงเหลือไวเ้พียงสาระส าคญัท่ีตอ้งการน าเสนอเพื่อให้ผลงานมีความชดัเจนในส่ิงท่ี
ตอ้งการจะถ่ายทอดและส่ือสารให้มากท่ีสุด ขา้พเจา้ไดย้อ้นกลบัมาส ารวจตวัเองใหม่อีกคร้ัง และ
สังเกตเห็นอาการเคล่ือนทั้งทางดา้นความคิดและเทคนิคกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงาน จากการท่ี
ไดล้งพื้นท่ีจริงเพื่อหาขอ้มูลเป็นระยะเวลานานพอสมควรนั้นท าให้ไดเ้ห็นความแตกต่างท่ีเกิดจาก
การเปล่ียนผา่นของฤดูกาล ช่วงเวลา ท่ีส่งผลต่อรูปธรรมท่ีปรากฏคือลกัษณะสายพนัธ์ุพืชบนผนืดิน 
บรรยากาศของสี ท่ีก่อใหเ้กิดมิติหว้งอารมณ์ความรู้สึกและความคิดท่ีต่างไปจากเดิม 
 ตอ้งยอมรับวา่ความหลากหลายของสายพนัธ์ุท่ีมาอยูร่่วมกนักลายเป็นอตัลกัษอ์ยา่งหน่ึง
ท่ีส าคญัของพืชพนัธ์ุขนาดเล็กเหล่าน้ี อาจะเป็นเพราะความเปราะบางทางกายภาพท าให้การอยู่
รวมกนัเป็นไปโดยธรรมชาติ และต่างเอ้ือประโยชน์ต่อกนัและกนั ซ่ึงต่างจากการอยู่ร่วมกนัใน
ลกัษณะของกาฝากท่ีมกัเกิดข้ึนกบัตน้ไมท่ี้มีขนาดใหญ่ผลงานในชุดน้ีขา้พเจา้จึงตอ้งการน าเสนอ
ความงามท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของสายพนัธ์ุท่ีหลาหลายเหล่าน้ี 
 ผลงานช้ินท่ี 5 ขา้พเจา้จดัองคป์ระกอบของภาพเป็นแนวกวา้ง (Panorama) เพื่อน าเสนอ
ความงามท่ีเกิดจากจงัหวะแสงไล่กระทบใบและดอกไมน้านาพนัธ์ุบนผืนดิน เป็นมุมกม้มองของ
มนุษยโ์ดยปกติท่ีคุน้ชิน เผือ่กระตุน้ผูช้มให้หวนระลึกถึงอดีตท่ีอาจจะเคยผา่นเขา้มาในความทรงจ า 
หรือผลงานจิตรกรรมช้ินน้ีอาจกลายเป็นภาพซ ้ าเม่ือเคา้เหล่านั้นมองเห็นตน้หญา้ขา้งทางในอนาคต 
หวงัใหน้ าไปสู่การกระตุน้เตือนจิตใจใหร้ะลึกถึงคุณค่าบางอยา่งในตน้หญา้เหล่านั้น 
 ผลงานช้ินท่ี 6 ขา้พเจา้ยงัคงประทบัใจในช่วงเวลาท่ีแสงตกกระทบ ก่อให้เกิดจงัหวะ
ความงาม และมิติท่ีแตกต่าง โดยการสร้างสรรคผ์ลงานคร้ังน้ีขา้พเจา้ใชเ้ฟรมผา้ใบเป็นรูปร่างของ
วงกลม คลา้ยกบัรูปทรงของนาฬิกาท่ีส่ือถึงการหมุนวน เปล่ียนผ่าน หรือวฏัจกัร ในการหาขอ้มูล
เพื่อน ามาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานจิตรกรรม ขา้พเจา้ยงัคงคน้หาตน้แบบจากสถานท่ีจริง แต่ในคร้ังน้ี
แตกต่างจากท่ีผ่านมา กล่าวคือเดิมขา้พเจา้จะเร่ิมจากการคดัสรรมุมมองท่ีพบเห็นหรือปรากฏโดย
พลนัตรงหนา้ และน ามาปรับเป็นภาพร่าง(Sketch) กลบัเปล่ียนเป็นขา้พเจา้มีเป้าหมายจุดประสงค ์มี
ภาพในมโนทศัน์ชดัเจนท่ีตอ้งการ แลว้จึงออกตามหาส่ิงนั้น นัน่คือกลุ่มพืชท่ีมีลกัษณะเหมาะสมบน
พื้นท่ีวงกลม ผลจึงปรากฏเป็นตน้หญา้ท่ีมีลกัษณะใบกระจายออกเป็นรัศมี โดยมีดอกหญา้แซมตาม
ซอกหลืบของใบ ในผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้ตอ้งการถ่ายทอดความงามท่ีปรากฏ ณ ชัว่ขณะหน่ึงของ
ห้วงเวลาท่ีผ่านพน้ไปแฝงนัยยะของการเคล่ือนไหวและเปล่ียนผ่าน เป็นเสมือนดั่งนาฬิกาของ
ธรรมชาติ 
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 ในผลงานช้ินท่ี5 และผลงานช้ินท่ี6 ถึงแมว้่าขา้พเจา้พยายามตั้งใจเพิ่มรายละเอียดของ
วตัถุในภาพซ่ึงจะส่งผลต่อกระบวนการสร้างผลงานท่ีจะตอ้งมีการวางหรือระบายชั้น (Layer) ของสี
ท่ีมากข้ึนแลว้ก็ตาม ในบางจุดยงัคงพบปัญหาของความคม ท่ีเกิดจากขอบเขตของสีท่ีชดัเจน ท าให้
ในบางคร้ังรูปทรงของวตัถุให้ความรู้สึกแขง็กระดา้ง เป็นผลเกิดจากความเคยชินในความถนดัของ
ตนเอง ท่ีลงสีของวตัถุดว้ยลกัษณะการวางท่ีพู่กนัยาวเป็นแถบ ซ่ึงเม่ือขา้พเจา้พบสาเหตุของปัญหา
จึงน าไปปรับใชใ้นผลงานช้ินต่อไป  
 ผลงานช้ินท่ี  7 ข้าพเจ้าต้องการหากรรมวิธี รูปแบบ และความเป็นไปได้ในการ
สร้างสรรค ์จึงลองมองยอ้นกลบัไปในอดีตเพื่อน าขอ้มูลมาสังเคราะห์ จนพบกบัส่ิงท่ีน่าสนใจนั่น
คือเทคนิคแสง-เงา (Chiaroscuro) เป็นเทคนิคการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมท่ีถูกพฒันาข้ึนในยุค
Renaissance กล่าวคือการให้ค่าของแสงท่ีสะอาดกระจ่างและมีสีสันท่ีสดใส และให้ค่าน ้ าหนักเงา
พื้นหลงัท่ีมืดเพื่อเป็นการเนน้ความเป็นสามมิติของวตัถุในภาพ ในสมยันั้นศิลปินนิยมใชเ้ทคนิคน้ี
ในการถ่ายทอดภาพบุคคลโดยขา้พเจา้เลือกใชเ้ทคโนโลยเีคร่ืองมือในปัจจุบนัเพื่อเป็นตวัช่วยในการ
เก็บขอ้มูลภาพถ่ายดว้ยเทคนิค Low-key ซ่ึงเป็นโหมดของการวดัแสงเฉพาะจุด โดยวดัท่ีจุดสว่าง
ของวตัถุเพื่อท่ีจะชดเชยแสงไปทางลบ พื้นท่ีส่วนสว่างจะยงัคงไดรั้บแสงพอดีในขณะท่ีพื้นท่ีฉาก
หลงัเป็นเงามืดเพื่อให้ความแตกต่างของสีสันและแสงเงาท่ีเด่นชดัขา้พเจา้สร้างสรรคเ์ป็นผลงาน
จิตรกรรมในเฟรมส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามแนวนอนเป็นภาพมุมกวา้ง โดยให้สัดส่วนของดอกหญา้มี
ขนาดเท่าจริงเพื่อทดลองปรับเปล่ียนและคน้หาเทคนิคการระบายสีดว้ยวิธีใหม่  ผลท่ีไดป้รากฏเป็น
ผลงานจิตกรรมท่ีมีการปรากฏของพืชพนัธ์ุ ดอก และใบ มีจงัหวะท่ีแตกต่างจากผลงานก่อนหนา้น้ี
ค่อนขา้งมาก ก่อใหเ้กิดอารมณ์ความรู้สึกท่ีล้ีลบัแต่ดูโดดเด่น คลา้ยกบัการจดัแสงเงาบนละครเวที ท่ี
ส่อง Spotlight เพื่อดึงดูดและเนน้ความสนใจไป ณ จุดๆหน่ึง 
 เน่ืองจากกรรมวิธีการสร้างสรรค์มีการปรับใช้ทดลองลักษณะทีแปรงใหม่เพื่อให้
เหมาะสมกบัลกัษณะของสายพนัธ์ุดอกหญา้ท่ีมีความละเอียดยงัไม่ลงตวัมากนกั ผนวกกบัการใหค่้า
สีของน ้ าหนักแสงและเงา ยงัเป็นส่ิงแปลกใหม่ส าหรับขา้พเจา้ จึงท าให้พบเจอปัญหาเม่ือพิจารณา
ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์สีของฉากหลงัมีน ้ าหนักท่ีเขม้มากเกินไปท าให้ภาพดูตนัไม่มีอากาศ การให้
รายละเอียดของวตัถุในเงานอ้ยเกินไป ท าให้ภาพดูมีระยะมิติท่ีต้ืนไม่ลึกอยา่งท่ีควรจะเป็น รวมไป
ถึง ขา้พเจา้จึงน าขอ้ผดิพลาดเหล่าน้ีไปปรับใชใ้นผลงานช่วงศิลปนิพนธ์ต่อไป 
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ภาพท่ี 35 : ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี  5 
 ช่ือผลงาน  ดอกหญา้ 
 เทคนิค   สีอะคริลิคบนผา้ใบ 
 ขนาด   90 x 240 ซม. 
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ภาพท่ี 36 : ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี  6 
 ช่ือผลงาน  สีสันของกาลเวลาในธรรมชาติ 
 เทคนิค   สีอะคริลิคบนผา้ใบ 
 ขนาด   เส้นผา่นศูนยก์ลาง 165 ซม. 
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ภาพท่ี 37 : ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี  7 
 ช่ือผลงาน  ดอกหญา้ จงัหวะ ชีวิต 
 เทคนิค   สีอะคริลิคบนผา้ใบ 
 ขนาด   100 x 200 ซม. 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นการรวบรวมข้อมูลทั้ งหมดท่ีได้รับจาก
ประสบการณ์ความรู้ความเขา้ใจทั้งทางดา้นทฤษฎี และทางดา้นปฏิบติัท่ีไดล้งมือสร้างสรรคผ์ลงาน
ของตนเองน ามาวิเคราะห์หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา แลว้จึงน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดม้าสังเคราะห์
เพื่อสร้างผลงานท่ีมีอตัตลกัษณ์และมีความเป็นปัจเจก ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์
ไดต้ั้งเอาไว ้
 โดยธรรมชาติของขา้พเจา้การสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมท่ีผา่นมาส่วนใหญ่นั้นมกัจะ
เกิดจากความตอ้งการท่ีจะน าเสนอทศันะทางความคิดมากกวา่ความประทบัใจทางอารมณ์ความรู้สึก 
เม่ือสร้างสรรคผ์ลงานไปสักระยะหน่ึงจึงรับรู้ไดถึ้งการเปล่ียนแปลงบางอยา่ง จากเดิมผลงานในช่วง
ระยะก่อนศิลปนิพนธ์นั้นจะน าเสนอรูปแบบอยา่งตรงไปตรงมาตามความจริงคือเม่ือวางโครงสร้าง
ทางความคิดไดแ้ลว้ จึงออกหาขอ้มูลตามแผนท่ีวางเอาไว ้ผลงานท่ีส าเร็จจึงมีลกัษณะองคป์ระกอบ
ท่ีเหมือนจริงตามตน้แบบ ส่วนอารมณ์ความรู้สึกก็เป็นไปตามภาพท่ีถ่ายทอดออกมา ในส่วนของ
ผลงานวิทยานิพนธ์น้ีขา้พเจา้รับรู้ไดถึ้งการกา้วกระโดดจากความคุน้ชินเดิม เพื่อคน้หาความเป็นไป
ไดข้องหนทางใหม่ในการสร้างสรรค ์โดยไม่ยึดติดในรูปแบบหรือเทคนิควิธีการใด แต่ยงัคงไวซ่ึ้ง
ความตั้งใจในการคน้หาสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
 ผลงานศิลปนิพนธ์ยงัคงมีเน้ือหาและเร่ืองราวท่ีอา้งอิงจากธรรมชาติ หญา้นานาพนัธ์ุท่ี
เจริญเติบโตอย่างอิสระบนพื้นดิน การเฝ้าสังเกตเป็นเวลานานท าให้ธรรมชาติปรากฏมุมมองใหม่
เสมอ ท าให้ความคิดและความรู้สึกของขา้พเจ้ามีการเปล่ียนแปลงจากตอนแรกท่ีมีต้นขั้ วทาง
ความคิดจากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาตามแหล่งท่ีมาต่างๆ กลายเป็นการคน้พบสัจจะธรรมและคน้พบความ
พิเศษในการด ารงอยูข่องส่ิงมีชีวิตเลก็ๆเหล่านั้น ผลงานในช่วงน้ีจึงประกอบไปดว้ยการน าเสนอทั้ง
แบบ ภววิสัยและอตัวิสัย คือยงัคงมุ่งเสนอความงามท่ีเป็นจริงภายนอก และยงัคน้หาความงามจริงท่ี
อยู่ในโลกภายใน ดงันั้นในผลงานชุดน้ีของขา้พเจา้จึงเป็นการผสมระหว่างเน้ือหา เร่ืองราว แรง
บนัดาลใจ รวมไปถึงความคิดท่ีตกตะกอนแลว้ ปรากฏเป็นรูปทรงเหมือนจริงในลกัษณะท่ีแปลก
ใหม่และแตกต่างไปจากเดิมดว้ยบรรยากาศท่ีขา้พเจา้สร้างข้ึนเพื่อน าพาความรู้สึกของผูช้มจากส่ิง
หน่ึงไปสู่ส่ิงหน่ึง และตั้งค  าถามกับส่ิงท่ีเป็นหรือไม่เป็น ซ่ึงในส่วนของรายละเอียดขา้พเจา้จะ
อธิบายเป็นรายช้ินไปดงัน้ี 
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 ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที่ 1 

 ผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้ได้แรงบนัดาลใจจากการพบเห็นกลุ่มดอกหญา้ที่เจริญเติบโต
กระจายเต็มพื้นดิน มีลกัษณะเป็นละอองอณูละเอียดเม่ือทดลองเก็บขอ้มูลภาพถ่ายดว้ยเทคนิค 
Low-key ค่าน ้ าหนกัท่ีแตกต่างท าให้เห็นการวางสลบักนัของกลุ่มดอกหญา้และเม็ดกรวดหินคลา้ย
ทศันธาตุจุดสีขนาดเล็กมีลกัษณะพาให้นึกถึงกลุ่มของดวงดาวบนทอ้งฟ้า เกิดเป็นแนวความคิดท่ี
ตอ้งการสร้างสรรคผ์ลงานโดยใช้สีซ่ึงเป็นทศันธาตุท่ีส าคญัในงานจิตรกรรมระบายดว้ยทีแปรง
ขนาดเลก็รวมกนัเป็นจ านวนมาก ดว้ยค่าน ้าหนกัตามจริงของวตัถุตน้แบบเม่ือมองในระยะใกลจ้ะยงั
คงไวซ่ึ้งรูปทรงของดอกหญา้ เพื่อน าเสนอการรวมตวัและประกอบสร้างของพืชพนัธ์ุบนผืนดินท่ี
น าไปสู่ความงามแบบอุดมคติของดวงดาว  
 การทดลองเทคนิคกระบวนการสร้างสรรคด์ว้ยกรรมวิธีใหม่ คือการแตม้ระบายสีดว้ยที
แปรงขนาดเล็กรวมกันจนเกิดรูปทรงของวตัถุ ท าให้ขา้พเจา้พบกับปัญหาในการสร้างน ้ าหนัก
โดยรวมของภาพและการก าหนดจุดเด่นจุดรอง เพราะขณะท างานเป็นไปในลกัษณะท าทีล่ะจุดคือ
เร่ิมจากระยะหลงัมาระยะหนา้ใหเ้สร็จเป็นส่วนไป เพราะฉะนั้นเม่ือผลงานเสร็จส้ิน ในขั้นตอนการ
ตรวจสอบจึงพบปัญหาในเร่ืองของค่าน ้ าหนักท่ีมีความเท่ากันทั้ งภาพ ขาดการเน้นส่วนท่ีเป็น
จุดส าคญัในภาพ จึงท าใหภ้าพรวมของผลงานขาดมิติและการขบัเนน้ในเร่ืองของอารมณ์ความรู้สึก 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่2  

 ขา้พเจา้สนใจในความเป็นและไม่เป็นบางอยา่งท่ีคน้พบในผลงานช้ินก่อน จึงตั้งค  าถาม
เก่ียวกบัความเป็นรูปและนาม ความพิเศษในความธรรมดา ในท่ีน่ีคือการก าเนิดและการรวมตวัของ
ตน้หญ้าดอกหญ้า ขา้พเจา้มองเห็นความงามผ่านการประกอบสร้างหน่วยย่อยของทศันธาตุใน
ธรรมชาติ จึงน าแรงบนัดาลใจน้ีมาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานจิตรกรรม ส่ือสารผา่นหน่วยยอ่ยของสีซ่ึง
เป็นทศันธาตุท่ีส าคญัของงานศิลปะ เพื่อสร้างมุมมองท่ีแตกต่างในระยะใกลจ้ะเห็นเพียงสีท่ีกระจดั
กระจายคลา้ยภาพนามธรรม แต่เม่ือถอยมองในระยะไกลจึงปรากฏเป็นรูปธรรมของธรรมชาติ ก่ิง
ไมท่ี้เห็นอาจไม่เป็นเพียงก่ิงไม ้แต่เป็นองคป์ระกอบของธรรมชาติท่ียิ่งใหญ่ ต่างเป็นส่วนหน่ึงของ
กนัและกนั  
 ขา้พเจา้รู้สึกสนุกกบัการสร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ีมาก ในทุกขั้นตอนการสร้างสรรคท่ี์ได้
พิจารณารายละเอียดความงามของธรรมชาติในมุมมองธรรมดาท่ีไม่มีใครสนใจ จนถึงขั้นตอนการ
สร้างสรรคผ์ลงานท่ีตอ้งถอดรหัสจากส่ิงท่ีเห็นเป็นงานจิตรกรรม ดว้ยกระบวนการลงสีท่ีแตกต่าง



  51 

ไปจากช้ินท่ี1 คือระบายสีตามลกัษณะรูปร่างและรูปทรงของวตัถุไม่ไดใ้ชก้ารจุดแตม้สีเพื่อสร้าง
รูปทรง  
 เน่ืองจากผลงานมีรูปแบบเหมือนจริงท่ีมีรายละเอียดในทุกอณูของผลงาน และเป็น
มุมมองดา้นตรง การสร้างระยะลึกลวงตาจึงเป็นเร่ืองยาก เพราะดว้ยความท่ีขา้พเจา้ตอ้งการเก็บทุก
รายละเอียดของทุกส่ิงท่ีเห็น ในขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรคจึ์งเร่ิมจากการตีตารางเพื่อขยาย
แบบจากภาพร่างและเร่ิมลงสีทีล่ะส่วนโดยร่างเฉพาะส่วนท่ีเป็นโครงสร้างของวตัถุเด่นในภาพ การ
แกปั้ญหาในการสร้างระยะคือการลงสีพื้นหลงัเป็นบรรยากาศคร่าวๆไวก่้อน แลว้จึงใส่รายละเอียด
ของส่ิงต่างๆในแต่ล่ะช่องตารางไล่จากดา้นบนลงมาดา้นล่าง ภาพรวมของผลงานเม่ือเสร็จแลว้เป็น
ท่ีพอใจของขา้พเจา้มาก 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่3  

 ผลงานช้ินน้ีต่อยอดจากผลงานช้ินท่ี 1และ2ขา้พเจา้ดึงเอาตน้ความคิดการสร้างสรรค์
ผลงานด้วยการแสดงแทน (Representation) ส่ิงหน่ึงไปสู่อีกส่ิงหน่ึง โดยน ารูปทรงของพืชพนัธ์ุ
ตน้หญา้ท่ีมีขนาดเล็กบนพื้นดินมาสร้างบรรยากาศใหม่ เพื่อน าพาอารมณ์ความรู้สึกจนก่อให้เกิด
มโนทศัน์ท่ีน าไปสู่มิติใหม่อย่างทอ้งฟ้าหรือดวงดาวท่ีเป็นความงามในอุดมคติ เพื่อแสดงถึงความ
เหมือนท่ีแตกต่างระหว่างสองขั้วตรงขา้มนัน่คือพื้นดินเบ้ืองล่าง และทอ้งฟ้าเบ้ืองบน ในความเป็น
จริงท่ีทั้งสองต่างมีความงามท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของตนเอง แต่เรากลบัมองไม่เห็นคุณค่าของส่ิงท่ีอยูใ่กล้
เพียงสัมผสั กลบัมองเห็นแต่ความงามท่ีอยูไ่กลเกินไขว่ควา้ ซ่ึงทั้งสองส่ิงต่างประกอบจากกอ้นดิน
เหมือนกนั 
 ส่วนท่ีส าคญัของผลงานช้ินน้ีคือการรวบรวมขอ้มูลเพื่อสร้างภาพร่างตน้แบบ (Sketch) 
เพราะเม่ือขา้พเจา้มองยอ้นกลบัไปจึงไดพ้บปัญหาในผลงานช้ินท่ี 1 ซ่ึงไม่สามารถแสดงอารมณ์
ความรู้สึกทั้งทางดา้นรูปธรรมและนามธรรมจนน าพาความคิดไปอยา่งท่ีตั้งใจไวไ้ด ้ในผลงานช้ินน้ี
ขา้พเจา้จึงตอ้งการความสมจริงท่ีมากข้ึนจึงเร่ิมจากการคน้หาขอ้มูลภาพถ่ายทอ้งฟ้า, ดวงดาว หรือ 
อวกาศท่ีเรามักคุน้ช้ิน แล้วจึงเร่ิมลงพื้นท่ีจริงเพื่อเก็บขอ้มูลภาพถ่ายต้นหญ้าท่ีมีองค์ประกอบ
คลา้ยกัน แลว้น าสองส่ิงน้ีปรับผสมผสานรวมกันเพื่อสร้างเป็นผลงานจิตรกรรม เพราะในการ
สร้างสรรคผ์ลงานคร้ังน้ี ขา้พเจา้ยงัคงตอ้งการอิงความจริงไม่ใช่การน ารูปทรงมาดดัแปลงเหมือน
อยา่งผลงานเหนือจริง (Surreal art) หรือตดัทอนความจริงอยา่งผลงานนามธรรม (Abstract art) 
 ตลอดระยะเวลาการสร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ีขา้พเจา้พบเจอปัญหาปลีกยอ่ยค่อนขา้งมาก 
เพราะมีทั้งรูปแบบและเทคนิคกระบวนการสร้างสรรคท่ี์แตกต่างไปจากเดิม แต่จากประสบการณ์
ปัญหาท่ีพบเจอในผลงานช้ินท่ี1 จึงน ามาปรับใชแ้กไ้ขในผลงานช้ินน้ีไดเ้ป็นอย่างดี ขั้นตอนการ
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สร้างสรรคจึ์งพยายามมองเป็นภาพรวมเพื่อก าหนดจุดเด่นของภาพ และเพื่อควบคุมจงัหวะน ้ าหนกั
แสงเงาภายในภาพ ส่วนปัญหาอ่ืนท่ีพบเม่ือผลงานเสร็จสมบูรณ์แลว้คือรายละเอียดปลีกย่อยหรือ
ส่ิงมีชีวิตขนาดเลก็สามารถเพิ่มไดม้ากกว่าน้ี เพื่อน าเสนอโลกของหญา้ท่ีประกอบข้ึนจากสรรพส่ิง
หลายๆหน่วยเขา้ดว้ยกนั เพราะโดยธรรมชาติของผูช้มผลงานจะมองภาพในสองระยะคือระยะไกล
เพื่อมองภาพรวม และระยะใกลเ้พื่อพิจารณารายละเอียด หากเพิ่มในส่วนน้ีได ้ผลงานจะมีความ
น่าสนใจมากยิง่ข้ึน  

  ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่4 

 ผลงานช้ินน้ีเป็นการพฒันาต่อเน่ืองจากผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 3 โดยยงัคงไวซ่ึ้งหัวใจ
หลกัสาระท่ีมารูปแบบและแนวความคิด ปรับปรุงแกไ้ขเพียงองค์ประกอบของภาพท่ีจากเดิมมี
ลกัษณะจุดเด่นอยูใ่นส่วนก่ึงกลางของภาพ เป็นค่าน ้ าหนกัสว่างท่ีสุดพาดจากดา้นสายไปขวา ส่วน
ด้านบนและล่างมีค่าน ้ าหนักของทอ้งฟ้ายามค ่าคืน องค์ประกอบของภาพเป็นการแบ่งส่วนบน 
ส่วนกลาง และส่วนล่างอยา่งเท่ากนัท าใหภ้าพมีอารมณ์ความรู้สึกท่ีน่ิงสงบ  
 ในผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้ตอ้งการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบภาพให้มีจงัหวะค่าน ้ าหนัก
ของแสงและเงา เพื่อส่ือสารอารมณ์ความรู้สึกท่ีแตกต่างไปจากเดิมเพื่อสร้างมิติมุมมองใหม่ของ
ดอกหญา้เหล่านั้น โดยเลือกตน้แบบของกลุ่มดวงดาวท่ีมีจงัหวะแสงพาดจากมุมซา้ยดา้นบนลงขวา
ล่าง และมีกลุ่มของแสงท่ีส่องลงมาเป็นจงัหวะกระจายตามจุดต่างๆของภาพ ท าใหผ้ลงานมีอารมณ์
ความรู้สึกเสมือนดนตรีท่ีมีบนัไดเสียงสูงและต ่าสลบักนัไม่เรียบน่ิงเหมือนช้ินก่อน โดยขา้พเจา้
ยงัคงใส่ใจในเร่ืองการให้ระยะสัดส่วนของวตัถุใกลไ้กลตามจริง และมีสีสันบรรยากาศของภาพท่ี
น าพาจินตนาการไปสู่ส่ิงใหม่ ในท่ีน้ีคือหว้งอวกาศและดวงดาวบนทอ้งฟ้า  

 ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่5  

 ผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้ใชเ้ทคนิคการระบายสีท่ีต่างจากช้ินท่ี1, 2 หรือ3 คือใชเ้ส้นท่ีเลก็บาง
มีการปัดสีในบางจุดไม่เป็นแถบสีใหญ่หรือการจุดแตม้เน้ือสีเหมือนช้ินก่อน เพราะขา้พเจา้ตอ้งการ
สร้างความรู้สึกถึงความมีชีวิต การเคล่ือนไหว และความอ่อนนุ่มในผิวสัมผสัเพื่อส่ือถึงความเป็น
ธรรมชาติของตน้หญา้ท่ีมีลกัษณะเปราะบาง สวนทางกบัการใหค่้าน ้ าหนกัแสงเงาท่ีแตกต่างเพื่อส่ือ
ถึงความเขม้ขน้จริงจงัและเป็นการช่วยขบัเน้นความงามของอณูดอกหญา้ โดยน าเสนอภาพแสดง
แทนของตน้หญา้ดว้ยขนาดท่ีใกลเ้คียงกบัของจริง เพื่อให้ผูช้มเกิดความรู้สึกและสัมผสัไดถึ้งความ
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คุน้ชินในความทรงจ า ผลงานเม่ือเสร็จสมบูรณ์แลว้เป็นท่ีน่าพอใจส าหรับขา้พเจา้ เพราะผลงาน
สามารถส่ือสารอารมณ์ความรู้สึกและสาระเน้ือหาท่ีตอ้งการน าเสนอไดอ้ยา่งสมบูรณ์ครบถว้น 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่6 

 ผลงานช้ินน้ีเป็นการทดลองหาความเป็นไปได้โดยการน าประสบการณ์จากการ
สร้างสรรคผ์ลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์และผลงานศิลปนิพนธ์มาประมวลผลรวมกนั โดยขา้พเจา้
เลือกใชเ้ฟรมวงกลมในการสร้างสรรคน์ าเสนอกลุ่มของดอกหญา้ท่ีมีลกัษณะอณูละอองละเอียด
กระจายโดยรอบ มีลกัษณะองคป์ระกอบสอดรับกบัความเป็นวงกลมของเฟรม ส่ือความงามของ
จงัหวะเวลา ผา่นการใหค่้าน ้าหนกัแสงเงาท่ีตกกระทบบนดอกหญา้เหล่านั้น 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินน้ี เป็นการรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายจาก
หลากหลายสถานท่ีเพื่อสร้างเป็นภาพร่าง เพื่อความสมจริงขา้พเจา้พยายามคดัเลือกภาพตน้แบบท่ีมี
ทิศทางของแสงมุ่งไปในทางเดียวกนั ปัญหาจึงเกิดข้ึนในช่วงการสร้างสรรคผ์ลงานจริง เพราะตอ้ง
แกไ้ขปัญหาในบางจุดเพื่อเช่ือมองคป์ระกอบทุกอยา่งยในภาพให้รวมกนัเป็นหน่ึง การสร้างสรรค์
ผลงานช้ินน้ีจึงใช้ระยะเวลานานและมีการปรับปรุงแก้ไขในหลายๆจุดของภาพ ถือได้ว่าเป็น
ประสบการณ์ใหม่ท่ีไดรั้บจากการสร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ี 
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  ช่ือผลงาน  ดาวดิน 
  เทคนิค    สีอะคริลิคบนผา้ใบ 
  ขนาด    120 x 175 ซม. 

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 38 : ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 1 



  55 

 

 
 
ภาพท่ี 39  : ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 2 
 ช่ือผลงาน  ทศันธรรมชาติ 
 เทคนิค   สีอะคริลิคบนผา้ใบ 
 ขนาด   140 x 200 ซม.  
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ภาพท่ี 40 : ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 3 
 ช่ือผลงาน  ในอณูคืออนนัต ์
 เทคนิค   สีอะคริลิคบนลินิน 
 ขนาด   100 x 150 ซม.   
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 ช่ือผลงาน  ในอณูคืออนนัต ์2 
 เทคนิค   สีอะคริลิคบนลินิน 
 ขนาด   100 x 150 ซม. 

 
 
 

ภาพท่ี 41 : ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 4 
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 ช่ือผลงาน  สาระความงามในความธรรมดา 
 เทคนิค   สีอะคริลิคบนลินิน 
 ขนาด   120 x 180 ซม. 

 
 
 
 

ภาพท่ี 42 : ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 5 
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     ช่ือผลงาน  สาระความงามในความธรรมดา 2 

     เทคนิค   สีอะคริลิคบนลินิน 

     ขนาด     เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 177 เซนติเมตร 

 

 

 

ภาพท่ี 43 : ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 6 



 

 

บทที่ 5 

บทสรุป 
 

 การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ภายใตห้ัวขอ้ “อณูแห่งธรรมชาติ สาระความงามในความ
ธรรมดา” เป็นการน าเสนอทศันะแนวความคิดของขา้พเจา้ต่อธรรมชาติท่ีพบเห็น ผา่นภาพของพืช
พนัธ์ุธรรมดาสามญัของตน้หญา้ดอกหญา้เพื่อส่งสารผา่นความงามและสาระท่ีปรากฏ  ขา้พเจา้เช่ือ
ว่า ..เพราะทุกสรรพส่ิงในโลกมีความเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกัน  ดังนั้ น ทุกส่ิงท่ีปรากฏจึงมี
ความสัมพนัธ์กนัเป็นวฎัจกัรไม่จบส้ิน การเกิดข้ึนและตั้งอยูข่องส่ิงหน่ึงจะเกิดข้ึนไดต่้อเม่ือมีอีกส่ิง
หน่ึงเป็นตวัช่วยในการประกอบสร้างเสมอ ดงันั้นการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ช้ินน้ีจึงตอ้งการ
น าเสนอคุณค่าสาระของความสมัพนัธ์ระหวา่งสรรพส่ิง เป็นความงดงามท่ีเกิดข้ึนจากการรวมตวักนั
ของอณูทศันธาตุ โดยหวงัท่ีจะน าเสนอมุมมองใหม่ท่ีต่างไปจากเดิมของเหล่าพืชพนัธ์ุขนาดเล็กท่ี
รังสรรคข้ึ์นโดยธรรมชาติ โดยยงัคงไวซ่ึ้งสุนทรียภาพความงามและความจริง เพื่อกระตุน้เตือนให้
ผูค้นตระหนกัถึงคุณค่าและการมีอยูข่องส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวั อนัจะน าไปสู่การตั้งค  าถามเพื่อหา
หนทางในการปฏิบติัตนต่อส่ิงเหล่านั้นในฐานะท่ีเป็นสมาชิกเป็นส่ิงท่ีอยูร่่วมสังคมเดียวกนักบัเรา 
โดยไม่แบ่งแยกชนชั้นหรือสถานะ ขา้พเจา้มิไดห้วงัท่ีจะเปล่ียนแปลงโลกดว้ยผลงานศิลปนิพนธ์ชุด
น้ี แต่ขอเป็นหน่ึงในกระบอกเสียงท่ีช่วยประกาศตวัตนการมีอยูข่องเหล่าอณูสรรพส่ิงและพืชพนัธ์ุท่ี
เจริญเติบโตอยา่งเรียบง่ายแต่ยิง่ใหญ่งดงามบนพื้นท่ีผนืดินเดียวกบัเรา 

  การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ี เป็นการคน้หาค าตอบของสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
เปรียบไดเ้หมือนกบัการเดินทางแห่งการคน้ควา้ท่ีมีจุดหมายปลายทางชดัเจน เพื่อคน้หาแนวทาง
และความหมายในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเอง แมว้่าจะถึงจุดหมายท่ีตั้ งไวก้ลบัพบ
หนทางหรือสมมติฐานใหม่ท่ีน่าสนใจให้ออกเดินทางอีกคร้ัง จุดจบของการสร้างสรรคค์งไม่มีอยู่
จริง แต่กลบัเป็นจุดเร่ิมตน้ให้ออกเดินทางอีกคร้ังเพื่อพฒันาต่อยอดต่อไปในอนาคต โดยมีพื้นฐาน
ของประสบการณ์ ความเช่ือ ความรู้ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม รวมไปถึงทศันคติส่วนตวัของขา้พเจา้เป็น
ตวัขบัเคล่ือนในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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ประวัตผิ ู้เขยีน 
 

ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ-สกลุ ไปรยา เกตุกูล 
วนั เดือน ปี เกดิ 24 เมษายน 2533 
สถานที่เกดิ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2548 - 2550 -วิทยาลยัช่างศิลป กรุงเทพฯ  

พ.ศ. 2551 - 2555 -ศิลปะบณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง (สาขาทศัศิลป์)
จิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร  
พ.ศ.2560 -ศิลปะมหาบณัฑิต (สาขาทศันศิลป์)จิตรกรรม คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 102 ถนนเทอดไท  
แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ  
กรุงเทพฯ 10160 

ผลงานตีพมิพ์ พ.ศ.2554    
-นิทรรศการ “ภาพลวงตาแห่งความสุข” โดยกลุ่มจิตรกรรม65 ณ แอดบอง
แกลอร่ี กรุงเทพฯ  
พ.ศ.2555    
-นิทรรศการศิลปกรรมเดก็และเยาวชนแห่งชาติคร้ังท่ี 7 ณ พิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ  
-นิทรรศการศิลปกรรมเดก็และเยาวชนนานาชาติคร้ังท่ี14ในหวัขอ้ “สุนขั
และเดก็” ณ ประเทศโปแลนด ์ 
พ.ศ.2556    
-นิทรรศการศิลปกรรมโตชิบา “น าส่ิงท่ีดีสู่ชีวิต” คร้ังท่ี 25 ณ 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ  
-นิทรรศการอมตะไฟน์อาตร์อวอรค ์ 
พ.ศ.2557    
-นิทรรศการศิลปกรรมชา้งเผอืกคร้ังท่ี3 หวัขอ้“บา้นเรา” โดย บริษทั ไทย
เบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
-นิทรรศการ “Transuniverse” ณ หอศิลป์ ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ 
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กรุงเทพฯ  
-นิทรรศการการประกวดจิตรกรรมยโูอบี คร้ังท่ี6 ณ หอศิลปวฒันธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ  
พ.ศ.2558    
-นิทรรศการศิลปกรรม ปตท.คร้ังท่ี 30 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลยัศิลปากร 
กรุงเทพฯ  
-นิทรรศการจิตรกรรม ร่วมสมยัพานาโซนิค คร้ังท่ี 17 ณ พิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ  
-นิทรรศการสมาคมทศันศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 8 ณ หอ
ศิลป์สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ กรุงเทพฯ  
พ.ศ.2559    
-นิทรรศการThe Luxe Art Exhibition “ Asian Fascination” ณ โรงแรมโน
โวเทล สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
-นิทรรศการการประกวดจิตรกรรมยโูอบี คร้ังท่ี7 ณ หอศิลปวฒันธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร  กรุงเทพฯ  
พ.ศ.2560    
-นิทรรศการ “Journey of  Unity” The 9th Thailand –Malaysia Women 
Artists ณ Galeri Seni Mutiara,รัฐปีนงั, ประเทศมาเลเซีย  
พ.ศ.2561    
-นิทรรศการร้อยความดี ต่อลมหายใจArt For Life : Mercy Mission ณ หอ
ศิลป์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ กรุงเทพฯ  
-นิทรรศการ “Free-Form” ณ หอศิลป์เซเวน่รังสรรค ์

รางวลัที่ได้รับ พ.ศ.2550    
- เหรียญทองแดง ศิลปกรรมเดก็และเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 2 ณ หอศิลป์
สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ กรุงเทพฯ  
- รางวลัดีเด่น ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา นานมี ไฟน์ 
อาร์ต อวอร์ด คร้ังท่ี 2 ณ นานมีแกลอร่ี  กรุงเทพฯ  
- รางวลัพิเศษ ระดบัมธัยมศึกษาปลายและอาชีวศึกษา ศิลปกรรมโตชิบา 
“น าส่ิงท่ีดีสู่ชีวิต” คร้ังท่ี 19  ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
กรุงเทพฯ  
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พ.ศ.2551    
- รางวลัชมเชย ศิลปกรรมเดก็และเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 ณ หอศิลป์
สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ กรุงเทพฯ  
- รางวลัชมเชย ทุนการศึกษา ของมูลนิธิไทยคม ในโครงการประกวด
ภาพวาด  เฉลิมพระเกรียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลฯ เน่ืองใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 81พรรษาหวัขอ้ “แรงบนัดาลใจจากบทเพลง
พระราชนิพนธ์”       
พ.ศ.2552    
- เหรียญทองแดง ศิลปกรรมเดก็และเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 4 ณ 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ   
พ.ศ.2553    
- เหรียญทองแดง ศิลปกรรมเดก็และเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 5 ณ 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ  
พ.ศ.2554    
- เหรียญทองแดง ศิลปกรรมเดก็และเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 6 ณ 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ  
- ไดรั้บคดัเลือกเขา้ร่วมโครงการเยาวชนสร้างสรรคศิ์ลปกรรมร่วมสมยั ณ 
บา้นด านางแล เชียงราย  
พ.ศ.2555               
- รางวลัดีเด่น ศิลปกรรมปตท.คร้ังท่ี27 ในหวัขอ้ “บา้นสีเขียวโลกสีเขียว” 
ณ หอศิลป์มหาวิทยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ กรุงเทพฯ  
- รางวลัพิเศษระดบัอุดมศึกษาและประชาชนทัว่ไป ศิลปกรรมโตชิบา “น า
ส่ิงท่ีดีสู่ชีวิต” คร้ังท่ี 24 ณ พพิิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ  
พ.ศ.2556  
- ไดรั้บคดัเลือกเขา้ร่วมโครงการเยาวชนสร้างสรรคศิ์ลปกรรมร่วมสมยั ณ 
บา้นด านางแล เชียงราย  
- รางวลัเกียรตินิยมเหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี” ศิลปกรรมศิลปินรุ่นเยาว ์คร้ัง
ท่ี30 ณ หอศิลป์สนามจนัทร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม  
พ.ศ.2557    
- รางวลัยอดเยีย่มอนัดบั2 จิตรกรรมร่วมสมยัพานาโซนิค คร้ังท่ี16 ณ 
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พิพิทธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ  
พ.ศ.2560  
- รางวลัดีเด่น จิตรกรรมร่วมสมยัพานาโซนิค คร้ังท่ี19 ณ 
พิพิทธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ   
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