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บทคดัย่อภาษาไทย  

58001204 : ทศันศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
นาย ชุมพล พรหมจรรย:์ วฒันธรรมสังคมร่วมสมยั อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์ธณฤษภ ์ทิพยว์ารี 
  

ความแตกต่างกนัของมนุษยบ์นโลกใบน้ีนอกจากต าแหน่งแหล่งท่ีอยูอ่าศยัแลว้ นัน่คือ
ศิลปะวฒันธรรมท่ีสะสมและถ่ายกรองมาอยา่งยาวนาน แต่กระนั้นมนัด ารงอยูใ่นสภาพนามธรรมท่ี
เคล่ือนไหวไปสู่อนาคต วฒันธรรมคือศกัด์ิศรี อตัลกัษณ์ และแก่นสารของสังคมท่ีแทจ้ริง 

การผนัแปรและแปรเปล่ียนเกิดข้ึนเสมอในสังคมรวมทั้งศิลปวฒันธรรม พลงัความ
เปล่ียนแปลงนั้นอยูท่่ามกลางความจริงของการ เกิด - ดบั ท่ีไดถ้าโถมเขา้ใส่ในทุกสรรพส่ิง ความ
จริงท่ีกล่าวคือสัจธรรมของความไม่แน่นอน แลว้อะไรคือความแน่นอนท่ีมนุษยเ์ฝ้าใฝ่หา ขา้พเจา้จึง
น ากระแสของความเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมมาสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม  โดยหยิบ
ยืมกล่ินอายของหนงัตะลุง(หนงัเงา)ทางภาคใต ้ มาประยุกตเ์พื่อสร้างสภาวะของการขบัเคล่ือนใน
กระแสโลกปัจจุบนัใหผู้ช้มไดต้ระหนกัถึงสัจธรรมของการด ารงอยู ่
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

58001204 : Major (VISUAL ARTS) 
MR. CHUMPON PROMJAN : CONTEMPORARY SOCIAL CULTURE  THESIS 

ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR THANARIT THAIPWAREE 
The difference between human race and the other is not just the distince from the 

appearance or complexity of the brain.The habitat and behavior of being coexistence in society is 
gathering "The art and culture".According to behavior of cohabitation in the different society, it 
very cause to individually of the art and cultural in each area.Which have been inherited from 
generation to generation However, it has been human a diverse rang of human activities in 
creating visual, performing or artifacts.It always adapted and remain the factual to the next 
generation.As culture the meaning of social behavior and norms.  

    "Everting always changes" this word can be the reference of everytings including 
art and culture.The power of change have surrounded by the truth of  impermanence.That relate to 
every single existence, thus "The only thing certain is uncertainly"." So, what is the certainty that 
we've searching for" therefore.I have introduce the change of culture to create the art work.Using 
the concept of adapting from Thailand's Southern culture Nang-ta loong (The shadow play), to 
recommended you audience. 
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ขา้พเจา้ขอนอ้มร าลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ท่ีไดเ้ล้ียงดูขา้พเจา้และส่งเสริมในส่ิงท่ีขา้พเจา้
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วิทยานิพนธ์และให้ค  าปรึกษารวมทั้งตกัเตือนสั่งสอนในหลายๆดา้น ขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านผู ้
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ประสบการณ์ช่วยหล่อหลอมจนท าให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจ ความคิด ความเข้าใจในการ
สร้างสรรคศิ์ลปะ จนก่อเกิดผลงานวทิยานิพนธ์ท่ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

  
  

ชุมพล  พรหมจรรย ์
 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ............................................................................................................................ ง 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ...................................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................................ ฉ 

สารบญั ............................................................................................................................................. ช 

บทท่ี 1  บทน า ................................................................................................................................... 1 

ความเป็นมาและความส าคญัของโครงการ ................................................................................... 1 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องการศึกษา .............................................................................. 2 

แนวความคิดในการสร้างสรรคข์องการศึกษา .............................................................................. 3 

ขอบเขตของการศึกษา .................................................................................................................. 3 

1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา ........................................................................................................... 3 

2.  ขอบเขตทางดา้นรูปแบบ .................................................................................................. 3 

3.  ขอบเขตทางดา้นเทคนิค  : ................................................................................................ 3 

ขั้นตอนการศึกษา .......................................................................................................................... 3 

วธีิการศึกษา .................................................................................................................................. 4 

ดา้นวธีิการ ............................................................................................................................. 4 

วธีิวทิยา.................................................................................................................................. 5 

การศึกษาภาคสนาม ............................................................................................................... 5 

แหล่งขอ้มูลของการศึกษา ............................................................................................................. 5 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการคน้ควา้ ............................................................................................................ 6 

บทท่ี 2  ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ................................................................................................................... 7 

 



  ซ 

ท่ีมาของแนวความคิดและแรงบนัดาลใจ .................................................................................... 10 

ทศันคติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรค ์......................................................................................... 10 

อิทธิพลท่ีไดรั้บจากส่ือ ................................................................................................................ 11 

อิทธิพลจากประเพณีววัชนทางภาคใต ้........................................................................................ 12 

อิทธิพลท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากศิลปกรรม .............................................................................. 13 

บทท่ี 3  การก าหนดรูปแบบและวธีิการสร้างสรรค ์......................................................................... 20 

ทศันธาตุท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์.................................................................... 21 

รูปทรง (Form) ..................................................................................................................... 21 

จุด (Dot) .............................................................................................................................. 21 

เส้น (Line) ........................................................................................................................... 22 

สีและค่าน ้าหนกัของสี (Color and Tone) ............................................................................ 22 

พื้นท่ีวา่ง (Space) ................................................................................................................. 22 

พื้นผวิ (Texture) .................................................................................................................. 23 

วธีิการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ ......................................................................................... 23 

1. การศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา .................................................................... 23 

2. ขั้นตอนการร่างภาพขั้นตอนการสร้างภาพร่างของผลงาน ............................................... 28 

3. ขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงาน ......................................................................................... 29 

บทท่ี 4  การสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงาน ....................................................................................... 41 

การสร้างสรรคผ์ลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ................................................................ 41 

ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ........................................................................................ 48 

ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ............................................................................................................... 56 

บทท่ี 5 ............................................................................................................................................. 70 

สรุป ................................................................................................................................................. 70 

รายการอา้งอิง .................................................................................................................................. 71 

 



  ฌ 

ประวติัผูเ้ขียน .................................................................................................................................. 74

 



  ญ 

สารบัญภาพ 

ภาพท่ี                           หนา้ 
1 ภาพตวัอยา่งประเพณีววัชนทางภาคใต ้.............................................................................. 14 

2 ภาพตวัอยา่งหนงัตะลุง ....................................................................................................... 15 

3 ภาพตวัอยา่งหนงัตะลุง 2 .................................................................................................... 15 

4 ภาพตวัอยา่งการแสดงหนงัตะลุง ....................................................................................... 16 

5 ภาพตวัอยา่งการแสดงหนงัตะลุง 2 .................................................................................... 16 

6 ภาพตวัอยา่งดร.ถวลัย ์ดชันี ................................................................................................ 18 

7 ภาพตวัอยา่งผลงานดร.ถวลัย ์ดชันี ช่ือภาพ “กระทิง” เทคนิค สีน ้ามนั .............................. 18 

8 ภาพตวัอยา่ง ผูช่้วยศาสตราจารยธ์ณฤษภ ์ทิพยว์ารี และผลงาน ......................................... 19 

9 ภาพตวัอยา่งขอ้มูลจากส่ือ .................................................................................................. 24 

10 ภาพตวัอยา่งขอ้มูลจากส่ือ 2 ............................................................................................... 24 

11 ภาพตวัอยา่งขอ้มูลจากส่ือ 3 ............................................................................................... 25 

12 ภาพตวัอยา่งขอ้มูลจากส่ือ 4 ............................................................................................... 25 

13 ภาพตวัอยา่งขอ้มูลการลงพื้นท่ี ........................................................................................... 25 

14 ภาพตวัอยา่งขอ้มูลการลงพื้นท่ี 2 ........................................................................................ 26 

15 ภาพตวัอยา่งขอ้มูลการลงพื้นท่ี 3 ........................................................................................ 26 

16 ภาพตวัอยา่งขอ้มูลการลงพื้นท่ี 4 ........................................................................................ 27 

17 ภาพตวัอยา่งขอ้มูลการลงพื้นท่ี 5 ........................................................................................ 27 

18 ภาพตวัอยา่งภาพร่าง .......................................................................................................... 28 

19 ภาพตวัอยา่งภาพร่าง 2 ....................................................................................................... 28 

20 ภาพตวัอยา่ง ค่าน ้าหนกัของสีทอง ..................................................................................... 30 

21 ภาพตวัอยา่ง ค่าน ้าหนกัของสีทองท่ีแตกต่างภายในงาน .................................................... 30 



  ฎ 

22 ภาพตวัอยา่งการเลือกแผน่หนงัสัตว ์ .................................................................................. 31 

23 ภาพตวัอยา่งการลงสีพื้นและร่างภาพ ................................................................................. 32 

24 ภาพตวัอยา่งการตอกหนงั .................................................................................................. 33 

25 ภาพตวัอยา่งการตอกหนงั 2 ............................................................................................... 34 

26 ภาพตวัอยา่งการติดแผน่หนงัสัตวล์งบนช้ินงาน ................................................................ 34 

27 ภาพตวัอยา่งการติดแผน่หนงัสัตวล์งบนช้ินงาน 2 ............................................................. 35 

28 ภาพตวัอยา่งการสร้างพื้นผวิพื้นหลงัและเคลือบสีโลหะชั้นแรก ........................................ 36 

29 ภาพตวัอยา่งการสร้างพื้นผวิพื้นระยะหลงัและเคลือบสีโลหะชั้นท่ี 2 ................................ 37 

30 ภาพตวัอยา่งการเคลือบสีโลหะชั้นท่ี 3 ............................................................................... 37 

31 ภาพตวัอยา่งการเก็บรายละเอียด ......................................................................................... 38 

32 ภาพตวัอยา่งการเก็บรายละเอียด 2 ...................................................................................... 39 

33 ภาพตวัอยา่งการเก็บรายละเอียด 3 ...................................................................................... 39 

34 ผลงานเสร็จสมบูรณ์ ........................................................................................................... 40 

35 ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 1 ................................................................... 43 

36 ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 2 ................................................................... 44 

37 ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 3 ................................................................... 45 

38 ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 4 ................................................................... 46 

39 ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 5 ................................................................... 47 

40 ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 1 ................................................................... 49 

41 ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 2 ................................................................... 50 

42 ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 3 ................................................................... 51 

43 ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 4 ................................................................... 52 

44 ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 5 ................................................................... 53 

45 ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 6 ................................................................... 54 



  ฏ 

 

46 ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 7 ................................................................... 55 

47 ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1  ......................................................................................... 58 

48 รายละเอียดผลงาน ............................................................................................................. 59 

49 รายละเอียดผลงาน 2 .......................................................................................................... 59 

50 ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 .......................................................................................... 60 

51 ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 .......................................................................................... 61 

52 ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 .......................................................................................... 62 

53 ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 .......................................................................................... 63 

54 ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 6  ......................................................................................... 64 

55 รายละเอียดผลงาน ............................................................................................................. 65 

56 รายละเอียดผลงาน 2 .......................................................................................................... 65 

57 ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 7 .......................................................................................... 66 

58 รายละเอียดผลงาน ............................................................................................................. 67 

59 รายละเอียดผลงาน 2 .......................................................................................................... 67 

60 ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 8  ......................................................................................... 68 

61 รายละเอียดผลงาน ............................................................................................................. 69 

62 รายละเอียดผลงาน 2 .......................................................................................................... 69 

 



  1 

บทที ่1  

บทน า 

 

ศิลปะนั้นคือแก่นแทข้องวฒันธรรม แสดงแก่นแทข้องชีวิตของสังคมปัจจุบนั เช่นเดียวกบั

ศิลปะสมยัอยธุยาไดแ้สดงชีวิตและวฒันธรรมของสมยัอยุธยา  ซ่ึงเด๋ียวน้ีเป็นประวติัศาสตร์ไปแลว้ 

วฒันธรรมของรัตนโกสินทร์ตอนต้น ก็เป็นประวติัศาสตร์ เป็นส่ิงท่ีเราต้องอนุรักษ์ ต้องศึกษา  

ถึงแมว้ฒันธรรมจะมีการสืบต่อกนัระหวา่งยุค แต่ก็มีการเปล่ียนแปลงมาโดยตลอดโดยการรับจาก

ภายนอก การพฒันาดว้ยตวัเอง ยิ่งในปัจจุบนัท่ีเราอยูใ่นยุคข่าวสาร  ยุค IT  ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่ง

รวดเร็วอยา่งยิ่งดว้ยแลว้รูปแบบของวฒันธรรมโลกดูจะครอบคลุมวฒันธรรมถ่ินจนเกือบมิด ถึงแม้

ในดา้นจิตใจท่ีเราภูมิใจว่าเป็นลกัษณะพิเศษของคนไทย การยิม้แยม้ โอบออ้มอารี ก็ก าลงัหมุนไป

ทุกที เพราะความบีบคั้นจากการด าเนินชีวติในสภาวะเศรษฐกิจท่ีเร่งรัดอยา่งเหลือเกินอยา่งทุกวนัน้ี1 

ศิลปวฒันธรรมและสังคมเป็นส่ิงคู่กนั มีความสอดคลอ้งดา้นเหตุและผลท่ีก าเนินร่วมกนั 

ความเปล่ียนแปลงของส่ิงใดส่ิงหน่ึงยอ่มส่งผลซ่ึงกนัและกนั เพราะทุกส่ิงทุกอยา่งด ารงอยูท่่ามกลาง

สายธารของเวลา 

ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

ความเปล่ียนแปลงย่อมเกิดข้ึนได้ในทุกสรรพส่ิง ไม่เวน้แต่ในด้านของวฒันธรรมและ

สังคม เพราะปัจจยัทั้งภายในและภายนอกส่งผลใหทุ้กส่ิงทุกอยา่งตอ้งกา้วเดินต่อไป มนัคือสัจธรรม

ของความจริง ดว้ยเหตุท่ีการพฒันาของประเทศไทย มีการพฒันาในด้านวตัถุเป็นหลกั ท าให้เกิด

ความเปล่ียนแปลงทั้งดา้นเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของคนไทย ทุกอย่างกา้วเดินไปอยา่งรวดเร็ว จนดู

เหมือนวา่ไปไดใ้นทางท่ีดีทุกๆดา้น แต่กลบักนั เพราะความเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วทางดา้นวตัถุกลบั
                                                           
1

 ชลดู น่ิมเสมอ การประชมุสมัมนาเน่ืองในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ (2546). 

ท่ีมา ท่ีเป็น ท่ีไป ของทศันศิลป์ในประเทศไทย : การประชมุสมัมนาเน่ืองในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร,. กรุงเทพฯ :, คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
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เกิดความไม่สมดุลในการพฒันาดา้นจิตใจ  ผลคือเกิดการถามหาตวัตนหรือรากเหงา้ของตวัเอง การ

ถามหาตวัตนในสังคมมกัเป็นค าถามท่ีเกิดข้ึนในหัวของขา้พเจา้เป็นประจ า จนเกิดเป็นการคน้ควา้

หาค าตอบโดยใชค้วามรู้ความสามรถทางดา้นศิลปะในการสรุปผลจากค าถามท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเอง 

ยอ้นกลบัไปในวยัเด็กซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีเสมือนโลกในอุดมคติของหลายๆคน ในช่วงนั้น

ขา้พเจา้ไดอ้าศยัอยูใ่นชนบทเล็กๆแห่งหน่ึงทางภาคใตข้องประเทศไทย (อ าเภอคีรีรัฐนิคม จงัหวดั 

สุราษฎร์ธานี) ทุกส่ิงทุกอยา่งเสมือนวา่เวลาเดินอยา่งเช่ืองชา้ การใชชี้วติแบบเด็กบา้นนอกคนหน่ึงท่ี

ช่ืนชอบเวลาเห็นคนขา้งบา้นเล้ียงววัและจูงววัผา่นหนา้บา้นทุกวนั และในแต่ละปีก็มีการฉายหลงั

ตะลุงในพื้นท่ีบริเวณสนามหญา้ของโรงเรียนวดันิลารามซ่ึงอยู่ขา้งบา้นของขา้พเจา้ ความสุขเล็กๆ

ในวยัเด็กเป็นเสมือนหยดน ้าทิพยท่ี์โปรดลงใจหวัใจของขา้พเจา้แมเ้ป็นแค่ความทรงจ าท่ีแสนสั้นแต่

ก็ท  าให้ค  านึงถึงและเปรียบเทียบกบัเวลาท่ีเร่งรีบในปัจจุบนั เพราะชีวิตตอ้งเดินต่อไป การมองเห็น

และยอมรับในความจริงของการเปล่ียนแปลง 

 ดว้ยเหตุน้ีขา้พเจา้จึงหยิบยกเร่ืองราวของสภาวะต่างๆในสังคมปัจจุบนัท่ีขา้พเจา้ไดส้ัมผสั

มาเป็นแรงกระตุน้ในการท างานโดยใชว้ธีิการสร้างสรรคง์านศิลปะแบบสัญลกัษณ์ท่ีใชรู้ปสัตวแ์ทน

ค่าคนในสังคม ผา่นกรรมรูปแบบและเทคนิคท่ีไดรั้บแรงบลัดาลใจจากหนงัตะลุง เป็นส่ือกลางใน

การแสดงออกซ่ึงทศันคติต่อวฒันธรรมและสังคมปัจจุบนัเพื่อเป็นเสมือนการบนัทึกยุคสมยัท่ี

ขา้พเจา้ด ารงอยู ่ซ่ึงมีทั้งความสับสน การต่อสู้และการเอาชีวิตรอด และสะกิดคนในสังคมปัจจุบนั

ใหต้ระหนกัถึงพลงัของความเปล่ียนแปลงท่ีถาโถมเขา้ใส่ในทุกสรรพส่ิง 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

ข้าพเจ้าต้องการสร้างงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยเพื่อสะท้อนอารมณ์ความรู้สึก และ

ทศันคติส่วนตวั ท่ีมีต่อสภาวการณ์ต่างๆทางวฒันธรรมและสังคมในปัจจุบนั โดยน ากล่ินอายของ

หนงัตะลุงทางภาคใตม้าประยกุตใ์ห้เป็นจิตรกรรมร่วมสมยัดว้ยวิธีการในแบบเฉพาะตวั   เพื่อเสนอ

วิธีคิดท่ีซ่อนอยู่ในหนังตะลุง  เป็นการสร้างโลกจ าลองข้ึนมาแทนค่าความเป็นโลกปัจจุบนัเหตุ

เพราะหนังตะลุง(หนงัเงา)เปรียบเสมือนส่ือชนิดหน่ึงของคนภาคใตท่ี้น าเสนอเร่ืองราวต่างๆทาง

สังคมมาเล่าต่อโดยการผสมนิยายเพื่อความบนัเทิงและสอนแง่คิดต่างๆให้ผูช้ม ดงันั้นหนงัตะลุงใน

รูปแบบจิตรกรรมของขา้พเจา้ก็มีจุดยนืเช่นเดียวกบัหนงัตะลุง(หนงัเงา) 
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แนวความคิดในการสร้างสรรค์ของการศึกษา 

ศิลปวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อการมีชีวิตอยู่ ซ่ึงตอ้งการความแน่นอนท่ามกลางความ

จริงของสัจธรรมคือความไม่แน่นอน ค่านิยมกบัชาติพนัธ์ุก็เป็นส่ิงท่ี เกิด - ดบั เช่นกนั สาระส าคญั

คือพลงัความเปล่ียนแปลงท่ีถาโถมเขา้ใส่ในทุกสรรพส่ิง  ซ่ึงท าให้มนุษยผ์ูด้  ารงอยู่ท่ามกลางสาย

ธารของเวลายอ่มตอ้งเรียนรู้และปรับตวัเขา้กบัความจริง ขา้พเจา้น ากระแสของความเปล่ียนแปลง

ทางวฒันธรรมมาสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม โดยหยิบยืมกล่ินอายของหนงัตะลุง (หนงัเงา) ทาง

ภาคใตม้าประยุกต์ สร้างสภาวะของการขบัเคล่ือน ในกระแสโลกปัจจุบนัให้ผูช้มไดต้ระหนกัใน 

สัจธรรมของการด ารงอยู ่

ขอบเขตของการศึกษา 

1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา  : น าเสนอเร่ืองราวทางวฒันธรรมและสังคมร่วมสมยัในปัจจุบนั 

มุ่งเน้นไปท่ีวิถีชีวิตของผูค้นในสังคมโดยใช้สัญลกัษณ์ของสัตวท่ี์มีความเก่ียวขอ้งกบัสังคมไทย

อย่างเช่น ววั หรือ ควาย มาเป็นตวัเล่าเร่ืองผ่านสภาวะอารมณ์ต่างๆซ่ึงเป็นแนวความคิดในแบบ

ค าถามปลายเปิดเพื่อใหผู้ช้มไดคิ้ดต่อ อนัมีผลเก่ียวเน่ืองจากรูปแบบการใชชี้วติของคนในสังคม  

 2.  ขอบเขตทางด้านรูปแบบ  :  สร้างสรรคเ์ป็นผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมยัในลกัษณะ

สองมิติ โดยไดรั้บแรงบนัดาลใจทางรูปจากหนงัตะลุงทางภาคใต ้อนัเป็นรากเหงา้ทางวฒันธรรม

ของขา้พเจา้ ดว้ยวิธีการตดัทอนและเสริมแต่งรูปทรงตามจินตนาการเพื่อขบัเน้นอารมณ์ในภาพให้

ไดด้ัง่ท่ีมีความตั้งใจอนัเป็นส่วนหน่ึงในการสะทอ้นทศันะคติท่ีไดรั้บจากแนวคิดและเน้ือหาสู่ผูช้ม 

3.  ขอบเขตทางด้านเทคนิค  :  สร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคและผสมการตดั ตอก 

ติด หนงัสัตว ์อนัไดห้ยบิยมืเทคนิควธีิการท าหนงัตะลุงทางภาคใต ้เพื่อน าเสนอเทคนิคอนัภาคภูมิใจ

ท่ีไดจ้ากภูมิปัญญาของช่างทอ้งถ่ินและเป็นการช่วยส่ือความหมายทางแนวคิดใหลึ้กซ้ึงข้ึน 

ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาและวิเคราะห์ชุดผลงานตอนศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ในหัวขอ้ “วฒันธรรม

พื้นถ่ินกบัวถีิร่วมสมยั ”  
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 2. ศึกษาความเปล่ียนแปลงทางสังคมรอบขา้งท่ีได้ประจกัษ์มา รวมทั้งมองโลกผ่านส่ือ

กระแสหลกัเช่น ทีว ีหรืออินเตอร์เน็ต อนัอยูใ่นชีวติประจ าวนัของขา้พเจา้ 

 3. ศึกษาการเล่าเร่ืองของหนงัตะลุง “นอ้งเด่ียว” ผา่นช่องทางอินเตอร์เน็ตเพื่อ วิเคราะห์ดา้น

เน้ือหา ล าดบัการเล่าเร่ือง และทศันธาตุ ทางรูปทรงของตวัหนงั แสง สี เสียง และอารมณ์ ในการ

แสดงของตวัหนงั 

4.  การสร้างภาพร่าง ดว้ยลายเส้นจากดินสอสี เพื่อจดัวางองคป์ระกอบในภาพ โดยเนน้การ

แสดงออกให้ตวัละครแสดงอารมณ์ออกมาในสภาวะอารมณ์ต่างๆท่ีไดส้ัมผสัจากเน้ือหาจากการ

วเิคราะห์ขอ้มูล 

5. สร้างสรรค์ผลงานจริง สร้างสรรค์ผลงานโดยยึดองค์ประกอบโดยรวมตามแบบร่าง 

พร้อมทั้งพฒันาผลงานในดา้นความลงตวัขององคป์ระกอบและทศันธาตุทางศิลปะ โดยเนน้ย  าเร่ือง

การแสดงออกทางอารมณ์ของงานใหป้ะทะกบัผูช้ม 

6. วเิคราะห์ผลง่านเพื่อพฒันาและต่อยอดในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดต่อไป 

วธีิการศึกษา 

1. ศึกษาขอ้มูล เก่ียวกบัปัญหาทางสังคมเร่ืองผลกระทบของความเปล่ียนแปลงจาก

โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์และอินเตอร์เน็ต  

2. ศึกษาคน้ควา้หาความหมายของโลกจริงกบัโลกท่ีเสมือนจริง 

3. วเิคราะห์ขอ้มูล และหาความสัมพนัธ์ของรูปแบบ เทคนิควธีิการ วสัดุ รวมทั้ง

แนวความคิด 

4.รวบรวมขอ้มูล และเรียบเรียงเป็นเอกสารประกอบผลงานวทิยานิพนธ์ 

ด้านวิธีการ : ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของขา้พเจา้อาศยักระบวนการท างานท่ีใชท้กัษะและ

เทคนิควธีิการในการสร้างสรรคผ์า่นกระบวนการทางจิตรกรรม 2 มิติ โดยผา่นขั้นตอน การตดั ตอก 

ติดทบั แผ่นหนงัและการระบายสี บีบสีอะครีลิค ซ่ึงเป็นเฉดสีทองในค่าน ้ าหนกัต่างๆท่ีขา้พเจา้ได้

คิดคน้ข้ึน 
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วธีิวทิยา 

การศึกษาภาคเอกสาร ประกอบดว้ย 

1. หนงัสือ ความเปล่ียนแปลงและความต่อเน่ืองในศิลปะการแสดงหนงัตะลุง โดย ปริตรตา 

เฉลมเผา่ กออนนัตกุล 

2. หนงัสือ จิตรกรรมขั้นสูง โดย รองศาสตราจารยอิ์ทธิพล ตั้งโฉลก 

3. หนงัสือ จิตวทิยาสังคม โดย อาจารยเ์ดโช สวนานนท์ 

4. หนงัสือ วฒันธรรมคือความหมาย โดย อคิน รพีพฒัน์ 

5. หนงัสือหวัเชือกววัชน โดย อาคม เดชทองค า 

ศิลปินท่ีไดรั้บแรงบนัดลใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

1. ถวลัย ์ดชันี 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ธณฤษภ ์ทิพยว์ารี 

3. ชูศกัด์ิ ศรีขวญั 

การศึกษาภาคสนาม 

สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลพร้อมซึมซบัทางอารมณ์ วิถีชีวิตสังคมใน

เมืองหลวง  วถีิชีวติปัจจุบนัท่ีบา้นเกิด (จงัหวดัสุราษฎร์ธานี) 

ศึกษาแรงบนัดาลใจจากสังคมและส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ตวัในทุกขณะจิตเพื่อวเิคราะห์ออกมาเป็น

สภาวะอารมณ์ต่างๆ 

แหล่งข้อมูลของการศึกษา 

1.วถีิชีวติรอบๆตวั 

2. ศึกษาจากส่ิงท่ีไดพ้บเห็นในส่ือต่างๆเช่น โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต หนงัสือพิมพ ์

3.  ศึกษาโดยการชมงานศิลปะในหอศิลป์หรือพื้นท่ีจดัแสดงอ่ืนๆ 
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อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการค้นคว้า 

1. อุปกรณ์ในส่วนของการคน้ควา้หาขอ้มูล ประกอบดว้ย คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์ กลอ้ง

ถ่ายรูป ดินสอ  และสมุดบนัทึก  

2. อุปกรณ์ในส่วนของการเตรียมพื้นผวิ ประกอบดว้ย เฟรม ผา้ใบ และสีอะครีลิค  

3. อุปกรณ์ในส่วนของการท าภาพร่างและผลงานจริง ประกอบดว้ย  สีอะครีลิคเฉดสีโลหะ 

จ าพวกสีทอง สีทองแดง สีมุก พู่กนั หลอดบีบสี จานสี และถงัน ้ า หนงัสัตวฟ์อกแลว้ เช่นจ าพวก

หนงัววั หนงัหมู หนงัจระเข ้
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บทที ่2  

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง 

ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ “ วฒันธรรมสังคมร่วมสมยั ” เป็นการน าเสนอแนวความคิดและ

เร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลกัๆ2โครงสร้างใหญ่ คือในดา้นของค าวา่วฒันธรรม และอีกส่วนหน่ึงคือ

เร่ืองราวความหมายของสังคมร่วมสมยั  

หากจะกล่าวถึงวฒันธรรมถือเป็นค าท่ีตีความหมายไดก้วา้ง ซ่ึงหลายคนไดนิ้ยามและให้

ความหมายไวห้ลายรูปแบบ  อาทิ E. B. Tylor, ( ค.ศ. 1832-1917) ไดนิ้ยามว่า “วฒันธรรม หรือ  

อารยธรรม  คือองคร์วมท่ีซบัซ้อน ซ่ึงรวมถึงความรู้ ความเช่ือ ศิลปะ ศิลปกรรม กฎหมาย ประเพณี 

ความสามารถและลกัษณะนิสัยอ่ืนๆท่ีคนไดรั้บมาในฐานะท่ีเป็นสมาชิกคนหน่ึงของสังคม” (ขอ้มูล

ค ากล่าวจากหนงัสือ วฒันธรรมคือความหมาย โดย อคิน รพีพฒัน์) จากนั้นหนงัสือเล่มน้ียงัไดใ้ห้

ขอ้มูลท่ีน่าสนใจไวว้่า  ศาสตราจารยช์าร์ลส์  เอฟ  คายส์ ไดแ้ยกความหมายจากปรากฏใช้อยู่ใน

ปัจจุบนัโดยนกัวชิาการส านกัต่างๆออกเป็น5กลุ่มดงัต่อไปน้ี 

1.วฒันธรรมคือรูปแบบของปรากฏการณ์และเหตุการณ์ท่ีได้สังเกตเห็น(pattern of 

observed events) ท่ีเป็นทศันะของนักพฤติกรรมศาสตร์(behaviorist)และวตัถุนิยม ศาสตร์คายส์

ประชดวา่ในกรณีน้ีวฒันธรรมมีอยูเ่พื่อใหค้นรอบขา้งมอง ไม่ไดมี้ไวส้ าหรับผูถู้กศึกษาวิจยั (เจา้ของ

วฒันธรรม)ใช ้

2. วฒันธรรมในฐานะเป็นบุคลิกภาพ ความหมายน้ีเป็นความหมายท่ีนกัมานุษยวิทยาส านกั 

“ วฒันธรรมและบุคลิกภาพ ” (culture and personality) ใช ้นกัจิตวทิยาจ านวนหน่ึงก็ใชด้ว้ย 

3. วฒันธรรมคือการรับรู้ นกัมานุษยวทิยากลุ่มท่ีเรียกคนเองวา่ “ นกัมานุษยวิทยาส านกัการ

รับรู้ ” (cognitive anthropologists) ยดึถือความหมายน้ี 

4. วฒันธรรมคือโครงสร้างพื้นฐานของจิตมนุษย์ น่ีเป็นความหมายท่ีเลวี สโตรส นัก

มานุษยวทิยาผูย้ิง่ใหญ่ของฝร่ังเศสใช ้
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5. วฒันธรรมคือความหมาย (อนัเป็นท่ีรู้กนัทัว่ไป หรือเป็นสาธารณะ) ศาสตราจารยค์ายส์

กล่าวไวเ้ป็นภาษาองักฤษวา่ “ culture as (public) meaning ”2 

 ส าหรับบุคคลส าคญัในวงการศิลปะร่วมสมยัของไทย ศาสตราจารยเ์กียรติคุณชลูด น่ิม

เสมอไดก้ล่าวถึงความหมายของ “ วฒันธรรม ”  ในเอกสารประกอบรายวิชาสัมมนาทศันศิลป์ของ

ภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า 

“วฒันธรรมคือ  “ วิถีชีวิต”ของสังคมหน่ึง ประกอบไปด้วยแนวคิด ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีและศิลปะในบรรดาส่วนประกอบทั้งหลายเหล่าน้ี ศิลปะเป็นส่วนส าคญัสุด เป็นกิจกรรม

ทางพุทธิปัญญาท่ีสามารถแสดงแก่นแท้หรือชีวิตภายในของสังคมได้อย่างลึกซ้ึงยิ่ง ส่วน

ขนบธรรมเนียม ประเพณี แนวความคิด ความเช่ือ ฯลฯ นั้น ลว้นถูกกลัน่กรองมาแสดงไวใ้นศิลปะ

ทั้งส้ิน ”3 

 ดงัท่ีได้กล่าวขา้งตน้ในเร่ืองการนิยามของค าว่า วฒันธรรม ประจกัษ์ไดว้่ามีการนิยามใน

หลายๆรูปแบบในส่วนตวัขา้พเจา้มองว่า วฒันธรรม มีความหมายครอบคลุมทุกส่ิงอย่างตามท่ีได้

ยกตวัอย่างมา วฒันธรรม คือส่ิงท่ีขาดไม่ได้ในทุกๆสังคมมนุษย์ สามารถเปล่ียนแปลงได้ตาม

กาลเวลา และมีการพฒันาในตวัมนัเองอย่างต่อเน่ืองทั้งแรงกระตุน้ภายในและภายนอก อนัมีผล

เก่ียวเน่ืองกบั  “ สังคม ”  

 “ สังคม ”  คือการอยู่รวมกนัของมนุษยโ์ดยมีลกัษณะความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัหลาย

รูปแบบ สังคมมีหลายยุคหลายสมยั หลากหลายเช้ือชาติ ในท่ีน้ีขอกล่าวถึงสังคมปัจจุบนัท่ีความ

                                                           
2

 ม.ร.ว. อคิน รพีพฒัน์ (2551). วฒันธรรมคือความหมาย : ทฤษฎีและวิธีการของคลิฟฟอร์ด เกียร์ซ / อคิน รพีพฒัน์ เขียน. 

กรุงเทพฯ :, ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). 

  

3
 ชลดู น่ิมเสมอ (2548). "วฒันธรรมกบัศิลปะ." เอกสารประกอบรายวิชาสมัมนาทศันศิลป์ ภาควิชาศิลปะไทย คณะ

จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร: 6. 
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หลากหลายมี ทั้ งด้านความคิด การกินอยู่ การใช้ชีวิต หากจะแบ่งแยกคงแยกได้หลากหลาย

หมวดหมู่ ขา้พเจา้ขอเรียกรวมๆวา่เป็นสังคมร่วมสมยั 

 ค าวา่  “ ร่วมสมยั ”  หนงัสือเอกภาวะในทฤษฎีสังคมร่วมสมยัของ ศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญอิน

โอฬาร ได้เขียนไวว้่า อะกมัเบ็น( Agamben 2009:39-54)แสดงความคิดเห็นว่า “ร่วมสมยั” คือ 

ความสัมพนัธ์ท่ีเฉพาะเจาะจงเฉพาะตวักบัยุคสมยัของตวัเอง เป็นความสัมพนัธ์ท่ีทั้งผูกพนัและ

ขณะเดียวกนัก็เหินห่างไปจากยคุสมยัของตวัเอง” ความหมายของ “ร่วมสมยั” ในลกัษณะน้ีคลา้ยกบั

ทรรศนะของนีทเซอ,นกัปรัชญาชาวเยอรมนั, กล่าวคือ “เป็นความสัมพนัธ์แบบผิดเวลา ผิดยุคสมยั 

หากไม่ช้าก็เร็วไป ไม่มีความพอดี”  ร่วมสมยัจึงหมายถึงความสัมพนัธ์กบัเวลาท่ีผกูพนัในลกัษณะ

ของความไม่ต่อเน่ืองและการเกิดข้ึนอยา่งผิดยุคสมยั ร่วมสมยัคือความสัมพนัธ์กบัเวลาท่ีเรามีชีวิต

อยู ่แต่มีไดท้  าทุกอยา่งตามยุคสมยั ร่วมสมยัจึงเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งชีวิตท่ีเจอะจงเฉพาะตวัเรา

กบัยุคสมยัของตวัเอง เห็นถึงความพร่ามวั ความไม่ชดัเจนและความมืดบอดของยุคสมยัท่ีตวัเองมี

ชีวติอยู ่นัน่คือ สามารถตั้งค  าถามกบัยคุสมยัของตวัเอง4 

 “วฒันธรรมสังคมร่วมสมัย” คือวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับสังคมปัจจุบัน ท่ีมีความ

คลุมเครือหาความชัดเจนไม่ได้ เป็นสังคมท่ีมีความหลากหลายมีโครงสร้างท่ีซับซ้อนมีความ

ผสมผสานและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยขา้พเจา้ใชห้นงัตะลุงทางภาคใตเ้ป็นการแทนค่าของ

วฒันธรรม เหตุเพราะมีความเก่ียวเน่ืองรวมทั้งความทรงจ าในวยัเด็กและบ่งบอกความเป็นทอ้งถ่ิน

ของตวัขา้พเจา้ไดอ้ย่างชดัเจน ขา้พเจา้ใช้สัญลกัษณ์ของสัตว ์(สัตวกี์บ) เป็นตวัส่ือถึงสังคมมนุษย ์

เพราะโดยส่วนมากแลว้ ววัหรือควายรวมทั้งสัตวกี์บทัว่ไปมกัอยูร่วมกนัเป็นฝงูเฉกเช่นมนุษยท่ี์เป็น

สัตวส์ังคมเช่นกนัโครงสร้างโดยรวมทางสังคมจึงมีความอุปมาอุปมยัถึงกนัและกนัได ้

 

 

                                                           
4

 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2558). เอกภาวะในทฤษฎีสงัคมร่วมสมยั = Singularity in contemporary social theories 

/ ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร,. กรุงเทพฯ :, วิภาษา. 
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ทีม่าของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของขา้พเจา้ เป็นการแสดงออกทางทศันคติ ความรู้สึก และ

จินตนาการส่วนตวัต่อวถีิชีวติของคนในสังคมไทย และมองเห็นการหลัง่ไหลของกระแสวฒันธรรม

ต่างชาติท่ีเขา้มาทุกซอกทุกมุมองคนไทยโดยผ่านช่องทางส่ือกระแสหลกัต่างๆ  เพราะวฒันธรรม

และสังคมยอ่มเก่ียวขอ้งและเดินควบคู่กนัไป  ผลของการถ่ายเททางวฒันธรรมส่งผลต่อการด าเนิน

ชีวิตของคนในสังคม  ขา้พเจา้มองเห็นการด้ินรนเพื่อเอาชีวิตรอดของคนในสังคมรอบๆตวัขา้พเจา้

หรือแมต้วัขา้พเจา้เองก็เช่นกนั  มองเห็นการหารากเหงา้ความเป็นตวัตนท่ีแทจ้ริงของตวัเอง ดว้ยการ

เล็งเห็นและรู้สึกต่อวิถีทางสังคมก่อเกิดเป็นแรงบนัดาลใจการสร้างสรรค์และส่ือสารผ่านผลงาน

ศิลปะโดยการหยิบยืมรูปแบบและแนวคิดหนงัตะลุงทางภาคใตอ้นัเป็นแหล่งก าเนิดของขา้พเจา้มา

สร้างสรรค์ในรูปแบบจิตรกรรมท่ีขา้พเจา้ถนดั  ก่อเกิดเป็นลกัษณะเฉพาะตวัท่ีเกิดจากจินตนาการ

ส่วนตวัเล่าเร่ืองผา่นแรงบลัดาลใจขา้งตน้  ผสมผสานประเพณีทอ้งถ่ินของไทย ขบัเน้นความรู้สึก

ของภาพผ่านตวัละครท่ีเป็นสัตวแ์ละตวัละครท่ีแสดงถึงความนิยมในปัจจุบนั  เพื่อแสดงถึงสภาวะ

อารมณ์แห่งการขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้ของวฒันธรรมและสังคม 

ทศันคติทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์  

“ศิลปะเป็นส่ือจากการสร้างสรรค์ของศิลปินท่ีแสดงออกถึงความงาม อารมณ์ ความรู้สึก 

ความดี และความจริงซ่ึงประจกัษแ์จง้ข้ึนมาในจิตใจของศิลปินเอง”5 

 ศิลปะ วฒันธรรม  และสังคม  ยอ่มควบคู่กนั  การแปรเปล่ียนของส่ิงใดส่ิงหน่ึงยอ่มส่งผล

ซ่ึงกนัและกนั  ขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรคง์านศิลปะท่ีบอกเล่าและสร้างค าถามปลายเปิดไวใ้นงานทุกช้ิน 

ส่วนหน่ึงเพื่อจดบนัทึกความเป็นสังคมร่วมสมยัในปัจจุบนัเพื่อคนรุ่นหลงัได้ศึกษาพร้อมกบัตั้ง

ค  าถามปลายเปิดใหค้นยคุปัจจุบนัตระหนกัเห็นถึงกระแสทางสังคมเพื่อใชส้ติ  และปัญญาในการน า

                                                           
5

 อิทธิพล ตัง้โฉลก (2550). แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมขัน้สงู / อิทธิพล ตัง้โฉลก,. กรุงเทพฯ :, อมรินทร์พริน้ติง้

แอนด์พบัลิเคชัน่. 
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ทางชีวิต  ไม่หลงและยึดติด  เพราะสัจจะธรรมของเวลาคือการกา้วไปขา้งหนา้  ผลของการกา้วไป

ขา้งหนา้ยอ่มเกิดความเปล่ียนแปลง ซ่ึงน่ีคือกฎของความจริง  

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของขา้พเจา้เร่ิมตน้จากตวัเทคนิคและรูปแบบ นั่นคือการได้

แรงบนัดาลใจมาจากหนังตะลุงแลว้มาปรับเปล่ียน ลดทอน เพิ่มเติม ตามจินตนาการของขา้พเจา้

ออกมาเป็นรูปแบบเฉพาะตัว เหตุท่ีกล่าวถึงรูปแบบและเทคนิคเพราะทั้ งสองส่วนน้ีเป็นทั้ ง 

จุดเร่ิม ตน้และเป็นสาระในงานขา้พเจา้ เพราะทั้งสองส่วนน้ีเปรียบเสมือนความเป็นทอ้งถ่ิน ความ

เป็นตวัตนของขา้พเจา้ ทุกเร่ืองราวท่ีขา้พเจา้ไดส้ัมผสัจากเหตุปัจจยัต่างๆทางวฒันธรรมร่วมสมยั

และสังคมร่วมสมยั ล้วนถูกถ่ายทอดผ่านรูปแบบและเทคนิคความเป็นพื้นถ่ินเช่นนั้น หน่ึงใน

แนวคิดท่ีซ่อนอยู่ในงานทุกช้ินคือการให้ผูช้มไดเ้ห็นถึงมุมมองของคนพื้นถ่ินคนหน่ึงท่ีก าลงัจอ้ง

มองความเปล่ียนไปและผลกระทบต่อความเป็นร่วมสมยัถึงแมเ้ป็นแค่ทศันคติเล็กๆของคนพื้นถ่ิน

อย่างขา้พเจา้ แต่ขา้พเจา้มีความเช่ือว่าพลงัในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะคือกระบอกเสียงเล็กๆท่ี

คอยกระซิบคนในสังคมใหต้ระหนกัถึง 

อทิธิพลทีไ่ด้รับจากส่ือ 

ส่ือ  (Media)  เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีน าเสนอเน้ือหาของสาร  ไม่ว่าจะเป็นข่าว  ขอ้มูล

บนัเทิงหรือโฆษณาไปสู่ผูบ้ริโภค  การเปล่ียนแปลงระบบเทคโนโลยีน ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงของ

รูปแบบส่ือท่ีพฒันาใหดี้ข้ึน  นบัจากส่ือบุคคลท่ีเปล่ียนแปลงเป็นส่ือส่ิงพิมพ ์ และส่ือส่ิงพิมพพ์ฒันา

เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ ส่ือวิทยุและส่ือโทรทัศน์ ในปัจจุบนัการพฒันาระบบเทคโนโลยีไม่

หยดุน่ิง ส่ืออินเทอร์เน็ตพฒันาข้ึนมาเพื่อการติดต่อส่ือสารเพิ่มข้ึน ดงันั้นกล่าวไดว้า่การเปล่ียนแปลง

ของระบบเทคโนโลยีสามารถแบ่งส่ือออกเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะของการใช้ส่ือเพื่อการ

กระจายเสียงวทิยโุทรทศัน์ คือ ส่ือแบบดั้งเดิม และส่ือใหม่6 

 สังคมไทยในปัจจุบนัมีการพฒันาดา้นวตัถุอยา่งต่อเน่ือง  มีความเจริญทางเทคโนโลยี  และ

การส่ือสารท่ีเปิดกวา้งข้ึน  มีหลากหลายช่องทางในการรับสารจากอีกท่ีหน่ึงต่อให้เราไม่เคยไปก็
                                                           
6

 พรจิต  สมบติัพานิช (2560 ). "ความหมายของสื่อ,." Retrieved 22 พฤศจิกายน, from 

http://photsanan.blogspot.com. 
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ตาม สารนั้นๆท่ีส่งมาก าให้เราทราบและเรียนรู้มนัได ้  การอยู่ร่วมกนัโลกแห่งความจริงและโลก

เสมือนจริงเดินทางควบคู่กนัไปอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ ผูท่ี้หลงมวัเมากบัมายาท่ีมากบัส่ือย่อมเป็น

เหยื่อของส่ือนั้นๆ แบบไม่รู้ตวั การรับขอ้มูลข่าวสารทั้งจาก  อินเตอร์เน็ต โทรทศัน์  หรือ

หนงัสือพิมพ ์ มีผลต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมพื้นถ่ิน วถีิชีวติ  รวมทั้งทางดา้นพฤติกรรมของคน

ในสังคม เช่นเกิดเป็นพฤติกรรมเลียนแบบ ค่านิยมต่างๆ กระแสวตัถุนิยม และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซ่ึง

ปัญหาเหล่าน้ีขา้พเจา้มองเห็น และรับรู้ไดจ้ากชีวิตประจ าวนั บุคคลรอบขา้ง หรือแมต้วัขา้พเจา้เอง

ในกระจก หากจะหลีกเล่ียงคงยากในการไม่ยอมรับมนัเพราะส่ือก็เป็นเสมือนดาบสองคม มีทั้งขอ้ดี

และขอ้เสีย การเรียนรู้ เขา้ใจ และใชส่ื้ออยา่งมีสติ จึงเป็นส่ิงส าคญัของคนในปัจจุบนั 

 ในผลงานของขา้พเจา้ ส่ือเป็นทั้งแหล่งขอ้มูล แรงบนัดาลใจและการแสดงออก โดยส่ือ

ออนไลน์เป็นตวัเช่ือมในการรับชมหนงัตะลุงซ่ึงเป็นทั้งการพกัผ่อน และเก็บขอ้มูลไปในตวั เป็น

แรงบันดาลใจคือข่าวสารหรือการถ่ายเทวฒันธรรมท่ีมาจากส่ือ ข้าพเจ้าสามารถติดตามความ

เคล่ือนไหวแลว้ปรับเปล่ียนเป็นความรู้สึกเพื่อถ่ายทอด สร้างสรรค ์เป็นงาน ซ่ึงก็เป็นช่องทางหน่ึง

ในการใหข้อ้มูลชั้นรองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

อทิธิพลจากประเพณวีวัชนทางภาคใต้ 

ประเพณีววัชนเป็นประเพณีท่ีรู้จกักนัดีของคนใต ้การชนววัมีสถานะเป็นวฒันธรรม

พื้นบา้นท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเช่ือ ทศันคติ ค่านิยม บุคลิกภาพ และวถีิชีวติของคนปักษใ์ต ้ ความ

ผกูพนัระหวา่ง คนกบัสัตวแ์ละวถีิชีวติท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเกษตร เพราะแต่เดิม ผูค้นเล้ียงววัหรือ

ควายเพื่อช่วยในการเกษตร ต่อมาเม่ือมิติของเวลาท่ีเปล่ียนไปท าใหเ้กิดเป็นประเพณีชนววัข้ึนมา ใน

ตอนแรกมุ่งเพียงเพื่อการสันทนาการ หลงัฤดูกาลไถนาและเก็บเก่ียว หลงัจากนั้นก็มีการพฒันามา

เป็นกีฬาประจ าถ่ินท่ีของชาวปักษใ์ต ้ต่อมามีปัจจยัอ่ืนๆมาเก่ียวเน่ือง การชนววัแปรเปล่ียนอยูใ่น

สภาวะของความก ากวมระหวา่ง การชนววักบัอาชีพ การสันทนาการ ธุรกิจ  การพนนั  ยิง่บริบท

ของการชนววัเพิ่มความซบัซ้อนมากเพียงใด ก็ยิง่ท  าใหก้ารชนววัมีสถานะเป็นคติชนท่ีสมบูรณ์มาก

ยิง่ข้ึน   

ดงันั้น การชนววัไม่ไดเ้ป็นเพียงการกีฬาท่ีเนน้นนัทนาการเพียงอยา่งเดียวแต่แฝงไปดว้ย

การบ่งช้ีถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัววั  บ่งบอกถึงลกัษณะนิสัย วธีิคิด ของคนปักษใ์ตไ้ดอี้ก
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มุมมองหน่ึง การหยบิยกแรงบนัดาลใจจากประเพณีชนววัเพื่อส่ือทศันคติในเร่ืองการแทนค่า

ระหวา่งคนกบัสัตวกี์บ เปรียบเทียบระหวา่งสังคมของคนและความเป็นฝงูของสัตวกี์บ จึงเป็นหน่ึง

ในความส าคญัท่ีขา้พเจา้ไดพ้ยายามเช่ือมโยงใหเ้ห็นภายในงานสร้างสรรคเ์พื่อสะทอ้นความหมายท่ี

แฝงอยูใ่นประเพณีชนววัออกมาในงานศิลปะ 

7 

ภาพท่ี 1 ภาพตวัอยา่งประเพณีววัชนทางภาคใต ้

อทิธิพลทีไ่ด้รับแรงบันดาลใจจากศิลปกรรม 

หากจะกล่าวถึงแรงบนัดาลใจแรกจากงานศิลปกรรม ขอเอ่ยถึงงานศิลปกรรมภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินของภาคใต(้อนัเป็นบา้นเกิดของตวัขา้พเจา้) นัน่คือ “หนงัตะลุง” 

หนังตะลุง คือ  ศิลปะการแสดงประจ าทอ้งถ่ินอยา่งหน่ึงของภาคใต ้  เป็นการเล่าเร่ืองราวท่ี

ผูกร้อยเป็นนิยายด าเนินเร่ืองด้วยบทร้อยกรอง  ท่ีขบัร้องเป็นส าเนียงท้องถ่ินหรือท่ีเรียกกันว่า  

                                                           
7

 ( 2560). "ววัชน,." Retrieved 26 พฤศจิกายน from 

http://media.komchadluek.net/img/size1/2017/03/26/89dafk7bdagbkfegkcffa.jpg. 
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“การว่าบท”  มีบทสนทนาแทรกเป็นระยะ และใช้การแสดงเงาบนจอผา้เป็นส่ิงดึงดูดสายตาของ

ผูช้ม ซ่ึงการวา่บท การสนทนา และการแสดงเงาน้ี  นายหนงัตะลุงเป็นคนแสดงเองทั้งหมด8 

หนงัตะลุงมีความสัมพนัธ์กบัผูค้นภาคใตข้องประเทศไทยมาชา้นาน  ความเป็นมาของหนงั

ตะลุงเป็นส่ิงท่ีไม่มีหลกัฐานบนัทึกไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีฐานขอ้มูลหลายฐาน หน่ึงในหลกัฐานท่ีมี

การบนัทึกไวคื้อของสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ   (ในต านานละครอิเหนา  ฉบบัพิมพ ์ 

พ.ศ.2506) ซ่ึงทรงกล่าวว่า  หนังตะลุงเป็นการละเล่นซ่ึงเพิ่งมีการประดิษฐ์ข้ึนในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(2411-2453)โดยชาวบา้นควนพร้าว จงัหวดัพทัลุงซ่ึง

เลียนแบบมาจากหนงัของชวาแต่ว่าเปล่ียนเป็นแสดงเร่ืองไทยๆ และยงัทรงบนัทึกไวด้ว้ยวา่มีการ

แสดงหนงัตะลุงถวายหนา้พระท่ีนัง่เป็นคร้ังแรกในสมยัรัชกาลท่ี5 ปี พ.ศ. 2419 และตั้งแต่นั้นเป็น

ตน้มาจึงเป็นท่ีรู้จกักนัในนามของหนงัพทัลุง หรือเรียกสั้นๆวา่หนงัตะลุง9 

การแสดงหนงัตะลุง คือการเชิด  “ ตวัหนงั ”  และพากยห์นงั โดยท่ีนายหนงัจะวางตวัหนงั

ซ่ึงมีลกัษณะแบนราบทาบกบัจอผา้ ตวัหนงัสร้างมาจากหนงัสัตวเ์ป็นแผ่นเรียบแลว้น าไป ตดั ฉลุ  

และแกะเป็นลวดลายประกอบ  บทบาทหน้าท่ีหน่ึงของหนังตะลุงคือการถ่ายทอดทศันคติและ

ค่านิยมทางวฒันธรรม แนวคิดหลกัของหนงัตะลุงหน่ึงเร่ืองคือการสอนให้ทราบผลของการกระท า  

นัน่คือ ท าดีไดดี้ ท าชัว่ได ้

 อิทธิพลจากวฒันธรรมการเล่นหนงัตะลุงส่งผลต่อผลงานการสร้างสรรค ์ ชุดวิทยานิพนธ์  

“ วฒันธรรมสังคมร่วมสมยั ” เป็นอยา่งมาก เพราะเป็นทั้งสัญลกัษณ์ทางความหมายท่ีส่ือไปถึงความ

เป็นวฒันธรรมทอ้งถ่ินทางภาคใตแ้ละเป็นรูปแบบ  เทคนิค  ทางกายภาพท่ีเห็นไดช้ดัเจนในผลงาน 

                                                           
8

 อาจารย์พว่ง บษุรารัตน์ (2560). "ความรู้เร่ือง หนงัตะลงุ อนสุรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ,." Retrieved 2 พฤศจิกายน 

from http://th.wikipedia.org. 

  

9
 สถาบนัไทยคดีศกึษา., ม. (2525). สองศตวรรษรัตนโกสินทร์ : ความเปลี่ยนแปลงของสงัคมไทย / สถาบนัไทยคดีศกึษา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ :, [ม.ป.พ.]. 
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ในดา้นรูปแบบขา้พเจา้ไดใ้ชคุ้ณลกัษณะเด่นของหนงัตะลุงมาปรับใช ้อาทิ การออกแบบตวัละครท่ี

มีความเรียบง่ายโดยมีลักษณะเป็นภาพสองมิติ มีความเด่นชัดในของแสงและเงาท่ีตดักันอย่าง

ชดัเจน ดา้นเทคนิคเป็นอีกหน่ึงจุดเด่นในงานท่ีขา้พเจา้ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากหนงัตะลุงไม่ว่าจะ

เป็นการใช้แผ่นหนังสัตว์มาตอกด้วยอุปกรณ์ท่ีช่ือว่า ตุ๊ดตู่ ในการเดินเส้นของตวัละครซ่ึงวิธีน้ี

ข้าพเจ้าได้เรียนรู้กรรมวิธีจากครูหนังท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จากการเรียนรู้การตอกตามหลัก

ประเพณี จนกลายมาเป็นปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางของตวัเอง นอกจากทางกายภาพท่ีขา้พเจา้ได้

เรียนรู้และปรับใชจ้ากหนงัตะลุง แต่วธีิการด าเนินเร่ืองภายในตวังานก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ

อิทธิพลจากหนังตะลุงเช่นกัน ดังนั้ นจะเห็นได้ว่า หนังตะลุงมีอิทธิพลอย่างสูงในผลงานชุด  

 “ วฒันธรรมสังคมร่วมสมยั ” ไม่วา่ในดา้นรูปแบบ เทคนิค หรือลกัษณะของการล าดบัภาพ 

 

 

     

   ภาพท่ี 2  ภาพตวัอยา่งหนงัตะลุง     ภาพท่ี 3  ภาพตวัอยา่งหนงัตะลุง 2 
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  ภาพท่ี 4 ภาพตวัอยา่งการแสดงหนงัตะลุง10 

 

 

ภาพท่ี 5 ภาพตวัอยา่งการแสดงหนงัตะลุง 211 

                                                           
10

 ( 2560). "หนงัตะลงุน้องเด่ียว,." Retrieved 27 พฤศจิกายน from 

http://www.hu.ac.th/press/images_upload/20133416452.jpg. 

  

11
 (2560). "หนงัตะลงุ,." Retrieved 27 พฤศจิกายน from 

http://www.thaimedallion.com/mainweb/images/special.jpg. 
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อทิธิพลจากศิลปิน  ถวลัย์  ดัชนี 

 “ ผมเขียนรูป เหมือนลมหายใจรินผา่นความงามของสุนทรียภาพ 

ความล ้าลึกสุดหยัง่ของจินตนาการ พลงัขลงัเร้นลบัเร้าสัมผสั 

อ่ิมเอิบไปดว้ยความรู้สึกทุกสภาวะอารมณ์ของมนุษยแ์ละสัตว ์

ปลอบประโลมดว้ย ความหวงั หวา่นศรัทธา ปลัง่ปิติ และ 

ขมข่ืนช่ืนหวาน ดุดนัดุจเสียงอสุนีบาต อ่อนโยนเหมือนปุยเมฆ 

ยามอรุญรุ่ง ร้อนแรงเหมือนเพลิงนรการต ์ฉ ่าชุ่มเยน็ เหมือน 

น ้าพุบนภูเขาสูง ซ่ือใส่ประดุจหยาดน ้าคา้งแรกบนแกม้กาลเวลา 

มวลสารปริมาตรของเส้น ส าแดงชีวติโลดแล่นบนทอ้งทุ่งมโนทศัน์ 

เริงแจรง ดว้ยจิตวิญญาณ สงบระงบั สันโดษสมถะดว้ยสมาธิจิต 

จากพุทธปรัชญาประจกัษ ์”12 

ดร. ถวลัย ์ดชันี เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์ (จิตรกรรม) ชีวิตส่วนตวัของท่านเป็น

คนสมถะ เป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมา มองโลกในแง่ดีมีอารมณ์ขนัและท่ีส าคญัท่านเป็นคนขยนั 

ท่านน าปรัชญาธรรมในพุทธศาสนามาเป็นแรงบนัดาลใจในการท างานศิลปะ งานศิลปะของท่าน

เต็มเป่ียมไปด้วยพลังในการแสดงออก รูปแบบผลงานโดยหลักแล้วมีการขับเน้นกล้ามเน้ือ

ผสมผสานลายกนกในแบบเฉพาะตวั เน้ือหาทางแนวคิดน าเสนอพุทธปรัชญา ขา้พเจา้ไดรั้บอิทธิพล

ในดา้นการสร้างรูปทรงของตวัละครจาก ดร.ถวลัย ์ดชันี กล่าวคือ ผลงานของขา้พเจา้มีความจ าเป็น

ในการแสดงออกทางดา้นสภาวะอารมณ์ความเคล่ือนไหว และแสดงออกทางดา้นก าลงัของตวัละคร

ท่ีหนกัแน่น เด็ดเด่ียว การเรียนรู้เร่ืองการขบัเนน้กลา้มเน้ือในสัตว ์การแสดงออกทางอารมณ์ของสี

หนา้สัตว ์ของดร.ถวลัย ์ดชันี จึงมีความส าคญัเป็นอนัมากท่ีขา้พเจา้ตอ้งมีตน้แบบระหวา่งการศึกษา

เพื่อน าทางไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีตนเองไดต้ั้งเอาไว ้

 
                                                           
12

 (2560). "ถวลัย์ ดชันี,." Retrieved 27 พฤศจิกายน from http://www.iurban.in.th/people/rip-thawan-

duchanee/. 
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ภาพท่ี 6 ภาพตวัอยา่งดร.ถวลัย ์ดชันี13 

 

ภาพท่ี 7 ภาพตวัอยา่งผลงานดร.ถวลัย ์ดชันี ช่ือภาพ “กระทิง” เทคนิค สีน ้ามนั14 

                                                           
13

 ถวลัย์ ดชันี (2560). "ถวลัย์ ดชันี." Retrieved 27 พฤศจิกายน from http://www.iurban.in.th/people/rip-

thawan-duchanee/. 

  

14
 ( 2560). "ถวลัย์ ดชันี,." Retrieved 27 พฤศจิกายน from 

www.pralanna.com/shoppage.php?shopid=522854. 
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อทิธิพลจากศิลปิน ธณฤษภ์  ทพิย์วารี 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ธณฤษภ ์ ทิพยว์ารี  เป็นอาจารยป์ระจ าเอกจิตรกรรม  คณะจิตรกรรม 

ประติมากรรมและภาพพิมพ ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  ท่านท างานศิลปะมาโดยต่อเน่ือง  ดว้ยความ

มานะ และมีความขยนัสูง  เป็นหน่ึงในศิลปินท่ีมีผลงานเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่น  ทั้งดา้นเทคนิคและ

สี ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้วิธีคิด  วิธีสร้างสรรคผ์ลงานจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ธณฤษภ ์  ทิพยว์ารี  มาเป็น

เวลาต่อเน่ืองเป็นเวลา 5 ปี อิทธิพลทางวธีิคิดมีความจ าเป็นอยา่งสูงส าหรับการสร้างสรรคศิ์ลปะ เหตุ

เพราะ ความเขา้ใจในวิธีคิด  และการวิเคราะห์ผลงาน  จึงน าไปสู่การพฒันาท่ีต่อเน่ือง  ส่งผลให้

ผลงานมีความกา้วหนา้ เหตุเน่ืองจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ธณฤษภ์  ทิพยว์ารี  มีถ่ินก าเนิดอยู ่ ท่ี

จงัหวดัสงขลา  ซ่ึงถือวา่อยูใ่นภูมิภาคเดียวกบับา้นของขา้พเจา้  และคุณพ่อของท่านก็เป็นผูเ้ขียนบท

หนงัตะลุงอยูท่ี่จงัหวดัสงขลา  จึงท าให้ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้แนวคิดหลกัของหนงัตะลุงและวิธีการมอง

โลกปัจจุบนัผา่นการสั่งสอนท่ีเขม้ขน้อยา่งต่อเน่ือง    

 

ภาพท่ี 8 ภาพตวัอยา่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ธณฤษภ ์ทิพยว์ารี และผลงาน15 

                                                           
15

 (2560). "ธนฤทธ์ิ ทิพย์วารี." Retrieved 27 พฤศจิกายน from http://www.artbangkok.com/wp-

content/uploads/2014/01/111.jpg. 
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บทที ่3  

การก าหนดรูปแบบและวธีิการสร้างสรรค์ 

  การศึกษาค้นคว้าผลงานชุดวิทยานิพนธ์ “ ว ัฒนธรรมสังคมร่วมสมัย ” ข้าพเจ้าได้

สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะในรูปแบบจิตรกรรม 2มิติ โดยใชเ้ทคนิคการระบายและบีบสีอะครีลิคกลุ่ม

สีโลหะผสมกับการติดวสัดุจ าพวกหนังสัตวท่ี์ฟอกแล้วมาจดัการด้วยวิธีการตอกด้วยเหล็กเพื่อ

เดินเส้นแบบหนังตะลุงทางภาคใต้ อันมีความหมายท่ีส่ือไปถึงความเป็นร่วมสมัยซ่ึงยงัคงซ่ึง

เอกลกัษณ์ความเป็นรูปแบบและเทคนิคความเป็นพื้นถ่ินของปักษใ์ต ้การน ารูปทรงของสัตวห์รือตวั

ละครทางวฒันธรรมท่ีเป็นกระแสมาแสดงออกถึงทศันคติท่ีสอดแทรกเร่ืองราวของวิถีของความ

แปรเล่ียนหรือขบัเคล่ือนของสังคมร่วมสมยั โดยการแสดงออกภายใตแ้นวความคิดหรือมุมมองของ

คนพื้นถ่ินท่ีมองโลกหรือสังคมร่วมสมยัผา่นส่ือหรือวิถีชีวิตรอบขา้ง อนัเปรียบเสมือนการสะทอ้น

สภาวะความรู้โดยอาศยัทศันธาตุทางศิลปะมาเป็นส่ือในการสร้างสรรค์ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทางทศันศิลป์ ขั้นตอนการสร้างสรรค์เป็นหัวใจส าคญั ท่ีท าให้ผล

งานศิลปะเสร็จสมบูรณ์ อนัมีความสอดคลอ้งทั้งรูปแบบ เทคนิค เร่ืองราว แนวความคิด และอารมณ์

ความรู้สึก การสร้างสรรค์ผลงานจึงจ าเป็นตอ้งคน้ควา้ ศึกษา ทั้งขอ้มูล รูปแบบและเทคนิค หรือ

แมก้ระทัง่การใช้ทศัธาตุท่ีเหมาะสมต่อผลงาน จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงมีการก าหนดการวางแผน

ขั้นตอนการปฏิบติังานดงัน้ี 

การประมวลความคิด 

ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของขา้พเจา้ มีการน าลกัษณะเด่นของหนงัตะลุง

ทางภาคใต้ทั้ งด้านแนวคิดและรูปแบบมาผสมผสานกับวิธีการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมและ 

เพิ่มเติม ตดัทอนรูปทรงของตวัละครท่ีน าเสนอให้มีลกัษณะเฉพาะตวั ซ่ึงส่งผลต่ออตัลกัษณ์ใน

รูปแบบของขา้พเจา้ เพื่อใหผ้ลงานศิลปะของขา้พเจา้บ่งบอกถึงตวัตนมากท่ีสุด เพราะผลงานท่ีดียอ่ม

บอกไดถึ้งตวัตนของผูส้ร้างสรรค ์ แนวเร่ืองโดยรวมเป็นการกล่าวถึงสภาวะทางสังคมในช่วงต่างๆ  

ณ.ขณะท่ีขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรคผ์ลงาน น าเสนอในรูปแบบสัญลกัษณ์โดยใชก้ารผสมผสาน

กิจกรรมระหวา่งประเพณีพื้นถ่ินกบัเหตุการณ์ต่างๆทางสังคมอนัเป็นนยัยะกล่าวไปถึงการเดินทาง

ควบคู่กนัระหวา่งวฒันธรรมและสังคม      
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ทศันธาตุทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

รูปทรง (Form) 

รูปทรง เป็นส่วนประกอบหน่ึงท่ีส าคญัเพราะเป็นตวัควบคุมโครงสร้างสลกัภายในงาน ซ่ึง

ในผลงานของขา้พเจา้ท่ีมาของรูปทรงไดแ้รงบนัดาลใจการออกแบบจากหนงัตะลุงทางภาคใตอ้นั

เป็นแหล่งก าเนิดของขา้พเจา้ ด้วยวิธีการเพิ่มเติมและตดัทอนผสมผสานจินตนาการละความรู้สึก

ส่วนตวัลงในผลงานท าให้รูปแบบของรูปทรงมีความเป็นเฉพาะตวั จุดเด่นของรูปทรงในงานคือ มี

ลกัษณะเป็นระนาบเรียบอนัเกิดจากสองส่วนหลกัๆคือการติดแผน่หนงัสัตวท์บัลงไปและการระบาย

ดว้ยสีอะครีลิค รูปแบบลกัษณะของรูปทรงโดยส่วนใหญ่ไดจ้ากการศึกษากายภาพของสัตวแ์ละตวั

ละครทางวฒันธรรมท่ีเป็นกระแสในยุคปัจจุบนั ซ่ึงรูปทรงเหล่าน้ีไดถู้กใช้เป็นส่ือสัญลกัษณ์ทาง

ความคิดในการแสดงออก 

จุด (Dot) 

จุด เป็นตวัก าเนิดของเส้น รูปทรง พื้นผิว จุดเป็นส่วนประกอบหน่ึงในงานของขา้พเจา้ ซ่ึง

เกิดจากการใชเ้ทคนิคการตอก วิธีการสาดสี การบีบสี และใชพู้่กนัสร้างข้ึนมา จุดท่ีเกิดจากการบีบ

เกิดเป็นความขดัแยง้ในความ หมายของงานคือจุดท่ีเกิดจากการตอก(เอาออก) ในหนังตะลุงท า

หนา้ท่ีให้แสงจากดา้นหลงัออกมาเกิดเป็นลวดลายต่างๆ แต่จุดในการบีบสี(เอาเขา้)ของขา้พเจา้คือ

การเพิ่มข้ึนมาเร่ือยๆทบัซอ้นกนัเป็นมิติเพื่อส่ือความหมายของการเพิ่มข้ึนมาของความเป็นสมยัใหม่

อีกทั้งการน าจุดมาสร้างเป็นอากาศท่ีดูคลา้ยความเคล่ือนไหวภายในงานโดยขา้พเจา้ไดแ้ฝงนยัยะ

ของความไม่ย ัง่ยืนในทุกสรรพส่ิงรวมกระทัง่  สังคม  และวฒันธรรม  ลว้นแต่ตอ้งปรับตวัหมุนไป

ตามกระแสของสังคมโลกท่ีหมุนไปเร่ือยๆอยา่งไม่หยดุ 

ความส าคญัของจุดในงานขา้พเจา้คือ ช่วยส่งเสริมอารมณ์และความสมบูรณ์ในงาน 

บางคร้ังจุดใชใ้นบริบทของแสงและการกระตุน้ความรู้สึกของความเคล่ือนไหว ภายในงาน 
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เส้น (Line) 

เส้น คือทศันธาตุท่ีเด่นชดัในผลงานของขา้พเจา้ มีหน้าท่ีในหารควบคุมรูปทรงและสร้าง

รายละเอียด หากจะแบ่งลกัษณะการท างานของเส้นเป็นโครงสร้างใหญ่ๆประกอบดว้ย เส้นรอบ

นอกซ่ึงมีหนา้ท่ีในการคุมโครงร่างโดยรวมและขบัเนน้ตวัละครให้มีระยะ และอีกส่วนหน่ึงคือเส้น

ภายในรูปทรงซ่ึงมีหนา้ท่ีในการสร้างรายละเอียดภายในงาน ท่ีส าคญัคือช่วยส่งเสริมให้งานสมบูรณ์ 

การเกิดของเส้นในงานข้าพเจ้าเกิดจากการตอกหนัง การบีบ การใช้พู่กันซ่ึงแต่ละส่วนย่อมมี

ความส าคญัในตวัมนัเอง โดยเฉพาะเส้นท่ีเกิดจากการตอกแผน่หนงัมีลกัษณะคลา้ยๆกบัการฉลุใน

ตวัหนงัตะลุงซ่ึงมีนยัยะแฝงท่ีเช่ือมโยงไปถึงความเป็นปักษใ์ต ้ 

สีและค่าน า้หนักของสี (Color and Tone)  

สีในผลงานขา้พเจา้จะใชก้ลุ่มสีโลหะ อนัไดแ้ก่ กลุ่มสีทอง สีทองแดง สีมุข ซ่ึงสีเหล่าน้ีเกิด

จากเทคนิคเฉพาะของสีอะครีลิค ขา้พเจา้ไดผ้สมสีในเฉดสีโลหะข้ึนมาเพื่อสร้างค่าน ้ าหนกัภายใน

งานให้ดูมีมิติและถือไดว้า่สีเหล่าน้ีมีความส าคญัมากในการบอกถึงแนวคิดความเป็นร่วมสมยั ซ่ึง

ขา้พเจา้แบ่งคุณสมบติัของกลุ่มสีโลหะในงานไว ้ 2 ดา้นนัน่คือ 1. คุณสมบติัทางกายภาพ สีโลหะ

โดยเฉพาะสีทอง สีทองแดง หรือสีมุก มีลกัษณะประกายแสง มีความโดดเด่นในตวัสามารถใชแ้ทน

ค่าการฉายแสดงในการเล่นหนังตะลุงได้เป็นอย่างดี  2.ในด้านของความหมาย กลุ่มสีโลหะท่ี

ข้าพเจ้าน ามาใช้งานเกิดจากกระบวนการสร้างข้ึนจากสีอะครีลิค ซ่ึงเป็นกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ มีความแวววาวท่ีแตกต่างจากสีของทองค าเปลว ซ่ึงแหล่งท่ีมาและลกัษณะเด่นของสี 

จึงมีนยัยะแฝง แทนค่าของความเป็นยุคปัจจุบนัไดช้ดัเจน และขา้พเจา้มองเห็นถึงการแทนค่าของ

วตัถุนิยม หรือความรุ่งเรืองทางเทคโนโลยไีดอี้กดว้ย 

พืน้ทีว่่าง (Space) 

พื้นท่ีวา่งเป็นเสมือนอากาศในงานท่ีช่วยส่งเสริมและช่วยขบัรูปทรงของตวัละครให้เด่นชดั

ข้ึน อีกทั้ งพื้นท่ีว่างยงัท าหน้าท่ีให้เกิดอารมณ์ต่างๆภายในงานเช่น พื้นท่ีว่างน้อยส่งผลให้มี

ความรู้สึกอึกอดั พื้นท่ีวา่งมากส่ือถึงความอา้งวา้ง โดดเด่ียว ซ่ึงพื้นท่ีวา่งในผลงานขา้พเจา้ท าหนา้ท่ี
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เป็นอากาศภายในงานซ่ึงท าหนา้ท่ีในการส่งเสริมความเคล่ือนไหวของฝงูววั ควาย มีรูปร่างแทนค่า

สายลมเสมือนโดนฉีกเม่ือฝงูววั ควาย วิง่ผา่นดว้ยความเร็ว  

พืน้ผวิ (Texture) 

พื้นผิวเกิดจากการแผ่นหนังสัตว ์การทบัซ้อนของหนังสัตว ์การบีบสีอะครีลิค และการ

ระบายดว้ยพู่กนั  พื้นผิวคืออีกจุดเด่นภายในงานซ่ึงส่งผลต่ออารมณ์และมิติภายในงานของขา้พเจา้ 

ใหค้วามรู้สึกถึงความดุดนั (สังเกตจากส่วนของงานท่ีติดหนงัจระเข)้  พื้นผิวท่ีเกิดจากการบีบสีทอง

ส่งผลให้สีมีความแวววาวเม่ือโดนแสงไดดี้ท าให้มีความคลา้ยคลึงกบัแสงท่ีฉายในหนงัตะลุงมาก

ยิ่งข้ึน พื้นผิวสามารถแบ่งได ้ 2 ลกัษณะคือ 1. พื้นผิวท่ีสัมผสัไดด้ว้ยมือหรือร่างกายภายนอก มี

ลกัษณะ ขรุขระ เรียบเนียน หยาบระคายเคือง แหลมคม นูน ลึก เป็นตน้ 2. พื้นผิวท่ีสัมผสัไดท้างตา

ซ่ึงเกิดจากการลวงของตวัเทคนิคหรือทศันธาตุอ่ืนๆ ซ่ึงส่งผลต่อความรู้สึกเวลาจอ้งมอง เช่น มอง

แลว้รู้สึก ไม่เรียบ ขรุขระ เป็นตน้ 

วธีิการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

1. การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

1.1 การคน้ควา้ขอ้มูลจากสถานท่ีจริง ซ่ึงเป็นขอ้มูลจากประสบการณ์จริงท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
จากส่ิงแวดลอ้มรอบทางสังคมขา้ง ความรู้สึกท่ีไดรั้บจากวิถีชีวิตโดยรอบ รวมไปถึง
อิทธิพลทางวฒันธรรมและสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อแรงกระตุ้นทางอารมณ์และ
ความหมายต่อตวัขา้พเจา้ เพื่อใชเ้ป็นส่ือในการถ่ายทอดทศันคติระหวา่งตวัขา้พเจา้กบั
สังคมร่วมสมยั 

1.2 การคน้ควา้ขอ้มูลจากส่ือโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต หรือส่ือส่ิงพิมพต่์างๆซ่ึงเป็นขอ้มูลชั้น

รอง แต่ก็เป็นขอ้มูลท่ีส าคญัในการเป็นแรงบนัดาลใจเพื่อสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ 

ปัจจุบนัปฏิเสธไม่ไดเ้ลยว่าส่ือออนไลน์หรือส่ือต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดต่อส่ือสาร

ของผูค้นในสังคมหรือทัว่โลกมีอิทธิพลทางความคิด และสภาวะอารมณ์ต่อผูเ้สพ เหตุ

เน่ืองจากการติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็วข่าวสารมีการถ่ายโอนตลอดเวลา กระแสต่างๆ

เกิดข้ึนราวกับฟองสบู่ท่ีมีการ เกิด-ดับ อย่างรวดเร็ว ข้าพเจ้าคือหน่ึงในผูเ้สพส่ือ

ออนไลน์ทางโทรศพัทอ์ยูต่ลอดเวลา มองเห็นสภาวะของการเกิด-ดบั ของกระแสต่างๆ 
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หรือการเสพข่าวบางข่าวก็ส่งผลให้เกิดแรงกระเพื่อมทางความรู้สึก ก่อตวัเป็นแรง

บนัดาลใจในการสร้างสรรคศิ์ลปะโดยมีแรงบนัดาลใจเร่ิมตน้จากส่ือ 

ข้อมูลภาพ 

 
 
     ภาพท่ี 9 ภาพตวัอยา่งขอ้มูลจากส่ือ 

 

 
 

ภาพท่ี 10 ภาพตวัอยา่งขอ้มูลจากส่ือ 2 
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       ภาพท่ี 11 ภาพตวัอยา่งขอ้มูลจากส่ือ 3             ภาพท่ี 12 ภาพตวัอยา่งขอ้มูลจากส่ือ 4 
 

 
 

ภาพท่ี 13 ภาพตวัอยา่งขอ้มูลการลงพื้นท่ี  



  26 

 
 
ภาพท่ี 14 ภาพตวัอยา่งขอ้มูลการลงพื้นท่ี 2 

 

 
 
ภาพท่ี 15 ภาพตวัอยา่งขอ้มูลการลงพื้นท่ี 3 
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  ภาพท่ี 16  ภาพตวัอยา่งขอ้มูลการลงพื้นท่ี 4            ภาพท่ี 17 ภาพตวัอยา่งขอ้มูลการลงพื้นท่ี 5 

 

การเลอืกวสัดุ 

อุปกรณ์ประกอบดว้ย   

- เฟรมผา้ใบ   - สีอะครีลิค(เฉดสีโลหะ   - หลอดบีบสี   - หนงัสัตวท่ี์ฟอกแลว้  - พู่กนั  - 

กาว   - เชือก 

อุปกรณ์ เป็นส่ิงจ าเป็นในการใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างสรรค ์  การคน้หาความลงตวัใน

งานจึงตอ้งพึ่งอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกบัตวัขา้พเจา้และอยูใ่นพื้นท่ี ท่ีเหมาะสม  ซ่ึงทุกอยา่งลว้นตอ้งใช้

การทดลองและสั่งสมประสบการณ์มาพอสมควร 
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2. ขั้นตอนการร่างภาพขั้นตอนการสร้างภาพร่างของผลงาน 

ผลจากการศึกษา รวบรวมข้อมูลและหาแรงบนัดาลใจ แล้วน ามาคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

จากนั้นก็ถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกผ่านการแสดงออกโดยการร่างรูปทรงคร่าวๆลงบน

แผน่กระดาษเพื่อหาโครงสร้างโดยรวม เนน้โครงสร้างหลกัเพื่อหาท่ีอยูข่องรูปทรงให้เหมาะสมอนั

ก่อใหเ้กิด ความสมบูรณ์ในงานมากท่ีสุด ดงัภาพตวัอยา่งท่ีแสดงดา้นล่าง  

แบบภาพร่าง 

 
 

ภาพท่ี 18 ภาพตวัอยา่งภาพร่าง 
 

 
 

ภาพท่ี 19 ภาพตวัอยา่งภาพร่าง 2 
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3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

ผลงานวิทยานิพนธ์ของขา้พเจ้าชุดน้ี  ได้สรุปผลแนวความคิด  รวมทั้งจินตนาการเพื่อ

สังเคราะห์องคป์ระกอบทั้งหมดท่ีศึกษามาเกิดเป็นความเขา้ใจในเร่ืองราวท่ีน าเสนอ โดยมีทั้งการน า

กล่ินอายของหนังตะลุงมาปรับใช้ด้วยเทคนิคการตัดทอนและเพิ่มเติมเข้าไปตามสมควรเพื่อ

ตอบสนองทางความคิดท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในการท างาน  มีการศึกษาขอ้มูลทางดา้นทศันธาตุของ

ศิลปะเพื่อน ามาสร้างสรรคผ์ลงาน ในส่วนของการขยายงานจากตน้แบบ หลงัจากผา่นขั้นตอนท่ี1-2 

แลว้ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ ภาพทางความคิดและทศันคติท่ีตอ้งการจะแสดงออกมาในผลงานศิลปะ โดย

วิธีการสร้างสรรค์ลงบนผืนผา้ใบ ในกรณีการท างานขอ้งขา้พเจา้ ภาพร่างกบัภาพท่ีเสร็จออกมา

สมบูรณ์อาจไม่มีความคลา้ยคลึงกนัมากเพราะในช่วงขณะท่ีปฏิบติัจริงขา้พเจา้สนุกกบัการทดลอง

และหาความเป็นไปได้อยู่ตลอดเวลา ก่อเกิดการตอบโต้กับผลงานโดยตรง ดังจะกล่าวถึง

กระบวนการขยายผลงานจากภาพร่างตน้แบบ ลงบนผลงานจริงอยา่งละเอียดดงัน้ี 

ขั้นตอนการผสมสี 

กลุ่มสีโลหะ โดยเฉพาะกลุ่มสีทอง ถือเป็นจุดเด่น ในผลงานของขา้พเจา้เพราะนอกจะเป็น

กลุ่มสีท่ีตอบโตก้บัความรู้สึกขา้พเจา้ไดเ้ป็นอยา่งดีและยงัเป็นตวัส่งเสริมในส่วนของแนวความคิด

ไดดี้อีกดว้ย 

การผสมสีทองในช่วงแรกขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้จากโรงผลิตสี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร เกิดเป็นการเรียนรู้และเขา้ใจคุณสมบติัของสีต่อมาขา้พเจา้ไดท้  าการทดลองน าเฉดสีต่างๆ

มาผสมกนัเพื่อให้เกิดค่าน ้ าหนกัท่ีแตกต่างอนัส่งผลถึงอารมณ์ภายในงานแต่ละช้ิน การการศึกษา

และลองผดิลองถูกจึงมีขอ้สรุปในตระกลูสีทองดงัน้ี  

1.สีทองท่ีไม่สามารถผสมข้ึนมาได้ซ่ึงเกิดจากผงสีท่ีมีเฉดสีเฉพาะเช่น สีทองสว่างท่ีมี

ลักษณะเน้ือสีเหลืองคล้ายทองค า สีทองแดงมีลักษณะค่าสีออกโทนแดงชุมพู หรือสีโลหะ

ทองเหลือง และสีมุก ซ่ึงสีเหล่าน้ีมีความงามในตวั สามารถผสมกนัท าใหเ้กิดค่าสีต่างๆท่ีแปลกตาได้

อีกหลากหลายค่าน ้าหนกั 
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2. สีทองท่ีเกิดจากการผสมกนัของแม่และบางค่าน ้ าหนกัตอ้งใช้สีด าผสมในการสร้างค่า

น ้าหนกัท่ีเขม้ข้ึนหรือเรียกง่ายๆวา่ สีขั้นท่ี2เป็นตน้ไป เฉดสีพวกน้ีมีความน่าสนใจเพราะจะแตกต่าง

กนัไปและมีความสวา่งของสีท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงโดยส่วนมากแลว้ขา้พเจา้ไดใ้ชสี้กลุ่มน้ีในการ

ท างาน 

 
ภาพท่ี 20 ภาพตวัอยา่ง ค่าน ้าหนกัของสีทอง 

 

 

ภาพท่ี 21 ภาพตวัอยา่ง ค่าน ้าหนกัของสีทองท่ีแตกต่างภายในงาน 
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ขั้นตอนการเลอืกแผ่นหนังสัตว์ 

หนงัสัตวท่ี์ขา้พเจา้ใชคื้อ หนงัววั หนงัจระเข  ้  หนงัหมูท่ีฟอกแลว้ ซ่ึงเป็นเศษหนงัท่ีไม่ใช้

แลว้หรือเหลือจากการสร้างผลิตภณัฑ์ เศษหนงัแต่ละแผน่มีความแตกต่างกนัทั้งลกัษณะของพื้นผิว

และความหนา ความบาง การคดัสรรจดัวางแผน่หนงัให้อยู่ในพื้นท่ี ท่ีเหมาะสมจึงเป็นส่วนส าคญั 

ขา้พเจา้จะคดัแผน่หนงัท่ีมีความหนาติดไวใ้นส่วนท่ีเป็นระยะหนา้ส่วนแผน่ท่ีบางลดหลัน่ลงไปก็ไว้

ในพื้นท่ีระยะหลงัตามล าดบัความใกล ้ไกล  ในส่วนของหนงัจระเขโ้ดยส่วนมากขา้พเจา้ใชเ้ศษหนงั

ส่วนหางและส่วนศีรษะของจระเข ้ จะน ามาติดในส่วนของกะโหลกส่วนหน้าและส่วนเขาของววั 

ควาย 

 

 

 

ภาพท่ี 22 ภาพตวัอยา่งการเลือกแผน่หนงัสัตว ์( ในภาพเป็นแผน่หนงัววัและจระเข ้) 
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ขั้นตอนรองพืน้และการร่างภาพผลงาน 

 ขั้นตอนการรองพื้นโดยส่วนมากขา้พเจา้ใช่สีน ้ าหนกัเขม้ระบายลงไปเพื่อช่วยส่งเสริม

ในขั้นตอนการเคลือบสีทองให้สีดูอ่ิมข้ึน การร่างลายเส้นของตวัละครตอ้งมีความสมบูรณ์ระดบั

หน่ึง เพราะเป็นขั้นตอนท่ีเป็นตวัเช่ือมในขั้นตอนต่อไปคือการตดัและติดแผ่นหนงั หากมีการร่าง

ลายเส้นท่ีไม่ชัดเจนหรือคลาดเคล่ือนจะส่งผลต่อความงามของการติดแผ่นหนัง ในส่วนของการ

เขียนตวัเลขเพื่อเป็นการจดจ าท่ีง่ายต่อการจ าแนกกลุ่มของแผ่นหนงัท่ีน ามาตอก ยอ้มสี และติด ลง

บนผลงาน  

       

 

 

ภาพท่ี 23 ภาพตวัอยา่งการลงสีพื้นและร่างภาพ 

 



  33 

ขั้นตอนการตอกหนังและติดหนัง 

 หลงัจากผา่นกระบวนการร่างแลว้ขั้นตอนต่อไปคือใชก้ระดาษไขในการคดัลอกลายเส้น 

เพื่อน ามาประกบกบัแผ่นหนงัแลว้ใช้อุปกรณ์เจาะรูท่ีช่ือวา่ “ตุ๊ดตู่” ซ่ึงเป็นอุปกรณ์เดียวกบัการท า

หนงัตะลุง ตอกเป็นลายต่างๆหรือเดินเส้นรอบแผ่นหนงั ต่อมาใช้กาวติดแผ่นหนงัลงบนผืนผา้ใบ

เพือ่เป็นการประกอบตวัละครข้ึนมา ซ่ึงขั้นตอนการติดแผน่หนงัควรค านึงถึงการสร้างระยะเป็นส่ิง

ส าคญั อาทิเช่น ระยะหนา้จ าเป็นตอ้งซอ้นแผน่หนงัหลายๆชั้นเพื่อ เพิ่มมิติในผลงานท่ีมากข้ึน 

 

 

           

  ภาพท่ี 24 ภาพตวัอยา่งการตอกหนงั 
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ภาพท่ี 25 ภาพตวัอยา่งการตอกหนงั 2 
 

 

ภาพท่ี 26 ภาพตวัอยา่งการติดแผน่หนงัสัตวล์งบนช้ินงาน 
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ภาพท่ี 27 ภาพตวัอยา่งการติดแผน่หนงัสัตวล์งบนช้ินงาน 2 
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ขั้นตอนการสร้างพืน้ผวิพืน้หลงัและเคลอืบสีโลหะช้ันแรก   

 ขา้พเจา้สร้างพื้นผิวระยะหลงัโดยวิธีการบีบเน้ือสีให้มีลกัษณะนูนเป็นเส้นลายต่างๆทบั

ซอ้นกนัเป็นชั้นเพื่อลอ้ไปกบัตวัละครระยะหนา้และเป็นการส่งเสริมให้งานดูมีเอกภาพ หลงัจากนั้น

ใช้พู่กนัระบายสีอะครีลิคกลุ่มสีโลหะเคลือบเป็นชั้นๆแต่ละชั้นตอ้งใช้สีท่ีบางๆทบัซ้อนลงไปจน 

กวา่สีโลหะจะมีลกัษณะเปล่งประกายข้ึนมา 

 

ภาพท่ี 28 ภาพตวัอยา่งการสร้างพื้นผวิพื้นหลงัและเคลือบสีโลหะชั้นแรก 
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ภาพท่ี 29 ภาพตวัอยา่งการสร้างพื้นผวิพื้นระยะหลงัและเคลือบสีโลหะชั้นท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 30 ภาพตวัอยา่งการเคลือบสีโลหะชั้นท่ี 3 
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ขั้นตอนการเกบ็รายละเอียด 

 เป็นขั้นตอนสุดทา้ยก่อนท่ีผลงานจะเสร็จ ขั้นตอนน้ีจ าเป็นตอ้งใชพู้ก่นัเล็กๆในการเก็บ

ราบละเอียดท่ีรอยต่อของแผน่หนงัและเขียนใบหนา้  

  

                         ภาพท่ี 31 ภาพตวัอยา่งการเก็บรายละเอียด 
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ภาพท่ี 32 ภาพตวัอยา่งการเก็บรายละเอียด 2 
 

 

ภาพท่ี 33 ภาพตวัอยา่งการเก็บรายละเอียด 3 
 



  40 

 

ภาพท่ี 34  ผลงานเสร็จสมบูรณ์ 
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บทที ่4  

การสร้างสรรค์และพฒันาผลงาน 

ผลงานสร้างสรรคใ์นวิทยานิพนธ์หวัขอ้  “ วฒันธรรมสังคมร่วมสมยั ”  ขา้พเจา้มีการหา

ข้อมูลเชิงลึกในด้านแนวความคิดและเน้ือหา  รวมทั้ งคิดค้นเทคนิควิธีการสร้างสรรค์เพื่อมา

ตอบสนองความคิดและความรู้สึก จากท่ีเทคนิคเป็นแค่ “เคร่ืองมือ” เพื่อการแสดงออกทางความคิด

และความรู้สึก ผลของการคิดค้นและสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นเกิดเป็นความเข้าใจนัยยะทาง

ความหมายของเทคนิคท่ีน าเสนอ แปรเปล่ียนจากเคร่ืองมือหรือส่ือเป็น “สาระ” ท่ีเพิ่มความเขม้ขน้

ของผลงาน โดยตลอดระยะเวลาในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ขา้พเจา้มีการวิเคราะห์ถึงขอ้ดี

และขอ้ท่ีควรปรับปรุง  จึงท าใหเ้ห็นไดถึ้งการพฒันาของการท างานอยา่งต่อเน่ืองทั้งการพฒันาดา้น

ความคิด รูปแบบ และเทคนิควิธีการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ  ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ 

ระยะท่ี 1, ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2, และผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ 

การสร้างสรรค์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 

 การสร้างสรรค์ผลงาช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรคโ์ดยการพฒันา

รูปแบบ เทคนิคและแนวคิดต่อเน่ืองกบัช่วงศิลปนิพนธ์ ปริญญาตรี ซ่ึงเป็นการน าเสนอทศันะคติท่ี

โนม้เอียงไปในแนวการเมือง เหตุเพราะช่วงนั้นการเมืองโลกกระสับการส่าย เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บสาร

จากส่ือกระแสหลกัก็เกิดเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลโดยมีจุดมุ่งหมายคือ อยากให้เกิด

ความรักในสังคมโลก เน้ือหาเร่ืองราวเป็นการใชต้วัละครอนัเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศท่ีขดัแยง้กนั 

ร่วมกนัท ากิจกรรมดว้ยกนัเพื่อกระชบัมิตร โดยหวงัวา่ศิลปะของขา้พเจา้จะเป็นกระบอกเสียงเล็กๆ 

ท่ีน าสันติมาสู่โลก  

ด้านรูปแบบและเทคนิค  ในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 เน้นเทคนิคก่ีบีบสีอะครีลิค สร้าง

ลวดลาย เป็นหลัก จดัองค์ประกอบคล้ายๆจิตรกรรมฝาผนังแบบประเพณีเพื่อส่ือนัยยะให้ผูช้ม

ตระหนกัเห็นวา่ เหตุการณ์ ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ลว้นเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาแลว้ในอดีตทั้งนั้น เป็น

เหตุการณ์ท่ีสังคมมนุษยพ์ึงหลีกเล่ียงไม่ได ้ ซ่ึงเกิดซ ้ าไปซ ้ ามาเสมือนการย  ่าอยูก่บัท่ี ส่ิงเดียวท่ีมนุษย์

ตวัเล็กๆพึงเรียนรู้โดยเร่ิมต้นจากตัวเรานั่นเองเร่ิมต้นจากการคิดดี ท าดี และยอมรับความเป็น

ปัจจุบนั คือหนทางในการอยูก่บัปัจจุบนัไดดี้ท่ีสุด 
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สรุปผลการสร้างสรรค์ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะที่ 1 เป็นผลงานช่วงแรกเร่ิมจึงมีความ

ไม่พอดีในหลายๆดา้น ในผลงานชุดน้ีจะเห็นไดว้า่แนวเร่ืองหรือทศันคติของขา้พเจา้ยงัไม่แสดงตวั

ชดัเจนมากนกั เป็นการคน้หาตวัตนต่อเน่ืองจากช่วงปริญญาตรี จึงท าให้ไม่กลา้ท่ีจะทดลอง ในส่วน

ของเทคนิคภายในงานมีลกัษณะขาดชีวิตชีวาอย่างเห็นไดช้ดั แต่ถือว่าเป็นกา้วแรกท่ีส าคญัในการ

พฒันาสู่ผลงานท่ีดีกวา่ 
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ภาพท่ี 35  ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 1 

   ผลงาน   หลงัวาเลนไทน์ 1 วนั 

   เทคนิค   สีอะครีลิคบนผา้ใบ 

   ขนาด  104 x 175 ซม. 
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 ภาพท่ี 36  ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 2 

       ผลงาน  หมวย จ๋ะ หมวย วนัน้ีขอนอนบา้นหมวยซกัคืนได ้

             เทคนิค   สีอะครีลิคบนผา้ใบ 

      ขนาด    100 x 150 ซม. 
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ภาพท่ี 37  ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 3 

                        ผลงาน  หยอกลอ้กบัแคทวเูเมน 

   เทคนิค   สีอะครีลิคบนผา้ใบ 

                         ขนาด    เส้นผา่ศูนยก์ลาง 150 ซม. 
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ภาพท่ี 38  ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 4 

                ผลงาน   ยกทพั มอนโร 

  เทคนิค  สีอะครีลิคบนผา้ใบ 

                        ขนาด     140 x 175 ซม.     
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ภาพท่ี 39  ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 5 

ผลงาน   ยกทพั โอบาม่า   

เทคนิค   สีอะครีลิคบนผา้ใบ 

ขนาด   160  x 190 ซม.     
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ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2   

การสร้างสรรค์ผลงาช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 เป็นช่วงท่ีมีความลงตวัมากยิ่งข้ึนทั้งดา้น

เน้ือหาและรูปแบบเทคนิค มีการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกท่ีเขม้ขน้พอสมควร  

ด้านเนื้อหา ขา้พเจา้น าเสนอผลงานโดยใช้ประเพณีวิ่งควายและกิจกรรมงานวดัและรูปแบบท่ี

ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากหนงัตะลุง มาเป็นส่ือกลางในการเล่าเร่ืองราวต่างๆท่ีเป็นกระแส ณ.ตอนนั้น 

เช่นกระแสการเมืองระดบัโลกท่ีมีการขดัแยง้กนั กระแสการหลัง่ไหลเขา้มาของวฒันธรรมต่างชาติ

ท่ีสร้างความต่ืนเตน้และฮือฮาใหก้บัคนไทยไม่นอ้ย เป็นตน้ การน าประเพณีวิ่งควายเป็นตวัเดินเร่ือง

เพราะลกัษณะของฝงูควายท่ีก าลงัวิ่งแข่งขนัหรือขบัเคล่ือนฝงูอนัมีลกัษณะวุน่วาย ระทึกครึกโครม 

การเหยียบซ ้ าคนแพ ้การถีบหัวตวัอ่ืนเพื่อชยัชนะของตนเอง เพื่อแยง่ชิงความเป็นหน่ึง ทั้งหมดน้ี

ล้วนเกิดข้ึนในงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 2  อนัเก่ียวเน่ืองกบักระแสทางวฒันธรรมและ

สังคมในช่วงนั้น การถ่ายทอดทศันคติท่ีไดแ้รงบลัดาลใจจากกระแสต่างๆทางวฒันธรรมและสังคม 

การเปรียบเปรยโดยใชส้ัญลกัษณ์เน้ือทางกิจกรรมของประเพณีผสมกบัการใชต้วัละครท่ีเป็นกระแส

อยู ่ณ.ขณะนั้นมาท ากิจกรรมร่วมกนั จึงเป็นการแสดงออกท่ีตรงต่อความรู้สึกของขา้พเจา้มาก 

ด้านเทคนิค ผลงานในช่วงน้ีถือเป็นกา้วส าคญัในการพฒันาดา้นเทคนิคเพราะมีการเร่ิมติดวสัดุ 

จ  าพวกหนงัสัตว ์หนงัเทียม และเชือก ลงไปในงานส่งผลให้งานเกิดมิติท่ีมากกวา่ผลงานระยะท่ี1 

การเร่ิมใชเ้ทคนิคการตอกหนงัท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากหนงัตะลุงก็เร่ิมใชใ้นช่วงน้ีเช่นกนั เกิดเป็น

ความสนุกในการทดลองใชว้สัดุ มีการลองผดิลองถูก หาความเป็นไปไดอ้ยูต่ลอดเวลา ขา้พเจา้เร่ิมมี

ความเขา้ใจในการสร้างอารมณ์ในงานโดยการใช้คุณสมบติัของแต่ละเทคนิคแสดงอารมณ์ของตวั

เทคนิคออกมา ในดา้นรูปทรงของตวัละครจ าพวกสัตวมี์การพฒันาให้สมจริงมากข้ึนโดยมีการเร่ิม

ใช้โครงสร้างจากกล้ามเน้ือมาสร้างเป็นตวัละครตวันั้นๆข้ึนมา เพื่อขบัเน้นพลงัของตวัละครให้

แสดงตนข้ึนมาชดัเจนผลคืองานมีพละก าลงัและมีความเคล่ือนไหวมากกวา่ผลงานในช่วงแรกเร่ิม 

สรุปผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะที ่2  มีแนวเร่ืองท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึน มีการพฒันาทางดา้น

เทคนิคและรูปแบบท่ีเห็นไดช้ดั มีความสนุกในการสร้างสรรคผ์ลงานซ่ึงเกิดจากการทดลองเทคนิค 

ผลคือท าให้ผลงานดูมีอารมณ์ ความเคล่ือนไหว อันเก่ียวเน่ืองกันเจนตาของแนวคิดในการ

สร้างสรรคผ์ลงาน  
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ภาพท่ี 40  ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 1  

ผลงาน   ทรัมป์กบัมา้หมุน   

เทคนิค   สีอะครีลิคบนผา้ใบ 

ขนาด   140  x 190 ซม.     
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ภาพท่ี 41  ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 2 

ผลงาน   กลบัจากการจบัปลา   

เทคนิค   สีอะครีลิค ติดแผน่หนงัววั และอวนบนแผน่ไม ้

ขนาด   145 x 300 ซม.     
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ภาพท่ี 42  ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 3 

ผลงาน   วิง่ควายกบัท่านผูน้ า   

เทคนิค   สีอะครีลิคและติดแผน่หนงัววับนผา้ใบ 

ขนาด   140 x 200 ซม.     

 

 

 

 



  52 

 

 

ภาพท่ี 43  ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 4 

ผลงาน   วิง่ควายกบั ออง ซาน ซูจี   

เทคนิค   สีอะครีลิคและติดแผน่หนงัววับนผา้ใบ 

ขนาด   150 x 200 ซม.     
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ภาพท่ี 44  ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 5 

ผลงาน   วิง่ควายจบัโปเกม่อน   

เทคนิค   สีอะครีลิคและติดแผน่หนงัววับนผา้ใบ 

ขนาด   140 x 190 ซม.     
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ภาพท่ี 45  ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 6 

ผลงาน   วิง่ควายจบัโปเกม่อน 2   

เทคนิค   สีอะครีลิคและติดแผน่หนงัววับนผา้ใบ 

ขนาด   140 x 190 ซม.     
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ภาพท่ี 46  ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 7 

ผลงาน   เหล่าฮีโร่กบัประเพณีวิง่ควาย   

เทคนิค   สีอะครีลิคบนแผน่ไม ้

ขนาด   130 x 190 ซม.     
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ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ 

การสร้างสรรคผ์ลงาช่วงวิทยานิพนธ์มีการพฒันาข้ึนทั้งดา้นความคิดและเทคนิค กล่าวคือ

ผลจากการทดลองและแกไ้ขในผลงานช่วงท่ีผ่านมาท าให้ผลงานมีความลงตวัในดา้นเทคนิคและ

แนวความคิดท่ีผสานเขา้กนัอยา่งลงตวั ซ่ึงขา้พเจา้ขออธิบายการพฒันางานดงัน้ี 

 แนวความคิดและเนื้อหา  จากผลงานช่วงท่ีผ่านมาขา้พเจ้าได้ถ่ายทอดความคิดและแรง

บนัดาลใจโดยผา่นการน าเสนอรูปแบบของตวัละครท่ีเป็นกระแสทางสังคมเป็นตวัน าเร่ือง บอกเล่า

โดยวิธีตรงไปตรงมาท าให้ผลงานขาดการคิดต่อ เม่ือขา้พเจา้หยุดคิดและวิเคราะห์งานท่ีผา่นมา จึง

ปรับเปล่ียนวิธีเสนอคือลดการเล่าเร่ืองลง ให้หลงเหลือแต่สภาวะ ดว้ยวิธีการรับแรงบนัดาลใจจาก

กระแสทางสังคมเช่นเคยแต่แปรเปล่ียนเร่ืองราวข่าวสารต่างๆท่ีไดรั้บ ย่อยดว้ยระบบคิด วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ออกมาแค่สภาวะอารมณ์ต่างๆเช่น สภาวะอารมณ์ของการขบัเคล่ือนของตวัวฒันธรรม

และสังคม สภาวะความวุ่นวาย สภาวะการต่อสู้ เป็นต้น โดยการใช้สัญลักษณ์เป็นสัตว์ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัคนไทยมานาน นัน่คือ ววัและควาย เป็นตน้ เหตุผลท่ีใช้สัตวเ์พราะสัตวส์ามารถ

ตอบสนองความรู้สึกและแนวคิดต่อสังคมร่วมสมยัไดช้ดัเจนท่ีสุด หากพูดถึงสัตวส่ิ์งท่ีมนุษยส์ัมผสั

ได้คือสัญชาติญาณแบบริสุทธ์ิ ในท่ีน้ีหมายถึงสัญชาติญาณดิบเถ่ือนโดยไร้การปรุงจากประเพณี 

หรือวฒันธรรม เฉกเช่นมนุษย ์ดงันั้นการใช ้ววั ควาย ซ่ึงเป็นสัตวท่ี์คุน้เคยกบัสังคมไทยมายาวนาน 

เน่ืองจากอยู่ในสถานการณ์เล้ียงเพื่อไวใ้ช้แรงงาน หรือแมก้ระทัง่เพื่อเป็นอาหาร ดว้ยความคุน้ชิน

นัน่เองจึงสามารถน ามาส่ือสภาวะอารมณ์ไดช้ดัเจน  ในดา้นกายภาพสัตวท์ั้งสองชนิดน้ี มีความงาม

ของกลา้มเน้ือและรูปทรง ซ่ึงเม่ือน ามาขบัเนน้รูปทรงในรูปแบบงานศิลปะก็ยิ่งสามารถปลดปล่อย

พลงัของการขบัเคล่ือนอนัส่ือถึงชีวติและวถีิชีวติของมนุษยไ์ดช้ดัเจน 

หากพูดถึงความเขา้ใจและอุปนิสัยของววั ควาย ตามเหตุท่ีขา้พเจา้ไดส้ัมผสัมา กล่าวไดว้่า 

โดยส่วนมากมีนิสัยรักสงบ เป็นมิตร แต่เม่ือภยัมาหรือปัจจยัจากส่ิงเร้ารอบขา้งซ่ึงตอ้งบีบบงัคบัให้

ตอ้งสู้ เพื่อความตอ้งการมีชีวิตรอดหรือเพื่อปกป้องส่งท่ีรัก สัตวจ์  าพวกน้ีก็สู้ไม่ถอยเช่นกนั หาก

เปรียบกบัมนุษยเ์หมือนววั ควาย ตวัหน่ึง ซ่ึงตอ้งการปัจจยัพื้นฐานคือการมีชีวิตรอดและใช้ชีวิต

อย่างมีความสุขในช่วงตลอดอายุไข โดยไม่ตอ้งการท าในส่ิงท่ีทุกข์ใจหากไม่ไดรั้บส่ิงกระตุน้จาก

ส่ิงแวดลอ้มรอบขา้งอนัส่งผลใหต้อ้งกระท าส่ิงต่างๆเพื่อความอยูร่อด 
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การสร้างเทคนิคสู่ “สาระ” ในการสร้างสรรค์ นอกจากในส่วนของเน้ือหาท่ีมีการพฒันา

อย่างเห็นได้ชัดในด้านของเทคนิควิธีการก็มีการพฒันาด้วยเช่นกนั โดยในท่ีน้ีขอกล่าวถึงความ

เขา้ใจในตวัเทคนิคสู่สาระในงาน เทคนิคท่ีไดแ้รงบนัดาลใจจากหนงัตะลุงนอกจากจะกลายเป็น

รูปแบบเฉพาะตวัแลว้แต่เป็นการส่ือสัญลกัษณ์ถึงความเป็นพื้นถ่ินไดอ้ย่างชดัเจน สาระส าคญัคือ

กรรมวิธีในผลงานเป็นเสมือนแนวคิดหลกัท่ีช่วยส่งเสริมความสมบูรณ์ให้กบัตวังานไดอ้ยา่งลงตวั 

การน าเทคนิคท่ีบอกเล่าถึงความเป็นพื้นถ่ินและร่วมสมยัในบทบาทเดียวกนั เป็นเสมือนส่ิงทา้ทายท่ี

ขา้พเจา้ทิ้งไวใ้หผู้ช้มไดคิ้ดต่อ 

เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์  ผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์มีการพฒันาทั้ง3ดา้นพร้อมๆ

กนัคือด้านแนวความคิด เน้ือหา และเทคนิคการสร้างสรรค์ ในส่วนของเทคนิคมีการพฒันาต่อ

ยอดจากช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะท่ี 2  ทั้งดา้นความลงตวัของสีภายในงานและการตอกแผน่หนงั

สัตว ์โดยผลงานช่วงน้ีขบัเน้นไปท่ีการน าแผ่นหนงัววั และจระเขม้าตอกให้เป็นรูแลว้ติดลงไปใน

งาน มีการทบัซ้อนของแผ่นหนงัหลายชั้น ตามระยะซ่ึงจ านวนชั้นหนังท่ีติดจะลดหลัน่ลงไปตาม

ระยะผลงาน การผสมผสานของเทคนิคพื้นบ้านและกระบวนการท าแบบร่วมสมยัสามารถอยู่

ดว้ยกนัอยา่งลงตวั มีการขบัเนน้กลา้มเน้ือของสัตวใ์ห้ดูมีพลงัมีความแข็งแกร่งมากข้ึนซ่ึงเป็นส่วน

หน่ึงของสาระในผลงาน  

 สรุปผลงานช่วงมีความวิทยานิพนธ์  ผลงานช่วงน้ีถือเป็นช่วงท่ีมีความลงตวัทั้งด้าน

แนวคิด เน้ือหา และเทคนิค ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ทั้ง3ส่วนมีความเป็นหน่ึงเดียวกนั มีการสนบัสนุนซ่ึงกนั

และกนั ซ่ึงส่งผลใหผ้ลงานมีความสมบูรณ์มากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั 
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ภาพท่ี 47  ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1  

   ผลงาน   สภาวะการขบัเคล่ือน   

   เทคนิค   สีอะครีลิค, ติดแผน่หนงัววั, แผน่หนงัจระเข ้บนผา้ใบ 

   ขนาด   140 x 360 ซม. 
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ภาพผลงานท่ี 48 รายละเอียดผลงาน 

 

ภาพผลงานท่ี 49 รายละเอียดผลงาน 2 
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ภาพท่ี 50  ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 

ผลงาน   สภาวะความขบัเคล่ือน(2)   

เทคนิค   สีอะครีลิค, ติดแผน่หนงัววั, แผน่หนงัจระเข ้บนผา้ใบ 

ขนาด   140 x 180 ซม.     
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ภาพท่ี 51  ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 

ผลงาน   กระบ่ี (สภาวะความดุดนั)   

เทคนิค   สีอะครีลิค บนผา้ใบ 

ขนาด   80 x 100 ซม.     
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ภาพท่ี 52  ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 

ผลงาน   สภาวะการพรางตวั   

เทคนิค   สีอะครีลิค, ติดแผน่หนงัววั บนแผน่ไม ้

ขนาด   100 x 120 ซม.     
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ภาพท่ี 53  ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 

ผลงาน   ขึงขงั  

เทคนิค   สีอะครีลิค, ติดแผน่หนงัววั, แผน่หนงัจระเข ้บนผา้ใบ 

ขนาด   140 x 180 ซม.     
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ภาพท่ี 54  ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 6  

ผลงาน   ขึงขงั (2)   

เทคนิค   สีอะครีลิค, ติดแผน่หนงัววั, แผน่หนงัจระเข ้บนผา้ใบ 

ขนาด   140 x 180 ซม.     
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ภาพผลงานท่ี 55 รายละเอียดผลงาน 

 

ภาพผลงานท่ี 56 รายละเอียดผลงาน 2 
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 ภาพท่ี 57  ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 7  

   ผลงาน   ขบัเคล่ือน   

   เทคนิค   สีอะครีลิค, ติดแผน่หนงัววั, แผน่หนงัจระเข ้บนผา้ใบ 

   ขนาด   140 x 180 ซม.     
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ภาพผลงานท่ี 58 รายละเอียดผลงาน 

 

ภาพผลงานท่ี 59 รายละเอียดผลงาน 2 
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ภาพท่ี 60  ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 8 

ผลงาน   สภาวะการต่อสู้    

เทคนิค   สีอะครีลิค, ติดแผน่หนงัววั, แผน่หนงัจระเข ้บนผา้ใบ 

ขนาด   150 x 190 ซม.     
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     ภาพผลงานท่ี 61 รายละเอียดผลงาน 

     ภาพผลงานท่ี 62 รายละเอียดผลงาน 
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บทที ่5 

สรุป 
 

วิทยานิพนธ์ในหัวขอ้  “ วฒันธรรมสังคมร่วมสมยั ” มีจุดมุ่งหมายเพื่อสะทอ้นสังคมร่วม

สมยัท่ีมีเหตุปัจจยัจากเวลาและสภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายใน ซ่ึงส่งผลต่อวิถีชีวิตของคน

พื้นถ่ิน โดยถ่ายทอดอารมณ์และจินตนาการของสภาวะต่างๆ ผ่านรูปแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมยั  

ตลอดระยะเวลาในการศึกษา  การสร้างสรรค์  และการพฒันางาน ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้กระบวนการ

ท างานอยา่งมีระบบ และมีทกัษะความช านาญอนัจะเป็นรากฐานในการท างานศิลปะต่อไป ขา้พเจา้

ไดป้ระมวลความรู้ความเขา้ใจและความช านาญทางดา้นศิลปะทั้งหมดมาแสดงออกโดยมีขอบเขต

ของระบบการศึกษาในระดบัมหาบณัฑิต ผลงานท่ีส าเร็จลว้นเกิดจากการทุ่มเทและตั้งใจ จนเกิดเป็น

บทสรุประดับหน่ึงของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าและจะเป็นจุดเร่ิมต้นในการ

สร้างสรรคใ์นอนาคต 

 จากการท าวิทยานิพนธ์ขา้พเจา้สรุปได้ว่าผลงานของขา้พเจา้เป็นเสมือนจอหนงัตะลุงใน

รูปแบบจิตรกรรม ท่ีน าเสนอเน้ือหาสาระ  หรือกระแสต่างๆทางสังคมเพื่อบอกเล่าความรู้สึกและ

ทศันคติผ่านผลงานศิลปะโดย วิทยานิพนธ์ชุด “วฒันธรรมสังคมร่วมสมยั” เป็นแค่ตอนหน่ึงท่ี

ขา้พเจา้ไดน้ าเสนอเร่ืองราวของสังคมร่วมสมยัให้ผูช้มไดต้ระหนกัรู้   ถึงความไม่จีรังย ัง่ยืนในทุก

สรรพส่ิงไม่เวน้แมแ้ต่วฒันธรรมและสังคม การเรียนรู้และยอมรับความจริงคือส่ิงท่ีตอ้งพึงปฏิบติั

เพราะมนุษยทุ์กคนยอ่มด าเนินอยูท่่ามกลางสายธารของเวลา เวลายอ่มเดินไปขา้งหนา้และนัน่คือสัจ

ธรรมท่ีจริงแทแ้น่นอน ดงันั้นการไม่ยดึติดกบัส่ิงทั้งมวลรวมทั้งความรู้สึกแห่งสุขหรือทุกขก์็เป็นส่ิง

ท่ีมนุษยทุ์กคนตอ้งเรียนรู้ โดยใช้สติและปัญญาในการด าเนินชีวิตในทุกๆ วนัและน่ีคือบทสรุปของ

การฉายหนงัตะลุงตอนน้ี 
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ประวติัผูเ้ขียน  

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล ชุมพล พรหมจรรย ์

วนั เดือน ปี เกดิ 19 กุมภาพนัธ์ 2534 
สถานทีเ่กดิ สุราษฎร์ธานี 

วุฒิการศึกษา 2550  วทิยาลยัช่างศิลป (ลาดกระบงั)  

2553  ศิลปบณัฑิต(เกียรตินิยมอนัดบั2) สาขาจิตรกรรม  

                คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยั      

                ศิลปากร  

2558  ศิลปมหาบณัฑิต สาขาทศันศิลป์(จิตรกรรม) คณะจิตรกรรม   

                ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 114 หมู่6 ต าบลบา้นยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

รหสัไปรษณีย ์84180 เบอร์โทรศพัท ์0831759545 

ผลงานตีพมิพ์ 2560  - ร่วมแสดงนิทรรศการ “งานในหลวง...ในดวงใจ”   

      ณ.โรงแรมริเวอร์ซิต้ี  

    - ร่วมแสดงนิทรรศการ “ทศันศิลป์เทิดพระเกียรติ รัชกาลท่ี 9”    

                  ณ.สมบติันภานิวาส  

    - ร่วมแสดงนิทรรศการ “ร้อยภาพร้อมดวงใจ” ณ.ศูนยก์ารคา้   

                  เซ็นทรัล เวลิด ์ 

    - ร่วมแสดงนิทรรศการ “ค าสอนของพ่อ” ณ. หอศิลป์ร่วมสมยั  

                  ราชด าเนิน  

2559  - แสดงนิทรรศการศิลปะ “กลมายา” โดยกลุ่ม  

                 “ป๊อกเกา้ สอง เดง้” ณ. หอศิลป์วงัหนา้  

    - ร่วมแสดงนิทรรศการ ศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 62  

    - ร่วมแสดงนิทรรศการ จิตรกรรมบวัหลวงคร้ังท่ี 38  

2558  - แสดงนิทรรศการ “จงรักผา่นเส้นสี ภคัดีผา่นพูก่นั”   

                  ณ.ศาลปกครองสูงสุด  

    - แสดงนิทรรศการศิลปะนิพนธ์  “67ริกเตอร์”  

    - ร่วมแสดงนิทรรศการ ศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 61  

    - ร่วมแสดงนิทรรศการ  UOB painting of the year 4th    
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                  ณ.หอศิลปวฒันธรรมกรุงเทพมหานคร  

2555  - ร่วมแสดงนิทรรศการจิตรกรรมทิวทศัน์ โดยนกัศึกษาระดบั  

                  ปริญญาตรีและโท ภาควชิาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม   

      ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร    

      ณ.หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์

รางวลัทีไ่ด้รับ 2560  - ทุนการศึกษา “กองทุนส่งเสริมการศึกษาฯ มูลนิธิรัฐบุรุษ  

                  พลเอก เปรม ติณสูลานนท”์  

2559  - รางวลัดีเด่น จิตรกรรมร่วมสมยัพานาโซนิค คร้ังท่ี 18 ในหวัขอ้   

                 “สร้างสรรคเ์พื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต”  

2558  - รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั2 จิตรกรรม Asiaplus ในหวัขอ้ “จงัหวะ   

                  ดนตรี กว ีศิลป์”  

    - รางวลัพิเศษ ศิลปกรรม “น าส่ิงท่ีดีสู่ชีวติคร้ังท่ี 27”  

2557  - ร่วมแสดงนิทรรศการ  ศิลปกรรมกรุงไทย คร้ังท่ี 1  

                  ณ.หอศิลป์กรุงไทย  

2550  - รางวลัดีเด่น ศิลปกรรม “น าส่ิงท่ีดีสู่ชีวติคร้ังท่ี 19 ”  

2548  - รางวลัดีเด่น ศิลปกรรม “น าส่ิงท่ีดีสู่ชีวติคร้ังท่ี 17” 
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