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บทคัดย่อ
 ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูมิภาคอุษาคเนย์หรือดินแดนสุวรรณภูมิได้
กอ่ใหเ้กดิแรงบนัดาลใจ และนำาไปสูก่ารสรา้งสรรคผ์ลงาน “จติรกรรมไทยรว่มสมยั” ใน
ชือ่ชดุ “จติรกรรมสวุรรณภมู”ิ ทีม่คีวามมุง่หมายและวตัถปุระสงคข์องการสรา้งสรรคท์ี่
ตอ้งการสะทอ้นใหเ้หน็ถึงความงดงามของสงัคม และวฒันธรรม สภาพความเปน็อยูข่อง
ผู้คน พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองหรือชุมชนซึ่งมีขอบเขตของเนื้อหา
ผูส้ร้างสรรคไ์ดพ้ยายามเสนอภาพทางความคดิในมติเิชงิบวกของสภาพความเปน็อยูข่อง
บา้นเมอืงหรอืชมุชนทีเ่ตม็ไปดว้ยความเจรญิรุง่เรอืงของสงัคมและผูค้นตัง้แตอ่ดตีจนถงึ
ยุคปัจจุบัน

 ผลงานชุดจิตรกรรมสุวรรณภูมิ มีลักษณะเป็นงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย
แบบ 2 มิติ โดยใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานด้วยกระบวนการสีอะคริลิคบนผ้าใบ  
ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ลักษณะของแผนท่ี แผนผังท้ังแบบโบราณ และแบบสมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้ รวมทั้งการใช้รูปแบบการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังตามแบบฉบับโบราณ
มาปรับประยุกต์ในการสร้างสรรค์จิตรกรรมชุดจิตรกรรมสุวรรณภูมินั้นเปรียบเสมือน
การสร้างภาษาภาพในเชิงอุดมคติที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าความเป็นในมิติต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในแอ่งอารยธรรมสุวรรณภูมิ แล้วนำาไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน สะท้อนผ่าน
ภาษาภาพ ซึ่งได้สร้างพื้นท่ีของ การนำาเสนอ และการใช้สัญลักษณ์ทั้งที่มีอยู่แต่เดิม 
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และที่สร้างขึ้นมาใหม่ ผ่านการจัดการ การตัดทอน การก่อประกอบรูปร่าง จนเกิดเป็น
ผลงานศิลปะเพื่อให้เห็นถึงความงดงาม ความเจริญรุ่งเรืองของดินแดนสุวรรณภูมิ การ
เปลีย่นแปลง และพัฒนาการของสภาพสงัคม เปน็ภาษาภาพในเชิงอดุมคตทิีผู้่สรา้งสรรค์
ได้ใช้นำาเสนอให้ผู้ชมได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคอุษาคเนย์
หรือดินแดนสุวรรณภูมิ

คำาสำาคัญ: จิตรกรรมไทยร่วมสมัย, จิตรกรรมสุวรรณภูมิ, อุดมคติ

Abstract
  The history of the region of South East Asia or the region of 
Suvarnabhumi has inspired and lead to creativity. “Contemporary Thai 
Painting” in the name of “Suvarnabhumi Painting” that has the purpose 
and purpose of creation is to refl ect the beauty of society and culture, 
the living conditions of people, and development and changing of the 
country or community which has scope of content that the creator have 
been trying to express imagery positive thinking of living conditions or 
community where is full of the prosperity of society and people from the 
past to the present.

 “Suvarnabhumi Painting” is contemporary Thai painting in 2D 
which using the acrylic paints process on the canvas. The creators used the 
map style and take an ancient map and modern to apply in works. Including 
the use of traditional mural painting to adapt the application used to create 
works. The creation of Suvarnabhumi painting is like creating an ideal visual 
language from the study of the dimensions of the Suvarnabhumi 
civilization. Then lead to creative work by refl ection through visual 
language. It has created a presentation area. And the use of symbols that 
were originally and rebuilt through manipulation, truncation, shaping, 
it is a work of art to see the beauty, the prosperity of Suvarnabhumi, the 
changing and the development of social conditions is an Idealism 
(Imagination) language which the creators used to show the audience the 
greatness, the prosperity of Southeast Asia or Suvarnabhumi.

Keywords: Thai Painting Contemporary, Painting of Suvarnabhumi, Idealism
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บทนำา
 สุวรรณภูมิ แปลตามรูปศัพท์ว่า 
แผน่ดนิทอง เปน็ชือ่เรยีกภมูภิาคอษุาคเนย์
หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ครั้ ง
โบราณกาลราว 2,500 ปีมาแล้ว หมาย
ถึงดินแดนอุดมสมบูรณ์ท่ีมีความหลาก
หลายทางชีวภาพ ประกอบด้วยสัตย์กับ
พืชพันธุ์ธัญญาหารและแร่ธาตุต่างๆ อีก
ทั้งเป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธ์
หลากหลายทีล่ว้นเปน็เครอืญาตทิางสงัคม
และวัฒนธรรม ซึ่งต่างก็เป็นบรรพชนของ
คนไทยทุกวันนี้

  สุวรรณภูมิ  คือนามอันเป็น
มงคลที่คนแต่ก่อนยกย่องเป็นบ้านเมือง
สืบเน่ืองหลายยุคหลายสมัย ได้แก่ รัฐ
สุพรรณภูมิ ราวหลัง พ.ศ. 1600 รัฐ
สุพรรณบุ รี  ราวหลัง  พ .ศ .  1700 
จzเป็นเมืองสุพรรณบุรี ราวหลัง พ.ศ. 
1800 และจังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้ง
อำาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
  อุษาคเนย์ทั้งภูมิภาคมีความ
อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น พืชพันธุ์ธัญญาหาร แร่ธาตุ ตะกั่ว 
ดีบุก ทองแดง เหล็ก ฯลฯ มีความหลาก
หลายทางชีวภาพเป็นสำาคัญผืนแผ่นดิน
ใหญ่อุษาคเนย์มีแม่น้ำาโขงเป็นลำาน้ำาสาย
สำาคญัทีส่ดุถอืเปน็แกนภมูภิาคการเคลือ่น
ย้ายยุคแรกๆ ต่างมุ่งไปที่บริเวณสองฝัง
แม่น้ำาโขงแล้วตั้งหลักแหล่งอยู่เขต “เขต
แห้งแล้ง” ทางภาคอีสานของไทยทุกวัน
เพราะอุดมไปด้วยทรัพยากรแต่ที่สำาคัญ
คือมีโรคภัยน้อยกว่าเขตชุ่มชื้น  
  การเคลื่อนย้ายไม่ใช่การอพยพ
แบบยกโขยง แตม่ลัีกษณะเคล่ือนไหวไปๆ 
มาๆ ทำาให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างที่ไป
และท่ีมาอย่างต่อเนื่องโดยมิได้ละทิ้งหลัก
แหล่งแห่งหนต้นเค้าดั้งเดิมที่บรรพบุรุษ
ยังอยู่ที่น้ัน ในส่วนเรื่องของความความ
เชื่อหรือระบบความเช่ือของผู้คนในยุค
บุกเบิกศาสนาผี เป็นระบบความเชื่อหรือ
ศาสนา ของคนยุค ปฏิวัติเทคโนโลยี ครั้ง
แรกสิ่งท่ีเป็นหลักฐานได้เป็นอย่างดี ถึง
ระบบความเชื่อของผู้คนในยุคนี้ ก็คือ ที่

has scope of content that the creator have been trying to express imagery positive thinking of 

living conditions or community where is full of the prosperity of society and people from the 

past to the present. 

 "Suvarnabhumi Painting" is contemporary Thai painting in 2D which using the acrylic paints 

process on the canvas.  The creators used the map style and take an ancient map and modern 

to apply in works. Including the use of traditional mural painting to adapt the application used 

to create works. The creation of Suvarnabhumi painting is like creating an ideal visual language 

from the study of the dimensions of the Suvarnabhumi civilization. Then lead to creative work 

by reflection through visual language.  It has created a presentation area.  And the use of 

symbols that were originally and rebuilt through manipulation, truncation, shaping, it is a work 

of art to see the beauty, the prosperity of Suvarnabhumi, the changing and the development 

of social conditions is an Idealism (Imagination) language which the creators used to show the 

audience the greatness, the prosperity of Southeast Asia or Suvarnabhumi. 
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บทนํา 

   

 สุวรรณภูมิ แปลตามรูปศัพทวา แผนดินทอง เปน

ชื่อเรียกภูมิภาคอุษาคเนยหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใตแต

คร้ังโบราณกาลราว 2,500 ปมาแลว หมายถึงดินแดนอุดม

สมบูรณท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบดวยสัตย

กับพืชพันธุธัญญาหารและแรธาตุตาง ๆ อีกท้ังเปนแหลงต้ัง

ถิ่นฐานของกลุมชาติพันธหลากหลายที่ลวนเปนเครือญาติ

ทางสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงตางก็เปนบรรพชนของคนไทย

ทุกวันนี ้

  

 
 

ภาพประกอบ 1 : กรุงธนบุรี แผนผังท่ีพมาเขียน ดวยสีฝุน  

(สุจิตต วงษเทศ : 2549) 

 

 พจนานุกรมมติชน อธิบายคํา สุวรรณ [สุ-วัน] น. 

ทอง. (ส. สุวรฺรณ; บ. สุวณฺณ). ภูมิ 1, ภูมิ- [พูม, พู-มิ, พูม-มิ-

] น. แผนดิน, ท่ีดิน. ภูมิ 2 น. พื้นความรู, ปญญา. ภูมิ 3 ว. 

ภาพประกอบ 1: กรุงธนบุรี 
แผนผังที่พม่าเขียน ด้วยสีฝุ่น 

(สุจิตต์ วงษ์เทศ: 2549)

 พจนานุกรมมติชน อธิบาย
คำา สุวรรณ [สุ-วัน] น. ทอง. (ส. สุวรฺ
รณ; บ. สุวณฺณ). ภูมิ 1, ภูมิ- [พูม, พู-มิ, 
พูม-มิ-] น. แผ่นดิน, ที่ดิน. ภูมิ 2 น. พื้น
ความรู้, ปัญญา. ภูมิ 3 ว. สง่า, ผึ่งผาย, 
องอาจ. สุวรรณภูมิ น. ดินแดนทองคำา 
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ปรากฏ ศลิปกรรม ตามพืน้ทีแ่ละตามศลิป
วตัถตุา่งๆ ภาพเขยีนสจีากธรรมชาตสิทีีไ่ด้
จากยางไม้และดินสี ได้ถูกนำามาใช้ในการ
สร้างหรือบันทึกผ่านภาษาภาพ ซ่ึงภาพ
สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำามาหากิน 
คือเป็นการบูชาอำานาจเหนือธรรมชาติ 
เพื่อขอความอุดมสมบูรณ์ ต่อการดำารง
ชีพของตนเองและชุมชนถัดมาจากน้ัน 
หลักฐานชิ้นสำาคัญอีกอย่างหน่ึงท่ีเป็นตัว
แสดงให้เห็นถึงระบบความเชื่อ ความรู้ 
ของผูค้นในเวลาถดัมากค็อื มโหระทกึหรอื
ฆ้อง กลองสัมฤทธิ์ มโหระทึกในยุคแรกๆ 
เป็นภาชนะใส่สิ่งของศักดิ์สิทธ์ิฝังไว้ในศพ 
บางแห่งใช้ใส่กระดูกคนตายที่ฝังดินไว้จน
เนื้อหนังลอกออกแล้ว นานเข้าเป็นเครื่อง
ประโคมตีในพิธีกรรม เช่น พิธีศพ ทำาให้
เรียกกันภายหลังว่างกลอง เพราะมีรูป
ร่างเหมือนกลองไม้ แต่บางที่ก็เรียกฆ้อง 
เพราะหล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ และเป็นต้น
แบบดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุดของเครื่อง
ดนตรี ตระกูลฆ้อง ระฆัง (สุจิตต์ วงษ์เทศ: 
2549)  

 ในมุมมองของผู้สร้างสรรค์นั้น
มีความสนใจในงานศิลปกรรมที่ปรากฏ
อยู่ตามหน้ากลอง ภาชนะดินเผา ตลอด
จนลวดลายต่างๆ ที่ปรากฏบนศิลปวัตถุ 
ด้วยเหตุผลที่เป็นภาษาภาพเป็นตัวแทน
ของระบบความเชื่อ ระบบความคิดและ
เป็นการบันทึกในเห็นถึงความเป็นอยู่
ของผู้คนในภูมิภาค อุษาคเนย์ได้อย่างดี 
ทั้งหมดที่ผู้สร้างสรรค์ได้กล่าวมาเป็นการ

อ้างอิงที่เป็นลักษณะ ภูมิหลังหรือความ
นำาอันเป็นแรงบันดาลใจ ทั้งความเป็น
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาใน
มิติต่างๆ ทางสังคมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยว
เน่ืองกันมาเป็นลำาดับตามยุคสมัย จนถึง
ความเป็นมายุคปัจจุบัน ซึ่งผู้สร้างสรรค์
ถือว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในยุคปัจจุบัน 
และมีความเป็นเชื้อชาติ สัญชาติ รวม
ถึง จิตวิญญาณของผู้คนในภูมิภาคอุษาค
เนย์และความสนใจในความเป็นมา แอ่ง
อารยธรรมของภูมิภาคน้ีที่มีความเจริญ
รุ่งเรืองมาโดยลำาดับ ในแต่ละยุคแต่ละ
สมัย ดังน้ันในฐานะที่ผู้สร้างสรรค์ที่มี
ความสนใจต่อที่มาดังกล่าว และต้องการ
ที่จะถ่ายทอดความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์
และความเป็นมา เป็นไป ของความเจริญ
รุ่งเรืองของภูมิภาคอุษาคเนย์หรือในอีก
นามหน่ึงก็คือ สุวรรณภูมิ ผ่านการผสม
ผสานกับความรู้ความสามารถทางด้าน
งานทัศนศิลป์ ที่แสดงออกทางรูปธรรม 
คือ ฝีมือ กระบวนการแสดงออกผ่านการ
ใช้สัญลักษณ์แทนค่าและทางนามธรรม 
คือ จินตนาการและการใช้ภาษาทาง
ความคิดที่เกิดขึ้นจากการศึกษา ค้นคว้า 
มารังสรรค์ปันแต่ง เพื่อให้รูปแบบหรือ
ภาษาทางความคิดสู่ภาษาภาพ ทีส่ามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของ
ภูมิภาคอุษาคเนย์หรือสุวรรณภูมิ

 การสร้างสรรค์สร้างสรรค์ผล
งานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยโดยนำาเสนอ
เน้ือหาท่ีสะท้อนถึงการพัฒนาการทาง
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สังคมหรือความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภา
คอุษาคเนย์หรือดินแดนสุวรรณภูมิตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ภายใต้ชื่อจิตรกรรม
สุวรรณภูมิเป็นการถ่ายทอดความรู้ในเชิง
ประวัติศาสตร์และความเป็นไปของความ
เจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคอุษาคเนย์หรือ
ในอีกนามหนึ่งก็คือ สุวรรณภูมิ ผ่านการ
ผสมผสานกับความรู้ความสามารถทาง
ดา้นงานทศันศลิป ์จติรกรรมไทยรว่มสมยั 
แบบ 2 มิติ ที่แสดงออกทางรูปธรรม คือ 
ฝีมือ กระบวนการแสดงออกผ่านการใช้
สัญลักษณ์แทนค่าและทางนามธรรม คือ 
จินตนาการและการใช้ภาษาทางความคิด
ที่เกิดขึ้นจากการศึกษา ค้นคว้า มาสร้าง
สรรค์เพื่อให้รูปแบบหรือภาษาทางความ
คดิสูภ่าษาภาพทีส่ามารถสะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
ความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคอุษาคเนย์
หรือสุวรรณภูมิ ผ่านผลงานจิตรกรรมชุด
จิตรกรรมสุวรรณภูมิ 

แนวความคิด
 จิตรกรรมสุวรรณภูมิ นำาเสนอ
เนื้อหาที่สะท้อนถึงพัฒนาการทางสังคม
หรือความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคอุษาค
เนย์หรือดินแดนสุวรรนภูมิ ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบการใช้โครงสร้าง
หรือสัญลักษณ์ของแผนที่หรือแผนผังที่
ผู้สร้างสรรค์อาศัยโครงสร้างดังกล่าวนี้มา
ปรับประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ใน
ลักษณะการสร้างพ้ืนท่ีเชิงอุดมคติกับดิน
แดนสุวรรณภูมิ (ตนุพล เอนอ่อน (2558)

วตัถปุระสงคข์องการสรา้งสรรค์
 1. เพื่อศึกษาพัฒนาการด้าน
ประวัติศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ของ
ภูมิภาคอุษาคเนย์หรือดินแดนสุวรรณภูมิ
โดยเน้นลงไป ในรายละเอียดในมิติของ
พฒันาการระบบทางสงัคมและวฒันธรรม
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 2 .  เพื่ อสร้ างสรรค์ผลงาน
จติรกรรมไทยรว่มสมยัโดยนำาเสนอเนือ้หา
ที่สะท้อนถึงการพัฒนาการทางสังคม
หรือความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคอุษาค
เนย์หรือดินแดนสุวรรณภูมิตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันในรูปแบบการใช้โครงสร้าง
หรือสัญลักษณ์ของแผนที่หรือแผนผังที่
ผู้สร้างสรรค์อาศัยเค้าโครงดังกล่าวนี้มา
ปรับประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์ขึ้นใหม่
ในลักษณะการสร้างพื้นที่เชิงอุดมคติที่
เกี่ยวข้องกับดินแดนสุวรรณภูมิ

ขอบเขตของการสร้างสรรค์
 1. ขอบเขตทางดา้นเนือ้หาใ นกา
รสร้างสรรค์ผลงานจากการศึกษาโดยมี
ความมุ่งหมายที่ต้องการบ่งบอกถึงความ
งดงามของสังคมและวัฒนธรรม ความ
เป็นอยู่ของผู้คนที่มีพัฒนาการของบ้าน
เมืองหรือชุมชนสะท้อนถึงการพัฒนาการ
ทางสังคมหรือความเจริญรุ่งเรืองของภูมิ
ภาคอุษาคเนย์หรือดินแดนสุวรรณภูมิ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในรูปแบบการใช้
โครงสร้างหรือสัญลักษณ์ของแผนที่หรือ
แผนผัง
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 2. ขอบเขตทางด้านรูปแบบ 
 ในด้านรูปแบบผลงานท่ีสร้างสรรค์มี
ลักษณะเป็นงานจิตรกรรม 2 มิติ เทคนิค
สีอะคริลิคบนผ้าใบ ใช้ลักษณะของแผนที่ 
แผนผังทั้งแบบโบราณและแบบสมัยใหม่
มาประยุกต์ใช้รวมทั้งการใช้รูปแบบการ
เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสานหรือฮูป
แต้ม ให้มองดูเหมือนแผนที่หรือผังเมือง
ให้สอดคล้องกับแนวคิดและเป้าหมายที่
ผู้สร้างสรรค์ได้กำาหนดไว้

 3. ขอบเขตทางด้านเทคนิค
และกระบวนการสร้างสรรค์จำาแนก
ออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเทคนิคและ
ด้านกระบวนการดังนี้   
  3.1. ดา้นเทคนคิ ผูส้รา้งสรรคใ์ช้
เทคนคิสอีะครลิคิบนผา้ใบ เปน็ผลงานทีม่ี
ลักษณะการเขียนภาพแบบจิตรกรรมไทย
ทีร่ะบายสเีรียบแบนพรอ้มทัง้มกีารตดัเสน้
ขอบเขตของตัวภาพ 

 3.2. ด้านกระบวนการ เน้น
การระบายสีแบบเรียบแบน มีลักษณะ
พื้นที่ที่ระบายเบาบ้างทึบบ้าง ด้วยการใช้
ทีแปรงและทีพู่กันอย่างง่ายๆ เน้นความ
ชัดเจนของรูปร่างต่างๆ ด้วยการใช้พู่กัน
เขียนตัดเส้นขอบรอบนอกและใช้สีท่ีมี
ลักษณะคู่ตรงข้ามกันในบางส่วนของผล
งาน ถูกถ่ายทอดให้ปรากฏในผลงานการ
สร้างสรรค์อย่างมีระบบ ตั้งแต่การเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ การออกแบบภาพร่าง การ
สร้างสรรค์ผลงานชิ้นสมบูรณ์

วิธีการศึกษา 
 ก า ร วิ จั ย น้ี เ ป็ น ก า ร วิ จั ย
สร้างสรรค์โดยแบ่งออกเป็นขั้นตอน ดังนี้

 1. ขั้นตอนการเก็บข้อมูลภาค
เอกสาร ในการศึกษาหาข้อมูลหรือเก็บ
ข้อมูลภาคเอกสาร ผู้สร้างสรรค์ได้ให้
ความสำาคัญเป็นอย่างมาก เพราะในการ
สรา้งสรรคผ์ลงานชุดจติรกรรมสุวรรณภูม ิ
นี้ การค้นคว้าในเชิงประวัติศาสตร์ ความ
เปน็มา ความสำาคญั ลกัษณะทีเ่ปน็จดุเดน่
ของพื้นท่ีทางรูปธรรมหรือทางกานภาพ 
เช่น ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ลักษณะหรือ
วิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละชุมชน แต่ละ
ชาติพันธุ์ สัตว์ พืช สิ่งปลูกสร้าง สิ่งของ
เครื่องใช้  และในทางนามธรรมหรือ
จิตวิญญาณ เช่น ระบบวิธีคิด ความเชื่อ
ของผูค้นในแตล่ะพืน้ที ่แตล่ะยคุสมยัทีเ่กดิ
ขึ้นและสืบทอดกันมาจากยุคหนึ่งไปอีก
ยุคหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นการ
ทำาความเข้าใจในข้อมูลเสียก่อน เพราะ
การสร้างสรรค์ผลงานในชุดน้ี มีความ
จำาเป็นที่ต้องรู้จักความหมาย รู้จักพื้นเพ
ของภาคภูมิในแง่มุมหรือมิติต่างๆ ของ
พื้นที่ 

 2 .  ขั้ นตอนการวิ เ ค ราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำาไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนหรือถอดความหมายความ
สำาคัญแล้วนำามาร้อยเรียวความรู้ ความ
เข้าใจ จากข้อมูลภาคเอกสารมาสู่การ
ปรับเปลี่ยนเป็นภาษาทางงานทัศนศิลป์
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ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาข้อมูลและนำาไป
สู่การปรับเปลี่ยนหรือถอดความหมายสู่
การปรับเปลี่ยนเป็นภาษาทางด้านการ
สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ สามารถสรุป
ได้ดังนี้

 1. ดา้นเนือ้หาในการสรา้งสรรค์
ผลงานจากการศึกษาโดยมีจุดเริ่มต้นจาก
ความสนใจส่วนตัวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของภูมิภาคอุษาคเนย์หรือ
ดนิแดนสวุรรณภมูนิำาไปสูก่ารสรา้งสรรคท์ี่
มคีวามมุง่หมายและวตัถปุระสงคข์องการ
สร้างสรรค์ที่ต้องบ่งบอกถึงความงดงาม
ของสังคมและวัฒนธรรม ความเป็นอยู่
ของผูค้นทีม่พีฒันาการของบา้นเมอืงหรอื
ชมุชนทีด่มีาโดยลำาดบั ดงันัน้ขอบเขตของ
เนือ้หาผูส้รา้งสรรคจ์งึพยายามยกประเดน็
ในมิติเชิงบวกของสภาพความเป็นอยู่ของ
บ้านเมืองหรือชุมชนท่ีเต็มไปด้วยความ
เจริญรุ่งเรือง ความงดงามของวิถีชีวิต
ของผูค้นในภมูภิาคอษุาคเนยห์รอืดนิแดน
สุวรรณภูมิตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 2. ด้านรูปแบบ ในด้านรูปแบบ
ผลงานที่สร้างสรรค์มีลักษณะเป็นงาน
จิตรกรรม 2 มิติ เทคนิคสีอะคริลิคบน
ผา้ใบ ผูส้รา้งสรรคไ์ดใ้ชล้กัษณะของแผนที ่
แผนผังทั้งแบบโบราณและแบบสมัยใหม่
มาประยุกต์ใช้รวมทั้งการใช้รูปแบบการ
เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสานหรือ
ฮูปแต้ม ซึ่งทั้งหมดนี้ผู้สร้างสรรค์มาส
ร้างขึ้นใหม่ในลักษณะสิ่งใหม่กับสิ่งเก่า

ให้สามารถก่อประกอบเป็นรูปร่างหรือ
รูปแบบ ให้มองดู เหมือนแผนที่หรือ
ผังเมืองโดยเน้นการใช้ รูปร่าง ที่เปรียบ
เทียบแทนโดยการใช้สัญลักษณ์แทนค่า
ของเวลา สถานที่และผู้คนในแต่ละยุค
สมัย ซึ่งรูปแบบของผลงานที่เป็นส่วน
รายละเอียดปลีกย่อย ผู้ชมจะเห็นถึง
การสร้างพื้นที่ของเมืองหรือชุมชน ที่ผู้
สร้างสรรค์ได้สร้างขึ้นในเชิงอุดมคติที่
มุ่ ง เ น้นให้สอดคล้องกับแนวคิดและ
เป้าหมายที่ผู้สร้างสรรค์ได้กำาหนดไว้

 3 .  ด้ านการสร้ างสรรค์ผล
งาน จำาแนกออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้าน
เทคนิคและด้านกระบวนการดังนี้ 
 3.1 ด้านเทคนิค ผู้สร้างสรรค์
ใช้เทคนิคสีอะคริลิคบนผ้าใบ ซึ่งเป็น
ชนิดหรือประเภทส่ิงที่ถนัดและเหมาะสม
ต่ อ ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น  ด้ ว ย
คุณสมบัติที่แห้งเร็วสะดวกต่อการใช้
งาน และคุณสมบัติดังกล่าวก็เอื้อต่อ
รูปแบบของผลงาน คือ เป็นผลงานที่มี
ลักษณะการเขียนภาพแบบจิตรกรรม
ไทยท่ีระบายสีเรียบแบนพร้อมทั้ งมี
การตัดเส้นขอบเขตของตัวภาพ 
 3.2 กระบวนการหรอืกลวธิขีอง
การสร้างสรรค์ผลงาน เน้นการระบายสี
แบบเรียบแบน มีลักษณะพื้นที่ที่ระบาย
เบาบ้างทึบบ้าง ด้วยการใช้ทีแปรงและ
ทีพู่กันอย่างง่ายๆ เน้นความชัดเจนของ
รูปทรงต่างๆ ด้วยการตัดเส้นขอบรอบ
นอกและใช้สีที่มีลักษณะคู่ตรงข้ามกัน
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ในบางส่วนของภาพ ท้ังน้ีเพื่อให้เกิดการ
แบ่งพื้นที่ระหว่างกับพื้น สีที่นำามาใช้ส่วน
ใหญ่ในผลงานนั้นผู้สร้างสรรค์จะใช้สีดิบ
ที่ไม่มีการผสมกันจนเกิดไป และสีส่วน
ใหญ่จะเป็นแม่สี เช่น สีแดง สีเหลือง 
สีน้ำาเงิน เป็นต้น โดยมีวิธีการดำาเนินการ
สร้างสรรค์ ดังนี้

  3.2.1 นำาข้อมูลในส่วน
ตา่งๆ มาเรียบเรยีง และจดัการในลกัษณะ
การแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลแต่ละส่วนที่
สำาคัญๆ และมีความเกี่ยวข้องต่อการนำา
มาปรับประยุกต์ใช้ในกระบวนการสร้าง
ภาพร่างและการสร้างสรรค์ผลงานจริง

  3.2.2 นำาขอ้สรปุของขอ้มลู
มาดำาเนินการจัดการเพื่อการสร้างภาพ
ร่าง (Sketch) ในหลายๆ รูปแบบตาม
ความเหมาะสมของแนวคดิและเปา้หมาย
ของการแสดงออก 

  3.2.3 จัดเตรียมอุปกรณ์
ที่จะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
  3.2.4 นำาภาพร่างที่เห็น
เหมาะสมมาขยายในผลงานจริง 

  3.2.5 ขึน้โครงรา่งหลกัดว้ย
ดนิสอบนผา้ใบทีล่งพืน้สทีีจ่ดัเตรยีมไว ้โดย
อาศัยต้นแบบจากภาพร่างผลงานที่ได้คัด
เลือกที่จะขยายไว้เป็นต้นแบบ 

  3.2.6 ลงสีหรือระบายสี
ตามพื้นที่ของรูปร่าง ตามส่วนต่างๆ ของ
ผลงานที่ร่างภาพไว้บนเฟรมผ้าใน 

  3.2.7 เกบ็รายละเอยีดของ
ผลงานดว้ยการใชพู้ก่นัเขยีนตดัเสน้รอบใน
พื้นที่และรูปร่างหรือสัญลักษณ์ที่ต้องการ
ตัดเส้นรอบบางส่วน 

  3.2.8 เก็บลายละเอียด
ในภาพรวามอีกครั้งเพื่อให้งานมีความ
สมบูรณ์ท้ังในรายละเอียดส่วนย่อยและ
ภาพรวมทั้งหมดของผลงาน

สะดวกตอการใชงาน และคุณสมบัติดังกลาวก็เอื้อตอรูปแบบ

ของผลงาน คือ    เปนผลงานที่มีลักษณะการเขียนภาพแบบ

จิตรกรรมไทยท่ีระบายสีเรียบแบนพรอมท้ังมีการตัดเสน

ขอบเขตของตัวภาพ  

   3.2. กระบวนการหรือกลวิธีของการ

สรางสรรคผลงาน เนนการระบายสีแบบเรียบแบน  มี

ลักษณะพ้ืนที่ท่ีระบายเบาบางทึบบาง ดวยการใชทีแปรงและ

ทีพูกันอยางงายๆ เนนความชัดเจนของรูปทรงตาง ๆ ดวย

การตัดเสนขอบรอบนอกและใชสีท่ีมีลักษณะคูตรงขามกันใน

บางสวนของภาพ ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการแบงพ้ืนที่ระหวางกับ

พ้ืน สีท่ีนํามาใชสวนใหญในผลงานนั้นผูสรางสรรคจะใชสีดิบ

ท่ีไมมีการผสมกันจนเกิดไป และสีสวนใหญจะเปนแมสี เชน 

สีแดง สีเหลือง สีน้ําเงิน เปนตน โดยมีวิธีการดําเนินการ

สรางสรรค ดังนี้ 

      3.2.1 นําขอมูลในสวนตาง ๆ มา

เรียบเรียง และจัดการในลักษณะการแบงหมวดหมูของขอมูล

แตละสวนท่ีสําคัญๆ และมีความเกี่ยวของตอการนํามาปรับ

ประยุกตใชในกระบวนการสรางภาพรางและการสรางสรรค

ผลงานจริง 

    3.2.2.นําขอสรุปของขอมูลมา

ดําเนินการจัดการเพ่ือการสรางภาพราง (Sketch) ในหลายๆ 

รูปแบบตามความเหมาะสมของแนวคิดและเปาหมายของ

การแสดงออก  

    3.2.3.จัดเตรียมอุปกรณที่จะใชใน

การสรางสรรคผลงาน  

     3.2.4.นําภาพรางท่ีเห็นเหมาะสมมา

ขยายในผลงานจริง  

    3.2.5.ขึ้นโครงรางหลักดวยดินสอบน

ผาใบท่ีลงพื้นสีที่จัดเตรียมไว โดยอาศัยตนแบบจากภาพราง

ผลงานที่ไดคัดเลือกที่จะขยายไวเปนตนแบบ  

    3.2.6.ลงสีหรือระบายสีตามพ้ืนที่ของ

รูปราง ตามสวนตาง ๆ ของผลงานที่รางภาพไวบนเฟรมผา

ใน  

     3.2.7.เก็บรายละเอียดของผลงาน

ดวยการใชพูกันเขียนตัดเสนรอบในพ้ืนท่ีและรูปรางหรือ

สัญลักษณท่ีตองการตัดเสนรอบบางสวน  

    3.2.8.เก็บลายละเอียดในภาพรวาม

อีกคร้ังเพ่ือใหงานมีความสมบูรณท้ังในรายละเอียดสวนยอย

และภาพรวมท้ังหมดของผลงาน 

 

 

 

 

  
 

ภาพประกอบ 2 : ภาพรางตนแบบจิตรกรรมไทยรวมสมัย 

ชุด จิตรกรรมสุวรรณภูมิ เทคนิค : สีอะคริลิค ,  

ปากกาบนกระดาษ 300 ปอนด 

 

 
 

ภาพประกอบ 2: ภาพร่างต้นแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมัย 
ชุด จิตรกรรมสุวรรณภูมิ เทคนิค: สีอะคริลิค, ปากกาบนกระดาษ 300 ปอนด์
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การวิเคราะห์ทัศนธาตุทางงาน
ทัศนศิลป
1. รูปแบบ (Art Form)

 1.1 รูปแบบจากลักษณะและ
ความหมายของแผนที่ (Map)

 จากลักษณะโครงสร้างและ
รูปแบบของลักษณะแผนที่ ซึ่งในความ
หมายของแผนที่คือ รูปภาพอย่างง่าย
ซ่ึงจำาลองบริเวณบริเวณหนึ่ง และมีการ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ 
เช่น วัตถุ หรือบริเวณย่อย ที่อยู่ในบริเวณ
นัน้ แผนทีม่กัเปน็รปูสองมติซิึง่แสดงระยะ
หา่งระหวา่งจดุสองจดุในบรเิวณใดบรเิวณ

ภาพประกอบ 3 : ช่ือผลงาน  Suvarnabhumi Painting 

No 13 เทคนิค สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 150 x 200 

เซนติเมตร, ทุนสรางสรรคศิลปกรรม ศิลป พีระศรี  ท่ีมาจาก  

( มหาวิทยาลัยศิลปากร : 2558 ) 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 : ช่ือผลงาน  Suvarnabhumi Painting 

No 15 เทคนิค สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 180 x 150 

เซนติเมตร  

  ทุนสรางสรรคศิลปกรรม ศิลป พีระศรี  ที่มาจาก  

( มหาวิทยาลัยศิลปากร : 2558 ) 

 

 
 

ภาพประกอบ 5 : ช่ือผลงาน  แองอารยธรรม  เทคนิค  สี

อะคริลิคบนผาใบ ขนาด  180 x 200  เซนติเมตร 

ปที่สราง พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับรางวัลท่ี 2 (เหรียญนาค) 

ประเภทจิตรกรรม จากการประกวดศิลปกรรม อมตะ อารต 

อวอรต  คร้ังท่ี 5/2556. ที่มาจาก (มูลนิธิอมตะ : 2556) 

 

การวิเคราะหทัศนธาตุทางงานทัศนศิลป 

 

1. รูปแบบ (Art Form) 

    1.1 รูปแบบจากลักษณะและ

ความหมายของแผนท่ี (Map) 

     จากลักษณะโครงสรางและ

รูปแบบของลักษณะแผนที่ ซึ่งในความหมายของแผนท่ีคือ 

รูปภาพอยางงายซึ่งจําลองบริเวณบริเวณหนึ่ง และมีการ

แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบ เชน วัตถุ หรือ

บริเวณยอย ท่ีอยูในบริเวณนั้น แผนท่ีมักเปนรูปสองมิติซึ่ง

แสดงระยะหางระหวางจุดสองจุดในบริเวณใดบริเวณหนึ่งได

อยางถูกตองตามหลักเรขาคณิต ยกตัวอยางเชน แผนท่ีทาง

ภูมิศาสตร นอกจากนี้เรายังสามารถวาดหรือสรางแผนท่ี

แสดงคุณสมบัติของบริเวณ บนพ้ืนโลก เชน ความหนาแนน

ของประชากร ความสูง ตํ่าของพ้ืนที่ เปนตน 

สะดวกตอการใชงาน และคุณสมบัติดังกลาวก็เอื้อตอรูปแบบ

ของผลงาน คือ    เปนผลงานที่มีลักษณะการเขียนภาพแบบ

จิตรกรรมไทยท่ีระบายสีเรียบแบนพรอมท้ังมีการตัดเสน

ขอบเขตของตัวภาพ  

   3.2. กระบวนการหรือกลวิธีของการ

สรางสรรคผลงาน เนนการระบายสีแบบเรียบแบน  มี

ลักษณะพ้ืนที่ท่ีระบายเบาบางทึบบาง ดวยการใชทีแปรงและ

ทีพูกันอยางงายๆ เนนความชัดเจนของรูปทรงตาง ๆ ดวย

การตัดเสนขอบรอบนอกและใชสีท่ีมีลักษณะคูตรงขามกันใน

บางสวนของภาพ ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการแบงพ้ืนที่ระหวางกับ

พ้ืน สีท่ีนํามาใชสวนใหญในผลงานนั้นผูสรางสรรคจะใชสีดิบ

ท่ีไมมีการผสมกันจนเกิดไป และสีสวนใหญจะเปนแมสี เชน 

สีแดง สีเหลือง สีน้ําเงิน เปนตน โดยมีวิธีการดําเนินการ

สรางสรรค ดังนี้ 

      3.2.1 นําขอมูลในสวนตาง ๆ มา

เรียบเรียง และจัดการในลักษณะการแบงหมวดหมูของขอมูล

แตละสวนท่ีสําคัญๆ และมีความเกี่ยวของตอการนํามาปรับ

ประยุกตใชในกระบวนการสรางภาพรางและการสรางสรรค

ผลงานจริง 

    3.2.2.นําขอสรุปของขอมูลมา

ดําเนินการจัดการเพ่ือการสรางภาพราง (Sketch) ในหลายๆ 

รูปแบบตามความเหมาะสมของแนวคิดและเปาหมายของ

การแสดงออก  

    3.2.3.จัดเตรียมอุปกรณที่จะใชใน

การสรางสรรคผลงาน  

     3.2.4.นําภาพรางท่ีเห็นเหมาะสมมา

ขยายในผลงานจริง  

    3.2.5.ขึ้นโครงรางหลักดวยดินสอบน

ผาใบท่ีลงพื้นสีที่จัดเตรียมไว โดยอาศัยตนแบบจากภาพราง

ผลงานที่ไดคัดเลือกที่จะขยายไวเปนตนแบบ  

    3.2.6.ลงสีหรือระบายสีตามพ้ืนที่ของ

รูปราง ตามสวนตาง ๆ ของผลงานที่รางภาพไวบนเฟรมผา

ใน  

     3.2.7.เก็บรายละเอียดของผลงาน

ดวยการใชพูกันเขียนตัดเสนรอบในพ้ืนท่ีและรูปรางหรือ

สัญลักษณท่ีตองการตัดเสนรอบบางสวน  

    3.2.8.เก็บลายละเอียดในภาพรวาม

อีกคร้ังเพ่ือใหงานมีความสมบูรณท้ังในรายละเอียดสวนยอย

และภาพรวมท้ังหมดของผลงาน 

 

 

 

 

  
 

ภาพประกอบ 2 : ภาพรางตนแบบจิตรกรรมไทยรวมสมัย 

ชุด จิตรกรรมสุวรรณภูมิ เทคนิค : สีอะคริลิค ,  

ปากกาบนกระดาษ 300 ปอนด 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 : ช่ือผลงาน  Suvarnabhumi Painting 

No 13 เทคนิค สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 150 x 200 

เซนติเมตร, ทุนสรางสรรคศิลปกรรม ศิลป พีระศรี  ท่ีมาจาก  

( มหาวิทยาลัยศิลปากร : 2558 ) 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 : ช่ือผลงาน  Suvarnabhumi Painting 

No 15 เทคนิค สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 180 x 150 

เซนติเมตร  

  ทุนสรางสรรคศิลปกรรม ศิลป พีระศรี  ที่มาจาก  

( มหาวิทยาลัยศิลปากร : 2558 ) 

 

 
 

ภาพประกอบ 5 : ช่ือผลงาน  แองอารยธรรม  เทคนิค  สี

อะคริลิคบนผาใบ ขนาด  180 x 200  เซนติเมตร 

ปที่สราง พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับรางวัลท่ี 2 (เหรียญนาค) 

ประเภทจิตรกรรม จากการประกวดศิลปกรรม อมตะ อารต 

อวอรต  คร้ังท่ี 5/2556. ที่มาจาก (มูลนิธิอมตะ : 2556) 

 

การวิเคราะหทัศนธาตุทางงานทัศนศิลป 

 

1. รูปแบบ (Art Form) 

    1.1 รูปแบบจากลักษณะและ

ความหมายของแผนท่ี (Map) 

     จากลักษณะโครงสรางและ

รูปแบบของลักษณะแผนที่ ซึ่งในความหมายของแผนท่ีคือ 

รูปภาพอยางงายซึ่งจําลองบริเวณบริเวณหนึ่ง และมีการ

แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบ เชน วัตถุ หรือ

บริเวณยอย ท่ีอยูในบริเวณนั้น แผนท่ีมักเปนรูปสองมิติซึ่ง

แสดงระยะหางระหวางจุดสองจุดในบริเวณใดบริเวณหนึ่งได

อยางถูกตองตามหลักเรขาคณิต ยกตัวอยางเชน แผนท่ีทาง

ภูมิศาสตร นอกจากนี้เรายังสามารถวาดหรือสรางแผนท่ี

แสดงคุณสมบัติของบริเวณ บนพ้ืนโลก เชน ความหนาแนน

ของประชากร ความสูง ตํ่าของพ้ืนที่ เปนตน 

ภาพประกอบ 3: ชื่อผลงาน Suvarnabhumi 
Painting No 13 เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ 
ขนาด 150 x 200 เซนติเมตร, ทุนสร้างสรรค์

ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี 
ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร: 2558

ภาพประกอบ 4: ชื่อผลงาน Suvarnabhumi 
Painting No 15 เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ 
ขนาด 180 x 150 เซนติเมตร ทุนสร้างสรรค์

ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี 
ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร: 2558

ภาพประกอบ 5: ชื่อผลงาน แอ่งอารยธรรม 
เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ 

ขนาด 180 x 200 เซนติเมตร
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับรางวัล
ที่ 2 (เหรียญนาค) ประเภทจิตรกรรม 

จากการประกวดศิลปกรรม 
อมตะ อาร์ต อวอร์ต ครั้งที่ 5/2556. 

ที่มา: มูลนิธิอมตะ: 2556
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หนึ่งได้อย่างถูกต้องตามหลักเรขาคณิต 
ยกตัวอย่างเช่น แผนท่ีทางภูมิศาสตร์ 
นอกจากนี้เรายังสามารถวาดหรือสร้าง
แผนที่แสดงคุณสมบัติของบริเวณ บนพื้น
โลก เช่น ความหนาแน่นของประชากร 
ความสูง ต่ำาของพื้นที่ เป็นต้น

 จากความหมายของแผนที่ที่ได้
กล่าวมาพอสังเขปนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้นำา
เอาความหมายและลักษณะของแผนที่
มาปรับประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผล
งาน เพื่อสร้างภาษาภาพในการบอกเล่า
เรื่องราวต่างๆ ผ่านการสร้างพื้นท่ีในเชิง
อุดมคติ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญ
รุ่งเรือง การเปลี่ยนแปลงในทางบวกของ
ดินแดนสุวรรณภูมิตามจินตนาการของ
ผู้สร้างสรรค์

 1.2 รูปร่างจากลักษณะของ
สถาปัตยกรรม (Architecture)

 ในการสร้ า ง ส ร รค์ ผล ง าน
จิตรกรรมไทยร่วมสมัยชุด “จิตรกรรม
สุวรรณภูมิ” นี้รูปทรงจากสถาปัตยกรรม
เ ป็ น สั ญ ลั ก ษ ณ์ ห ลั ก อ ย่ า ง ห นึ่ ง ที่
ผูส้รา้งสรรคไ์ดน้ำามาเปน็สือ่ และสาร เพือ่
จะแสดงให้เห็นถึงสภาพของความเป็น
อยู่ เป็นภาพแทนในเรื่องของผู้คนและ
ยุคสมัยต่างๆ รวมไปถึงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมที่สามารถอยู่รวมกันใน
พื้นที่เดียวกันได้อย่างลงตัว รูปแบบและ
ลักษณะของสถาปัตยกรรมท่ีปรากฎใน
ผลงานเปรียบได้กับความเป็นชาติ ความ

เป็นวัฒนธรรม เปรียบเสมือนกลุ่มคน
หรือชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อยู่พึ่งพาอาศัยกัน
อย่างมีความสุข

 1.3 รูปร่างจากสัญลักษณ์หรือ
เครื่องหมาย (Symbol)

 สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่
ผู้สร้างสรรค์ได้นำามาเป็นตัวแทนในส่วน
ของรายละเอียดปลีกย่อยที่บ่งบอกถึง
ตำาแหน่ง สถานะ เป็นการพยายามบอก
ถึงหน้าท่ีหรือความสำาคัญต่างๆ ในราย
ละเอียดของผลงาน ตราสัญลักษณ์หรือ
โลโก้ (Logo) ที่บอกถึงความเป็นสถานที่
นั้น เช่น โรงพยาบาล โรงเรียนหรือสถาน
ที่ทางการศึกษา โรงอาหาร ร้านค้า ฯลฯ 
ซ่ึงท้ังหมดคือรายละเอียดปลีกย่อยที่เป็น
ส่วนที่ช่วยส่งเสริม “การส่ือสาร” ผ่าน
ภาษาทางงานทัศนศิลป์ให้มีความเป็น 
“สากล” มากขึ้น สามารถสื่อสารกับผู้ชม
ผลงานได้กระจ่างชัดขึ้น

2. สี (Color)

 ก า ร ใช้ สี แ ล ะ ก า ร กำ า ห น ด
ความหมายของสีในงานสร้างสรรค์นี้
มีความสำาคัญมากเพราะถือได้ว่าเป็น
ทศันธาตหุลกั ซึง่ผูส้รา้งสรรคจ์ะไดอ้ธบิาย
ในลักษณะของเนื้อหาสาระในการใช้สี
ไว้ดังนี้

 ใ นการสร้ า ง ส ร ร ค์ ผล ง าน
จิตรกรรมไทยร่วมสมัยชุดจิตรกรรม
สุวรรณภูมิน้ี สีเป็นอีกทัศนธาตุหน่ึงที่
มีความหมายและความสำาคัญต่อการ



77¨ÔµÃ¡ÃÃÁÊØÇÃÃ³ÀÙÁÔ: ÀÒ¾ÊÐ·ŒÍ¹ÍÑµÅÑ¡É³�ÇÑ²¹¸ÃÃÁã¹Í´ÕµÊÁÑÂ¼‹Ò¹¼Å§Ò¹ÈÔÅ»¡ÃÃÁ
µ¹Ø¾Å àÍ¹Í‹Í¹

สร้างสรรค์ผลงานในชุดน้ี การให้ค่าสี 
การกำาหนด การวางตำาแหน่งของสีท่ีนำา
มาใช้ในงานนั้นเป็นการบ่งบอกถึงพื้นท่ี 
และสถานะภาพ ของรูปร่าง รูปทรง 
สถาปัตยกรรม ในผลงาน เช่น สีทอง 
สขีาวใชใ้นสว่นหรอืรายละเอยีดรปูรา่ง รปู
ทรงที่เป็นสถานที่ทางศาสนา สีแดง สีดำา 
สีน้ำาตาลเข้มใช้ในส่วนที่เป็นสถานที่ของ
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น การใช้สีใน
พืน้ทีอ่ืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากการใชส้ใีนสว่น
ของสถาปัตยกรรมแล้ว การกำาหนดความ
หมายของสทีีใ่ชส้ือ่แทนความเปน็ลกัษณะ
ทางภูมิประเทศต่างๆ เช่น สีน้ำาเงิน 
สีฟ้า ใช้ในส่วนหรือพื้นที่ที่เป็น น้ำา แม่น้ำา 
ท้องฟ้า สีน้ำาตาล ใช้ในบริเวณท่ีเป็นพื้น
ดิน เป็นต้น ซึ่งการใช้สีในการสร้างสรรค์
ผลงานนั้น ผู้สร้างสรรค์ได้วางโครงสร้าง
ของสีหลักไว้ก่อน (Pattern) ทั้งนี้เพื่อ
สามารถควบคุมกลุ่มหรือโครงสร้างของ
โทนสีหลักในผลงานเพื่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพ โทนสีในภาพผลงาน

3. มิติ (Dimension) 

 ลักษณะโดยท่ัวไปของรูปแบบ
จิตรกรรมไทยแบบดั้งเดิม (Tradition) มี
ลักษณะของการสร้างมิติ การสร้างหรือ
การเขียนตัวภาพต่างๆ ท่ีเรียบแบนไม่มุ่ง
เน้นในเรื่องของมิติ ค่าน้ำาหนักของสีและ
แสงเงา ซึ่งในเรื่องของมิติที่ปรากฏขึ้นใน
ภาพเรามักจะเห็นได้ว่าการที่ช่างเขียน
หรือจิตรกรได้กำาหนดและการควบคุมใน
เรื่องของระยะหรือมิติในผลงานน้ันผ่าน

การใช้การวางตำาแหน่งและขนาดของ
รูปร่าง รูปทรง ตัวภาพ ซึ่งผลก็ปรากฏให้
ภาพนัน้มมีติใิกล ้ไกล ตืน้ ลกึ ผู้สรา้งสรรค์
ไดค้ำานงึถงึขนบหรอื วธิกีารดงักลา่ว จงึได้
นำาเอาระบบและการจัดการในเรื่องของ
การวางตำาแหน่งและสัดส่วนภาพมาใช้
ในการสร้างสรรค์ผลงานเช่น การกำาหนด
ระยะใกล้และไกลด้วยการเพิ่มและลด
ขนาดรูปร่าง รูปทรงในผลงาน เป็นต้น 
ท้ังน้ีเพื่อให้ผู้ชมได้มองเห็นระยะและมิติ
ในผลงานที่ผ่านการจัดการในเรื่องของ
ตำาแหน่ง และการควบคุมสัดส่วน

4. ทิศทาง (Direction)

 ผู้สร้างสรรค์กำาหนดทิศทาง
ขององค์ประกอบภาพโดยรวม ซึ่งได้
เน้นโครงสร้างของเส้นตั้งและเส้นนอน
เพื่อ เป็นการกำาหนดโครงสร้างและ
ทิศทางเป็นหลัก ผลงานมีโครงสร้างและ
รายละเอียดต่างที่เน้นในลักษณะทาง 
เรขาคณิต ดังนั้นการใช้เส้นตั้งและเส้น
นอน จึงมีผลต่อการกำาหนดทิศทางของ
กลุ่มและรายละเอียดปลีกย่อย ผลงาน
ชุด จิตรกรรมสุวรรณภูมิน้ี ผู้สร้างสรรค์
ได้เน้นให้ทิศทางของผลงานมีความนิ่ง 
มคีวามมัน่คงในองค์ประกอบของภาพโดย
รวมอย่างมีเอกภาพ

บทสรุป
 การสรา้งสรรคผ์ลงานจติรกรรม
ไทยร่วมสมัยชุด จิตรกรรมสุวรรณภูมิ 
ที่ผู้สร้างสรรค์ได้นำาเสนอผ่านเอกสาร
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ประกอบผลงานสรา้งสรรคน์ี ้ผูส้รา้งสรรค์
จะได้ขออภิปรายผลจากการสร้างสรรค์
ออกเป็นประเด็นดังต่อไปนี้

 1. ผลที่ได้จากการเรียนรู้หรือ
ข้อค้นพบใหม่จากการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ ซึ่งผู้สร้างสรรค์พบว่ามีประเด็น
ที่น่าสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ 
คือการได้ใช้ลักษณะของสัญลักษณ์ ซึ่ง
มีทั้งการใช้สัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม
ของแต่ละยุคสมัย เช่น ใช้สัญลักษณ์เจดีย์ 
สถูป แทนความเป็นพุทธศาสนา และ
ลักษณะสถาปัตยกรรมไทยแบบโบราณ
ที่สะท้อนให้เห็นรูปแบบงานสถาปัตย์
และการอยู่อาศัยของผู้คนในอดีต ใช้รูป
ร่างของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างสมัยใหม่ 
เช่น ตึก อาคารหรือลักษณะโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมแบบใหม่แทนความเจริญ
ในยุคปัจจุบัน เป็นต้น การใช้ลักษณะ
สิ่งของเครื่องใช้ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบ
ของสัญลักษณ์ ในเรื่องของการสื่อความ
หมายในเรื่องวิถีชีวิต ความแตกต่างใน
ที่นี้ผู้สร้างสรรค์หมายถึง รูปแบบและ
หน้าที่ของสัญลักษณ์ การที่ผู้สร้างสรรค์
ได้นำามารับบทบาทหรือตัวแทนของการ
บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไปในส่วนของ
รายละเอียดของภาพผลงาน การหยิบยก
สัญลักษณ์มาสื่อสาร มาสะท้อนให้เห็นถึง
ชว่งเวลา การเปลีย่นแปลงและพฒันาการ
ของสังคมและยุคสมัย จากยุคโบราณมา
ถึงยุคปัจจุบัน จากอดีตไปจนถึงอนาคต 
ซึ่งทั้งหมดคือการแทนค่าด้วย “ภาษา

ภาพ” เป็นการสื่อสารผ่านงานศิลปะ 
สาระต่างๆ เหล่านี้เป็นประเด็นอันสำาคัญ
ทีผู่ส้รา้งสรรคไ์ดก้ำาหนดไวใ้นวตัถปุระสงค์
ของการสรา้งสรรคต์ัง้แตต่อนตน้ ดงันัน้ใน
ส่วนการอภิปรายผลของการสร้างสรรค์
ในข้อนี้ จึงชี้ให้เห็นถึงความสำาคัญของ
การใช้หรือการนำามาใช้ของสัญลักษณ์
ท่ีเป็นภาพของตัวแทนเรื่องราวต่างๆ 
ที่ปรากฏในผลงานชุดนี้

 2. ผลที่ได้จากการนำารูปแบบ
ของลักษณะแผนที่มาปรับประยุกต์ใช้ใน
ผลงานสร้างสรรค์ ลักษณะหรือรูปแบบ
ของแผนที่เป็นแม่แบบ ของโครงสร้าง
หลักในเรื่ององค์ประกอบของผลงาน 
ความหมายในแผนที่ที่ปรากฏในผลงาน
ชุดนี้ อาจจะไม่ได้มีความแตกต่างไปจาก
หน้าท่ีและความหมายดั่งเดิมที่ เข้าใจ
กันดี ซ่ึงโดยเจตนาของผู้สร้างสรรค์นั้น
ได้ทำาการอธิบายไว้แล้วว่า การนำารูปแบบ
หรือลักษณะของแผนที่นั้นมีปัจจัยและ
เหตุผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานเป็น
สำาคัญ รูปแบบผลงานสร้างสรรค์นี้
เป็นการบ่งบอกเรื่องราวผ่านพื้นที่ใน
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ซึ่งเป็นสิ่ง
ผู้สร้างสรรค์ต้องการที่จะส่ือสารให้ผู้ชม
ผลงานได้รับรู้และสัมผัสในภาษาภาพ
ท่ีสะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของแผ่นดิน
สุวรรณภูมิตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบัน

 ดังนั้น การสร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมไทย ร่วมสมัยชุด จิตรกรรม
สวุรรณภมูจิงึเปน็การถา่ยทอดจนิตนาการ
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และความรู้สึกในด้านบวก ผสมผสานกับ
การอา้งองิความรูเ้ชงิประวตัศิาสตร ์ความ
เป็นไปของภูมิภาคอุษาคเนย์หรือในอีก
นามหนึ่งก็คือ “สุวรรณภูมิ” ผ่านการ
ถา่ยทอดสูก่ารสร้างสรรคผ์ลงานจติรกรรม
ไทยร่วมสมัย แบบ 2 มิติ ที่ได้แสดงออก
ทางรูปธรรม คือ ด้านการใช้ทักษะฝีมือ
ที่สร้างสรรค์ในกระบวนการแสดงออก
ผ่านการใช้สัญลักษณ์แทนค่า และทาง

ด้านจินตนาการ การใช้ภาษาทางความ
คิดท่ีเกิดขึ้นจากการศึกษา ค้นคว้า มา
สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดรูปแบบหรือภาษา
ทางความคิดสู่ ภาษาภาพ ที่สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของ
ภูมิภาคอุษาคเนย์หรือสุวรรณภูมิ ผ่านผล
งานจติรกรรมชดุจติรกรรมสวุรรณภมูขิอง
ผู้สร้างสรรค์ต่อไป
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