
 ง

ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ    ขาพเจากับสภาพแวดลอมใหม 
 
ผูเขียน      นายสุรเชษฐ  อินธิแสง 
 
ปริญญา      ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ) 
 
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  รศ.รสลิน   กาสต  ประธานกรรมการ 
      ผศ.ศุภชัย  ศาตรสาระ กรรมการ 

  
 

บทคัดยอ 
 
 

ผลงานวิทยานิพนธชุด “ขาพเจากับสภาพแวดลอมใหม” มีที่มาจากการที่ขาพเจาไดมาใช
ชีวิตอยูในเมืองเชียงใหมซ่ึงมีความเจริญในทุกดานรวมทั้งมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม จึงแตกตาง
กันโดยสิ้นเชิงกับภูมิลําเนาเดิมซึ่งเปนชนบท ที่มีสภาพภูมิอากาศแหงแลง ขาดน้ํา และพื้นที่เปนดิน
ปนทรายยากตอการเพาะปลูก การใชชีวิตในสังคมใหมทําใหเกิดความพยายามที่จะปรับตัว ซ่ึงยังคง
ยากตอการไหลกลืน กอใหเกิดความรูสึกแปลกแยกและเกิดการหวนคิดถึงภูมิหลังของตนเอง  
ความรูสึกนี้สงผลตอแนวความคิดในการสรางสรรค เร่ืองราวท่ีแสดงมุมมองของความตางโดย
ส้ินเชิงระหวาง 2 ถ่ินที่ จากสังคมเมืองและสังคมชนบท รวมทั้งการใชดินซึ่งเปนสัญลักษณที่ชัดเจน
ตอการบงบอกภูมิลําเนาเดิม ในการครอบคลุมรูปรางของตนเองทั้งหมดสําหรับสะทอนถึงความเปน
ตัวตนที่เปนพื้นเพเดิมของขาพเจา เปนตัวตนที่ไมสามารถไหลกลืนรวมกับสังคมเมืองไดอยางแทจริง 
จึงเปนความรูสึกแปลกแยกที่อยูรวมกันของ “ขาพเจากับสภาพแวดลอมใหม”  แนวคิดนี้ได
สรางสรรคขึ้น 5 เร่ือง คือ  ระหวางสิ่งที่มีกับไมมี  บานนอกเขาเมือง  ชนบทกับเมือง  บานนอก
ออนไลน และสภาพภูมิอากาศฝน โดยทําการนําเสนอในลักษณะศิลปะ อินสตอลเลชั่นแนวสื่อผสม  
(Mixed media installation) ประกอบดวยประติมากรรมและสื่อวิดีโอ นอกจากนี้ไดทําการวิเคราะห
เนื้อหาท้ังหมดและการตอยอดจากศิลปนที่ใหอิทธิพลในดานกลวิธีการสรางสรรค ซ่ึงชวยใหผลงาน
ทั้งหมดสอดคลองกับแนวคิดที่กําหนดไว 
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ABSTRACT 
 

 
This thesis entitled “New Surrounding and I” resulted from my living in Chiang Mai 

city, which is civilized in every way, including good climate. It was absolutely different from my 
rural hometown, which suffers drought, and the ground is composed of loamy sand which is hard 
to grow anything. Accordingly, to live in a new society led to an effort to adapt myself to new 
things. It was still difficult to absorb, making me feel alienated and thinking of my background. 
These feelings resulted in the idea to create a story which showed my perspective towards the 
absolute differences between two places i.e. urban and rural areas. Including soil, which was a 
symbol indicating my background and reflecting my identity which could never been absorbed to 
urban area. Therefore, I always felt alienated in this new environment. This concept consisted of 5 
stories i.e. Between What Exists and What Does Not Exist, From Rural Person to The City, Rural 
and Urban, Bannohk online and Rainy Climate and was presented in mixed media installation art, 
including sculpture and video presentation. In addition, all contents were analyzed and furthered 
by influencing artists in terms of creation, helping the author to have consistent work pieces to the 
concept. 
 


