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บทคดัย่อ 
 

ดว้ยความท่ีเกิดเป็นลูกของพ่อท่ีเป็นคนต่างจงัหวดัท่ียา้ยมาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ท าให้
ขา้พเจา้เกิดความสนใจและยกยอ่งชีวติชาวชนบทท่ีอพยพยา้ยถ่ินฐานมาอาศยัและเผชิญโชคในเมือง
หลวง จึงเป็นแรงบนัดาลใจของขา้พเจา้ในการสร้างสรรค์และถ่ายความรู้สึกออกมาเป็นผลงาน
ศิลปะ โดยใช้ส่ือภาพถ่ายเพื่อน าเสนอภาพถ่ายทิวทศัน์สีและขาวด า ซ่ึงมีความงามท่ีรู้สึกถึงความ
แตกต่างกนัในเน้ือหาระหวา่งเมืองกบัชนบทมาเป็นพื้นความคิด และใหค้วามส าคญัต่อมากบัการส่ือ
ท่ีน่าสนใจของคนพื้นเพชนบทในเมืองหลวงจ านวนหน่ึง ผา่นภาพถ่ายบุคคลแบบขาวด า โดยภาพ
จะส่ือความเป็นตวัตนของบุคคล ๆ นั้ นด้วยตวัของมนัเอง และน าเสนอโดยการจดัวางผลงาน
ภาพถ่ายทั้งหมดเพื่อแสดงออกถึงความตระหนกัถึงบุคคลเหล่านั้นซ่ึงเป็นตวัแทนของชาวชนบทท่ี
เขา้มาสู้ชีวติในเมืองหลวง 

ภาพถ่ายบุคคล สะทอ้นภาพชีวติส่วนหน่ึงของชาวชนบทเหล่าน้ี ส่ืออารมณ์ความรู้สึก ผา่น
ทางใบหนา้ เส้ือผา้ บุคลิก รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นส่วนประกอบในภาพ ภาพทิวทศัน์ชนบทซ่ึง
เป็นชีวติในอดีตแสดงอารมณ์สงบ น่ิง สบายตามธรรมชาติ ส่วนชีวิตในปัจจุบนัท่ามกลางเมืองใหญ่
นั้น ภาพทิวทศัน์ถูกน าเสนอเป็นความงามในรูปแบบเชิงวตัถุ มีชีวิตชีวา แต่แฝงด้วยความเปล่า
เปล่ียวลึกอยูภ่ายใน 

การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่อชีวิตในชนบทและเมืองใหญ่ของบุคคลผูเ้ป็นแบบ โดย
อาศยัมุมมองทางทศันธาตุ ผสานกบัทศันคติของขา้พเจา้ จึงเสมือนการถ่ายทอดภาพในจินตนาการ
ของชีวิตธรรมดา ๆ อีกมุมหน่ึงในสังคมท่ีวุ่นวาย ออกมาเป็นผลงานศิลปะท่ีน่าสนใจและควรแก่
การพฒันาต่อยอดต่อไปอีกในอนาคต 
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ABSTRACT 
 

I have the inspiration for this thesis from my own father. He was born upcountry and 
moved to Bangkok like thousands of people before and after him. Their lives are different in 
many different ways and I captured shots of photos to represent the variety of the people’s life, 
the atmosphere of the complexity in metropolitan and the simply way of life out in the country. 
 

I took black and white portrait photos of several suburban people I met around Bangkok.  
The faces, the clothes, the characters and the ambience tell stories of journeys in each live. The 
beauty of nature in small villages compared to the modern life in big city can be seen through the 
lens. The combination of black and white, and color photographs are both considered the 
appropriate choices to see the different worlds. The elegant simple cheerful countryside may give 
you inner peace, your heart full of joy. The excitement of modern city may make your eyes open 
but empty inside.  
 

The people’s feelings of country and city life, plus my view using art elements are 
altogether transformed into this works of art. The cycle continues, people moves back and forth 
from farm house to city condominium every day. It is hoped that artist and scholar are allowed to 
see this angle of life and art. Let us hope that my works will stimulate further interest in this 
study. 


