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การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “ประกอบนามรูป” เป็นการศึกษาในเร่ืองของ

อัตตา การมีตัวตน อันเป็นเร่ืองหน่ึงซ่ึงกล่าวไวใ้นพระพุทธศาสนา โดยมีความมุ่งหมายท่ีจะ
ถ่ายทอดทศันคติของขา้พเจา้ในเร่ืองดงักล่าว ผา่นส่ือกลางคือผลงานศิลปะ โดยเน้ือหามุ่งเนน้แสดง
ให้เห็นถึงท่ีมาของอตัตาของมนุษยซ่ึ์งมนุษยเ์องเป็นผูส้ร้างข้ึนและยึดติดอยูก่บัมนั อนัเป็นเหตุให้
บดบงัความจริงแท ้มิอาจเห็นองคป์ระกอบยอ่ยแห่งสัจธรรมท่ีรวมตวักนัอยู ่อนัไดแ้ก่ การเกิด การ
เปล่ียนแปลง และการสลาย 

โดยการถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะในรูปแบบพิกเซล สร้างมโนภาพของการค่อยๆ
ประกอบข้ึน ปะติดปะต่อส่วนย่อยๆแต่ละช้ินเข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นภาพท่ีมีอตัลกัษณ์ข้ึน และ
ตลอดจนมโนภาพแห่งการเส่ือมสลายไปดว้ยเช่นกนั 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  
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MR. ARAYA WICHAINCHAI : CONSTRUCTION OF MIND AND BODY.  THESIS 
ADVISOR : PROFESSOR ITHIPOL THANGCHALOK 

“Construction of mind and body” is about my studying of the existing of human’s 
ego. It’s one of Buddha teaching, called “Atta”. In this series of works, I anticipate to express my 
viewpoint and concept by using artwork as medium to show the root of human’s ego. The egos that 
made from human themselves and become the main reason for human to ignore their spirit and 
mind, which are important parts of human being. Furthermore this ignorance cause people to 
unrealized in the truth of life(The three marks of existence), the cycle of nature. 
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บทที1่ 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ 

เม่ือเอ่ยถึงค าว่าธรรมชาติ ส่ิงแรกท่ีท าให้นึกถึงคงเป็นเร่ืองราวด้านส่ิงแวดล้อม ต้นไม้ 

ดอกไม ้หรือเร่ืองทางภูมิศาสตร์ ภูเขา แม่น ้ า แต่ในความเป็นจริงแลว้ ค าวา่ธรรมชาตินั้นครอบคลุม

ในทุกๆส่ิง ไม่วา่จะเป็นตวัมนุษยเ์อง สัตว ์หรือแมก้ระทัง่ส่ิงของทางอารยะท่ีถูกสังเคราะห์ข้ึนก็ยงั

เป็นธรรมชาติ ดงันั้นทุกๆส่ิงคือธรรมชาติ  

แต่ถึงกระนั้นมนุษยก์็ยงัเลือกท่ีจะบญัญติัส่ิงต่างๆ ให้อะไรเป็นอะไร ตามความเขา้ใจของ

ตวัเองได ้โดยอาศยัสัณฐานของส่ิงนั้นๆ  ไม่วา่จะเป็นจากรูปลกัษณ์ ถ่ินท่ีอยู ่ปัจจยัการด ารงชีพ สี 

และอีกหลายๆอยา่ง ค าบญัญติัท่ีใชเ้รียกส่ิงต่างๆเหล่าน้ี มีอยูม่ากมายจนในบางสถานท่ีก็ก่อให้เกิด

การแบ่งแยกและความวุ่นวาย  การยึดติดกับบัญญัติ เป็นผลให้มนุษย์ไม่ได้มองเร่ืองทั้ งหมด

ยอ้นกลบัไปสู่จุดเร่ิมตน้เพื่อจะเห็นถึงท่ีมาและองคป์ระกอบ ท่ีประกอบให้เกิดส่ิงต่างๆไดอี้กต่อไป 

และเม่ือไม่เห็นธรรมชาติจึงมิอาจเห็นสัจธรรมของธรรมชาติดว้ยเช่นกนั 

พุทธศาสนา ไดแ้บ่งประเภทส่ิงสรรพส่ิงเหล่านั้นเหลือเพียงแค่ 2 จ  าพวกดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

1.รูปธรรม คือ ส่ิงท่ีรู้ได้ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย อนัได้แก่ รูป เสียง กล่ิน รส และส่ิงท่ี

สามารถสัมผสัได ้

2.นามธรรม คือส่ิงท่ีไม่มีรูป คือ รู้ไม่ไดท้างตา หู จมูก ล้ิน สัมผสัไม่ได ้เป็นตวัการให้เกิด

การรับรู้ต่างๆ(ส านกังานราชบณัฑิตยสภา, 2554) หรือท่ีเรียกวา่ “จิต”  

ในทางวิทยาศาสตร์ นั้นต่างออกไป รูปและนามนั้นไม่ได้ถูกน าไปจ ากดัความ และไม่

สามารถหาค าซ่ึงมีความหมายได้ตรงตวั แต่ถึงอย่างไรก็ตามในมุมของนักฟิสิกส์เองก็ได้มีการ

จ าแนกส่ิงต่างๆออกเป็น 2 ประเภทเช่นกนั ไดแ้ก่  

1.สสาร คือส่ิงท่ีมีตวัตน ทั้งมองเห็นไดแ้ละมองไม่เห็น อยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว 

แก๊ส 

2.พลงังาน คือ ความสามารถท่ีเปล่ียนจากรูปหน่ึงไปอีกรูปหน่ึง ท าให้ส่ิงท่ีมีมวลเคล่ือนท่ี 

หรือท าใหเ้ปล่ียนความเร็วได ้ 

แมจ้ะมีความคลา้ยคลึงกนัอยูบ่างประการระหวา่งความหมายของสสารและความหมายของ

รูปธรรม แต่ความหมายทางวิทยาศาสตร์ของพลงังาน และความหมายทางพระพุทธศาสนาของ
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นามธรรมนั้นต่างกนัโดยส้ินเชิง เน่ืองดว้ยเร่ืองของนามธรรมทางศาสนานั้นจะหนกัไปในเร่ืองของ

จิตมาก ซ่ึงจิตนั้ นไม่ เป็นท่ีพูดถึงและยอมรับเท่าไรในทางวิทยาศาสตร์ แต่นอกเหนือจาก

พระพุทธศาสนาแลว้ก็ยงัมีทฤษฎีปรัชญาตะวนัตกอีกจ านวนหน่ึงท่ีถกเถียงเร่ืองของกายและจิต

เช่นกัน ตวัอย่างเช่น อนัตรกริยานิยม (Interactionism) ของเรเน่ เดส์การ์ตส์ นักปรัชญาและนัก

คณิตศาสตร์ขาวฝร่ังเศส ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปของสองส่ิงน้ี แมว้่ามีความต่างกนัและ

แยกตวัออกจากกนั แต่ก็มีความสัมพนัธ์มีปฏิกิริยาและท างานส่งอิทธิพลต่อกนัอยู่เสมออย่างเล่ียง

ไม่ได ้เป็นไปในลกัษณะเดียวกนักบัหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาไดก้ล่าวไว ้

จากความสัมพนัธ์ระหว่างกนัและกนั ของนามธรรมและรูปธรรมดงักล่าว จึงท าให้ตวั

ขา้พเจา้เกิดความสนใจ เล็งเห็นความเป็นไประหวา่งความสัมพนัธ์ของนามและรูปบนกฎเกณฑ์ทาง

ธรรมชาติ เกิดแนวคิดทางการสร้างสรรคท่ี์ตอ้งการแสดงให้เห็นท่ีมาของตวัตน(อตัตา) จากนามไป

เป็นรูป และจากรูปจึงกลายเป็นตวัตน(อตัตา) น ามาถ่ายทอดผ่านวสัดุทางศิลปะ เทคนิค ท่ีแสดง

ธรรมชาติและเร่ืองราวภายในตวัวสัดุ ซ่ึงสามารถกระตุน้ความคิดทางนามธรรมและเกิดความงาม

ทางทศันะเป็นรูปธรรมแก่ผูช้มได ้ 

ศิลปนิพนธ์ชุดประกอบนาม-รูป จึงเป็นการศึกษาและถ่ายทอดเร่ืองราวสัจจะและ

ความสัมพนัธ์ของทั้งรูปธรรมวตัถุ และนามธรรมในธรรมชาติ ตามความรู้สึก ความเขา้ใจ รวมถึง

ความเช่ือ ความศรัทธาส่วนตวั และศึกษาปรัชญาในแบบตะวนัตกควบคู่ไปกบัแนวความคิดทาง

พุทธศาสนา แสดงออกผ่านผลงานทศันศิลป์ โดยวสัดุและเทคนิคท่ีแฝงนัยยะเปรียบเปรยไปกบั

สังคมสมยัใหม่ในยุคดิจิตอล ด้วยการประกอบภาพจากElementของสีจากวสัดุ ในลักษณะการ

แสดงออกรูปแบบPixelism เล่าความหมายของการรวมตวัของส่ิงหน่ึงสู่อีกส่ิง ผนวกกบัการจดัการ

โลหะวสัดุเข้ากับไม้ด้วยวิธีท ามือ(Manual) เพื่อให้สามารถสร้างความตระหนักและให้ความ

หมายถึงการ”ประกอบและก าเนิดนามและรูป” ถ่ายทอดส่ือสารไปสู่ผูช้มผลงาน   
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ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์  

1.ถ่ายทอดแนวความคิดของผูส้ร้างในเร่ืองของนามและรูป อนัเป็นธรรมชาติ ผา่นส่ือทาง

ศิลปะไปยงัผูรั้บชมผลงาน ใหต้ระหนกัถึงการก าเนิด เปล่ียน เส่ือมสลาย ของนามและรูป 

2.เพื่อสร้างผลงานซ่ึงมีคุณค่าและมีความงามทางทศันศิลป์ ซ่ึงเป็นแนวทางใหม่เฉพาะตน 

เกิดผลงานศิลปะซ่ึงมีความเป็นตน้แบบและเป็นปัจเจก  
 

ขอบเขตของการสร้างสรรค์   

              1.ขอบเขตของเน้ือหา สร้างผลงานซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัก าเนิด เปล่ียนแปลง และเส่ือมสลาย

ของรูปและนาม อนัแสดงให้เห็นวถีิแห่งธรรมชาติ และความเป็นไปหรือสัจจะในธรรมชาติ  

2.ขอบเขตของรูปแบบ เป็นศิลปะแบบจดัวางติดตั้ง 3 มิติ (Installation Art) ซ่ึงพื้นท่ีตอ้ง

เป็นส่วนหน่ึงของผลงาน 

 3.ขอบเขตของเทคนิค สร้างผลงานศิลปะโดยใชเ้ทคนิคประสม สร้างงานจากวสัดุต่างๆ

หลากหลาย และจดัการกบัวสัดุเพื่อใหเ้ห็นคุณลกัษณะอนัเป็นธรรมชาติของตวัวสัดุนั้นๆ อนัไดแ้ก่ 

ไม ้เหล็ก สังกะสี เป็นตน้ โดยจดัการกบัวสัดุดว้ยหลายหลากรูปแบบ เช่ือม เจาะ ดดั ตดั ระบายสี 

กดักร่อนแผน่โลหะดว้ยกรด และประกอบเป็นผลงานโดยมีพื้นท่ีเป็นส่วนส าคญัของผลงานดว้ย 

 

ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ 

 7.1 ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลเชิงเน้ือหา จากแหล่งขอ้มูลหลายแหล่ง เพื่อใหไ้ดเ้ขา้ใจสาระของ

เร่ืองราวท่ีตอ้งจากจะส่ืออยา่งลึกซ้ึง 

7.2 ศึกษาขอ้มูลเพื่อพฒันาเชิงเทคนิค ท าการทดลอง หาความเป็นไปไดจ้นสามารถควบคุม

เทคนิคไดใ้นระดบัท่ีพอใจ  

 7.3 ศึกษาขอ้มูลเพื่อการพฒันาเชิงเน้ือหา โดยก าหนดแนวความคิดหลกัและมีแนวความคิด

ยอ่ยซ่ึงจะแตกต่างกนัไปในผลงานแต่ละช้ินงาน  

 7.3 ปฏิบติัการ เรียบเรียงขอ้มูลทั้งหมด ร่างภาพ ปฏิบติังาน  

7.4 ตรวจสอบผลงานสร้างสรรค ์ความผดิพลาด และเก็บรายละเอียดของผลงาน เพื่อไม่ให้

พบส่วนท่ี เกินความตอ้งการ และน าไปติดตั้งยงัสถานท่ีจดัแสดง 

7.5 แกไ้ขปัญหา วิเคราะห์วิจารณ์ผลงานทั้งโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาศิลปนิพนธ์ และโดย

ตนเอง เพื่อพฒันาผลงาน 
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แหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ในการสร้างสรรค์   

1.ศึกษาเร่ืองราวและสังเกตจากส่ิงใกลต้วั ผูค้น ธรรมชาติ ส่ิงของ ท่ีมีอยูร่อบๆตวัใน

ชีวติประจ าวนั 

 2.ศึกษาต่อยอดจากประสบการณ์ ศรัทธา ความเช่ือทางศาสนา 

 3.ศึกษาขอ้มูล รูปแบบ แนวคิด เทคนิค จากผลงานศิลปะทั้งจากในอดีต และผลงานของ

ศิลปินร่วมสมยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  5 

บทที ่2 

ข้อมูลแรงบันดาลใจและอทิธิพลในการสร้างสรรค์ 

 การสร้างผลงานเชิงสร้างสรรค์จะในรูปแบบใดก็ตาม ผูส้ร้างสรรค์ทุกคนย่อมตอ้งมีแรง

บนัดาลใจในการเร่ิมต้นการสร้างสรรค์ผลงานเหล่านั้นข้ึน โดยแรงบนัดาลใจหรือแรงผลักดัน

เหล่านั้นลว้นแลว้เกิดข้ึนมาจากจุดก าเนิดเดียวกนั คือตวัผูส้ร้างสรรคเ์อง อาจเกิดข้ึนไดท้ั้งจากความ

ช านาญการ ความถนัด ความคุน้ชินและประสบการณ์โดยตรง ตีวงขยายออกมาสู่พฤติกรรมใน

ชีวิตประจ าวนั การสังเกตหรือสงสัยต่อสภาพแวดลอ้มรอบตวั สังคม ความเช่ือ วิถีชีวิต น ามาสู่การ

คดัสรรเก็บขอ้มูลและเกิดเป็นสมมุติฐานหรือผลงานทางความคิด พฒันาต่อมาในรูปแบบของแต่ละ

บุคคลเกิดเป็นผลงานซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะ 

 ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ชุดประกอบนามรูปนั้น ชุดขอ้มูลในการประกอบการ

สร้างสรรคถื์อเป็นส่วนส าคญัในขั้นตอนก่อนการเร่ิมตน้ท างาน อีกทั้งยงัส าคญัต่อการพฒันาผลงาน 

โดยในท่ีน้ีสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะใหญ่ ไดแ้ก่ 1.แรงบนัดาลใจและอิทธิพลอนัส่งผลต่อ

แนวคิดและรูปแบบงาน 2.แรงบนัดาลใจและอิทธิพลอนัส่งผลต่อเทคนิคและการแสดงออก 

แรงบันดาลใจและอิทธิพลอนัส่งผลต่อแนวความคิด  

 1. แรงบันดาลใจจากความเช่ือและอทิธิพลจากศาสนา 

  ความเช่ือ(หรือไม่เช่ือ)และศรัทธา(หรือไม่ศรัทธา)ต่อศาสนา ถือเป็นส่ิงหน่ึงซ่ึงถูก

หยบิยกมาถ่ายทอดผา่นงานศิลปะมาตั้งแต่ในยคุแรกเร่ิมจนมาถึงทุกวนัน้ี ดว้ยความเช่ือ(หรือไม่เช่ือ)

เป็นอตัวสิัยหน่ึง ซ่ึงสร้างผลกระทบ(Impact)ต่อความคิดและจิตใจของมนุษยไ์ดม้าก 

  ข้าพเจ้าเป็นผูห้น่ึงซ่ึงสนใจและศึกษาท าความเข้าใจในพระพุทธศาสนา ศิลป

นิพนธ์ชุดประกอบนามรูปน้ีก็มีแนวคิดเร่ิมตน้จากศึกษาเร่ืองราวทางศาสนาเช่นกนั โดยเร่ิมตน้จาก

การศึกษาในเร่ืองของอตัตา เกิดการตั้งค  าถามต่ออตัตาของมนุษย ์การเกิดตวัตน การเปล่ียนแปลง 

และเส่ือมสลายตวัตนไป  

  ผลงานชุดประกอบนาม-รูปจึงเป็นเหมือนการช้ีแจงและการแสดงให้เห็นถึงสัจ

ธรรมของธรรมชาติ การรวมตวัขององค์ประกอบอนัเป็นนามธรรม และรูปธรรมเขา้ดว้ยกนั และ

ก่อใหเ้กิดเป็นภาพรวมใหญ่ภาพใหม่ข้ึนจากการปะติดปะต่อมวลยอ่ยๆเหล่านั้น 

  จึงกล่าวได้ว่าความเช่ือและศาสนานั้นเป็นแรงบนัดาลใจหลกัและจุดเร่ิมตน้ต่อ

แนวความคิดในการสร้างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดประกอบนาม-รูปน้ีเลยก็วา่ได ้
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  1.1.อัตตา (Human ego) 

   ดงัท่ีกล่าวไปในย่อหน้าก่อนหน้าน้ี  การศึกษาเร่ืองอตัตา เป็นตวักระตุน้

ให้เกิดความตอ้งการท่ีจะสร้างผลงานชุดน้ีข้ึน ขา้พเจา้จึงขอหยิบยกความหมายส่วนหน่ึงของอตัตา 

มาเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ 

   อตัตา คือ ตวัตนอนัแทอ้นัจริง ท่ีเป็นแก่นเป็นแกนหรือซึมแทรกซอ้นแฝง

หรือโอบคุมส่ิงนั้นๆ อนัเท่ียงแทถ้าวร เป็นตวัอยูต่วัยืนตวัคงท่ี ซ่ึงสิงอยู ่สถิตอยู ่เป็นเจา้ของ เป็นผู ้

ครอบครอง เป็นตวัผูท้  าการ เป็นตวัผูเ้สพเสวยความรู้สึกต่างๆ อยู่เบ้ืองหลงัปรากฏการณ์ทั้งหลาย 

รวมทั้งอยู่เบ้ืองหลงัชีวิตน้ี ซ่ึงมีอ านาจในตวั สามารถบงการหรือบงัคบับญัชาส่ิงนั้นๆ ให้เป็นไป

ตามตอ้งการ หรือตามปรารถนา 

   อตัตานั้นเป็นเพียงภาพท่ีเกิดจากการยึดถือของมนุษยปุ์ถุชน ท่ีไม่มองเห็น

สภาวธรรม คือส่ิงทั้งหลายตามท่ีมนัเป็น แต่มนุษยปุ์ถุชนนั้นไดส้ร้าง(ภาพ)อตัตาหรือตวัตนข้ึนมา

ซ้อนไวบ้นสภาวธรรม และ(ภาพ)อตัตาหรือตวัตนนั้นเอง ก็บดบงัเขาไม่ให้มองเห็นสภาวธรรม

ความรู้เขา้ใจอนัตตตา จะไถ่ถอนความยึดถือนั้น และสลาย(ภาพ)อตัตาหรือตวัตนท่ีซ้อนบดบงั

สภาวธรรมลงไป ท าให้รู้เห็นสภาวธรรมคือส่ิงทั้งหลายตามท่ีมนัเป็น(พระพรหมคุณาภรณ์  ป.อ.ป

ยตุโต, 2555) 

 2. แรงบันดาลใจจากเทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร์ 

 2.1 การรับรู้ด้วยทัศนะ(Visual Perception) และจิตวิทยาเกสตัลต์(gestaltism) 

   มนุษยรั์บรู้ เขา้ใจ ระวงัภยัและพิจารณาส่ิงต่างๆดว้ยระบบประสาทสัมผสั 

การมองเห็นไดด้ว้ยตานั้นเป็นหน่ึงในประสาทสัมผสัหน่ึงของมนุษย ์มนุษยใ์ชก้ารมองเห็นภาพเป็น

ประสาทสัมผสัอนัดบัแรกในการระบุชนิดส่ิงต่างๆ หรือระบุภาพลกัษณ์เพื่อจดจ าบุคคล แต่ภาพ 

(Image) ท่ีมนุษยม์องเห็นแทจ้ริงแลว้คืออะไร?  

   ในทฤษฏีการมองเห็นนั้น ส่ิงท่ีมนุษยเ์ห็นและบญัญติั ช่ือ ชนิด ประเภท 

ของส่ิงนั้นแทจ้ริงแลว้เป็นการรวมกนัขององค์ประกอบหลายๆส่วน ก่อนการปรากฏเป็นภาพของ

ส่ิงต่างๆตามท่ีมนุษยเ์ขา้ใจ และเม่ือเกิดภาพเป็นส่ิงๆหน่ึง มนุษยจึ์งใชค้วามทรงจ า ในการพิจารณา

และตดัสินวา่ส่ิงๆนั้นคืออะไร คือใคร เรียกไดว้า่มนุษยม์กัเช่ือในภาพรวมของส่ิงท่ีเห็นในทนัที แต่ก็

มักจะไม่ได้ให้ความส าคัญ ละเลยในองค์ประกอบหรือท่ีมาของส่ิงนั้ น จิตวิทยาเกสตัลต์

(Gestaltism) กล่าวไวว้่า สมองมนุษยน์ั้นเป็นรูปแบบองค์รวม มนุษยจึ์งรับรู้ส่ิงต่างๆโดยการมอง
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ภาพรวมของวตัถุทั้ งหมด ก่อนการมององค์ประกอบส่วนย่อย ดั่งเช่นวลีดังของ  Kurt Koffka 

นกัจิตวทิยาเกสตลัตก์ล่าวไว ้"The whole is greater than the sum of its parts" (ภายหลงัถูกแกไ้ขเพื่อ
ความหมายท่ีชัดเจนข้ึนเป็น The whole is other than the sum of its parts)(Dewey, 2007) ลักษณะ

ดงักล่าวจึงก่อใหเ้กิดการลวงตา(illusion) 

  ในงานศิลปกรรมกฎเกสตลัต ์ถูกน าไปใชแ้ละพบไดบ้่อยคร้ังในงานออกแบบ งาน

คอมพิวเตอร์กราฟิก(graphic art) ตลอดจนในงานศิลปะแบบบริสุทธ์ิ(Fine art) คร้ังหน่ึงวลี The 

whole is other than the sum of its parts ก็เคยถูกใชเ้พื่ออธิบายผลงานของ Chuck Close ศิลปินผูโ้ด่ง

ดงัดว้ยเช่นกนั  

  เร่ืองท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้เห็นความสอดคลอ้งไปดว้ยกนัไดก้บัรูปแบบแห่งการ

ยึดติดอตัตาของมนุษยใ์นทางศาสนา แสดงให้เห็นธรรมชาติของมนุษยท่ี์มกัทุกอย่างเป็นองค์รวม

มองข้ามรายละเอียด อนัแสดงให้เห็นต้นก าเนิดและแหล่งท่ีมา และยึดติดอยู่กับภาพรวมใหญ่ 

ขา้พเจา้จึงเลือกใช้รูปแบบการแสดงออกของแนวความคิดน้ีด้วยภาพแบบ Pixel เพราะสามารถ
แสดงให้เห็นการค่อยๆปะติดปะต่อของช้ินส่วนเล็กๆหลายๆช้ินเขา้ดว้ยกนั เปรียบเปรยไดก้บัการ

ประกอบหรือก าเนิดข้ึน และปล่อยให้ตวัวสัดุแสดงตวัตน สี พื้นผิว อนัเป็นธรรมชาติและมีสัจจะ

ของวตัถุนั้นๆอยู่ในตวัเอง อีกทั้งเทคนิคท ามือ(Manual)ท่ีให้ความรู้สึกความขดัแยง้กบั Pixelism 
โดยทัว่ไปในงานดิจิตอลสมยัใหม่  
 

 

 

 

ภาพท่ี 1 The Rubin goblet ภาพท่ีใช้อธิบายกฎเกสตัลต์ 
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ภาพตัวอย่างแสดงผลงานทีใ่ช้หลักการลวงตา 

 

 

 

ภาพท่ี 2 Anish Kapoor, “Oracle” , 1990 
ท่ีมา : http://anishkapoor.com 
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ภาพท่ี 3 Chuck Close, “Kara”, 2010 
ท่ีมา: Art Now Vol.4  
 

ภาพท่ี 4 Alexa Meada, “CMYK_Y”, 2015,  Full body paint 

ท่ีมา : https://alexameade.com/ 
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แรงบันดาลใจและอิทธิพลอนัส่งผลต่อเทคนิคและการแสดงออก  

 1. แรงบันดาลใจจากภาพงานคอมพวิเตอร์กราฟิก  

  ภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกคือแรงบนัดาลใจหน่ึงท่ีให้อิทธิพลในการแสดงออกของ

ศิลปนิพนธ์ชุดน้ี ดว้ยท่ีมาของภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก การแสดงผลของภาพบนจอมอนิเตอร์ใน

รูปแบบ Pixel โดยมีลกัษณะแสดงผลด้วยวิธีเรียงตวักนัของจุดแสงอย่างมีระบบระเบียบ ให้สีท่ี

แตกต่างโดยการเพิ่มหรือลดความสวา่งของแสง3สีอนัไดแ้ก่สีแดง สีเขียว สีน ้าเงิน (ระบบ Additive 

colors ) จนเกิดเป็นภาพซ่ึงมีอตัลกัษณะของส่ิงต่างๆหรือบุคคล  
 

 

ภาพท่ี 5 ตัวอย่างภาพการเรียงตัวของหลอด LED บนจอมอนิเตอร์ 
   

  หลกัการดงักล่าว สามารถให้ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาแนวคิดของการ“ประกอบ

นาม-รูป” ดว้ยการรวมตวัขององค์ประกอบย่อยกระทัง่เกิดเป็นภาพอนัมีอตัลกัษณะเฉพาะ และยงั

สามารถให้ความหมายในทิศทางตรงกนัขา้ม นั้นคือการสลายของอตัลกัษณ์นั้นๆกลบัสู่มวลย่อยๆ

ไดอี้กดว้ย โดยขา้พเจา้ใชก้ารเรียงตวักนัของวสัดุซ่ึงมีสี และพื้นผิว เป็นลกัษณะเฉพาะตวัของวตัถุ

นั้นๆ ก่อใหเ้กิดผลทางVisual  และแฝงนยัยะผา่นร่องรอยการสึกหรอ ร่องรอยกาลเวลา และความไม่

สมบูรณ์แบบ จึงสามารถบอกเล่าเร่ืองราวไดจ้ากตวัวสัดุท่ีน าใช ้และดว้ยการจดัการวสัดุแบบวิธีท า

มือ(Manual) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีตอ้งใชเ้วลาและก าลงัมาก จึงเกิดคู่เปรียบเทียบตรงกนัขา้มลอ้กนั
ไปไดก้บัรูปส าเร็จในแบบดิจิตอลกราฟิก  
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 2. แรงบันดาลใจจากงานศิลปกรรม 

  การคิดริเร่ิมผลงานเชิงสร้างสรรค์นั้น ศิลปกรรมในประวติัศาสตร์หรือผลงาน

ศิลปินผูอ่ื้น แสดงให้เห็นการวิวฒันาการของงานศิลปะ ทั้งแนวความคิด กระแสความนิยม ความ

เคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงของศิลปะในแต่ละช่วงเวลา  และรวมไปถึงการเลือกสรรเทคนิคในการ

แสดงออกดว้ยเช่นกนั ศิลปกรรมของศิลปินในอดีต ปัจจุบนั หรือแมก้ระทัง่ในสาขาอ่ืน จึงเป็นแรง

กระตุน้ผลกัดนัให้เกิดการวิเคราะห์ คน้หา ทดลองความเป็นไปได ้ก่อให้เกิดการพฒันา ให้ไดง้าน

อนัมีลกัษณะเฉพาะ(individual) ข้ึนมาได ้เรียกไดว้า่ในโลกของศิลปะนั้น ผลงานศิลปะส่งอิทธิพล

ถึงกนัและกนั จากรุ่นไปสู่อีกรุ่นเสมอ  

  ผลงานงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ีเองก็ไดรั้บแรงกระตุน้ แรงผลกัดนั อิทธิพลท่ีถ่ายทอด

มาจากงานศิลปะต่างๆมากมาย ทั้งจากศิลปินในอดีตและงานร่วมสมยัในปัจจุบนั จึงขอยกตวัอย่าง

มาพอสังเขป 

  2.1 Louise Nevelson  

  ศิลปินยุคหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ชาวยูเครน ผูบ้อกเล่าเร่ืองราวชีวิต
ความเป็นผูห้ญิง แสดงออกให้เห็นความคิดในแบบสตรีนิยม (Feminism) ศิลปินแสดงเร่ืองราวบอก

เล่าผ่านรูปแบบงานประติกรรมท่ีเธอมักเรียกว่าเป็นอนุเสารีย์มากกว่า โดยการปะติด 3 มิติ 

(Assemblage) ดว้ยวสัดุส าเร็จรูปท่ีท าจากไม ้(Found object) และเศษไม ้น ามาจดัเรียงในจงัหวะท่ี
ศิลปินก าหนด  โดยเนน้ใชข้า้วของเคร่ืองใชภ้ายในอาคารไม่วา่จะเป็น ช้ินส่วนเฟอร์นิเจอร์ จาน ถว้ย 

ราวบนัได แจกนั ฯลฯ  เพื่อถ่ายทอดวิถีชีวิตของสตรีซ่ึงต้องใช้ชีวิตประจ าวนัวนเวียนอยู่กับส่ิง

เหล่าน้ี แต่ยิ่งไปกว่านั้นส่ิงหน่ึงซ่ึงบอกเล่าความเป็นเฟมินิสต์ไม่ใช่แค่เพียงช้ินงาน แต่ส่วนส าคญั

ส่วนหน่ึงคือกระบวนการการสร้างผลงานดว้ยเช่นกนั ดว้ยสเกลของผลงานท่ีใหญ่ และกระบวนการ

ทางประติมากรรมซ่ึงคร้ังหน่ึงถูกมองว่าเป็นงานของผูช้ายเพราะตอ้งใช้ก าลงัมาก การจดัการใน

กระบวนการสร้างของศิลปินจึงเรียกได้ว่าบอกเล่าแนวคิดของตวัเองได้อย่างชัดเจน(Rapaport, 

Danto, Senie, & Stanislawski, 2007)  
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   ดว้ยการจดัการกบัวสัดุไมไ้ดอ้ยา่งลงตวั ดว้ยวิถีอนัเป็นปัจเจกของศิลปิน

เอง และยงัคงความหมายของวตัถุท่ีน ามาใช้ไว ้ไม่ได้ท  าลายให้เสียไป ขา้พเจา้มีความช่ืนชมใน

ผลงานของ Nevelson และได้ศึกษางานทั้งทางเทคนิคและแนวความคิด จึงเรียกได้ว่างานของ 

Nevelson นั้นเป็นแรงบนัดาลใจและตน้แบบของการจดัการวสัดุท่ีส่งอิทธิพลต่อทั้งทางเทคนิคและ

รูปแบบใหก้บัศิลปนิพนธ์ชุดประกอบนาม-รูปน้ี 

 

  

ภาพท่ี 6 Louise Nevelson, Mrs. N's Palace, 1964-77 
ท่ีมา : หนงัสือ The sculpture of Louise Nevelson, 

(Published by Yale University, 2007) 
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  2.2 Chuck Close  

   จิตรกรชาวอเมริกนัผูท้  างานแข่งกบัยคุสมยั Close  เกิดในค.ศ.1960 ผลงาน

ของเขาในยุคแรกเร่ิมนั้นเป็นผลงานในลกัษณะ Photorealism หรือเรียกอีกอย่างว่า Super-Realism 

แต่แลว้ผลงานของเขาก็ถูกพฒันากา้วไปสู่ Conceptual art เม่ือกระบวนการภาพถ่ายเร่ิมเขา้มาทา้ทาย

กระบวนการจิตรกรรม Close เปล่ียนแปลงเทคนิคโดยการเร่ิมใช้การระบายสีลงในช่องส่ีเหล่ียม
จตุรัส(Grid) เพื่อแสดงรายละเอียดของฝีแปรงในกระบวนการจิตรกรรม ท่ีเกิดข้ึนในทุกๆตารางน้ิว
ของจิตรกรรม ท้าทายกับเทคโนโลยีกล้องโพรารอยในเวลานั้น แต่เขาเองก็ไม่เคยปฏิเสธหรือ

ต่อตา้นเทคโนโลยีกลอ้งถ่ายภาพหรืออย่างใด ในทางกลบักนัเขายงัสร้างงานในรูปแบบของตวัเขา

ดว้ยภาพถ่ายเสียดว้ยซ ้ า โดยเขาไดก้ล่าวไวว้า่ส่ิงพวกน้ีเป็นเพียงเคร่ืองมือและวสัดุ แต่ส่ิงติดตวัของ

เขาและเป็นตวัของเขาไปตลอดกาลคือแนวความคิด เช่นเดียวกนักบัอาการป่วยจากโรคกระดูกสัน

หลงัท่ีเขาตอ้งเผชิญ เขาไดก้ล่าววา่เป็นแค่เพียง “Material Condition” (The art story foundation) 

   รูปแบบการแสดงออกท่ีเป็น Pixelism ของ Close นั้น ถูกใชเ้พื่อแสดงออก

ถึงส่วนขยายหรือสร้างความกระจ่างชดัต่อแนวความคิดของศิลปิน หลงัจากขา้พเจา้ไดศึ้กษาและท า

ความเข้าใจแล้ว เล็งเห็นว่านอกเหนือจากการแฝงความหมายหรือแนวคิดของศิลปินลงไปใน

รายละเอียดยอ่ยๆของผลงานแบบท่ี Close ท าแลว้ ยงัสามารถน ามาต่อยอดทางความคิด เพื่อสร้าง
ภาพและความรู้สึกแก่ผูช้มถึงการประกอบหรือก าเนิดข้ึน จากการปะติดปะต่อช้ินส่วนยอ่ยๆเขา้กนั 

และในทางกลบักนัก็สามารถแสดงถึงการสลายตวั หรือสลายรูปทรง กลบัสู่องคป์ระกอบยอ่ยๆได ้

การน าเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ประกอบนามรูปชุดน้ีจึงอยูใ่นรูปแบบภาพ Pixel เช่นกนั 
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ภาพท่ี 7 Chuck Close, “Paul”, 2011 
ท่ีมา: Art Now Vol.4  
(Taschen, 2013) 



  15 

2.3 Giuseppe Penone 

  ศิลปะศตวรรษท่ี20เป็นตน้มาจนถึงศิลปะร่วมสมยัในปัจจุบนัน้ี ศิลปินมี

อิสระทางความคิดและการแสดงออกอยา่งถึงท่ีสุด โลกของศิลปะหลุดออกจากกรอบในแบบดัง่เดิม

(Traditional art) ศิลปินสามารถเลือกใชส่ื้อในการส่ือสารถอ้ยค า ความคิด ความเช่ือ ศรัทธา ตวัตน 

ได้อย่างอิสระอย่างเต็มรูปแบบ เราจึงพบเห็นผลงานซ่ึงมีความเป็นปัจเจกทางการแสดงออกได้

มากมายในศตวรรษท่ี20จนถึงยุคปัจจุบนั  การท าความเขา้ใจกับวสัดุและธรรมชาติของส่ิอท่ีจะ

น ามาใชจึ้งมีความจ าเป็นมากข้ึน 

   Giuseppe Penone คือศิลปินผู ้หน่ึงซ่ึงเป็นตัวอย่างในเร่ืองดังกล่าวแก่

ข้าพเจ้า ผลงานของPenone แสดงให้เห็นความสามารถในการเข้าใจวตัถุและส่ิอท่ีศิลปินน ามา

ถ่ายทอด จึงท าให้ผลงานมีความกระจ่างชดัในแนวความคิดท่ีศิลปินตอ้งการจะน าเสนอผา่นวตัถุท่ี

ศิลปินน ามาใช้ได้อย่างดีมาก ยกตวัอย่างผลงานท่ีช่ือ It will continue to grow except at that point 

ผลงานซ่ึงแสดงถึงการแทรกแซงของมนุษยต่์อธรรมชาติ และการปรับตวัของธรรมชาติต่อการ

แทรกแซงของมนุษ 

ภาพท่ี 8  Giusseppe penone, It will continue to grow except at that point, 1968 
ท่ีมา: https://www.creativetourist.com/event/giuseppe-penone/ 
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2.4 โสเพยีพ พชิ  ( Sopheap Pich ) 

   ศิลปินชาวอเมริกนักมัพูชา เกิด ณ เมืองพระตะบองก่อนจะอพยพยา้ยมา

อยู ่ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โสเพียพมีผลงานแสดงงานในประเทศไทยอยูห่ลายคร้ัง ซ่ึงขา้พเจา้เอง

ก็ไดติ้ดตามของเขาอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ผลงานของโสเพียพบอกเล่าเร่ืองราวของชีวิต ความทรงจ าของ

ส่ิงปลูกสร้างในวยัเด็ก รากฐาน และวิถีท่ีไดส้ร้างความเป็นชาติของประเทศกมัพูชา โดยผ่านวสัดุ

ทอ้งถ่ิน และเป็นวสัดุซ่ึงยงัถูกใชอ้ยูใ่นการด ารงชีพของชาวชนบทในประเทศกมัพูชา ไม่วา่จะเป็น 

ไมไ้ผ่ ข้ีผึ้ง หวาย สียอ้มผา้ ผา้กระสอบ เป็นตน้ โสเพียพแสดงออกโดยการสร้าง Negative space 
จากส่ิงเหล่าน้ี เป็นแบบจ าลองของสถาปัตยกรรม ส่ิงของ และในบางคร้ังก็ยงัส่ือสารโดยการใช้

ศิลปะแบบนามธรรมด้วยเช่นกัน ซ่ึง  Negative space เหล่าน้ีนั้ นก่อให้เกิดมโนภาพของการ
เปล่ียนแปลง การสลายหายไปและความทรงจ าท่ีเลือนราง  แก่ผูรั้บชมไดอ้ยา่งลงตวั  

    
   ภาพท่ี 9  Sopheap Pich, Buddha 2, 2009 
        ท่ีมา : https://www.metmuseum.org/ 
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บทที ่3  

การพฒันาและวธีิการสร้างสรรค์ผลงาน 

ข้ันตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

 ศิลปนิพนธ์ชุดประกอบนาม-รูป มีขั้นตอนการศึกษาข้อมูลก่อนการเข้าสู่ขั้นตอนการ

สร้างสรรคผ์ลงานสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ช่วงดว้ยกนัดงัน้ี 

1.การศึกษาข้อมูลเพือ่การพัฒนาเชิงเนือ้หา  

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมในการพฒันาเชิงเน้ือหานั้น ความสนใจส่วนตวักบั

ประสบการณ์ชีวิตเป็นจุดเร่ิมตน้แรกในการเร่ิมศึกษาเน้ือหาได้อย่างดีและสามารถพฒันาต่อยอด

ทางความคิดได ้ดว้ยเหตุน้ีพุทธศาสนาจึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาแนวคิดของศิลปนิพนธ์ชุดน้ี 

โดยการเร่ิมตน้การศึกษาท าความเขา้ใจในเร่ืองอตัตา ความหมายของรูปธรรมและนามธรรมใน

แนวทางของพุทธศาสนา เพื่อเขา้ใจความหมายและท่ีมาของตวัตนหรือรูป(ทางพุทธศาสนา) รวมถึง

ท าความเขา้ใจการก าเนิดและเปล่ียนแปลงของรูปตามแบบพุทธศาสนา นอกจากน้ีศึกษาท าความ

เขา้ใจเก็บขอ้มูลวชิาการในเร่ืองของวตัถุธาตุ ภาพ(Visaul Image) สสาร และพลงังานซ่ึงอยูใ่นบริบท

ของวิทยาศาสตร์ น าเปรียบเทียบเพื่อหาความเช่ือมโยง  และใช้ประกอบการสร้างสัญญะ หรือแฝง

นยัยะในการสร้างผลงานในกระบวนการต่อไป 

2.การศึกษาทดลองเพือ่การพัฒนาเชิงเทคนิคและรูปแบบ  

ช้ินงานศิลปะในชุดผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ี การทดลองและหาความเป็นไปไดข้องเทคนิคมี

ความส าคญัต่อผลงานค่อนขา้งมาก ด้วยการแสดงออกผ่านรูปแบบท่ีแตกต่างไปจากแบบดัง่เดิม

(traditional) การจดัการต่อวสัดุหรือวตัถุท่ีน ามาใชจึ้งตอ้งผา่นการลองผิดลองถูกก่อนจะเกิดความลง

ตวัโดยสมบูรณ์ 
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ตัวอย่างภาพการทดลองทางเทคนิคและหาความเป็นไปได้ของวัตถุ 

 

 

ภาพท่ี 10 ภาพการเปรียบเทียบสีและพืน้ผิวของโลหะวตัถ ุและการกัดสนิมโดยความเข้มข้นกรดท่ีต่างกัน 

ภาพท่ี 11 เปรียบเทียบสี และพืน้ผิวไม้แต่ละชนิด 

ภาพท่ี 12 ทดลองดดัเหลก็เกลียวนอ็ต หาความเป็นไปได้ของวสัด ุ



  19 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์  

1.ข้ันตอนการเรียบเรียงข้อมูล น าขอ้มูลทั้งหมดท่ีหามาทั้งหมดจดัสรร แบ่งแยกหมวดหมู่

ของขอ้มูล เพื่อให้ง่ายต่อการหาความสอดคลอ้และเช่ือมโยงระหวา่งขอ้มูลนั้นๆกบันยัยะของวตัถุ

หรือวสัดุท่ีจะน ามาใช้สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้การแปลผนัจากขอ้มูลสู่วตัถุในเชิงสัญศาสตร์ 

(Semiotics) เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ส่งผลต่อการเลือกใชว้ตัถุหรือวสัดุท่ีจะน ามาสร้างผลงาน  

2.ขั้นตอนการสร้างแบบร่าง หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ จึงเร่ิมตน้ท าภาพร่าง 

เพื่อให้ ง่ายต่อการจัดองค์ประกอบของภาพรวมของผลงาน หาจุดเ ช่ือมโยงกันในแต่ละ

ส่วนประกอบ ร่างภาพผลงานหลงัจากการติดตั้งผลงานเสร็จ เม่ือไดภ้าพรวมของผลงานทั้งหมด

แบบคร่าวๆแลว้ จึงเขา้สู่กระบวนการสร้างผลงานจริง 

ภาพท่ี 13 ตัวอย่างภาพร่าง 
 

ป 
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ภาพท่ี 14 ตัวอย่างภาพร่าง 
 

ป 

 

ภาพท่ี 15 ตัวอย่างภาพร่าง 
 

ป 
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 ภาพท่ี 16 ตัวอย่างภาพร่าง 
 

ป 

 

ภาพท่ี 17 ตัวอย่างภาพร่าง 
 

ป 
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3.ขั้นตอนการสร้างผลงานจริง 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดประกอบนาม-รูปน้ี มีความความแตกต่างทางเทคนิคกัน

ออกไปในแต่ละช้ินงาน โดยยึดถือไวซ่ึ้งแนวความคิดเดียว จึงขอยกตวัอย่างขั้นตอนการ

สร้างผลงานจริงจากผลงานช้ินท่ี4 จาก 6ช้ินผลงานมาพอสังเขป 

3.1 จดัเตรียมวสัดุท่ีจะน ามาใช ้อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ ตรวจสอบความพร้อมของ

เคร่ืองมืออุปกรณ์ทั้งหมด ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 18 วสัดุ อุปกรณ์  
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3.2 ตดัไมห้นา้กวา้ง1น้ิวคูณ1น้ิวดว้ยความระมดัระวงั ตามขนาดสัดส่วน ความยาว

ประมาณ 1-3 น้ิว คละกนัไป  

ภาพท่ี 19 ตัดไม้ตามสัดส่วน 
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3.3 เรียงไมล้งบนกระดานลองรับท่ีเตรียมไม ้ให้เฉดสีของไมไ้ด้ Volume น ้ าหนกั

ของภาพ ตามแบบร่างท าข้ึนมาก่อนหนา้น้ี โดยเรียงเวน้ระยะห่างเท่าๆกนั จนสมบูรณ์ตาม

แบบ จากนั้นเขียนเลขเรียงเบอร์ก ากบัดา้นหลงัไมทุ้กช้ินเพื่อป้องกนัการสับสน 

 
ภาพท่ี 20  เรียงไม้ 
 

ภาพท่ี 21  เขียนเลขก ากับ 
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3.4 เจาะรูไมท่ี้จะท าการร้อยเหล็กดว้ยสวา่น ให้ไดข้นาดรูท่ีพอดีกนักบัเหล็กท่ีจะ

ใชร้้อย ท าเช่นน้ีทีละแถว ป้องกนัการสับสน 

 

ภาพท่ี 22  เจาะรูไมด้ว้ยสวา่น พอดีกลบัเหล็ก 
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3.5 ร้อยไมเ้ขา้เหล็กทีละช้ินตามตวัเลขท่ีเขียนก ากบัไวด้า้นหลงั โดยพยายามเวน้

ระยะห่างระหว่างไมใ้ห้เท่ากนั เม่ือแล้วเสร็จใช้สกรูยึดไมท่ี้ร้อยเหล็กไวแ้ล้วแต่ละแท่ง

ติดกนัตามแนวระนาบ 

ภาพท่ี 23  ร้อยไม ้เสียบเขา้เหล็กเกลียว 

 

ภาพท่ี 24  ยดึติดตามแนวระนาบ 
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3.6 ตรวจสอบ เพิ่มเติมช้ินไมต้ามองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม เพื่อความสมบูรณ์ 

 

 

3.7 ติดตั้งผลงาน ณ สถานท่ีจดัแสดงท่ีเตรียมไว ้เป็นอนัเสร็จส้ินกระบวน 

 

 

ภาพท่ี 25 ตรวจสอบ เพ่ิมเติมละเอียด 

ภาพท่ี 26  ติดต้ังผลงาน 
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บทที ่4 

การสร้างสรรค์และการพฒันาผลงาน   

ในการด าเนินงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ี ไดมี้การแกไ้ขและพฒันาข้ึนเป็นล าดบัโดยแบ่งออกได้

เป็น 2 ล าดบั 

การพฒันาการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

ดว้ยความตอ้งการท่ีจะยึดแนวความคิดเป็นหลกั และจึงหาเทคนิคมาตอบสนองต่อแนวคิด

นั้นๆ จึงท าใหผ้ลงานในช่วงน้ีมีความหลากหลายในเทคนิค เป็นเหมือนการทดลอง ควบคุม และหา

ความเป็นไปไดข้องวสัดุอยูต่ลอดเวลา และไดเ้ผชิญกบัการแกปั้ญหาท่ีหลายหลาก 

รูปแบบและการแสดงออก  ผลงานของข้าพเจ้าในระยะน้ี เป็นการเร่ิมต้นใน

แนวความคิด ของเร่ืองวถีิธรรมชาติก่อนจะปรับเปล่ียนเจาะจงเร่ืองลงมาท่ีความเป็นรูปและ

นาม(ซ่ึงเป็นการครอบคลุมอยู่ในเร่ืองของกฎธรรมชาติตามหลักพระพุทธศาสนาอยู่

เช่นกนั) รูปแบบผลงานในช่วงน้ีมีการน าเสนอทั้งแบบนามธรรม รูปธรรม ก่ึงนามธรรม 

คอนเซปชวัร์ ผสมผสานกนัไป เหมือนเป็นการทดลองเทคนิค และใชเ้วลาค่อยๆท าความ

เขา้ใจในเน้ือหา มากข้ึนเร่ือยๆ 

ปัญหาท่ีพบ ปัญหาหลกัและส่งผลอยา่งมากต่อเทคนิคของงานในช่วงก่อนการท า

ศิลปนิพนธ์น้ี ไม่ไดเ้กิด ณ ช่วงการสร้างผลงาน แต่เป็นปัญหาใหญ่ของการควบคุม คุณภาพ

ของผลงาน ให้คงสภาพอยูไ่ด ้แมเ้ทคนิคจะตอบสนองต่อแนวความคิดไดอ้ย่างดี และการ

เปล่ียนแปลงของคุณภาพงานก็ตอบสนองต่อแนวความคิด อนัแสดงความเส่ือมสภาพได้

เป็นอย่างดี แต่ดว้ยความจ าเป็นและขอ้จ ากดัดา้นขอบเขตของเวลาของการท าศิลปนิพนธ์

เป็นเร่ืองท่ีใช้ระยะเวลายาว จึงไม่สามารถจดัแสดงผลงานดว้ยเทคนิค และคุณภาพท่ีดีสุด

ได ้ส่ิงน้ีจึงเป็นผลกระทบอยา่งมากท่ีสุดในเร่ืองเชิงเทคนิค 
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ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

 

ภาพท่ี 27 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

 

ภาพท่ี 28 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์  
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ภาพท่ี 29 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 
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ภาพท่ี 30 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 
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การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์   

ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่1-2 

รูปแบบและการแสดงออก รูปแบบผลงาน มีการเปล่ียนแปลงผลงานไปจากช่วง

ก่อนศิลปนิพนธ์อยูบ่า้ง แต่ยงัคงใชก้ารแสดงออกดว้ยรูปแบบผสมผสาน ทั้งภาพจิตรกรรม 

2มิติ ภาพปะติดวสัดุ3มิติ และ Installation ระยะศิลปนิพนธ์ในช่วงดังกล่าวข้าพเจ้า

ปรับเปล่ียนการน าเสนอจากรูปแบบนามธรรม มาสู่การใช้ภาพPortrait ของบุคคล และ

พระพุทธรูป เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแนวความคิดของการประกอบ ก าเนิด 

เปล่ียนแปลง และเส่ือมสลาย ของรูปและนาม อนัเป็นสัจธรรมแห่งธรรมชาติ มีส่วนเสริมท่ี

เขา้มาในผลงานคือวิดีโอ ภาพเคล่ือนไหวเพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบ ระหวา่งภาพเสมือนค

วามเป็นจริงและภาพผลงานก่ึงนามธรรม ซ่ึงแสดงปฏิกิริยาของโลหะวตัถุ ท่ีเกิดสนิม ส่ือ

ถึงความเปล่ียนแปลงและเคล่ือนไปตลอดเวลา เป็นสัจธรรมในธรรมชาติ 

ปัญหาท่ีพบ ปัญหาในเร่ืองการควบคุมปัจจยัทางเทคนิค ในการกัดกรดท าได้

ค่อนขา้งยากอนัเป็นผลมาจากฤดูกาลท่ีท างานเป็นฤดูฝน ความช่ืนส่งผลกระทบอย่างมาก

ในพื้นท่ีอยูอ่าศยัของขา้พเจา้ และปัญหาการควบคุมคุณภาพในระยะยาวยงัคงอยู ่แต่ท าไดดี้

ข้ึน จากการแกไ้ขโดยเลือกใช้วสัดุท่ีมีความคงทนมากข้ึน และพื้นผิว สีของเน้ือไมเ้ขา้มา

ช่วย แต่ก็เกิดปัญหาใหม่คืองานมีน ้ าค่อนขา้งมากยากต่อการขนยา้ยอย่างมาก อนัเป็นเหตุ

จากการตอบสนองต่อแนวความคิด โดยตอ้งการใชโ้ลหะในการแสดงนยัยะของเทคโนโลยี

และยคุสมยัใหม่ 
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ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่1 และ 2 

 

          ภาพท่ี 31 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 1 
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 ภาพท่ี 32 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 1 

            

ภาพท่ี 33 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 34 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 2 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่3-4 

รูปแบบและการแสดงออก เปล่ียนมาใช้ไมเ้ป็นวสัดุหลกั โดยแสดงพื้นผิว และสี

ของไมเ้พื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติ เลือกสรรไมท่ี้มีชนิดท่ีต่างกนัเพื่อให้ไดสี้

ของพื้นผิวท่ีต่างกัน แสดงออกผ่านภาพSelf-Portrait และพระพุทธรูป เพื่อให้เห็นถึง

ความสัมพันธ์เฉพาะของตัวข้าพเจ้า สเกลของงานช้ินท่ี3 เพิ่มให้มีขนาดท่ีใหญ่เพื่อ

ผลกระทบต่อผูช้มท่ีมากข้ึน และดึงดูดใหผู้ช้มดูผลงานทั้งในระยะใกลแ้ละในระยะไกล 

เทคนิคท่ีเลือกใชน้ั้น หลงัจากไดท้  าการทดลองหาความเป็นไปไดแ้ลว้ คน้พบวสัดุ

เหล็กเกลียว น ามาใชใ้นการเช่ือมต่อช้ินส่วนยอ่ยๆเขา้ดว้ยกนั ใหม้โนภาพแห่งการประกอบ 

ก าเนิด เส่ือมสลาย และอิสระในรูปทรง ไดดี้มากข้ึนกวา่การปะติดลงบนพื้นระนาบ 

ปัญหาท่ีพบ เทคนิคมีความยาก ใชก้ าลงัมากและซบัซ้อน ไม่สามารถท าไดใ้นเวลา

ท่ีก าหนด ค่าใชจ่้ายกลายเป็นปัจจยัส าคญัท่ีเคา้มามีส่วน เหตุจากการเปล่ียนวสัดุหลกัเป็นไม ้

และใชโ้ลหะเป็นส่วนเสริมในองคป์ระกอบแทน เพื่อความคงสภาพท่ีดีมากข้ึน  

พบปัญหาเร่ืองของน ้าหนกังานท่ีมากข้ึนไปจากเดิมอีก ท าใหใ้นกระบวนการติดตั้ง

ต้องมีความเฉพาะเจาะจงมากข้ึน สถานท่ีติดตั้ งจึงต้องถูกเลือกสรรให้มีพื้นรองรับท่ี

แขง็แรง หรือเป็นผนงัปูนเท่านั้น 
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ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่3 และ 4 

 

 

ภาพท่ี 35 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 3 
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ภาพท่ี 36 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 4 

 

ภาพท่ี 37 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 4 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่5 และ 6 

รูปแบบและการแสดงออก พฒันาผลงานต่อจากข้ึนท่ี 3และ4 ใชว้สัดุหลกัเป็นไม ้

และใชเ้หล็กเกลียวเป็นตวัเช่ือมส่วนยอ่ยเขา้ดว้ยกนั ความช านาญในการจดัการรูปแบบท่ีมี

มากข้ึนและ เขา้ใจในกระบวนการมากข้ึน จึงคิดสร้างการแสดงออกท่ีซบัซ้อนข้ึนจากเดิม

อีก โดยการท าให้ผลงานนั้นมีความลอยตวั อยู่บนโครงสร้างเหล็กเช่ือม เพี่อจุดประสงค์

สองประการ  

ประการแรกคือ เพิ่มอิสระในรูปทรง และให้มโนภาพของการก าเนิด หรือ

ประกอบรูปทรง จากมวลเล็กๆมากข้ึน เพื่อการถ่ายทอดความคิดให้เห็นถึงท่ีมาของภาพ

(Image) ร่างกาย หรือตวัตนของมนุษย ์วา่มาจากองคป์ระกอบอ่ืนหลายๆส่วนมารวมตวักนั 

ช้ีแจงใหเ้ห็นถึงอตัตา และยงัคงรูปแบบ Pixelism เปรียบเทียบความขดัแยง้ระหวา่งรูปแบบ

แห่งยคุสมยัใหม่ และวธีิการแบบดั้งเดิม(Manual Process)  

ประการท่ีสองคือ แกปั้ญหาในเร่ืองของการติดตั้งงานในพื้นท่ีท่ีไม่เอ้ืออ านวย เช่น

ไม่มีก าแพงหรือผนังปูนท่ีแข็งแรงพอ เน่ืองด้วยขนาดงานและน ้ าหนักท่ีมีมาก จึงไม่

สามารถแขวนบนผนงัได ้

 

ปัญหาท่ีพบ ใช้เวลามากจนไม่สามารถท าได้ทนัเวลาท่ีก าหนด เน่ืองด้วยความ

ซับซ้อนของเทคนิคท่ีมากข้ึน ตอ้งใช้ก าลงัท่ีมากข้ึน และอุปกรณ์ท่ีไม่พร้อมส าหรับการ

ท างาน ท าให้เกิดความล่าชา้อย่างมาก และยงัพบวา่ตอ้งคิดดีไซท ์ออกแบบผลงานให้เป็น

ลกัษณะน็อกดาวน์เพื่อความสะดวกในการขนยา้ยเพื่อจดัแสดง เพราะผลงานเม่ือรวมกบั

ฐานรองรับแลว้ มีขนาดใหญ่ และน ้ าหนกัท่ีมากไม่สามารถ ปฏิบติังานคนเดียวได ้จึงตอ้ง

ใชว้ิธีออกแบบถอดประกอบเพื่อให้สามารถท างานไดอ้ยา่งสะดวก และน าไปติดตั้งไดง่้าย

ข้ึน 
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ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่5 และ 6 

ภาพท่ี 38 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 5 

ภาพท่ี 39 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 5 
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ภาพท่ี 40 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 6 

ภาพท่ี 41 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 6 
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บทที ่5 

บทสรุปการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ 

 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้ในชุดประกอบนาม-รูปน้ี เป็นการรวบรวม

และแสดงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดช่วงชีวิตการท างานศิลปะ โดยมุ่งหวงัเพื่อ

จะสร้างผลงานศิลปะซ่ึงมีความปัจเจกดว้ยเทคนิค พฒันาต่อยอดอยา่งไม่หยดุน่ิงในการท างานศิลปะ 

และยงัตอ้งการถ่ายทอดแนวความคิด บอกกล่าวทศันะของตวัเอง และถ่ายทอดไปให้ถึงผูรั้บสาร

หรือผูช้มผลงาน ภายใตเ้ร่ืองของการประกอบนาม-รูป ท่ีซ่ึงเป็นกระบวนการของธรรมชาติหรือสัจ

ธรรมตามค ากล่าวในพระพุทธศาสนาในเร่ืองของ”อตัตา” เพื่อแสดงให้เห็นวา่ภาพ รูปลกัษณ์ หรือ

ตวับุคคลของมนุษยน์ั้นมีท่ีมาท่ีไป อนัไดแ้ก่นามธรรมหลายๆส่ิงประกอบกนั หรือรูปธรรมยอ่ยๆมา

ประกอบกนั จนเกิดเป็นอตัลกัษณ์นั้นๆท่ีมนุษยย์ดึถือไว ้ 

น าเสนอผา่นเทคนิคและรูปแบบท่ีความสอดคลอ้งไปดว้ยกนัไดก้บัเน้ือหา โดยการใชก้าร

ประกอบทศันธาตุย่อยเขา้กนัจนเกิดเป็นรูปทรงใหญ่ โดยใช้รูปแบบภาพ Pixel ซ่ึงเป็นตวัแทนให้

ภาพโลกยคุสมยัใหม่ ภายใตก้ระกวนการสร้างแบบประกอบดว้ยมือ(Manual) ซ่ึงมีความไม่สมบูรณ์

แบบ ให้ความขดัแยง้ต่อความรู้สึกกบัภาพ Pixel ของกราฟริกอาร์ต ท่ีให้ความรู้สึกถึงความรวดเร็ว

และสมบูรณ์แบบในกระบวนการ และ Pixelism น้ีเองก็ให้มโนภาพแห่งการประกอบข้ึนจากองค์

ยอ่ย หรือสลายไปเป็นมวลเล็กๆอ่ืนๆไดอ้ย่างดี สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของการเกิดอตัตาในค า

กล่าวของพระพุทธศาสนา ในมุมของผูช้มเองรูปแบบของศิลปะ Pixelism นั้นตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนั มกัถูกศิลปินแนวความคิดนิยมน ามาใชเ้ม่ือตอ้งการให้ผูช้มเกิดการพิจารณาเพื่อให้เกิดการ

ตระหนักหรือแม้แต่ใช้การเข้าไปพิจารณาน้ีเป็นกระบวนการหน่ึงเพื่อให้ศิลปินบรรลุในการ

ถ่ายทอดแนวความคิดของตน 

ความส าเร็จของผลงานสร้างสรรคชุ์ดน้ีไม่ใช่แค่เพียงผลการถ่ายทอดความคิดไปสู่ผูช้มหรือ

ความส าเร็จของช้ินงาน หรือเทคนิคท่ีสมบูรณ์ แต่เป็นการหมุนตวัขา้พเจา้เองเพื่อยงัคงเคล่ือนอยูใ่น

กระแสของโลกศิลปะ ท่ีซ่ึงขา้พเจา้มีความเช่ือมาตลอดวา่ตอ้งไม่หยุดน่ิง ไม่ยึดติดกบัรูปแบบหรือ

เทคนิคจนเกินไป ปรับปรุง(Update)และกลา้ท่ีจะเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ เพราะตั้งแต่เม่ือคร้ัง Marcel 

Duchamp น าโถปัสสาวะ(Fountain) เข้าประกวดเป็นต้นมา โลกศิลปะก็เปรียบเสมือนรถไฟฟ้า

ความเร็วสูงท่ีพร้อมใหทุ้กคนตกขบวนอยูเ่สมอ 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ีเรียกไดว้า่บรรลุในวตัถุประสงคข์องการสร้างสรรคด์งัท่ีกล่าวไวใ้น

ตอนเร่ิมตน้แลว้ โดยขา้พเจา้หวงัอยา่งยิง่วา่จะก่อให้ประโยชน์ แก่บุคคลต่างๆ ไม่วา่จะเป็นนกัเรียน 

นักศึกษา และผูท่ี้มีความสนใจในงานศิลปะทัว่ไป และสามารถสร้างแรงบนัดาลใจแก่บุคคลใด

บุคคลหน่ึง เหมือนดัง่ศิลปิน และงานศิลปะอีกมากมายท่ีให้แรงบนัดาลในการสร้างผลงานกับ

ขา้พเจา้เช่นกนั  
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ประวติัผูเ้ขียน  
 

ประวตัิผู้เขยีน 
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สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
- นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมยั พานาโซนิค คร้ังท่ี 15 ณ หอศิลป์ถนนเจา้
ฟ้า  
- นิทรรศการศิลปกรรม ปตท. คร้ังท่ี 28 ณ หอศิลป์มหาวทิยาลยัศิลปากร 
วงัท่า พระ  
- นิทรรศการ”วนัสุข” หอศิลป์วงัหนา้  
- นิทรรศการ Free Form หอศิลป์เซเวน่รังสรรค ์

รางวลัทีไ่ด้รับ - Scholarship of Youth Exchange Scholarship by ASSE. organization 
ศึกษาในระดบัมธัยมเป็นเวลา 1ปี ณ สหรัฐอเมริกา  
- รางวลัดีเด่น จิตรกรรม เอเชีย พลสั คร้ังท่ี 3   
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