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เครืออ่อน 

  
วตัถุส่ิงของต่างๆในชีวิตประจ าวนั มีความสัมพนัธ์กบัการด ารงชีวิตของมนุษยใ์นสังคม ซ่ึง

สังคมนั้นจ าแนกบทบาทหนา้ท่ีของเราออกจากกนัตามเหตุปัจจยั ไม่ว่าจะโดยภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบ โดย
ศกัยภาพของแต่ละบุคคลเช่น ดา้นความสามารถทางสติปัญญา ดา้นกายภาพ วยั หรือแมแ้ต่ขนบประเพณี 
ก็เป็นส่วนส าคญัท่ีก าหนดรูปแบบการใชชี้วิตและส่ิงต่างๆรอบตวั วตัถุส่ิงของก็เก่ียวพนักนัอย่างแยกไม่
ออกกบับทบาทหนา้ท่ีถกูก าหนดเหล่าน้ีดว้ย 

ขา้พเจา้เช่ือว่าวตัถุต่างๆนอกจากมีคุณลกัษณะท่ีบ่งบอกบทบาททางสังคมแลว้ วตัถุเหล่านั้น
ยงัมีบุคลิกภาพของความเป็นเพศแฝงอยูด่ว้ยเสมอ ส่ิงของต่างๆไม่ไดก้ าหนดเพศดว้ยตวัของมนัเอง แต่ถูก
สร้างใหเ้หมาะสมกบัสถานภาพของผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้งเพ่ือการใชส้อยหรือท าหนา้ท่ีเป็นสัญลกัษณ์เช่น ผูช้าย
กบัเคร่ืองจกัรทุ่นแรงขนาดใหญ่ มีน ้าหนกัมาก แขง็แกร่ง คุกคาม หรือขา้วของเคร่ืองใชใ้นบา้น งานเยบ็ปัก 
ส่ิงของท่ีมีลกัษณะอ่อนโยน กมี็บุคลิกภาพท่ีเป็นเพศหญิงอยู ่เป็นตน้ 

ดว้ยทศันคติน้ี ขา้พเจา้จึงไดถ่้ายทอดความคิดผ่านโครงการศิลปะชุด "แปลงเพศวตัถุ" โดย
การน าบุคลิกภาพทางเพศท่ีมีอยู่ในวตัถุ มาสร้างใหม่ให้แตกต่างออกไปจากความเช่ือทางสังคมท่ีเคยเป็น 
ข้าพเจ้าน าวตัถุท่ีมีสัญญะบ่งบอกถึงความเป็นเพศชาย โดยเฉพาะวตัถุท่ีสร้างจากโลหะ  มาดัดแปลง
รูปลกัษณ์ใหก้ลายบุคลิกภาพเป็นแบบเพศหญิง ดว้ยกระบวนการของช่างโลหะเช่นการเจาะ ตดั ผา่ ดดั ฉลุ 
ดุน เช่ือม แกไ้ขกายภาพของวตัถุส่ิงของเหล่านั้นเสียใหม่ เพ่ือใหผ้ลงานศิลปะของขา้พเจา้สร้างความหมาย
เชิงวิพากษต่์อกรอบหรือสถานะทางสังคมของเพศหญิงใหป้รากฏข้ึนในอีกมุมมองหน่ึง และแสดงออกถึง
สถานะเพศแม่ในภาพท่ีเป็นความสมดุลยท์างสังคม มากกว่าการถูกมองให้เป็นเพศชั้นรองและยอมถูก
ก าหนดบทบาทดว้ยความเช่ือตามขนบนิยม 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

59004214 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : Gender Transformation 

MISS NARISSARA KIRDKOSOOM : GENDER TRANSFORMATION THESIS 
ADVISOR :  SAKARIN KRUE-ON 

Human are automatically and socially classified by gender, age, ability, and even our 
inside intellectual. This classification is not only bringing us our social roles and duties, but also our 
daily life routines, in which they involve many kinds of objects that suit for each usage. 

Originally, objects do not have any significant second meaning in themselves other than 
their functions that serve different kinds of works. But we cannot deny that we are all familiar with the 
image of men using heavy industrial machines, as well as the image of women sewing or doing the 
chore. This is how objects symbolically implicate their genders toward their users. 

With this reflection, I would like to criticize the social that conventionally binds women 
with the minor roles. I created my art work project "Gender Transformation" by using metal found 
objects and metalsmithing processes, cutting, bending, fretting and welding. I reconstructed the 
physically masculine objects and gave them a new character that full of the sense of female. 
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กิตติกรรมประก าศ  
 

กติติกรรมประกาศ 
  

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย อนัเน่ืองมาจากการไดรั้บ
ค าแนะน า ความช่วยเหลือและการสนบัสนุนซ่ึงเป็นประโยชนต่์อการศึกษาคน้ควา้อยา่งยิ่ง 

ขา้พเจา้ขอนอ้มระลึกถึงบรรพบุรุษ คุณของบิดาและมารดาผูค้อยอบรมสัง่สอน ผูใ้หก้ารสนบัสนุน
ส่งเสริมและอยูเ่บ้ืองหลงัของความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียนตลอดมา 

กราบขอบพระคุณ  อาจารยส์าครินทร์ เครืออ่อน และอาจารยชู์ศกัด์ิ ศรีขวญั อาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และศิลปินตน้แบบท่ีให้ค าปรึกษา แนะน าขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการสร้างสรรค ์
กราบขอบพระคุณคณาจารยภ์าควิชาศิลปไทยทุกท่านผูพ้ร ่ าสอนศิลปวิทยาการ ตลอดจนการให้ค าแนะน า 
อบรมสั่งสอน มอบความรู้และสร้างแรงผลกัดนัใหก้บัลูกศิษย ์ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะจนส าเร็จลุล่วง 

สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณเพ่ือนสนิทมิตรสหาย ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือให้ค าปรึกษาเป็นทั้งแรงกาย
แรงใจและอยูเ่คียงขา้งกนัเสมอมา 

  
  

นริศรา  เกิดโกสุม 
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บทที ่1 

บทน า 

 กล่าวถึง “เพศ” คือส่ิงท่ีแสดงลักษณะเฉพาะระหว่างชายกับหญิงตามคุณลักษณะด้าน

กายภาพ ความสามารถ ลกัษณะนิสัย รวมถึงการถูกก าหนดโดยวฒันธรรมของสังคม ท่ีก าหนด

บทบาทความเป็นชายหญิงท่ีมีความแตกต่างกนั การถูกกดดนัจากสภาพแวดลอ้มในสังคมดา้นความ

เช่ือประเพณีปฏิบติั การปลูกฝังความคิดโดยวฒันธรรมจึงก่อให้เกิดการจ ากดัความเก่ียวกบัเพศรวม

ไปถึงวถีิชีวติและบทบาทหนา้ท่ี  

 ความแตกต่างดา้นเพศสภาพดว้ยสาเหตุหลายประการเป็นตวัก าหนดหลกัปฏิบติัทางสังคม 

การถูกนิยามเร่ืองเพศสภาพว่าเพศชายมีสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจท่ีดีกวา่ แข็งแรงกว่า เพศ

หญิงเป็นเพียงเพศแม่มีความสามารถในการให้ก าเนิดเพียงเท่านั้น ร่างกายและจิตใจยอ่มอ่อนแอกวา่ 

รูปแบบทางวฒันธรรมความเช่ือน้ีจึงกลายเป็นบรรทดัฐานท่ีถูกสังคมก าหนดให้เป็นมาแต่อดีต หาก

มองในมุมกลบักนัเม่ือกาลเวลาผ่านไปมุมมองความคิดเร่ืองเพศสภาพนั้นกลายเป็นความเคยชิน

ส าหรับคนในยคุสมยัปัจจุบนั ซ่ึงมีการใหค้วามส าคญัเร่ืองความเท่าเทียมกนัเก่ียวกบัสิทธิความเสมอ

ภาคทางเพศของคนในสังคมมากข้ึน โดยเฉพาะเพศหญิงการให้อิสระทางหน้าท่ีการงาน ความคิด 

การแสดงออก รวมถึงการมีบทบาทส าคญัด้านผูน้ าของสังคมน าไปสู่การเปล่ียนแปลงความคิด 

ความเช่ือของสังคมท่ีเคยเป็น 

 จากบทความขา้งตน้จึงเห็นไดว้่าการปลูกฝังวฒันธรรมหลากหลายทางสังคมเป็นตวัแปล

ส าคญัในการก าหนดรูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย สะทอ้นให้เห็นถึงความ

แตกต่างระหว่างสองเพศไดอ้ยา่งชดัเจน แต่เม่ือกาลเวลาผ่านไปความเช่ือทางสังคมท่ีเคยเป็นย่อม

เปล่ียนตามเสมอ ความคาดหวงัของสังคมท่ีมีต่อบทบาทหน้าท่ี พฤติกรรม บุคลิกภาพ และการ

แสดงตวัตนทางเพศท่ีแตกต่างกนั ความพยายามท่ีจะส่งเสริมบทบาทของเพศหญิงให้มีสภาวะทาง

อ านาจทดัเทียมเพศชายทั้งความแข็งแรง ระดบัสติปัญญา และความสามารถดา้นต่างๆใช้ความเช่ือ

ตามหลักเหตุผลท่ีสังคมยอมรับ เพื่อเปิดโลกทศัน์และการพฒันาความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนโดยยึดมัน่

ขนบประเพณีเป็นส่วนช่วยในการด าเนินชีวติต่อไป  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การเปล่ียนแปลงความคิดจากความเช่ือของคนในสังคมเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ ความไม่เท่า

เทียมกนัระหว่างเพศชายหญิง สถานะทางสังคมของเพศหญิงดอ้ยกวา่เพศชายจึงเป็นท่ีมาส าคญัท่ี

ข้าพเจ้าหยิบยกสถานะหรือบทบาททางสังคมท่ีมีต่อเพศหญิงน้ีมาสร้างแรงผลักดันในการ

สร้างสรรคโ์ครงการศิลปะชุด “แปลงเพศวตัถุ” 

 ลกัษณะของผลงานเป็นการน าวตัถุส่ิงของเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจ าวนัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

การด ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมมาเป็นส่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ข้าพเจ้าเช่ือว่าวตัถุต่างๆ

นอกจากจะมีคุณลกัษณะท่ีบ่งบอกบทบาททางสังคมแลว้ วตัถุเหล่านั้นยงัมีบุคลิกภาพของความเป็น

เพศแฝงอยู ่เน่ืองมาจากการตีความรูปลกัษณ์ภายนอกของวตัถุเกิดการแทนค่าความรู้สึกท่ีเช่ือมโยง

และสัมพนัธ์กนัระหว่างมนุษยก์บัวตัถุ ความหลากหลายทางความคิดจึงสามารถสะทอ้นอารมณ์

ความรู้สึกท่ีมีต่อวตัถุแตกต่างกนั ความเป็นเพศในวตัถุต่างๆจึงเป็นส่ิงท่ีคนในสังคมก าหนดข้ึน เพื่อ

การให้ความหมายเชิงเปรียบเทียบด้านความรู้สึกท่ีพึงมีต่อวตัถุช้ินนั้นว่ามีลักษณะทางกายภาพ

ละมา้ยคลา้ยกนักบัส่ิงใด หรือเรียกไดว้า่การมีนยัแฝงทางความรู้สึกคลา้ยกนัของวตัถุสองส่ิง 

 ในยุคสมัยปัจจุบันสังคมมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของมนุษย์ มนุษย์เองก็มีอิทธิผลต่อ

บุคลิกภาพของวตัถุเช่นกนั จึงน าบุคลิกภาพทางเพศท่ีมีอยูใ่นวตัถุมาสร้างใหม่ให้แตกต่างออกไป

จากความเช่ือทางสังคมท่ีเคยเป็น โดยน าวตัถุท่ีมีสัญญะบ่งบอกถึงความเป็นเพศชาย โดยเฉพาะวตัถุ

ท่ีสร้างจากโลหะ มาดัดแปลงรูปลักษณ์ภายนอกให้กลายบุคลิกภาพเป็นแบบเพศหญิง ด้วย

กระบวนการของช่างโลหะเช่นการเจาะ ตดั ผ่า ดดั ฉลุ ดุน เช่ือม แก้ไขกายภาพของวตัถุส่ิงของ

เหล่านั้นเสียใหม่ ใช้วตัถุโลหะมาเป็นสัญลกัษณ์แทนความแข็งแรง แข็งแกร่ง และใช้พละก าลงั

ความสามารถท่ีมีมาเป็นกระบวนการแสดงออกผลงานศิลปะ สร้างความหมายเชิงวิพากษต่์อกรอบ

หรือสถานะทางสังคมของเพศหญิงให้ปรากฏข้ึนในอีกมุมมองหน่ึง เพื่อเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่เพศ

หญิงไม่ไดด้อ้ยไปกวา่เพศชายทั้งเร่ืองพละก าลงั ร่างกาย จิตใจ ความกลา้คิดกลา้ท าในส่ิงใหม่ โดย

การแสดงออกความคิดความรู้สึกผา่นผลงานศิลปะใหส้ังคมไดรั้บรู้ถึงความทดัเทียมกนัระหวา่งเพศ

ชายและหญิงไม่วา่จะความสามารถในเร่ืองใดก็ตาม  
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ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อถ่ายทอดบุคลิกภาพทางเพศท่ีมีอยูใ่นวตัถุ มาสร้างใหม่ให้แตกต่างออกไปจากความ

เช่ือทางสังคมท่ีเคยเป็น 

 2. เพื่อแสดงออกถึงตวัตนและเป็นเสมือนตวัแทนในการแสดงออกความคิด ความรู้สึก ของ

เพศหญิงใหส้ังคมไดต้ระหนกัถึงความทดัเทียมกนัระหวา่งเพศหญิงและชาย 

 3. เพื่อสร้างผลงานท่ีแสดงออกถึงสัมพนัธ์กนัระหวา่งบุคลิกภาพของบุคคลกบับุคลิกภาพ

ของวตัถุท่ีมีความสอดคลอ้งกนั 

 4. เพื่อศึกษาการแสดงออกทางศิลปะท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน การน าวตัถุส่ิงของเคร่ืองใช้

ในชีวิตประจ าวนัมาเปล่ียนแปลงแกไ้ขกายภาพของวตัถุส่ิงของเหล่านั้นเสียใหม่ มาเป็นส่ือในการ

แสดงออก 

 5. เพื่อให้ผลงานสร้างความหมายเชิงวิพากษต่์อกรอบหรือสถานะทางสังคมของเพศหญิง

ใหป้รากฏข้ึนในอีกมุมมองหน่ึง 

สมมติฐานของการศึกษา 

 สภาวะความแตกต่างระหว่างชายหญิงท่ีเกิดข้ึนจากอดีตกาล ในฐานะท่ีเราเป็นผูห้ญิงยุค

ใหม่ตอ้งการถ่ายทอดความคิดและหาค าตอบให้กบัตวัเองว่าจริงหรือท่ีเพศชายและเพศหญิงแสดง

ตวัตนทางเพศไม่เหมือนกนั อาจเป็นแค่การก าหนดหลกัปฏิบติัของคนในสังคมเท่านั้นว่าเพศทั้ง

สองสามารถแสดงออกต่อบทบาทหนา้ท่ีต่างๆไดม้ากนอ้ยเพียงใด ความรู้สึกท่ีแตกต่างออกไปจาก

ความเช่ือท่ีสังคมเคยเป็น ด้วยการแสดงออกผ่านโครงการศิลปะชุด “แปลงเพศวตัถุ” ซ่ึงเป็นการ

น าเสนอผลงานเชิงสัญลกัษณ์ ให้สังคมไดต้ระหนกัถึงความเสมอภาคของเพศหญิงท่ีทดัเทียมกบั

เพศชาย ทั้งดา้นกายภาพ ความรู้ ความสามารถทุกดา้น จึงมีการหยิบยกวตัถุส่ิงของท่ีสร้างจากโลหะ

มาเป็นส่ือแทนบุคลิคภาพความเป็นเพศท่ีแข็งแกร่ง สร้างสรรคผ์า่นกระบวณการทางเทคนิคเชิงช่าง

โลหะ ดดัแปลงรูปลกัษณ์ปรับเปล่ียนรูปทรงภายนอกของวตัถุให้กลายเป็นบุคลิกภาพในแบบเพศ

หญิง เพื่อสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในอีกมุมมองหน่ึงให้กบัสังคมไดรั้บรู้ วา่ในความเป็นจริงเพศหญิง

ก็สามารถแขง็แกร่งไดเ้ช่นกนั เพียงแต่จะแสดงความแขง็แกร่งนั้นออกมาในดา้นใดเท่านั้นเอง  
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ขอบเขตของการศึกษา 

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การแสดงความหมายเชิงวิพากษต่์อกรอบหรือสถานะทางสังคมของ

เพศหญิงให้ปรากฏข้ึนในอีกมุมมองหน่ึง ซ่ึงมีความแตกต่างออกไปจากสังคมท่ีเคยเป็น มุมมองท่ี

สังคมส่วนใหญ่มองว่าเพศหญิงดอ้ยกว่าเพศชาย ขอบเขตท่ีตอ้งการน าเสนอมุมมองใหม่ท่ีผูห้ญิง

แสดงออกผา่นผลงานศิลปะใหส้ังคมไดรั้บรู้ 

 2. ขอบเขตด้านรูปแบบ ในการสร้างสรรค์ผลงานการเปรียบผูห้ญิงเป็นสัญลักษณ์ของ

ดอกไมท่ี้ให้ความรู้สึกสวยงาม อ่อนโยน บอบบาง ท าให้ขา้พเจา้หยิบยกรูปแบบของดอกไมม้าเป็น

ส่ือแทนความเป็นเพศหญิงและเลือกใช้วตัถุส่ิงของท่ีสร้างจากโลหะท่ีมีน ้ าหนกัมากให้ความรู้สึก 

แข็งแกร่ง มาเป็นส่ือแทนบุคลิกภาพความเป็นเพศชาย เพื่อก าหนดขอบเขตด้านรูปแบบท่ีมีความ

ชดัเจน โดยการน าเสนอผลงานในรูปแบบศิลปะจดัวางสามารถปรับเปล่ียนตามพื้นท่ีและแสดงออก

ผลงานในรูปแบบสามมิติ 

  3. ขอบเขตดา้นเทคนิคเป็นการน ากระบวนการของงานช่างโลหะเช่นการเจาะ ตดั ผ่า ดดั 

ฉลุ ดุน เช่ือม แกไ้ขกายภาพของวตัถุส่ิงของเหล่านั้นใหมี้รูปลกัษณ์ใหม ่

ขั้นตอนการศึกษา 

 1. ศึกษาคน้ควา้และเก็บขอ้มูล เก่ียวกบัวตัถุส่ิงของท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเน้ือหาและรูปแบบ

ในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ี มีทั้งวสัดุส าเร็จรูปท่ีส่วนใหญ่เป็นผลิตผลดา้นอุตสาหกรรม และวสัดุ

เก็บตก ขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆท่ีผา่นการใชง้านมาแลว้หยบิยกมาเป็นส่ือของการสร้างสรรค ์

 2. การคิดวิเคราะห์หาความน่าจะเป็น เก่ียวกบัวตัถุโลหะแต่ละช้ินวา่มีความเป็นไปไดม้าก

นอ้ยเพียงใดท่ีจะน ามาสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบับุคลิกความเป็นเพศ 

 3. ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง โดยการจ าลองรูปแบบจดัวางองคป์ระกอบผลงานตามทศันะ

และจินตนาการแบบคร่าวๆด้วยลายเส้นลงบนกระดาษในรูปแบบสองมิติ และการจดบันทึก

แนวความคิดส่ิงท่ีอยากให้เป็นเช่น กระบวนการทางความคิด กรรมวิธี ไวเ้พื่อทบทวนความจ าขณะ

สร้างสรรคผ์ลงานจริงในรูปแบบสามมิติ 

 4. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจริง การจดัการคล่ีคลายรูปทรงของวตัถุส่ิงของท่ีถูกคดั

สรรตามทศันคติ โดยค านึงถึงความเหมาะสมความสัมพนัธ์ระหว่างวตัถุกับเน้ือหาท่ีด าเนินไป

ในทางเดียวกนั 
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 5. การติดตั้งเพื่อน าเสนอผลงาน ขั้นตอนน้ีถือเป็นส่วนส าคญัตอ้งค านึงถึงสถานท่ี ความ

เหมาะสม อาศัยการมองภาพรวมเพื่อให้ผลงานแต่ละช้ินด าเนินไปในทางเดียวกัน การจัด

องค์ประกอบท่ีเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไปและตรวจดูรายละเอียด ความสมบูรณ์ โดย

ตระหนกัถึงเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการแสดงออกเป็นส่ิงส าคญั  

วธีิการศึกษา 

 1. การศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลภาคสนาม การศึกษาคน้ควา้ดูงานนอกสถานท่ี ตามหอศิลป์ 

พิพิธภณัฑ์ และคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุส่ิงของใกลต้วั ในบริเวณบา้น สถานท่ีใกลเ้คียงรวมไปถึง

ร้านรับซ้ือของเก่าท่ีมีวตัถุส่ิงของหลากหลายจ านวนมากใหเ้ลือกซ้ือตามอธัยาศยั 

 2. การศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลจากเอกสาร ศึกษาขอ้มูลจากห้องสมุด ส่ือส่ิงพิมพ ์ศึกษาตาม

แหล่งขอ้มูลในวงการศิลปะทั้งไทยและต่างชาติ ทั้งรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมาวิเคราะห์และหา

เป้าหมายท่ีน่าสนใจ เพื่อน าไปพฒันาเป็นผลงานสร้างสรรค์ต่อไปและสามารถน ามาเป็นรูปแบบ

แนวความคิดในการสร้างสรรค ์สามารถน ามาอา้งอิงในส่วนของการท าเอกสาร  

 3. การน าขอ้มูลท่ีศึกษามาเป็นแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงานจริงโดยมีการวางแผน จดั

องคป์ระกอบ ความคิด ความรู้สึก ความงาม ความพอใจ มาเป็นพื้นฐานส าคญัของการสร้างสรรค์

เพื่อการพฒันาต่อยอดผลงานในอนัดบัต่อไป 

แหล่งข้อมูล 

 1. แหล่งขอ้มูลดา้นสถานท่ี 

  1.1 บา้นอาวธุโบราณและมีดอรัญญิก พระนครศรีอยธุยา 

  1.2 โรงกลึงอยธุยาจกัรกล 

  1.3 ร้านรับซ้ือของเก่า 

  1.4 วถีิชีวติและบทบาทหนา้ท่ีของผูค้นรอบตวั 



  6 

 2. แหล่งขอ้มูลดา้นเอกสาร 

  2.1 หอสมุดมหาวทิยาลยัศิลปากร 

  2.2 นิทรรศการการแสดงผลงานศิลปะต่างๆ 

  2.3 เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาการสร้างสรรค ์

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 

 1. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 

  1.1 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายภาพ, คอมพิวเตอร์ 

 2. อุปกรณ์การปฏิบติังาน  

  2.1 เคร่ืองมือดดัและเช่ือมโลหะ 

  2.2 วตัถุและวสัดุโลหะ 

  2.3 คอ้น 

  2.4 สวา่นไฟฟ้า  

  2.5 เขม็ 

  2.6 ดา้ย, ไหมพรม, เชือกไนล่อน 

  2.7 ลวด 

  2.8 กรรไกร, คีมตดัลวด 

  2.9 เล่ือยตดัเหล็ก 
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บทที2่ 

ข้อมูลเกีย่วกบัการสร้างสรรค์ผลงาน 

 การสร้างสรรค์โครงการศิลปะชุด “แปลงเพศวตัถุ” เป็นการสร้างสรรค์ผลงานดา้นศิลปะ 

เพื่อถ่ายทอดทศันคติท่ีมีต่อสังคมในยคุสมยัปัจจุบนั ซ่ึงตอ้งการแสดงภาพลกัษณ์ของผูห้ญิงท่ีมกัถูก

ก าหนดขอบเขตทางบทบาทหน้าท่ีของสังคม โดยการถ่ายทอดความคิดความรู้สึกน้ีผ่าน

กระบวนการทางเทคนิคด้วยการน าวตัถุโลหะท่ีให้สัญญะแทนความเป็นชาย มาเป็นส่ือในการ

แสดงออกและเพื่อสร้างภาพลกัษณ์อีกมุมมองหน่ึงของผูห้ญิงท่ีมีอิสระทางความคิดและอิสระดา้น

ความสามารถไดม้ากกวา่ท่ีสังคมก าหนด 

 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะชุดน้ีไดน้ าแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงอิทธิพลดา้นต่างๆท่ีมีความ

น่าสนใจและเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรคผ์ลงานในคร้ังน้ีมาเป็นขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนแนวความคิด

และเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจ น าไปสู่การพฒันาแกไ้ขผลงานในอนัดบัต่อไป โดยมีการจ าแนกขอ้มูล

ต่างๆไวด้งัน้ี 

 1. อิทธิพลดา้นแนวคิดเร่ืองเพศสภาพ 

  1.1 อตัลกัษณ์ทางเพศ 

       11.1 อตัลกัษณ์ทางเพศในทศันคติ 

        1.1.2 อตัลกัษณ์ของเพศหญิงในทศันคติ 

  1.2 บทบาทหนา้ท่ีของผูห้ญิงในปัจจุบนั 

 2. อิทธิพลจากการเลือกใชว้สัดุส าเร็จรูปและวสัดุเก็บตก 

 3. อิทธิพลจากศิลปะจดัวาง  

 4. อิทธิพลท่ีไดรั้บจากเทคนิคงานเยบ็และงานปัก  

 5. อิทธิพลจากเทคนิคเชิงช่างโลหะ 

 6. อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรมของศิลปิน 
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อทิธิพลด้านแนวคิดเร่ืองเพศสภาพ 

 เพศสภาพ เพศภาวะ เพศสถานะ มีความหมายเดียวกนัคือ ภาวะความเป็นชายและความเป็น

หญิงท่ีถูกก าหนดโดยปัจจยัทางวฒันธรรมสังคมและอ่ืนๆ ท าให้สังคมเกิดความคาดหวงัต่อความ

เป็นชายเป็นหญิงในแง่มุมเฉพาะและมีส่วนก าหนดความเช่ือ ทศันคติ รวมทั้งประเพณีปฏิบติัท่ีถูก

ท าให้กลายเป็นบรรทดัฐานของสังคม เพศสภาพจึงเป็นเร่ืองท่ีแตกต่างกนัตามแต่วฒันธรรมความ

เช่ือของสังคมและเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 

 ดงันั้นเร่ืองเพศสภาพจึงมิใช่เร่ืองท่ีธรรมชาติก าหนด มีเพียงแต่วฒันธรรมความเช่ือของ

บุคคลในสังคมนั้นๆเป็นผูว้างกรอบ ก าหนดหลกัปฏิบติัการด าเนินชีวิต หากแต่ว่าความอยากคิด

อยากท าในส่ิงใหม่เพื่อแสดงความคิด ความสามารถ นอกกรอบท่ีวฒันธรรมเร่ืองเพศสภาพ

แบบเดิมๆก าหนดไว ้เพียงแต่ยงัยดึมัน่หลกัขนบประเพณีไวเ้ป็นส่ิงส าคญั 

 อตัลกัษณ์ทางเพศ 

       อัตลักษณ์ทางเพศคือ การรับรู้ว่าเราเป็นผูห้ญิงหรือผู ้ชาย ซ่ึงอัตลักษณ์ทางเพศน้ี

สามารถก าหนดบทบาทให้แก่เรา ท าให้เรารู้วา่เราควรจะด าเนินชีวติและด าเนินความสัมพนัธ์กบัส่ิง

ต่างๆรอบตวัเราอยา่งไร ส าหรับบางคนแลว้อตัลกัษณ์ทางเพศไม่ใช่เป็นส่ิงติดตวัมาตั้งแต่เกิดเท่านั้น

แต่อตัลกัษณ์ทางเพศนั้นถูกแวดลอ้มมาจากโครงสร้างทางสังคม ครอบครัวหรือส่ิงต่างๆคอยตอกย  ้า

ตลอดเวลาเช่น ผูช้ายเป็นเพศท่ีมีความแข็งแรง มีความเป็นผูน้ า ส่วนผูห้ญิงตอ้งเป็นเพศท่ี อ่อนแอ 

อ่อนนอ้ม ในแบบแม่ศรีเรือน  

       แต่อยา่งไรก็ตามไม่ไดห้มายความวา่อตัลกัษณ์ทางเพศท่ีผิดแปลกไปจากตน้ฉบบัเดิมคือ 

หญิงกบัชายจะอยูด่้วยกนัไม่ได ้เพราะสังคมยุคปัจจุบนัค่อนขา้งเปิดกวา้งในเร่ืองสิทธิเสรีภาพใน

การแสดงออกของบุคคลต่างๆ หากไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อนก็สามารถกระท าได ้อีกทั้งในยุคปัจจุบนั

เป็นยุคท่ีส่ือสารไร้พรมแดน เกิดการหลัง่ไหลเขา้มาของวฒันธรรมอ่ืนอย่างมากมาย ส่งผลต่อวิถี

ชีวิต วิธีคิดของคนตามกนัไปท าให้เกิดการคลอ้ยตามวฒันธรรมอ่ืนอยา่งง่ายโดยผา่นการตอกย  ้าจาก

ส่ือต่างๆนัน่เอง อตัลกัษณ์ทางเพศเป็นส่ิงส าคญัต่อการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมเพราะแต่

ละวฒันธรรมนั้นให้ความส าคญัเก่ียวกบัเพศแตกต่างกนัเช่นวฒันธรรมไทย ผูห้ญิงตอ้งเป็นกุลสตรี

แม่ศรีเรือน ส่วนผูช้ายออกท างานนอกบา้นหาเล้ียงครอบครัว เป็นตน้ 
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       การอยู่ร่วมกนัของคนในสังคมท่ีมีวฒันธรรมท่ีหลากหลายนั้นเป็นการท าความเขา้ใจ

ยอมรับตวัตนของผูอ่ื้นท่ีไม่เหมือนกนักบัเรา ตอ้งท าความเขา้ใจวา่คนเราต่างก็มีวฒันธรรมเป็นของ

ตวัเอง ไม่ใช่วฒันธรรมของเราเพียงอย่างเดียวท่ีดีงาม วฒันธรรมอนัหลากหลายน้ีอาจลม้เหลวได้

หากเราไม่เขา้ใจหรืออคติกบัผูอ่ื้นตอ้งค านึงอยูเ่สมอวา่ต่างท่ียอ่มต่างวฒันธรรม1 

  อตัลกัษณ์ทางเพศในทศันคติ 

        อตัลกัษณ์ทางเพศเป็นเพียงส่ิงท่ีคนในสังคมก าหนด เพื่อแบ่งแยกความเป็น

หญิงหรือชายจากสรีระทางกายภาพเท่านั้น ซ่ึงอตัลกัษณ์บางอยา่งทางเพศหญิงหรือชายก็ดีเป็นเพียง

แค่การตดัสินด้วยตาเปล่า ในมุมมองกลบักนัผูห้ญิงท่ีรูปลกัษณ์ภายนอกดูอ่อนโยน บอบบาง แต่

สมรรถภาพภายในร่างกายจิตใจนั้นอาจจะแขง็แกร่ง กลา้หาญ ไม่ไดด้อ้ยไปกวา่ผูช้ายเลยแมแ้ต่นอ้ย 

ดงันั้นการศึกษาอตัลกัษณ์ทางเพศจึงเป็นเร่ืองซบัซอ้นยากท่ีจะคาดเดา ตอ้งท าความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง 

และเปิดโอกาสยอมรับความแตกต่างของอตัลกัษณ์ทางเพศท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ การปรับตวัให้

เข้ากับวฒันธรรมในทุกยุคทุกสมัยอย่างเท่าทนัจึงเป็นส่ิงส าคญั เพื่อการด าเนินชีวิตและการอยู่

ร่วมกนัของคนในสังคมอยา่งสงบสุข 

  อตัลกัษณ์ของเพศหญงิในทศันคติ 

        เม่ือกล่าวถึง “เพศหญิง” ส่ิงแรกท่ีนึกถึงคือความเป็นเพศแม่ เพศท่ีอ่อนแอ 

บอบบาง สัญลกัษณ์แทนดอกไม ้ความสวยงาม เพศท่ีไม่สามารถดูแลตวัเองได้ ซ่ึงเป็นทศันคติท่ี

สังคมส่วนใหญ่เหมารวมผูห้ญิงทุกคนวา่เป็นเช่นน้ี แต่ส่ิงท่ีกล่าวมาเป็นเพียงขอ้บ่งช้ีดา้นกายภาพท่ี

สังเกตเห็นไดจ้ากบุคลิกภายนอกหรือพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศโดยทัว่ไปหรือเรียกไดว้า่เป็น

การตดัสินบุคลิกแบบผิวเผินเท่านั้น ไม่ได้เป็นเกณฑ์การตดัสินอตัลักษณ์แบบถาวรแต่อย่างใด 

พฤติกรรม ค่านิยม และความเช่ือเร่ืองเพศในแต่ละสังคมมีส่วนก าหนดให้ ในการแสดงออกถึง

ตวัตน อตัลกัษณ์ และปฏิบติัการต่อเร่ืองเพศในแบบท่ีต่างกนั อตัลกัษณ์ของเพศหญิงจึงข้ึนอยูก่บั

สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บอิทธิพลจากสังคมและวฒันธรรมนั้นๆ เม่ือวนัเวลาผ่านไปสังคม

                                                           

 1 haroon. Journalism, อตัลกัษณ์ทางเพศคอือะไรและมคีวามส าคญัอย่างไรต่อการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุ
วัฒนธรรม (ออนไลน์), เข้าถึงเม่ือ 11 พฤษภาคม 2561, เขา้ถึงได้จาก hptt://haroon- Journalism.blogspot.com 

/2012/03/blog-post_03.html 
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และวฒันธรรมยอ่มเปล่ียมตาม อตัลกัษณ์ของเพศหญิงจึงมีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัยุคสมยั เพื่อน าไปสู่

การพฒันาบทบาทหนา้ท่ีและน าไปปรับใชต่้อการด าเนินชีวติร่วมกนัในสังคมปัจจุบนัได ้

 บทบาทหน้าทีข่องผู้หญงิในปัจจุบัน 

       การมองรูปลกัษณ์ภายนอกร่างกายของผูห้ญิงแลว้ตดัสินวา่เป็นเพศท่ีดอ้ยกว่าในทุกๆ

ดา้นเป็นทั้งส่ิงท่ีตอกย  ้า แต่ในทางเดียวกนัก็เป็นเหมือนแรงผลกัดนัให้กบัผูห้ญิงไดอ้อกมาลบลา้งค า

สบประมาทของสังคมในอดีตท่ีมีต่อผูห้ญิง  

       บทบาทท่ีเปล่ียนแปลงไปในเชิงกา้วหน้า คือบทบาทท่ีผูห้ญิงสามารถกา้วข้ึนเป็นผูน้ า

อาจเป็นเพราะปัจจยัหลากหลายดา้นท าให้ผูห้ญิงยุคใหม่ไดรั้บการเปิดโอกาสทางสังคม การพฒันา

ทางบทบาทหน้าท่ีทางความคิด ความสามารถ ท่ีแสดงออกอย่างชัดเจน การใส่ใจดูแลสุขภาพทั้ง

ร่างกายและจิตใจ ความเขม้แขง็ กลา้หาญ การอยูร่อดไดด้ว้ยตวัเองให้สังคมไดป้ระจกัษแ์สดงตวัตน

และจุดยนืใหส้ังคมไดรั้บรู้ถึงศกัยภาพท่ีแทจ้ริงของผูห้ญิง 

       โอกาสท่ีจะแสดงศกัยภาพของตนเอง เม่ือผูห้ญิงไดสิ้ทธิความเท่าเทียมกบัผูช้ายแลว้ เรา

ตอ้งรู้จกัท่ีจะน าความรู้ความสามารถนั้นมาพฒันาบทบาทหน้าท่ีอย่างถูกท่ีถูกทาง ขณะเดียวกนั

ผูห้ญิงควรรักษาคุณสมบัติท่ีพ่อแม่สั่งสอนขดัเกลาให้เราเป็นผูห้ญิงนั้น คือความละเอียดอ่อน 

อ่อนโยน และเรียนรู้เพื่อผสมผสานระหว่างความอ่อนโยน อดทน และเขม้แข็ง เม่ือนั้นผูห้ญิงจะ

สามารถเป็นสาวทนัสมยั และสร้างบทบาทใหม่ท่ีมีความส าคญักบัสังคมได ้

อทิธิพลจากการเลอืกใช้วสัดุส าเร็จรูปและวสัดุเกบ็ตก 

 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีมีความงามน้ีตอ้งอาศยัวตัถุ วสัดุ อุปกรณ์ เป็นส่วนส าคญั

ของการสร้างสรรค์ วสัดุอุปกรณ์แบ่งออกเป็นวตัถุดิบท่ีใช้เป็นส่ือการแสดงออกและเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชส้ าหรับการสร้างสรรคต์ามความช านาญความถนดั แนวทางการสร้างสรรคคื์อการน าวตัถุ 

วสัดุ ท่ีเก่ียวพนักบัวถีิชีวติมาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิลปะช้ินเยี่ยม โดยอาศยัแรงบนัดาลใจจากความ

งาม ความคิด ความรู้สึก มาเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างสรรค ์

 วสัดุส าเร็จรูป ไม่ใช่เพียงแค่วสัดุท่ีมาทดแทนส่ือเก่าท่ีไร้ความหมาย ในทุกวสัดุลว้นมีนัย 

ความหมายทางวฒันธรรมแฝงอยูแ่ทบทั้งส้ิน เม่ือต่างขั้วต่างวฒันธรรมวสัดุต่างๆดงักล่าวนั้นก็อาจ

กลายเป็นส่ือและสารท่ีส าคญัในผลงานศิลปะ ศิลปินบางคนเลือกใช้วสัดุส าเร็จรูปเพื่อท่ีจะส่งสาร

ทางวฒันธรรมออกไปสู่ผูช้ม บางคนเลือกเพราะวสัดุมีนยัความหมายต่อสังคมส่ิงต่างๆท่ีส าเร็จรูป
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ทางศิลปะ ท่ีไม่ควรช่ืนชมผลงานอย่างส าเร็จรูป หากแต่ในส่ิงท่ีส าเร็จรูปท่ีปรากฏออกมาในวสัดุ

ทางศิลปะน้ี อาจซ้อนนยัความหมายทางสังคมและวฒันธรรมร่วมสมยัออกมาผา่นตวัวสัดุท่ีปรากฏ

เป็นส่วนประกอบหน่ึงในผลงานศิลปะ ความเพียบพร้อมในผลงานศิลปะนั้นอาจมาพร้อมกบัส่ิง

ต่างๆท่ีซ้อนทบัจนตอ้งแยกออกทีละชั้นและพินิจให้ถึงแก่นสารของแต่ละวตัถุวา่มีความหมายและ

ความเป็นไปอยา่งไร แต่ละวตัถุวสัดุของแต่ละวฒันธรรมนั้นอาจมีหนา้ท่ีการใชง้านท่ีคลา้ยคลึงหรือ

เหมือนกันจนแยกกันไม่ออก หากแต่ในรายละเอียดทางวฒันธรรมจะเป็นส่ิงท่ีแยกแยะความ

คลา้ยคลึงน้ีออกจากกนัจนสามารถเห็นสาระท่ีแตกต่างกนั วตัถุเดียวกนัหน้าท่ีการใช้งานเดียวกนั 

อาจใหค้วามหมายทางการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่วฒันธรรม2 

 วสัดุและวตัถุส าเร็จรูปเป็นอีกเทคนิคในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ ท าให้ขอบเขตการใช้

วสัดุในงานศิลปะกวา้งข้ึน เร่ิมมีการหยิบจบัวสัดุส าเร็จรูป วสัดุเหลือใชม้าปะติดกนัในรูปแบบสอง

มิติและสามมิติ และยงัมีการน าวตัถุส าเร็จท่ีมีหนา้ท่ีใชง้านเฉพาะมาสร้างงานศิลปะเป็นการทดลอง

หาความเป็นไปได้ในรูปแบบของงานศิลปะร่วมสมยัแนวใหม่ ท าให้วสัดุและวตัถุในงานศิลปะ

แสดงบทบาทมากข้ึนไม่ใช่เพียงความสวยงามท่ีแปลกใหม่ แต่ยงัมาพร้อมเร่ืองราว ยุคสมัย 

วฒันธรรม ท่ีติดมากบัวสัดุหรือวตัถุนั้นๆซ่ึงท าให้เกิดความเช่ืองโยงทางความคิด การน าเสนอท่ี

หลากหลาย และเป็นการเขา้ไปวิพากษถึ์งขอ้จ ากดั ความจริง ความไม่ชดัเจน ขอ้แตกต่างของศิลปะ

ให้เกิดการตีความหรือคน้หาให้หลากหลายมากกว่าท่ีเป็นอยู่ ซ่ึงนับเป็นการพฒันาไปอีกขั้นของ

วงการศิลปะ 

 วสัดุเก็บตก (Found Object) คือ ส่ิงของใชแ้ลว้ท่ีมีอยูร่อบตวัหรือท่ีผลิตข้ึนมาแลว้เลือกเก็บ 

หยิบจบัน ามาใช้ในงานศิลปะในสภาพเดิม โดยมิได้ตกแต่งหรือเปล่ียนแปลงใดๆมากนัก การใช้

วสัดุประเภทน้ีเป็นรูปแบบของการสร้างผลงานศิลปะในคริสต์ศตวรรษท่ี20โดยศิลปินกลุ่มดาดา 

(Dada) และกลุ่มลทัธิเหนือจริง (Surrealism) ส่ิงเก็บตกอาจมีทั้งจากธรรมชาติ หรืออาจเป็นส่ิงท่ีท า

ข้ึนหรือผลิตข้ึน อาจเป็นช้ินส่วนของเคร่ืองจกัรช้ินส่วนทางอุตสาหกรรมต่างๆ ส่วนใหญ่วสัดุเก็บ

ตกท่ีศิลปินเลือกน ามาสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะนั้น เป็นวสัดุท่ีพบไดใ้นชีวิตประจ าวนัไม่ตอ้งไปหา

                                                           
2 Art Centre Silapakorn University, พ ร้ อ ม ส ร ร พ  Ready, Set, Go Contemporary Exhibition 

(ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 11 พฤษภาคม 2561, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.artcentre.su.ac.th/3614361936573 
62936173626361936193614-ready-set-go.html 
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ซ้ือท่ีไหนไกล รวมถึงวสัดุอาจมีรูปทรงท่ีแปลกตาไปจากเดิมเพราะผ่านการใช้งานมาแลว้จึงเป็น

ผลดีส าหรับศิลปินท่ีจะหยบิจบัวสัดุเก็บตกเหล่าน้ีมาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิลปะในรูปแบบใหม่ ได้

ทั้งความน่าสนใจเพื่อสร้างอรรถรสใหม่ใหก้บัผูช้มผลงานอีกดว้ย3 

 มาร์เซล ดูชอง (Marchel Duchamp) จิตรกรชาวฝร่ังเศส ไดแ้สดงงานประติมากรรมท่ีมีช่ือ

วา่ น ้ าพุ ดว้ยการน าโถปัสสาวะท าดว้ยเคร่ืองเคลือบสีขาวอยา่งท่ีเราเคยเห็นติดอยูต่ามผนงัห้องน ้ า

ทัว่ไป มาวางหงายลงกบัพื้นแลว้เซ็นช่ือของเขาลงไป อยา่งน้ีจดัวา่เป็นศิลปะได ้เพราะส่ิงท่ีเคยสร้าง

ข้ึนเพื่อประโยชน์ใชส้อยนั้น ไดถู้กหยกิยกข้ึนมาเปล่ียนแปลงทั้งลกัษณะรูปทรงและสภาพแวดลอ้ม 

ด้วยเจตนาของศิลปินท่ีจะแสดงความคิดของเขา หรือแสดงความงามของส่ิงนั้ นโดยตรง 

เช่นเดียวกบัท่ีศิลปินบางคน น ารถยนต์ท่ีถูกอดักระแทกจนบูบ้ี้มาตั้งแสดงเป็นงานประติมากรรม 

เพื่อแสดงความคิดเร่ืองรูปทรงท่ีเปล่ียนสภาพไปดว้ยแรงกระแทกจากภายนอก4 

 

ภาพท่ี 1 ภาพผลงานศิลปะจากวตัถุส าเร็จรูป ผลงาน Fountain 1917 ศิลปิน Marcel Duchamp 
ท่ีมา:TATE, Marcel Duchamp Fountain 1917, replica 1964 (ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 19 

พฤษภาคม 2561, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.tate.org.uk/art/artworks/duchamp-fountain-t075 

                                                           

 
3 เทพนรา คงสวา่ง, สถานการณ์พาไป (วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปบณัฑิต สาขาทศันศิลป์ ภาควชิา

ส่ือผสม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2556), 12. 
 4 ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ชะลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบศิลป์ของศิลปะ, พิมพ์คร้ังท่ี 9 (กรุงเทพฯ: 
อมรินทร์, 2557), 24. 
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อทิธิพลจากศิลปะจัดวาง 

 ศิลปะจดัวางหรือศิลปะติดตั้ง (Installation Art) หมายถึง ประเภทของงานศิลปะท่ีมีการ

ติดตั้งเฉพาะจุดส่วนใหญ่เป็นผลงานรูปแบบสามมิติ ท่ีออกแบบเพื่อจะแปรสภาพการรับรู้ของ

ส่ิงแวดล้อม โดยทัว่ไปแล้วศิลปะจดัวางจะหมายถึง ศิลปะภายในตวัส่ิงก่อสร้าง ถ้าอยู่ภายนอกก็

มกัจะเรียกวา่ ศิลปะภูมิทศัน์ (Land Art) ซ่ึงศิลปะสองประเภทน้ีมีความหมายท่ีคาบเก่ียวกนั  

 ศิลปะจดัวางอาจจะเป็นไดท้ั้งศิลปะท่ีติดตั้งอย่างถาวรหรือเพียงชัว่คราวก็ได ้การติดตั้งใน

การแสดงงานนิทรรศการศิลปะต่างๆ เช่นในพิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ หรือในบริเวณสถานท่ีส่วนบุคคล

และของสาธารณชน ส่วนประเภทของงานก็ครอบคลุมตั้งแต่การใช้วสัดุท่ีพบโดยทัว่ไปท่ีมกัจะ

เลือกสรรจากวสัดุท่ีท าให้มีความกระทบอารมณ์ รวมไปถึงวตัถุสมยัใหม่เช่น วีดีโอ เสียง เป็นตน้ 

และศิลปะจดัวางหลายช้ินเป็นศิลปะเฉพาะท่ี ซ่ึงหมายความว่าเป็นงานท่ีออกแบบให้ติดตั้งตรง

ต าแหน่งหรือสถานท่ีท่ีสร้างงานศิลปะโดยเฉพาะเท่านั้น5 

 อมัพร ศิลปเมธากุล กล่าววา่ ศิลปะการจดัวาง เร่ิมมีการใชเ้รียกศิลปะการจดัวางท่ีเกิดข้ึนใน 

ค.ศ.1970 เป็นงานศิลปะประเภทสามมิติ ท่ีน ามาวางเรียงกนัในลกัษณะต่างๆตามพื้นท่ีวา่งท าให้เกิด

ความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุและเน้ือหาโดยรวมร่วมกนั เทคนิคการจดัวาง ผลงานศิลปะเนน้ไปท่ีการ

แสดงให้เกิดความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นการน าช้ินส่วนจากส่ิงของมาประกอบ

กนัระหวา่งวตัถุสามมิติกบัสามมิติ หรือสองมิติกบัสามมิติ วา่ดว้ยเน้ือหาท่ีสัมพนัธ์กนั ผูช้มสามารถ

เดินดูผลงานตามส่วนต่างๆไดร้อบดา้น การมีส่วนร่วมระหวา่งผูช้มกบัผลงานหรือคลา้ยกบัวา่ผูช้ม

นั้นส่วนหน่ึงของการจดัแสดง6 

 จากความหมายของศิลปะจดัวางท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงสรุปไดว้่าศิลปะการจดัวางเป็นงาน

ศิลปะแบบผสมผสานส่ือหลากหลายประเภทเขา้ดว้ยกนัเป็นงานท่ีมีลกัษณะสามมิติท่ีน ามาจดัวาง

ในลกัษณะต่างๆตามพื้นท่ีว่าง ท าให้เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างวตัถุและมีเน้ือหาโดยรวมร่วมกนั 

กลวิธีการจดัวางผลงานศิลปะมุ่งเน้นให้เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างวตัถุกบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้ผูช้ม

สามารถรับรู้เน้ือหาเร่ืองราวท่ีผูส้ร้างสรรคต์อ้งการจะส่ือ ซ่ึงผูส้ร้างสรรคมี์เสรีภาพทางความคิดการ

                                                           
5 WIKIPEDIA, ศิลปะจดัวาง (ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 7 ธนัวาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

https://th.wikipedia.org/wiki/ศิลปะจดัวาง 
6 อมัพร ศิลปะเมธากลุ, ศิลปะวจิกัษณ์ (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตว ์, 2549), 20. 
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แสดงออกการใช้พื้นท่ีวิธีการและการน าเสนอผลงานโดยไม่มีกฎเกณฑ์หรือข้อจ ากัดท่ีตายตัว 

สามารถน าเสนอความคิดไดอ้ยา่งอิสระตามแนวทางการสร้างสรรคข์องศิลปิน 

 ตัวอย่างศิลปินทีท่ างานในรูปแบบศิลปะจัดวาง (Installation Art) 

  Cornelia Parker (คอร์เนเลีย ปาร์กเกอร์) เกิดเม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม ค .ศ.1956 

ท่ีสหราชอาณาจกัรเชสเชียร์ จบการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัแห่งกลอสเตอร์ ปัจจุบนั Cornelia Parker 

เป็นศิลปินทางด้านประติมากรรมและศิลปะส่ือผสมแนวจดัวาง (Installation) เป็นท่ีรู้จกักนัดีใน

วงการศิลปะผลงานมีลกัษณะโดดเด่น มีเสน่ห์ในการจดัตั้งมีการน าวตัถุและวสัดุหลากหลายมา

ผสมผสานกนัจนเกิดเป็นผลงานศิลปะช้ินเยี่ยม บ่อยคร้ังท่ีศิลปินจะมุ่งเน้นไปท่ี คน สถานท่ี และ

ความคิด เพื่อสร้างผลงานสู่สาธารณชน เช่น ผลงานช่ือ Thirty Pieces of Silver (โลหะเงินจ านวน 

30 ช้ิน) ของ Cornelia Parker สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1988-1989 เป็นประติมากรรมแนวใหม่ซ่ึงอยู่ใน

ผลงานชุด “ต่อมลูกหมาก” 

  ผลงานช้ินน้ีประกอบดว้ยวตัถุท่ีเป็นโลหะเงินมากกวา่พนัช้ิน ขา้วของเคร่ืองใชท้ั้ง

ภาชนะใส่อาหาร เคร่ืองดนตรี และเคร่ืองประดบั โดยน าวตัถุเหล่าน้ีมาผา่นกระบวนการทางเทคนิค 

ด้วยการบด ทุบ จนวตัถุแบนราบจากนั้นน ามาติดตั้ งโดยการแขวนด้วยลวดจากเพดานให้วตัถุ

ลอยตวัข้ึนเหนือพื้นประมาณ 1 ฟุต วตัถุทั้ งหมดถูกจดัวางเป็นกลุ่มวงกลมทั้งหมด 30 กลุ่ม การ

ติดตั้ งอย่างพิถีพิถันและต้องอาศยัความสมดุลเป็นส าคัญ การจดัแสงไฟเพื่อให้ผลงานมีเงาตก

กระทบ ท าให้ภาพรวมของผลงานเป็นประติมากรรมท่ีสมบูรณ์แบบ ผลงานช้ินน้ีจดัแสดงท่ี

นิวยอร์กเซนตแ์มร่ี บริเวณพื้นท่ีตรงกลางของโบสถ์คริสจกัร ซ่ึง Cornelia Parker ตอ้งการน าเสนอ

ถึงการมองผลงานอย่างใกล้ชิดด้วยความตั้งใจและมีสมาธิมุ่งมัน่ ท าให้รู้สึกถึงความเคล่ือนไหว

ภายในองคป์ระกอบของตวัเอง การวางองคป์ระกอบอยา่งสง่างามมีปฏิสัมพนัธ์กนัของวตัถุในแต่ละ

ช้ิน ลมหายใจของอากาศท าให้วตัถุแกว่งไปมาจนแทบมองไม่เห็น หากการมีสมาธิท าให้ผูช้ม

สังเกตเห็นการเคล่ือนไหวเล็กๆเท่านั้น7 

  Cornelia Parker งานช้ินน้ีจ าลองภาพน่ิงของการระเบิดอยา่งรุนแรง ซ่ึงการระเบิด

ในความหมายน้ีไม่ไดห้มายถึงการส้ินสุดแต่กลบัเป็นการเร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลงเขา้สู่ส่ิงใหม่

                                                           
7 กันฐิมา แสงอรุณ, สายใยแห่งรากเหง้า (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2556), 50. 
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โดยงานน้ี Cornelia Parker ใช้วตัถุสีเงินจ านวนมากแขวนดว้ยเส้นเอ็นท าให้เหมือนวตัถุลอยน่ิงอยู่

และใช้หลอดไฟเป็นตวัให้แสงสว่างซ่ึงท าให้เกิดเงาโดยรอบห้องจดัแสดงซ่ึงท าให้ผูช้มท่ีเขา้มาดู

งานไดรู้้สึกร่วมเป็นส่วนหน่ึงกบัช้ินงานโดยเหมือนกบัอยูใ่นเหตุการณ์ของการระเบิด 

 

 

ภาพท่ี 2 ผลงาน Thirty Pieces of Silver. 1988. ศิลปิน Cornelia Parker 
ท่ี ม า : Aesthetica, Found, Curated by Cornelia Parker, The Foundling Museum, London 
(ออนไลน์), เข้าถึงเม่ือ 19 พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้จาก http://www.aestheticamagazine.com/cornelia-
parker-found-foundling-museum/ 



  16 

 

ภาพท่ี 3 ผลงาน Thirty Pieces of Silver. 1988. ศิลปิน Cornelia Parker 
ท่ีมา: Wikimedia Commons, File Thirty Pieces of Silver.jpg (ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 19 พฤษภาคม 
2561, เขา้ถึงไดจ้าก https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thirty_Pieces_of_Silver.jpg 

 

ภาพท่ี 4 ผลงาน Cold Dark Matter, An Exploded View 1991 ศิลปิน Cornelia Parker 
ท่ี ม า : Plinth, Cornelia Parker (ออนไลน์ ), เข้า ถึ ง เม่ื อ  19 พฤษภาคม  2561, เข้าถึ งได้จาก 

https://plint.uk.com/blogs/in-the-studio-with/70151875-cornelia-parker 
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อทิธิพลทีไ่ด้รับจากเทคนิคงานเยบ็และงานปัก 

 งานเย็บปักนั้นอยู่กบัสังคมเรามาหลายร้อยหลายพนัปี แต่ละพื้นท่ีมีศิลปะการเย็บปักท่ี

แตกต่างกนัออกไปและมีการสืบทอดกนัมาแต่เน่ินนานจนถึงปัจจุบนั เห็นวา่งานเยบ็ปักของแต่ละ

พื้นท่ีจะมีลวดลายท่ีเป็นช่ือเรียกแตกต่างกนัออกไป งานเยบ็ปักถือเป็นส่ิงจ าเป็นของผูห้ญิงในทุกยุค

ทุกสมยั ความสามารถในงานดา้นน้ีถือเป็นเสน่ห์ของผูห้ญิงอย่างเราเลยก็ว่าได ้การเยบ็ส่วนใหญ่

เป็นกระบวนการของงานซ่อมแซมเส้ือผา้ รองเทา้ และของใช้ทัว่ไปในครัวเรือน ส่วนงานปักนั้น

เป็นงานศิลปะประเภทหน่ึง เป็นการตกแต่งเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองใช้ภายในบา้นต่างๆ ท าให้เกิด

คุณค่าและความสวยงามมากข้ึน งานปักนั้นเป็นงานท่ีต้องอาศยัทกัษะฝีมือความช านาญ ความ

อดทนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นงานท่ีค่อนขา้งประณีต บรรจง เป็นงานฝีมือท่ีตอ้งใช้ความละเอียด

เป็นพิเศษ ในสมยัก่อนนั้นนิยมปักกันด้วยมือลงบนผืนผา้เพียงอย่างเดียว ต่อมาเม่ือเทคโนโลยี

พฒันามากข้ึนจึงมีการผลิตเคร่ืองจกัรส าหรับการเยบ็และการปักเฉพาะ สามารถปักลงบนผา้ หนงั 

และวสัดุอ่ืนๆได้อีกมากมาย ดงันั้นงานเย็บและงานปักจึงเป็นกระบวนการท่ีอยู่ควบคู่กนัโดยมี

รูปแบบการเยบ็ปักท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งไม่ส้ินสุด 

 งานเยบ็ปักมีกระบวนการท่ีน่าสนใจเป็นงานท่ีผูห้ญิงส่วนใหญ่เคยจบัตอ้ง และยงัสามารถ

แสดงออกถึงกริยามารยาท ลกัษณะท่าทางของผูห้ญิงท่ีมีความงดงาม เรียบร้อย อ่อนโยน อ่อนหวาน 

ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกนักบัการสร้างสรรคผ์ลงาน ดงันั้นจึงมีการหยิบยกเทคนิคการเยบ็และ

การปักน้ีมาเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความแตกต่างและเพื่อให้ผลงานเกิด

ความน่าสนใจมากข้ึน 

 Ana Terera Barboza ศิลปินชาวเปรูกบัการสร้างสรรคผ์ลงานโดยใชเ้ส้นดา้ย ไหมพรมเยบ็

ปัก ถกั ทอ ผลงานของศิลปินมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ในผลงานแต่ละช้ินมีรูปแบบแนวคิด

และวิธีการท่ีแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่มีเน้ือหาเก่ียวกับเร่ืองความสวยงามของผูห้ญิง ทิวทศัน์ 

ธรรมชาติ และดอกไม ้ศิลปินมีความสนใจเร่ืองการน าเส้ือผา้และวิธีการเยบ็ปักมาเป็นส่ือทางการ

สร้างสรรค ์วิธีการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีความโดดเด่น เส้นดา้ยและไหมพรมท่ีมีสีสันสดใสสวยงาม 

การสร้างสรรค์ผลงานท่ีออกมาจากกรอบจึงเป็นสัญลกัษณ์หน่ึงท่ีศิลปินตอ้งการส่ือสาร โดยไม่ติด

อยู่กบัขอ้จ ากดัใดใด การเล่าเร่ืองราวต่างๆโดยใช้การเยบ็ ปัก ถกัและทอ ซ่ึงถูกมองว่าเทคนิคการ

ท างานดา้นน้ีเป็นภาษาของผูห้ญิงท่ีออกมาเล่าเป็นบริบทใหม่ในรูปแบบของผลงานศิลปะ 
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 จากการศึกษาผลงานของ Ana Teresa Barboza ท าให้เห็นว่าเทคนิควิธีการ มุมมองวิธีคิด 

การจดัองคป์ระกอบ หรือแมแ้ต่การติดตั้งช้ินงานแต่ละช้ินมีความน่าสนใจ นบัไดว้า่เป็นการสร้าง

แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานเป็นอยา่งมาก 

 

ภาพท่ี 5 ผลงาน embroidery and photo transfer on fabric ศิลปิน Ana Teresa Barboza 
ท่ีมา: fleurmach, ana teresa barboza (ออนไลน์), เข้าถึงเม่ือ 7 กรกฎาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.fleurmach.com 

 

ภาพท่ี 6 ผลงาน Suspension 2 bordado en tela y tejido en hilo ศิลปิน Ana Teresa Barboza 
ท่ีมา: Boredpanda, Artist Creates Embroidery Art That Leaps Out Of Its Frames (ออนไลน์), 

เข้ า ถึ ง เม่ื อ  7 ก รก ฎ าคม  2561, เข้ า ถึ งได้ จ าก  https://www.boredpanda.com/embroidery-art-

suspension-landscapes-ana-teresa-barboza/ 
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อทิธิพลด้านเทคนิคเชิงช่างโลหะ 

 เทคนิควิธีการเป็นกระบวนการส าคญั ตอ้งอาศยักลวิธีในการปฏิบติัจากผูท่ี้มีความช านาญ

และเช่ียวชาญมาเป็นตน้แบบในการสร้างสรรค์ เพื่อวางแนวทางในการศึกษา คน้ควา้ และทดลอง

อย่างตรงจุด รวมถึงการฝึกฝนพัฒนาความรู้ความสามารถในเทคนิคท่ีเราให้ความสนใจอย่าง

สม ่าเสมอ เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรคศิ์ลปะท่ีมีคุณภาพต่อไป 

 งานช่างมีควบคู่กบัมนุษยต์ั้งแต่ยุคหิน ยคุโลหะ จนกระทัง่ในยุคปัจจุบนั เพื่อประโยชน์ใน

ดา้นการด ารงชีวิตและความสะดวกสบายก่อให้เกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในดา้นวสัดุอุปกรณ์ 

และเคร่ืองมือต่างๆ งานช่างจึงมีความส าคญัเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัของ

มนุษยเ์ป็นส่วนใหญ่ การมีความรู้ความเข้าใจในงานช่างตลอดจนการมีทกัษะงานช่าง สามารถ

ปฏิบติัตามทกัษะกระบวนการทางช่างอยา่งถูกตอ้ง ก็เกิดประโยชน์ต่อการน าไปใชใ้นการด ารงชีวิต

ประจ าวนัเป็นอยา่งดี ทั้งเร่ืองการเลือกและการใชว้สัดุส่ิงของเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นบา้น 

 ทกัษะเชิงช่างหมายถึง ความสามารถหรือ สมรรถนะในการใช้เคร่ืองมือช่างพื้นฐาน เพื่อ

สามารถปรังปรุง ซ่อมแซม เคร่ืองใชใ้นชีวิตประจ าวนั ความสามารถในระดบัพื้นฐานน้ีสร้างความ

เขม้แขง็ในการพฒันาคุณภาพชีวติ  

 งานโลหะเป็นงานช่างท่ีตอ้งอาศยัทกัษะและกระบวนการในการใชเ้คร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์ 

ความละเอียดในการสร้างสรรค์หรือผลิตและปรับปรุงช้ินงานท่ีท าดว้ยโลหะต่างๆ ดว้ยการเช่ือม 

การหล่อ การกลึง การข้ึนรูป หรือท าให้ได้ช้ินงานท่ีมีคุณภาพ งานโลหะสามารถจ าแนกตาม

ลกัษณะของงานได ้6ประเภทดงัน้ี 

  1. งานโลหะแผน่เช่น แผน่มุงหลงัคา เฟอร์นิเจอร์ ตูเ้ก็บเอกสาร เป็นตน้ 

  2. งานเคาะข้ึนรูปโลหะเช่น งานตวัถงัรถยนต ์ตวัถงัรถจกัรยานยนต ์เป็นตน้ 

  3. งานเหล็กดดัข้ึนรูปเช่น งานเหล็กดดัทัว่ไป เหล็กดดัประตูหนา้ต่าง เป็นตน้ 

  4. งานเช่ือมโลหะเช่น งานเช่ือมโลหะดว้ยตูเ้ช่ือมไฟฟ้า ดว้ยแก๊ส เป็นตน้ 

  5. งานหล่อโลหะ เช่น แม่พิมพง์าน ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรต่างๆ เป็นตน้ 

  6. งานผลิตอลูมิเนียม เช่น มุง้ลวด วงกบประตูหนา้ต่าง เป็นตน้ 
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 งานโลหะด้านต่างๆต้องอาศยัทกัษะความช านาญ โดยเฉพาะการเช่ือมโลหะเป็นงานท่ี

อนัตรายตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัต่างๆ เพื่อไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุ8 

 ความหมายและความส าคัญของงานโลหะ 

  งานโลหะเป็นงานช่างท่ีมีความส าคญัต่อวงการอุตสาหกรรมทุกประเภท ใช้เป็น

ปัจจยัพื้นฐานในการสร้าง หรือการผลิตช้ินงานเพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษยใ์นการ

ด ารงชีวิตประจ าวนั เช่น เช่นเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองยนต์ รถยนต์ และผลิตภณัฑ์

จากโลหะต่างๆ เป็นตน้ ดงันั้นการศึกษากระบวนการเรียนรู้การท างานเก่ียวกับโลหะจึงมีความ

จ าเป็นอยา่งยิง่ในการพพฒันางานโลหะใหดี้ยิง่ข้ึน 

 งานโลหะมีความส าคัญต่อการด ารงชีวติของมนุษย์ ดังนี ้

  1. งานโลหะใชใ้นการประดิษฐ์ส่ิงของเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองใชต่้างๆ ใน

ชีวิตประจ าวนั เช่น เล่ือย ค้อน มีด ภาชนะต่างๆ เคร่ืองกลึง เคร่ืองไส ตัวถังรถยนต์ ช้ินส่วน

เคร่ืองยนต ์เป็นตน้ 

  2. งานโลหะใช้ในการก่อสร้าง โครงสร้างหรือส่วนประกอบของส่ิงปลูกสร้าง

ต่างๆ เช่นงานโลหะท าโครงหลงัคาอาคาร ใชแ้ทนวสัดุท่ีท าจากไมไ้ดเ้ป็นอยา่งดี  

  3. งานโลหะก่อให้เกิดคุณค่าของงาน และความช านาญของช่างในการพฒันา 

บา้นเมืองดว้ยงานโลหะมากข้ึน เช่น สะพานขา้มแม่น ้าขนาดใหญ่ โครงสร้างของถนน เป็นตน้9 

 ลกัษณะงานของช่างโลหะ 

   งานโลหะเป็นงานท่ีหนักมากลักษณะการท างานมีทั้ งงานในร่มและกลางแจ้ง 

สถานท่ีปฏิบติังานมีทั้งท่ีต ่าและท่ีสูง โดยเฉพาะงานโครงสร้างหลงัคาท่ีใช้เหล็กเป็นโครงสร้าง

ประกอบเพราะมีความคงทนแข็งแรงสูงแทนวสัดุต่างๆเช่น ไม ้ซ่ึงนบัวนัจะหาไดย้าก ลกัษณะท่ีดี

ของช่างโลหะจะตอ้งเป็นผูมี้ความขยนั อดทน สู้งานเป็นพิเศษ มีความรอบรู้เก่ียวกับวสัดุโลหะ

ต่างๆเป็นอย่างดีมีประสบการณ์ มีทักษะจากการปฏิบัติงานจนเกิดความช านาญอ่านแบบและ

ออกแบบคิดค านวณไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีความรับผดิชอบต่องาน ละเอียด รอบคอบ ประณีต 
                                                           

 8 งานโลหะ – Craftsmann, งานโลหะ (ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 12 พฤษภาคม 2561, เขา้ถึงไดจ้าก
https://craftsmann.weebly.com/3591363436093650362136273632.html 
 9 Realmartonline.com, ความหมายและความส าคญัของงานโลหะ (ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 12 พฤษภาคม 
2561, เขา้ถึงไดจ้าก https://realmartonline.com/ความส าคญัของงานโลหะ/ 
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ภาพท่ี 7 ภาพเทคนิคการเช่ือมโลหะดว้ยแก็ส 
ท่ีมา: TM Thermal Mechanics Welding Cutting Automation , อันตรายจากควันเช่ือม (ออนไลน์), 
เขา้ถึงเม่ือ 12 พฤษภาคม 2561, เขา้ถึงไดจ้าก http://thermal-mech.com/อนัตรายจากควนัเช่ือม/ 

  จากขอ้มูลขา้งตน้ จึงสรุปไดว้า่งานในเชิงช่างโลหะนั้น คืองานท่ีตอ้งอาศยัทกัษะ ฝีมือของ

ผูท่ี้ผ่านการฝึกฝนอยา่งเช่ียวชาญ มีกรรมวิธีเทคนิคการใช้เคร่ืองมือท่ีมีความช านาญสูงพอสมควร 

เทคนิคเชิงช่างโลหะแขนงต่างๆถือเป็นงานท่ีทา้ทายและอนัตรายพอสมควร โดยเฉพาะเทคนิคงาน

เช่ือม งานตดั ของช่างโลหะ นอกจากจะตอ้งมีความเช่ียวชาญและช านาญแล้ว ยงัตอ้งอาศยัความ

พร้อมของร่างกายและจิตใจ ท่ีแข็งแกร่ง อดทน เพราะในการเช่ือมโลหะนั้นดว้ยแก๊สหรือไฟฟ้าก็ดี 

เป็นงานค่อนขา้งหนัก ทั้งอุณหภูมิท่ีร้อน มลพิษจากสารท่ีถูกเผาไหม ้ล้วนแต่เป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิด

อนัตรายทั้งส้ิน 

 เทคนิคเชิงช่างโลหะท่ีวา่อนัตรายน้ี มีความน่าสนใจและเป็นการทา้ทายความสามารถ การ

ทดลองในส่ิงใหม่ท่ีผูห้ญิงหลายคนท าไม่ได้หรือยงัไม่เคยท ามาก่อน เพื่อเป็นการแสดงศกัยภาพ

ความเป็นหญิงในตวัขา้พเจา้ การทดลองน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีควรศึกษาและลงมือท าอย่างยิ่ง โดยการน า

ขอ้มูลและรูปแบบในเทคนิคเชิงช่างโลหะน้ีมาเป็นส่วนประกอบดา้นเทคนิคการสร้างสรรคผ์ลงาน

ศิลปะชุด “แปลงเพศวตัถุ” และขา้พเจา้ยงัเช่ืออีกว่า “ผูห้ญิงท่ีมีทกัษะความสามารถในเชิงช่างถือ

เป็นผูห้ญิงท่ีมีเสน่ห์มากเลยทีเดียว” 
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อทิธิพลจากผลงานศิลปกรรมของศิลปิน 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานการศึกษาหาข้อมูลด้านต่างๆท่ีมีแนวทางเก่ียวข้องกับการ

สร้างสรรค์ผลงานชุด “แปลงเพศวตัถุ” เร่ิมต้นจากการศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบ 

วธีิการคิด มุมมอง การส่ือความหมาย ของศิลปินท่ีให้ความสนใจ น าความรู้ในส่วนท่ีไดจ้ากศิลปิน

ตน้แบบมาเป็นขอ้มูลพื้นฐานหรือแนวทาง เพื่อน าไปสู่การพฒันา ปรับปรุงและแก้ไขผลงานใน

อนัดบัต่อไป ซ่ึงอิทธิพลจากศิลปกรรมของศิลปินท่ีใหค้วามสนใจมี ดงัน้ี 

 Bill Woodrow (บิว วดูโรว)์ เป็นหน่ึงในบรรดาประติมากรชาวองักฤษท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่ง

แพร่หลาย วสัดุส าเร็จรูปวสัดุท่ีถูกทิ้งเช่น ประตูรถยนต ์ช้ินส่วนขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆ เศษวสัดุจาก

กองขยะ เป็นตน้ น ามาใชเ้ป็นวสัดุในการท างาน รูปแบบการท างานของ Bill Woodrow เป็นการใช้

เทคนิคท่ีเรียกว่า (Cut Off Price) คือเป็นการตดับางส่วนของวตัถุออกไปและเช่ือมกบัวตัถุใหม่ท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้งกนัคล้ายกบัสายสะดือ โดยมีนัยของการสร้างส่ิงใหม่ข้ึนมาจากส่ิงท่ีถูกทิ้งไปแล้ว

 ปัจจุบนัอิทธิพลจากงานของ Bill Woodrow มุ่งเน้นไปท่ีชุด (Cut Off Price) ซ่ึงเป็นการใช้

เทคนิค การน าเอาเศษซากของท่ีถูกทิ้งไวแ้ล้วน ากลบัมาสร้างเป็นวตัถุอนัใหม่ข้ึนมา จากการท่ีได้

ศึกษาวิธีการสร้างสรรค์ทางด้านรูปแบบของ  Bill Woodrow ในชุดน้ีซ่ึงมีการตดัเอาบางส่วนของ

วตัถุเดิมแล้วน ามาสร้างรูปทรงใหม่ โดยมีเส้นเป็นตวัเช่ือมระหว่างสองส่ิงใหม่น้ีให้เห็นถึงท่ีมา

ความส าคญัของวตัถุหรือวสัดุเหลือใช ้จากเดิมท่ีเป็นเพียงขยะน ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะท่ี

สามารถสะทอ้นอารมณ์ความรู้สึกไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 

(Craftsmann , Journalism , Realmartonline.com , University , WIKIPEDIA , ศิลปะเมธากุล 2549, คง

สวา่ง 2556, แสงอรุณ 2556, น่ิมเสมอ 2557) 
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ภาพท่ี 8 ผลงาน CELL/CHICKEN (1983) ศิลปิน Bill Woodrow 
ท่ีมา: Bill Woodrow, Bill Woodrow Sculpture (ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 16 พฤษภาคม2561, เขา้ถึง
ไดจ้าก http://www.billwoodrow.com/dev/sculpture_by_letter.php?page=2&i=19&sel_letter=c% 

 

ภาพท่ี 9 ผลงาน ELEPHANT (1984) ศิลปิน Bill Woodrow 
ท่ี ม า : Artsy, Bill Woodrow (อ อน ไลน์ ), เข้ า ถึ ง เม่ื อ  16 พ ฤษ ภ าค ม 2561, เข้ า ถึ ง ได้ จ าก 
https://www.artsy.net/artwork/bill-woodrow-elephant 
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 John Chamberlain 

 John Chamberlain เป็นท่ีรู้จกัในระดับสากล เป็นประติมากรท่ีสร้างสรรค์ผลงานแบบ  

(Dynamic) ท่ีเต็มไปดว้ยสีสัน โดยการใช้ช้ินส่วนรถยนต์น ามาบิดและเช่ือมเขา้ดว้ยกนัเป็นรูปทรง

ขนาดใหญ่ เป็นการน าช้ินส่วนของรถยนตท่ี์มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งสีสัน รูปแบบ ขนาด มา

ผสมผสานและประกอบเขา้ด้วยกันจนเกิดเป็นรูปทรงใหม่และความหมายใหม่ในรูปแบบของ

ผลงานประติมากรรม 

 John Chamberlain (จอห์น แชมเบอร์เลน) เป็นประติมากรชาวอเมริกนั มีความสามารถและ

เช่ียวชาญการสร้างประติมากรรมจากวสัดุเก็บตก วสัดุทัว่ไปท่ีเขาเลือกใช ้ไดแ้ก่ เหล็กกลา้จากตวัถงั

รถยนต์ ซากช้ินส่วนต่างๆของรถยนต์ ส่วนใหญ่เป็นวสัดุราคาถูก ใช้งานง่ายรวมทั้งเขาสนุกกบั

กระบวนการการคน้หาและสะสมไว ้โดยเร่ิมจากความสนใจทางดา้นรูปแบบวิธีการสร้างรูปผลงาน

ประติมากรรมท่ีสร้างข้ึนมาจากซากช้ินส่วนของรถยนต ์ถงัน ้ามนัเช้ือเพลิงจากอุตสาหกรรม วธีิของ

เขาคือการวางองค์ประกอบค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างวสัดุมากกว่าความคิดท่ีจะก าหนด

องคป์ระกอบโดยไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากศิลปินวาดภาพนามธรรม การแสดงออกของรูปทรงท่ี

ถ่ายทอดสภาวะอารมณ์ความรู้สึก การรวมองค์ประกอบเชิงกลท่ีดูเหมือนขย  า บิด ดัดบด ท าให้

มองเห็นร่องรอยทางกายภาพของรูปทรง การเน้นรอยต่อของวตัถุท่ีเกิดจากการเช่ือมประสาน และ

การเน้นร่องรอยท่ีเกิดบนพื้นผิวของวตัถุโดยการทาสีท่ีฉูดฉาด และก าหนดองค์ประกอบของ

ช้ินส่วนต่างๆของวตัถุโลหะตามจินตนาการซ่ึงสามารถถ่ายทอดสภาวะอารมณ์ ความรู้สึก และการ

แสดงออกของศิลปินไดเ้ป็นอยา่งดี 

 จากการวิเคราะห์ส่ิงท่ีน ามาปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานก็คือ วิธีการแสดงออกทาง

อารมณ์ผา่นรูปทรง โดยผา่นการสร้างรูปดว้ยวิธีการ ขย  า บด อดั รูปทรงการแสดงออกให้เขา้ใจถึง

สภาวะอารมณ์ความรู้สึกผ่านร่องรอยของทางกายภาพท่ีเกิดข้ึนบนพื้นผิวของผลงาน รวมไปถึง

ขอบเขตการก าหนดรูปทรงในงาน 
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ภาพท่ี 10 ผลงาน BORN TODAY IN 1927 ศิลปิน John Chamberlain 
ท่ีมา: MOMA, The Museum of Modern (ออนไลน์ ), เข้าถึงเม่ือ 16 พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 

https://www.moma.tumblr.com 

 

ภาพท่ี 11 ผลงาน American Tableau 1984 ศิลปิน John Chamberlain 
ท่ี ม า : Menil, Collection (อ อ น ไ ล น์ ) ,  เข้ า ถึ ง เ ม่ื อ  16 พ ฤ ษ ภ าค ม  2561, เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก
https://www.manil.org/collection/objects/2974-american-tableau 
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Cesar Baldaccini (เซซาร์ บาลดาชซินี) เป็นศิลปินชาวฝร่ังเศสท่ีรู้จกักนัเป็นอยา่งดีในเร่ือง 

การใช้รถอดัและโลหะรีไซเคิล เป็นประติมากรท่ีเร่ิมสร้างประติมากรรมด้วยการเช่ือมโลหะเศษ

ช้ินส่วนวตัถุ วสัดุต่างๆ ในผลงานชุดแรกของเขาเป็นการใช้โลหะบดักรีและโลหะเช่ือม ต่อมา 

Cesar Baldaccini ไดใ้ห้ความสนใจเก่ียวกบัเคร่ืองบดแบบไฮดรอลิค (Hydraulic) มาทดลองใชเ้ป็น

เทคนิคในการสร้างผลงานประติมากรรมของเขา ดว้ยวิธีน้ีเขาสามารถควบคุมรูปแบบพื้นผิวและ

โทนสีของช้ินงานได ้ 

 จากท่ีได้ศึกษาข้อมูลอิทธิพลท่ีได้รับจากศิลปิน Cesar Baldaccini คือการน าวตัถุส่ิงของ

ต่างๆมาบด อดั รวมกนัเป็นกอ้นท าให้รูปทรงของวตัถุคล่ีคลายไปจากเดิม โดยไดรู้ปทรงของวตัถุ

ในรูปแบบใหม่ อารมณ์ความรู้สึกใหม่ เทคนิควิธีการการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินมีความ

น่าสนใจ จึงมีการน าเน้ือหาขอ้มูลบางส่วนของศิลปินมาสร้างเป็นแรงบนัดาลใจและเป็นแรงผลกัดนั

ในการสร้างสรรคผ์ลงานต่อไป 

 

ภาพท่ี 12 ผลงาน Moped Compression 1970 ศิลปิน Cesar Baldaccini 
ท่ีมา: This is tomorrow Contemporary Art Magazine, Cesar (ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 24 พฤษภาคม 
2561, เขา้ถึงไดจ้าก http://thisistomorrow.info/articles/cesar 
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ภาพท่ี 13 ผลงานของ Cesar Baldaccini 
ท่ีมา: Anurak Khotchomphu, Cesar Baldaccini (ออนไลน์), เข้าถึงเม่ือ 24 พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
http://anurakart.blogspot.fr/2011/12/cesar-baldaccini.html 
 

 

ภาพท่ี 14 ผลงาน The yellow Buick 1961 by Cesar Baldaccini 
ท่ี ม า : MoMA, Art and artists (อ อน ไลน์ ), เข้ า ถึ ง เม่ื อ  12 ก รก ฎ าค ม  2561, เข้ า ถึ งได้ จ าก 

https://www.moma.org/collection/work/81311 
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บทที3่ 

การก าหนดรูปแบบและวธีิการสร้างสรรค์ 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานมีการวางแผนและเรียบเรียงขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สะดวกต่อการ

ปฏิบติัการ โดยเร่ิมตน้จากการเก็บรวบรวมสะสมวตัถุและวสัดุท่ีมีความน่าสนใจ ต่อดว้ยรูปแบบ 

เทคนิค และวธีิการสร้างสรรคท่ี์ไดศึ้กษา คน้ควา้ และทดลองมาโดยตลอด จึงมีการก าหนดรูปแบบ

และวธีิการสร้างสรรคไ์วเ้ป็นอนัดบัขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

 1. ขั้นตอนการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูล 

  1.1 การศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลภาคสนาม 

  1.2 การศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลจากเอกสาร 

 2. ขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 3. ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง 

 4. ขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงาน 

 5. ขั้นตอนการวเิคราะห์ผลงาน  

 1. ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล 

       ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาและสร้างสรรคแ์บ่งออกเป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี 

  1.1 การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลภาคสนาม  การศึกษาคน้ควา้ดูงานนอกสถานท่ี ตาม

หอศิลป์  พิพิธภณัฑ ์และคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุและวสัดุใกลต้วัในบริเวณบา้น สถานท่ีใกลเ้คียง

รวมไปถึงร้านรีไซเคิลของเก่าและร้านขายภาชนะโลหะชนิดต่างๆ สังเกตความแตกต่างดา้นรูปทรง 

พื้นผิว และคุณสมบติัการใช้งาน วตัถุและวสัดุท่ีเลือกใช้ทั้ งหมดเป็นเน้ือโลหะ เช่น อลูมิเนียม 

สังกะสี ทองแดง ทองเหลือง เหล็ก สแตนเลส เป็นทั้งของใหม่และของเก่า ส่วนใหญ่วตัถุและวสัดุท่ี

พบและให้ความสนใจไดแ้ก่ ภาชนะในครัวเรือน เคร่ืองมือกรรมกร วสัดุรอบๆตวั ถา้วตัถุเป็นของ

เก่าท่ีผา่นการใชง้านมาแลว้นั้นจะเต็มไปดว้ยร่องรอยการสึกกร่อน เส่ือมสภาพ จะท าให้เกิดอารมณ์
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ความรู้สึกในอีกรูปแบบหน่ึงเสมือนร่องรอยแห่งความประทบัใจ การเปล่ียนแปลงของวตัถุท่ีเกิดข้ึน

แต่ละช่วงเวลาท าใหเ้กิดจินตนาการตามทศันคติส่วนตนน ามาสู่การสร้างสรรคผ์ลงานต่อไป 

  1.2 การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสาร ศึกษาขอ้มูลจากห้องสมุด ส่ือส่ิงพิมพ ์

นิตยสารการดีไซน์ ศึกษาตามแหล่งขอ้มูลในวงการศิลปะสมยัใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งไทยและต่างชาติ 

ทั้งรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและน่าสนใจมาวิเคราะห์และหาเป้าหมายท่ีน่าสนใจ เพื่อน าไปพฒันา

เป็นผลงานสร้างสรรคต่์อไปและสามารถน ามาเป็นรูปแบบแนวความคิดในการสร้างสรรคส์ามารถ

น ามาอา้งอิงในส่วนของการท าเอกสาร 

 

ภาพท่ี 15 ภาพวตัถุและวสัดุโลหะร้านรับซ้ือของเก่าจากการออกส ารวจและเก็บขอ้มูล 
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 2. การวเิคราะห์ข้อมูล 

       ในการจดัหาวตัถุ วสัดุ และอุปกรณ์ท่ีมีความสนใจและประทบัใจเพื่อน ามาสร้างสรรค ์

โครงสร้างหลกัของผลงานส่วนใหญ่จะเป็นวสัดุท่ีสะสมไว ้หาไดจ้ากบริเวณบา้นซ่ึงเป็นวตัถุและ

วสัดุท่ีคุน้ชิน ส่วนวสัดุรองท่ีน ามาสร้างสรรค์เป็นวสัดุท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนัหาไดโ้ดยแหล่ง

วสัดุทัว่ไปเช่นร้านรีไซเคิล สามารถเลือกสรรไดต้ามใจชอบแถมไดว้สัดุท่ีเราพึงพอใจราคาถูกและท่ี

ส าคญัวตัถุและวสัดุมากมายเหล่าน้ียงัซ่อนอารมณ์ความรู้สึก การผา่นการใช้งานมานบัคร้ังไม่ถว้น

แฝงไปดว้ยกล่ินอายของวถีิชีวติการด ารงอยูร่ะหวา่งมนุษยแ์ละวตัถุท่ีอยูคู่่กนัอยา่งแยกไม่ออก 

       ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ความคิด ความรู้สึก ความสวยความงาม ความพอใจ 

ของส่ิงต่างๆไดแ้ตกต่างกนัตามระดบัความพอใจของแต่ละบุคคลอาจข้ึนกบัรสนิยม สภาพสังคม 

ศาสนา ความเช่ือและส่ิงแวดล้อมท่ีผู ้รับ รู้นั้ นด ารงชีวิตอยู่ หากแต่ว่าผู ้รับ รู้นั้ นได้เข้าใจถึง

กระบวนการ องค์ประกอบ ซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีนกัสร้างสรรค์ให้ความส าคญั การท าให้ผูรั้บรู้

เขา้ใจและมีส่วนร่วมแสดงออกถึงความงาม ความพอใจ ความรู้สึกร่วมไปกบัเรา ผลงานจะบรรลุ

ตามเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดน้ั้นส่ิงหน่ึงท่ีนกัสร้างสรรค์ทุกคนจะขาดไม่ไดคื้อ หลกัองค์ประกอบศิลป์

และทศันธาตุ หลกัท่ีท าใหเ้กิดสุนทรียะทางอารมณ์ 

       ศิลปะนั้นดูเหมือนวา่จะไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมากนกั เพราะอาศยัแต่ความสุนทรียะทาง

อารมณ์เพียงประการเดียวแต่หากว่าได้ศึกษาถึงความสุนทรียะอย่างลึกซ้ึงแล้ว จะเห็นว่ามนัมี

กฎเกณฑ์ในตวัของมนัเอง ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาถึงองค์ประกอบต่างๆเหล่านั้นท่ีประกอบกนัข้ึน

เป็นงานศิลปะ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือนกัสร้างสรรคจ์ะตอ้งเขา้ใจในหลกัองคป์ระกอบของศิลปะ 

เป็นพื้นฐานเสียก่อนจึงจะสามารถสร้างสรรคง์านศิลปะท่ีมีคุณค่าและรับรู้ถึงความงามทางศิลปะได้

อยา่งถูกตอ้ง 

       ดงันั้นในการศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุ วสัดุโลหะ การให้ความสนใจเก่ียวกบัส่ิงของ

เคร่ืองใช้ใกล้ตัวก่อนเป็นอันดับแรก เร่ิมจากวัตถุในครัวเรือน ว ัตถุทางเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม เช่น ถงัน ้ า กะละมงั กระทะ เป็นตน้ ส่ิงส าคญัท่ีสุดในการสร้างสรรคผ์ลงานโครงการ

ศิลปะชุด “แปลงเพศวตัถุ” ชุดน้ีคือ การเลือกใช้วตัถุโลหะทั้งส้ินน ามาสร้างสรรคผ์ลงานเช่น วตัถุ

ในครัวเรือน วตัถุทางอุตสาหกรรม วตัถุทางเกษตรกรรม วตัถุโลหะในแต่ละช้ินท่ีเลือกใช้ลว้นมี
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ความหมายและความงามอยู่ในตัวเอง ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเราต้องให้ความส าคัญและต้องใส่ใจทุก

รายละเอียดของช้ินงาน 

 

 

ภาพท่ี 16 ชุดตดัและเช่ือมโลหะดว้ยแก๊สและอุปกรณ์ต่างๆ 
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ภาพท่ี 17 วตัถุ วสัดุโลหะท่ีสะสมไวจ้ากพื้นท่ีบริเวณบา้นและร้านรับซ้ือของเก่า 
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ภาพท่ี 18 ถงัสีและถงัน ้ามนัขนาดต่างท่ีมีสีสันฉูดฉาด สดใส มีความน่าสนใจ 



  34 

 

ภาพท่ี 19 เชือกไนล่อนขนาดต่างๆ 
 

 

ภาพท่ี 20 ไหมพรม 
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ภาพท่ี 21 ดา้ย 
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 3. ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง 

       ขั้นตอนการสร้างภาพร่างเป็นขั้นตอนการร่างภาพจากความคิด จินตนาการ ความน่าจะ

เป็นของผลงานการสร้างสรรค์ลงบนกระดาษออกมาในรูปแบบสองมิติ เป็นการวางแผนการจดั

องคป์ระกอบของช้ินงานภาพรวมแบบคร่าวๆ อีกทั้งมีการบนัทึกขอ้มูลท่ีมีความสนใจหรือเก่ียวขอ้ง 

ไวเ้พื่อทบทวนความจ าภายหลงัเม่ือถึงขั้นตอนของการสร้างสรรคผ์ลงานจริงในรูปแบบสามมิติ ใน

ขั้นตอนการสร้างภาพร่างมีความส าคญัและจ าเป็นส าหรับนักสร้างสรรค์ เพื่อความรวดเร็ว ความ

สะดวกและง่ายต่อการลงมือปฏิบติั ภาพร่างสามารถท าให้รู้ถึงความเหมาะสม ความลงตวั ส่ิงไหน

ควรตดัออกส่ิงไหนควรเพิ่มเติมจึงจะท าใหผ้ลงานจริงนั้นสมบูรณ์แบบ  

 

ภาพท่ี 22 ภาพร่างผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 23 ภาพร่างผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 24 ภาพร่างผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 25 ภาพร่างผลงานวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 26 ภาพร่างผลงานวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 27 ภาพร่างผลงานวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 28 ภาพร่างผลงานวทิยานิพนธ์ 
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 4. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

       จากการคน้ควา้ศึกษาเก่ียวกบัวตัถุ วสัดุโลหะจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ รวมถึงการทดลอง

เทคนิควิธีการ การสร้างภาพร่างผลงานท่ีสมบูรณ์แลว้ จากนั้นเป็นการสร้างสรรค์ดว้ยเทคนิคและ

วธีิการผา่นกรรมวธีิท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนดงัน้ี  

        1. ขั้นตอนการจดัการกับวตัถุและวสัดุท่ีน ามาสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิควิธีการ

เฉพาะคือการเจาะ ตดั ผา่ ดดั ฉลุ เช่ือม ดว้ยอุปกรณ์ต่างๆลงบนพื้นผวิของวตัถุและวสัดุแต่ละช้ินจน

ท าให้เกิดร่องรอยใหม่ผสมผสานกบัร่องรอยเดิมของวตัถุ การหาความเป็นไปไดข้องรูปทรงในวตัถุ 

วสัดุต่างๆว่าสามารถแสดงออกในรูปแบบใดไดบ้า้ง ผลงานจึงมีการตดัทอนคล่ีคลายรูปทรงและ

การเพิ่มเติมรายละเอียดบนวตัถุ วสัดุในแต่ละช้ินตามทศันะและจินตนาการเพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์

มากข้ึน 

       2. ขั้นตอนการประกอบโครงสร้างของวตัถุและวสัดุ ในขั้นตอนน้ีมีความส าคญัอย่าง

มาก ตอ้งค านึงถึงความสมดุลของน ้ าหนกัเป็นส่ิงแรก เพราะวตัถุและวสัดุท่ีน ามาสร้างสรรคผ์ลงาน

เป็นเน้ือโลหะทั้งหมดมีน ้ าหนกัค่อนขา้งมาก จึงใช้โครงสร้างของวตัถุท่ีมีขนาดใหญ่น ้ าหนกัมาก

และแข็งแรงท่ีสุดจดัวางเป็นฐานล่างและเป็นองคป์ระกอบหลกั ในส่วนของวตัถุและวสัดุขนาดเล็ก

ลงน ามาใชเ้ป็นโครงสร้างรองเพราะมีน ้ าหนกัท่ีเบากว่า ในขั้นตอนน้ียงัตอ้งอาศยัการมองภาพรวม

เพื่อให้ผลงานแต่ละช้ินด าเนินไปในทางเดียวกนั การจดัองค์ประกอบท่ีเหมาะสมไม่มากก็น้อย

จนเกินไป 
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ภาพท่ี 29 ภาพการตดัและเช่ือมผลงานดว้ยแก๊ส 
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ภาพท่ี 30 การคล่ีคลายรูปทรงของวตัถุและวสัดุดว้ยวธีิการต่างๆ 
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 5. ขั้นตอนการวเิคราะห์ผลงาน 

       ทศันธาตุเป็นส่ือสุนทรียภาพท่ีศิลปินจะน ามาประกอบกนัให้เกิดเป็นรูปทรง เพื่อส่ือ

ความหมายตามแนวเร่ืองหรือแนวความคิดท่ีเป็นจุดหมายนั้น 

       ทศันธาตุเหล่าน้ีจะอยู่รวมกนัและเก่ียวเน่ืองกนัอยู ่ทั้งในรูปทรงท่ีศิลปินสร้างข้ึนและ

ในส่ิงต่างๆท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ ยกตวัอย่างเช่น ส้มผลหน่ึงมีรูปทรงค่อนขา้งกลม มีขอบนอกเป็น

เส้น ทรงตวัอยูใ่นท่ีวา่งท่ีมีปริมาตรเท่ากบัตวัเอง มีท่ีวา่งลอ้มรอบอยู ่เม่ือมีแสงสวา่งเราจะเห็นความ

อ่อนแก่ของแสงและเงาผิวจะเป็นสีส้มและมีลกัษณะขรุขระเล็กนอ้ยรวมความวา่ เม่ือมีรูปทรงของ

ส่ิงใดใดปรากฏข้ึนแก่สายตา ทัศนธาตุทั้ งหลายจะประสานตัวรวมกันอยู่ในรูปทรงนั้ นอย่าง

ครบถว้น แต่ในการศึกษาวิชาองคป์ระกอบศิลป์เราจ าเป็นตอ้งแยกทศันธาตุออกเป็นอยา่งอยา่งเพื่อ

ศึกษา วิเคราะห์ให้ชดัเจนถึงคุณลกัษณะและหนา้ท่ีเฉพาะตวัของแต่ละธาตุตลอดจนบทบาทท่ีซ้อน

กนัและร่วมกนักบัธาตุอ่ืนๆในการสร้างรูปทรง10 

       จุด (Dot) มีลกัษณะกลม ๆ ปรากฏท่ีพื้นผิวของวตัถุในผลงาน  ซ่ึงเกิดจากการเจาะ ฉลุ 

ดว้ยวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ จุด เป็นตน้ก าเนิดของเส้น รูปร่าง รูปทรง แสงเงา พื้นผิว ฯลฯ เช่น น าจุดมา

วางเรียงต่อกนัจะเกิดเป็นเส้นและการน าจุดมาวางให้เหมาะสม ก็จะเกิดเป็นรูปร่าง รูปทรง และ

ลกัษณะผวิได ้

       เส้น (Line) เส้นเป็นทศันธาตุเบ้ืองตน้ท่ีส าคญั เส้นเป็นพื้นฐานของโครงสร้างของทุก

ส่ิง ทุกอยา่งในผลงาน เป็นส่ิงหน่ึงท่ีเป็นตวัสร้างให้เกิดรูปทรงต่างๆ เส้นท่ีเกิดจากการขดู ขีด เขียน 

ลาก และการใชล้วด ดา้ย ไหมพรม และเชือกไนล่อน มาเป็นส่วนช่วยในการสร้างสรรค ์จนเกิดเป็น

ร้ิวรอยบนพื้นผวิของวตัถุส่ิงของต่างๆ 

       สี (Colour) ภาพรวมของสีท่ีปรากฏในผลงานเป็นสีเดิมท่ีติดมากบัวตัถุ ส่วนใหญ่เป็น

วตัถุจากอุตสาหกรรมจึงมีสันท่ีแตกต่างหลากหลายตามคุณลกัษณะเช่น สีท่ีใชแ้บ่งประเภทภาชนะ 

สีสนิมท่ีเกิดจากการตากแดดตากฝน สีท่ีเกิดจากวตัถุโลหะสัมผสักบัไฟจากการตดัและการเช่ือม 

เป็นตน้ 

                                                           

 
10

 ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ชะลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบศิลป์ของศิลปะ, พิมพค์ร้ังท่ี 9 (กรุงเทพฯ: 
อมรินทร์, 2557), 44. 
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       น ้าหนัก  (Value) น ้ าหนักท่ี เกิดจากแสงตกกระทบของวัตถุและวัสดุท่ีให้ความ

สอดคล้องกับโครงสร้าง เพื่อให้เกิดมิติ ระยะ และความสมบูรณ์ตามหลักองค์ประกอบศิลป์ 

โครงสร้างของวตัถุท่ีจดัวางแบบทบัซ้อนกนั น ้ าหนักท่ีเกิดข้ึนจากแสงและเงาท่ีสะท้อนให้เห็น

รายละเอียดพื้นผิว ลกัษณะ และความงาม บนวตัถุท่ีมีความหลากหลาย ท าให้ผลงานเกิดมิติใหม่ท่ี

กลมกลืน  

       พืน้ผวิ (Texture) วตัถุและวสัดุท่ีปรากฏในผลงานชุดน้ีมีความหลากหลายและแตกต่าง

กนัออกไปตามคุณลกัษณะ พื้นผิวท่ีปรากฏในผลงานจึงมีความหลากหลายเช่นกนั การถูกเจาะ ตดั 

ผ่า ดดั ฉลุ เช่ือม ท าให้เกิดพื้นผิวขรุขระ บูบ้ี้ และสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกถึงความรุนแรง 

คุกคามไดอี้กดว้ย 

       พืน้ทีว่่าง (Space) การน าเสนอผลงานในลกัษณะศิลปะจดัวาง พื้นท่ีมีอิทธิพลอยา่งมาก

ในผลงานศิลปะลกัษณะน้ี การตั้งค  าถามกบัตวัเองวา่จดัองค์ประกอบให้ผลงานอยา่งไรถึงจะท าให้

ผลงานท่ีแสดงออกมาสมบูรณ์แบบ ไม่ท าให้ผลงานดูอึดอดัและกระจดักระจายมากเกินไป การ

ปล่อยให้พื้นท่ีวา่งแสดงตวัไปพร้อมกบัผลงาน การใชพ้ื้นท่ีวา่งช่วยก าหนดจุดรวมสายตา และพื้นท่ี

ยงัท าให้ผลงานเกิดความเคล่ือนไหว เป็นช่องวา่งใหผู้ช้มผลงานไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมและสามารถเขา้

ชมผลงานไดแ้บบใกลชิ้ด 

       รูปทรง (Form) ภาพรวมของรูปทรงท่ีปรากฏข้ึนในผลงานชุดน้ีเป็นรูปทรงท่ีมาจากส่ิง

อ านวยความสะดวกรอบๆตวัท่ีสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวนั เช่น ถงัน ้ ามนั แผ่นหลงัคา

สังกะสี ท่อสูบน ้ า เป็นต้น การสังเกตและท าความเข้าใจรูปทรงท่ีเคยจบัต้องอย่างลึกซ้ึง ผ่าน

กระบวนการทางความคิด ความรู้สึก น ามาปรับเปล่ียนแกไ้ขกายภาพส่ิงของเหล่านั้นเสียใหม่ให้

รูปทรงมีความน่าสนใจมากข้ึน 

  



  48 

บทที4่ 

การด าเนินการสร้างสรรค์และพฒันาผลงานวทิยานิพนธ์ 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “แปลงเพศวตัถุ” เป็นการพัฒนาต่อยอด

แนวความคิดและกระบวนการทางเทคนิคท่ีใหค้วามสนใจซ่ึงมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งเร่ืองของ

ประสบการณ์ เก่ียวกบับริบทของผูห้ญิงในยุคสมยัปัจจุบนัท่ีมีความกา้วหนา้มากข้ึนในหลากหลาย

ดา้น ประกอบกบัจินตนาการความคิดสร้างสรรคท่ี์ตอ้งการทดลอง ปรับปรุง แกไ้ข พฒันาผลงานท่ี

มีรูปแบบและมุมมองหลากหลาย ผลงานในแต่ละช่วงจึงมีรูปแบบ เทคนิค กรรมวิธี ท่ีแตกต่างกนั

ออกไป โดยไดแ้บ่งช่วงของระยะเวลาด าเนินการสร้างสรรคผ์ลงานไวด้งัน้ี 

การสร้างสรรค์และพฒันาการในผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที ่1 

 การสร้างสรรคผ์ลงานในระยะแรกนั้น เป็นการศึกษาทดลองเก่ียวกบักระบวนการทางดา้น

เทคนิคและกรรมวิธีต่างๆ ในระยะแรกยงัคงแนวความคิดเดิมคือการน าวตัถุโลหะมาเปล่ียนบริบท

ในแบบของผูห้ญิง ขา้พเจา้จึงตั้งค  าถามกบัตวัเองว่าวตัถุโลหะช้ินเก่าๆท่ีมีน ้ าหนกัมากแข็งกระดา้ง

ควรท าอย่างไรให้วตัถุเหล่าน้ีกลบัมาสวยงามให้ความรู้สึกถึงความบอบบางอ่อนโยน เม่ือกล่าวถึง

หนา้ท่ีการงานของผูห้ญิงนอกจากงานบา้นงานเรือนแลว้ งานเยบ็ปัก ถกั ร้อย ถือเป็นเสน่ห์อีกอยา่ง

หน่ึงของผูห้ญิงแม่บา้นเลยก็วา่ได ้ผลงานในระยะแรกน้ีจึงหยบิยกกรรมวิธีต่างๆของเทคนิคเยบ็ปัก

มาเป็นกระบวนการส าคญัในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

  การสร้างสรรคผ์ลงานในระยะแรกไดแ้บ่งขั้นตอนการสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 

       1. การเยบ็ปักลงบนพื้นผิวของวตัถุโลหะ โดยในขั้นตอนแรกคือการเจาะรูพื้นผิววตัถุ

โลหะตามรูปแบบต่างๆท่ีตอ้งการ วตัถุโลหะในระยะแรกส่วนใหญ่มีทั้งภาชนะในครัวเรือน เช่น 

ถาด ถงัใส่น ้า หมอ้ ตะกร้า ฝาโอ่ง เป็นตน้  

       2. ใช้เข็มกบัดา้ยสีสันสดใสพร้อมปักลวดลายต่างๆทั้งรูปแบบนามธรรมและรูปธรรม

เช่น ดอกไม ้ลายผา้ถุง ลงบนพื้นผวิวตัถุซ่ึงใหอ้ารมณ์ความรู้สึกถึงความประณีต ละเอียดอ่อน  

       3. ขั้นตอนการติดตั้งผลงาน ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีตอ้งค านึงถึงรูปแบบและความ

สมดุลของผลงานเป็นส่วนส าคญั ตอ้งอาศยัวางแผนการมองภาพรวมของช้ินงานอยา่งรอบคอบ 
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 สรุปได้ว่าผลงานในระยะแรกน้ีเป็นการน าสองส่ิงท่ีมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนมา

ผนวกเข้าด้วยกัน ถือว่าผลงานการสร้างสรรค์ประสบความส าเร็จในระดับหน่ึง แต่ยงัคงเกิด

ขอ้ผิดพลาดอยู่บ้าง ด้วยเร่ืองของการเย็บปักบนช้ินงานบางช้ินดูมากเกินไป การติดตั้งและการ

น าเสนอผลงานแบบติดผนงัท าให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดของช้ินงานไดร้อบดา้น ท าให้ผล

งานเกิดขอ้จ ากดัคล้ายเป็นงานประดบัตกแต่ง ทั้งน้ีทั้งนั้นเม่ือเกิดขอ้ผิดพลาดข้ึนจึงเป็นขอ้ดี เพื่อ

น าไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขและสามารถพฒันาผลงานใหดี้ยิง่ข้ึนในระยะต่อไป 

    

 

ภาพท่ี 31 ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี1 ชุดท่ี1 
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ภาพท่ี 32 ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี1 ชุดท่ี1 
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ภาพท่ี 33 ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี1 ชุดท่ี1 
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ภาพท่ี 34 ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี1 ชุดท่ี1 
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ภาพท่ี 35 ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี1 ชุดท่ี1 
    ช่ือผลงาน: งานผูห้ญิง 

    ขนาด:  ปรับเปล่ียนตามพื้นท่ี 

    เทคนิค:   เยบ็ปักวตัถุโลหะ 

    ปีสร้าง:  2560 
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ภาพท่ี 36 ภาพรายละเอียดผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี1 ชุดท่ี2 
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ภาพท่ี 37 ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี1 ชุดท่ี2 
    ช่ือผลงาน: จินตนาการจากบา้นหลงัเก่า 

    ขนาด:  ปรับเปล่ียนตามพื้นท่ี 

    เทคนิค:   เยบ็ปักวตัถุโลหะ 

    ปีสร้าง:  2560 
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การสร้างสรรค์และพฒันาการในผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 

 ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ในระยะท่ี 2 น้ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากผลงานในระยะแรกไม่

มาก เร่ิมมีการพฒันาเร่ืองของรูปแบบเทคนิควิธีการท่ีชดัเจนยิ่งข้ึน โดยขา้พเจา้เลือกน าวตัถุโลหะ

รูปแบบหลากหลายส่วนใหญ่เนน้วตัถุรูปทรงสามมิติมีลกัษณะเฉพาะท่ีโดดเด่นเช่น แผงประตูเหล็ก

ท่ีขา้พเจา้เลือกน ามาสร้างสรรคส์ามารถแสดงอารมณ์เหมือนผา้ท่ีก าลงัพล้ิวไหวเป็นตน้ และเพื่อให้

สอดคล้องกับรูปทรงของวตัถุและแนวความคิดความเป็นผู ้หญิงท่ีแข็งแกร่งนั้ น ข้าพเจ้าจึง

ผสมผสานเทคนิคการเยบ็ปักลวดลายของดอกไมแ้ละผา้ถุงลงบนพื้นผิวของวตัถุเช่นเดียวกนักบั

ผลงานในระยะแรก เพียงแต่ลวดลายการเยบ็ปักมีการเปล่ียนแปลงเป็นรูปแบบนามธรรมมากข้ึน

และรูปทรงของวตัถุในผลงานบางช้ิน เช่น ช้ินงานท่ีเป็นถงัน ้ ามนั ขา้พเจา้ไดน้ าเทคนิคการตดัและ

เช่ือมโลหะดว้ยแก๊สมาเป็นส่วนช่วยในการสร้างสรรคผ์ลงานในระยะท่ี2  

 สรุปไดว้า่การสร้างสรรค์และพฒันาการในผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี2 ผลงานมี

ความพฒันากา้วหน้าทั้งรูปทรงของวตัถุท่ีแปลกใหม่ เทคนิควิธีการ แนวความคิดท่ีมีความชดัเจน

รูปแบบของผลงานมีความหลากหลายมากข้ึน ผลงานการสร้างสรรค์ในระยะท่ี2น้ีจึงมีพฒันา 

ปรับปรุง แกไ้ข ผลงานในแนวทางท่ีดีข้ึน แต่ยงัคงเกิดขอ้ผดิพลาดอยูบ่า้งในส่วนของการติดตั้งและ

จดัวางช้ินงานท่ียงัขาดดุลยภาพท าให้ผลงานไม่สามารถแสดงออกได้อย่างเต็มท่ี ขา้พเจา้จึงตอ้ง

ศึกษาคน้ควา้ในส่วนน้ีเพิ่มเติม เพื่อน ากลบัมาพฒันาการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในล าดบั

ต่อไป  
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ภาพท่ี 38 ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี2 ช้ินท่ี1 
    ช่ือผลงาน: วตัถุอ่อนโยน 

    ขนาด:  ปรับเปล่ียนตามพื้นท่ี 

    เทคนิค:   เยบ็ปักวตัถุโลหะ 

    ปีสร้าง:  2561 
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ภาพท่ี 39 ภาพรายละเอียดผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี2 ช้ินท่ี2 
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ภาพท่ี 40 ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี2 ช้ินท่ี2 
    ช่ือผลงาน: ดอกไมเ้หล็ก 

    ขนาด:  ปรับเปล่ียนตามพื้นท่ี 

    เทคนิค:   เยบ็ปักวตัถุโลหะ 

    ปีสร้าง:   2561 
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ภาพท่ี 41 ภาพรายละเอียดผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี2 ช้ินท่ี3 
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ภาพท่ี 42 ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี2 ช้ินท่ี3 
    ช่ือผลงาน: ดอกไมเ้หล็กหมายเลข 2 

    ขนาด:  ปรับเปล่ียนตามพื้นท่ี 

    เทคนิค:   เยบ็ปักวตัถุโลหะ 

    ปีสร้าง:  2561 
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ภาพท่ี 43 ภาพรายละเอียดผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี2 ช้ินท่ี4 
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ภาพท่ี 44 ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี2 ช้ินท่ี4 
    ช่ือผลงาน: กรรมกรหญิง 

    ขนาด:  ปรับเปล่ียนตามพื้นท่ี 

    เทคนิค:  เยบ็ปักวตัถุโลหะ 

    ปีสร้าง:  2561 
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การสร้างสรรค์และพฒันาการผลงานวิทยานิพนธ์  

 จากการศึกษา คน้ควา้ คิดคน้ สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์

ระยะท่ี1และระยะท่ี2 จนถึงปัจจุบนั ขา้พเจา้มีการพฒันาปรับเปล่ียน แนวคิด เทคนิควิธีการ ฝึกฝน

ทกัษะในการสร้างสรรคผ์ลงานอยูต่ลอดเวลา มีการศึกษาคน้ควา้วิธีการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์

ในหลากหลายวิธีการ แต่ในความหลากหลายนั้นข้าพเจา้ยงัคงค านึงถึงหลักคิด วิเคราะห์ และ

สังเคราะห์เป็นพื้นฐานส าคญั เพื่อการสร้างสรรคพ์ฒันาผลงานท่ีสมบูรณ์แบบ 

 การสร้างสรรค์ผลงานชุดน้ีเป็นการน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัตวัขา้พเจา้ซ่ึงเป็นผูห้ญิงท่ีมี

รูปร่างแข็งแรง มีลกัษณะนิสัยค่อนขา้งหนกัแน่น เด็ดขาด มาใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจอีกส่วนหน่ึงของ

การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ภายใตห้วัขอ้ “แปลงเพศวตัถุ” เป็นผลงานท่ีสร้างสรรคจ์ากวตัถุ

โลหะหลากหลายชนิดเช่น ถงัน ้ามนั รถเข็น ท่อสูบน ้ า และวตัถุทางอุตสาหกรรมอ่ืนๆอีกมากมายมา

สร้างสรรคใ์นผลงานชุดน้ี โดยการน ากระบวนการของช่างโลหะเช่นการเจาะ ตดั ผา่ ฉลุ ดุน เช่ือม 

แกไ้ขกายภาพของวตัถุส่ิงของเหล่านั้นเสียใหม่ ผสมผสานการน ากระบวนการของงานเยบ็ปักโดย

เปล่ียนจากผา้เป็นวตัถุโลหะและเปล่ียนจากเส้นดา้ยมาเป็นเชือกไนล่อนและลวดเป็นตน้ รูปแบบ

การสร้างสรรคข์า้พเจา้ไดจิ้นตนาการถึงสวนดอกไม ้ท่ีเตม็ไปดว้ยดอกไม ้ตน้ไมน้านาชนิดมีทั้งดอก

เล็กดอกใหญ่อยูร่วมกนั ซ่ึงดอกไมท่ี้กล่าวมานั้นต่างเป็นวตัถุส่ิงของท่ีผา่นกระบวนการทางเทคนิค

ต่างๆจนไดรู้ปทรงท่ีคลา้ยกนักบัดอกไม ้แสดงออกถึงความงดงาม ความประณีต อ่อนโยน เพื่อบ่ง

บอกบุคลิกภาพของผูห้ญิงและเพื่อให้ผลงานศิลปะชุดน้ี สร้างความหมายเชิงวิพากษต่์อกรอบหรือ

สถานะทางสังคมของเพศหญิงใหป้รากฏข้ึนในอีกมุมมองหน่ึง 

 สรุปไดว้า่การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “แปลงเพศวตัถุ” เป็นกา้วส าคญัท่ีน าไปสู่

ความกล้าคิดกล้าท่ีจะลงมือท าในส่ิงใหม่ เพื่อท้าทายความสามารถของตัวข้าพเจ้าเอง ผลงาน

สามารถตอบโจทยท์ั้ งรูปแบบและแนวความคิดได้อย่างชัดเจน ผลลพัธ์ท่ีได้จากผลงานชุดน้ีคือ

ความส าเร็จในอีกขั้น แต่อย่างไรก็ตามการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีสมบูรณ์ได้นั้นยงัตอ้งอาศยั

ความเพียรพยายาม หมัน่ศึกษา ทดลองทกัษะฝีมืออยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการพฒันาการ

สร้างสรรคผ์ลงานท่ีเป็นเอกลกัษณ์ต่อไป 
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ภาพท่ี 45 ขั้นตอนการตดัและเช่ือมวตัถุโลหะดว้ยแก๊ส 
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ภาพท่ี 46 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 47 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 48 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 49 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 50 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 51 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 52 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 53 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ชุด “แปลงเพศวตัถุ” 
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ภาพท่ี 54 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ชุด “แปลงเพศวตัถุ” 

   ช่ือผลงาน: สวนพฤกษา 

   ขนาด:  ปรับเปล่ียนตามพื้นท่ี 

   เทคนิค:   ตดัและเช่ือมวตัถุโลหะดว้ยแก๊ส,เยบ็ปักวตัถุโลหะ 

   ปีสร้าง:  2561 
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บทที5่ 

บทสรุป 

 มนุษยคิ์ดสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆเพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นวตัถุส่ิงของและจิตวิญญาณ

ของตนเอง การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เปรียบเสมือนตวัแทนของการแสดงตวัตน เพื่อบ่ง

บอกอตัลกัษณ์และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ความเช่ือในหลกัการของด ารงชีวิตวิถีของความ

เป็นอยู่ท่ีเต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆบงัเกิดผลเป็นวฒันธรรมประเพณี จากการท่ีขา้พเจา้สัมผสัดว้ย

ตวัเองและจากการศึกษาคน้ควา้พบวา่ การด ารงชีวิตของทุกเพศทุกวยัก็ดี ลว้นแลว้แต่อยูภ่ายใตข้อง

วฒันธรรมท่ีเป็นรากฐานส าคญั 

 ผลงานสร้างสรรค์โครงการศิลปะชุด “แปลงเพศวตัถุ” เกิดจากประสบการท่ีได้ศึกษา 

คน้ควา้ ทดลอง ตลอดจนการพฒันาสร้างสรรค์ผลงานโดยผสมผสานวตัถุส่ิงของต่างๆรอบตวัมา

เป็นส่ือกลางในการส่งผา่นความคิด ความรู้สึกของตนเอง มีการผจญภยักบัความคิด รูปแบบ และ

วธีิการในการสร้างสรรคเ์ร่ือยมา อีกทั้งเป็นการแสดงพลงัความสามารถ ความแข็งแกร่งของผูห้ญิง

ออกมาในรูปแบบของผลงานศิลปะ เพื่อให้ผลงานศิลปะไดเ้ป็นตวัแทนแสดงอิสระทางความคิด 

น าเสนอภาพลกัษณ์และสถานะทางสังคมของเพศหญิงใหป้รากฏข้ึนในอีกมุมมองหน่ึง  

 ฉะนั้นผลสรุปทางการแสดงออกของผลงานสร้างสรรคโ์ครงการศิลปะชุด “แปลงเพศวตัถุ” 

จึงเป็นการแสดงเน้ือหาสาระสร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ระยะแรกจนถึงปัจจุบนั ท่ีมีลกัษณะโดดเด่น 

ชดัเจน เขม้ขน้ การส่ือสารให้ผูช้มไดเ้ขา้ใจถึงจุดหมายของการสร้างสรรค์อย่างตรงไปตรงมา อนั

เป็นเหตุผลของการสร้างสรรค์ท่ีน าเสนอผลงานอนัทรงคุณค่า โดยผลงานการสร้างสรรคด์งักล่าว

นั้นมีกระบวนการทางความคิด หลกัการ เหตุผล จินตนาการ ความรู้สึก ท่ีน ามาเป็นแรงบนัดาลใจ

ในการสร้างหลกัคิด การตีความถ่ายทอด ความคิดความรู้สึกออกมาเป็นผลงานศิลปะรูปธรรม และ

ถือเป็นแนวทางความกา้วหนา้สู่ความส าเร็จในอีกขั้น 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกลุ นริศรา เกิดโกสุม 
วนั เดอืน ปี เกดิ 5 เมษายน 2535 
สถานที่เกดิ 29 หมู3่ ต าบลพระขาว อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13250 
วุฒิการศึกษา 2548  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลยั  

2551  วิทยาลยัช่างศิลป สุพรรณบุรี  
2554  ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ กลุ่มวิชาเอกศิลปะไทย        

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร  
2559  ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ ภาควิชาศิลปไทย คณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 29 หมู3่ ต าบลพระขาว อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13250 
รางวลัที่ได้รับ 2558  ร่วมแสดงผลงาน โครงการ PSG Art project II “สตัยฉ์นัจะซ่ือตรง”  

2559  ร่วมแสดงผลงาน ประเภทประติมากรรม ศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ัง
ท่ี62  
2559  ร่วมแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “ลุกยงั” หอศิลปวฒันธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร  
2559  ร่วมแสดงผลงาน ประเภทประติมากรรม ศิลปกรรมอมตะ อาร์ตอ
วอร์ด คร้ังท่ี7   
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