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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

59001211 : ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : วัตถ ุ(object), รสนิยม, เชื้อชาติ 

นาย จักรกฤษณ์ เสืออบ: ความงามเเละความจริงของวัตถุ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธณฤษภ์ ทิพย์วารี 

  
วัตถุ (object) ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือตอบสนองการใช้ชีวิตพ้ืนฐานของมนุษย์  เพ่ือการใช้

ชีวิตประจ าวันให้ด ารงอยู่ต่อไปด้วยความสะดวกสบาย  มนุษย์เริ่มสร้างวัตถุขึ้นมาตั้งแต่ก่อน
ประวัติศาสตร์ จนถึงปัจจุบันวัตถุที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์สร้างขึ้นได้สะท้อนถึง ภูมิปัญญาประดิษฐ์ที่มีการ
คิดค้นและโลกาภิวัฒน์ จนกลายเป็นเทคโนโลยีแห่งโลกร่วมสมัยจนไปถึงอนาคต วัตถุสามารถแสดง
สถานะ บ่งบอกเวลา ประวัติศาสตร์ ชนชั้นทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา รสนิยมและอ่ืนๆอีกมากมาย 
และในวัตถุทุกชนิดย่อมมีหน้าที่พ่วงมาด้วยเสมอกล่าวคือฟังก์ชั่น  (Function) ที่เป็นตัวก าหนด
ความส าคัญว่ามันถูกสร้างมาเพ่ืออะไร สิ่งหนึ่งในประเภทของวัตถุที่ข้าพเจ้าสนใจนั่นคือ วัตถุแห่ง
ความงามท่ีมันสามารถบ่งบอกความเป็นรสนิยม และเพศถึงเหตุผลในการสร้างวัตถุความงามข้ึนมานั่น
ก็คือมันมีเรื่องของเพศเป็นตัวก าหนดหน้าที่ และการใช้งาน อีกทั้งตัวรูปแบบของวัตถุเองคือวัตถุทาง
อุตสาหกรรมรมที่มนุษย์สร้างขึ้นลอกเลียนแบบลักษณะเสมือนสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติอย่างน่ามหัศจรรย์  
เกิดเป็นประเด็นการตั้งค าถามถึงวัตถุความงามที่เกิดจากอุตสาหกรรม และวัสดุในธรรมชาติที่มีความ
งามท้ังสีสันและรูปทรง 

จากประเด็นข้างต้นท าให้ข้าพเจ้าน าวัตถุมาสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือหาค าตอบของความ
จริงในการมีชีวิตอยู่ด้วยความแตกต่างทางเพศสภาพและวิถีในการด ารงชีวิตที่ต่างไปจากสังคมก าหนด 
ว่าคุณค่าที่แท้จริงของการเกิดมาของทุกสรรพสิ่งคืออะไร ผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยวัตถุแห่ง
ความงามท่ีเปี่ยมล้นไปด้วยความน่าหลงใหล และดูสมบูรณ์แบบในตัวมันเอง 

ตลอดการค้นคว้าวิจัยโครงการวิทยานิพนธ์เรื่อง “ความงามและความจริงของวัตถุ” ท า
ให้ข้าพเจ้าได้ค าตอบของความจริงอันแสนธรรมดาของการเกิดขึ้นมาของทุกสรรพสิ่ง  เหตุผลของการ
สร้างขึ้นมาเพ่ือด ารงอยู่ คือการเข้าใจในความเป็นไปของธรรมชาติ นั่นก็คือ “เวลา” ที่เป็นตัวก าหนด
ของการมีอยู่ของทุกๆสรรพสิ่ง 

 
 

 

  



  จ 

บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

59001211 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : Object (object), things occur., The reason 

MR. JUKKRIT SUA-OP : THE TRUTH AND BEAUTY OF THE OBJECTS THESIS 
ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR THANARIT THAIPWAREE 

Object (object) was created to respond to the basic human life. For 
everyday use, subject to change by convenience. Humans began to build up objects 
from prehistory until today an object made by humans have created reflect. Wisdom, 
invention is invented, and globalization. Become a contemporary technological world 
to the future. An object can show the status indicate the time of history. Social classes, 
religion and many others-and in all kinds of objects, shall be obliged to always come 
up with the trailer, that is, a function (Function) that determines the significance that 
it built for? One of the things I'm interested in the type of the object that is the object 
of beauty, it can indicate the sex and why to create objects of beauty up there it's a 
matter of sex determines the duties and active again, the format of the object itself is 
an object, the man-made industrial counterfeit the characteristics of virtual stuff that 
is in the wonders of nature. The question occurs to the beauty industry and materials 
originating from a natural beauty in all colors and shapes. From the above findings that 
I bring creative works for answers in the living truth, with gender differences in living 
conditions and way different from the society determined that the real value of the 
birth of all things, what is through the creation of art objects of beauty-filled and 
passionate and perfect in itself. Throughout the research project, thesis, entitled "the 
beauty and truth of the subject", I have the answer to a long, plain truth of the origin 
of all things occur. The reason of existence is created for the understanding of nature 
that is the "time" that is defined by the presence of all of the things. 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ “ความงามและความจริงของวัตถุ  ”เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่
ค้นคว้ามาตลอดการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ซึ่งเป็นการตั้งค าถามถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ของตัวข้าพเจ้าเอง 
ที่เกิดขึ้นจากความคาดหวังจากครอบครัวและสังคมที่ก าหนดหน้าที่ และภาระอันน่าอึดอัดใจ ขัดแย้งกับความรู้สึกที่
อยากจะแสดงออก การต้องมีครอบครัวเพื่อสืบเช้ือสายตระกูล รวมไปถึงการด ารงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์กลายเป็นหน้าที่
หลักของเพศสภาพ ตามธรรมชาติสร้างขึ้น ค าถามที่ว่าเพศวิถีที่แตกต่างกลุ่มชายรักชาย กระเทย ทอม ดี้ และต่างๆอีก
มากมาย เพศเหล่านี้ไม่สามารถท าตามหน้าที่ที่สังคมและวัฒนธรรมก าหนดได้ ตามสภาพจิตใจที่ไม่ตรงกับเพศสภาพที่
เกิดขึ้นมา กลายเป็นสิ่งผิดปกติในธรรมชาติและสังคมหรือไม่ แล้วถ้าคนเหล่านี้ไม่สามารถท าตามหน้าที่ได้ แล้วคุณค่า
ของการด ารงอยู่คืออะไร จากค าถามท าให้ข้าพเจ้าเริ่ม ศึกษาค้นคว้าถึงประเด็นดังกล่าว จนได้ค าตอบที่สุดแสนจะ
ธรรมดาที่ทุกคนต้องเจอกับค าตอบน้ี 

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอาจารย์ ในภาควิชาจิตรกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์ท่านอื่นๆที่ได้ให้
ค าปรึกษา และคอยแนะน าแนวทางการเรียนต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต  รวมไปถึงอาจารย์ที่ให้โอกาสทางการ
ศึกษาตั้งแต่เด็ก จนถึงปัจจุบัน 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธณฤษภ์ ทิพย์วารี อาจารย์ที่ปรึกษาผู้คอยช้ีแนะแนวทางในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะที่แม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองไม่เคยมั่นใจในรูปแบบงานนี้  และได้สอนวิธีคิดในมุมมองที่แตกต่าง  
ตลอดจนได้คอยช่วยเหลือในส่วนอื่นๆทั้งการเดินทางไปเรียน และให้ค าปรึกษานอกเวลาเรียน 

ขอขอบพระคุณมารดา ที่เลี้ยงดูข้าพเจ้าคอยช่วยเหลือ รับฟังทุกอย่าง และยอมรับในสิ่งที่ข้าพเจ้าเป็นจาก 
ค าสารภาพของข้าพเจ้าเองถึงความลับในสถานะเรื่องเพศสภาพท่ีไม่เคยบอก และยังมีค าพูดหลังจากนี้อีกมากมายที่คง
ไม่มีคนไหนที่ข้าพเจ้าอยากได้ยินมากว่า มารดาของข้าพเจ้า นั่นคือบอกให้ข้าพเจ้า “ท าในสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่าดีไม่ท าให้
ใครเดือดร้อน ก็ไม่มีเหตุผลใดท่ีแม่จะยอมรับในสิ่งลูกเป็นไม่ได้ ถึงแม้ลูกจะเป็นเพศอะไรแม่ก็ไม่เคยผิดหวังในตัวลูก ” 

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ อาจารย์ ธนาทิพย์ ทิพย์วารี ที่ให้ค าปรึกษาและแนวทางการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท ตลอดจนเรื่องอื่นๆอีกมายมาย และขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆทุกคนในเส้นทางของศิลปะที่เป็น
แรงผลักดันให้ศิลปะยังตงอยู่คู่กับ มนุษย์ต่อไป 

  
  

จักรกฤษณ์  เสืออบ 
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บทที ่1 
บทน า 

 

วัตถุ (object) คือ “รูปธรรม” ชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการขั้น
พ้ืนฐานตลอดไปถึงความต้องการอ่ืนๆที่มาพร้อมกับบริบททางสังคม วัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปของ
แต่ละคน วัตถุชิ้นหนึ่งจึงมาด้วยสัญญะ และการถูกฟตีความหมายไปตามความเข้าใจที่ตรงกันในหมู่
มาก เราจะเห็นได้ว่าอิทธิพลที่มาจากวัตถุส่งผลต่อการตัดสินคนๆหนึ่งถึงความเป็นตัวตน สะท้อนไปถึง
การใช้ชีวิตตั้งแต่เกิด อาจแสดงให้เห็นไปถึง ภูมิก าเนิด เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เพศ  รสนิยม และ
อ่ืนๆอีกมากมาย วัตถุยังมีช่วงเวลาที่แปรผันไปตามกระแส ที่เราเคยได้ยินกันว่าวัตถุนิยม นั่นคือใน
ช่วงๆหนึ่งที่วัตถุชนิดหนึ่งเป็นที่นิยมและผู้คนส่วนมากต้องการที่จะครอบครองหรือให้ความสนใจเป็น
จ านวนมากจนเกิดเป็นกระแสแฟชั่น เมื่อเรากล่าวถึงค าว่า แฟชั่นเราคงจะนึกถึงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 
หรือเครื่องประดับตกแต่งกายภาพให้บุคคลนั้นๆ เป็นที่ทันสมัยหรือเป็นที่ยอมรับในสังคม ปัจจัยความ
ต้องการที่มากับวัตถุนั่นก็คือ “ความงาม” มันคือ “นามธรรม” ที่แอบแฝงไว้ที่จะเป็นตัวก่อสภาวะ
ความหลงใหลความงาม แอบแฝงไว้ด้วย ความงามที่เป็นตัวก่อสภาวะความหลงใหล ความต้องการ 
เพ่ือที่จะมาประดับไว้ให้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของการใช้ชีวิต แสดงถึงตัวตนและ สะท้อนรสนิยมให้
เป็นที่ยอมรับในสังคม 

 เมื่อเรากล่าวว่า วัตถุคือสิ่งที่บ่งบอกความเป็นรสนิยมและสะท้อนความเป็นเพศสภาพทาง
วัฒนธรรม เป้าหมายของการเลือกใช้วัตถุ มาจากปัจจัยทางความงามที่ท าให้เกิดความต้องการที่จะ
น ามาแสดงตัวตนเพ่ือให้บุคคลอ่ืนนั้นยอมรับ กล่าวคือวัตถุทุกชนิดถูกสร้างมาเพ่ือแสดงตัวตน ดังนั้น
วัตถุทุกชนิดมีเพศเป็นตัวก าหนดเจ้าของ เพ่ือที่จะถูกสร้างมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของเพศ
นั้นๆ ยกทรง และชุดชั้นในลายลูกไม้ถูกสร้างมาเพ่ือผู้หญิง มีดโกนหนวด ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการแรกเพ่ือ ผู้ชาย แต่เมื่อยุคสมัยผ่านไปความหลากหลาย คือสิ่งที่สังคมต้อง
ยอมรับและเข้าใจ ทั้งวัฒนธรรม สังคม และเพศ 
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ความเป็นมาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ 
เพศสภาพ (Gender)1 หมายถึง “ความเป็นหญิง” หรือ “ความเป็นชาย” ของมนุษย์จึงเป็น

ผลจากการปลูกฝังหรือกล่อมเกลาโดยสังคมหรือวัฒนธรรม ซึ่งแน่ล่ะมิใช่เป็นเรื่องของธรรมชาติ ด้วย
เหตุนี้จึงคิดว่า ความเป็นชายหรือความเป็นหญิงนั้นเป็นนิยามความหมายที่ถูกก าหนดขึ้นในฐานะวัตถุ
ท า ง เ พ ศ อั น ซ่ อ น เ ร้ น ไ ป ด้ ว ย มิ ติ ข อ ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง อ า น า จ แ ฝ ง อ ยู่   
ความชัด เจนของกระบวนการทางสั งคมท าให้ เราด ารงอยู่ ในระบบสองเพศสภาพอย่าง
เคร่งครัด กล่าวคือ “ความเป็นหญิง” กับ “ความเป็นชาย” เท่านั้น  โดยความชัดเจนทางเพศสภาพ
ส่งผลต่อชีวิตทางสังคมหรือความสัมพันธ์ทางสังคม ในท านองเดียวกันความไม่ชัดเจนทางเพศสภาพจึง
สร้างความลักลั่นให้กับการจัดความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทางสังคม ซึ่งในสังคมที่ก าหนดกรอบและ
การจ ากัดสองเพศสภาพอย่างเคร่งครัดนี้ วาทกรรมการข้ามเพศสภาพจึงสร้างความอึดอัดในสังคม
อย่าง อ านาจที่ว่าของเพศทางสังคมคือเพศท่ีอยู่ในฐานะสืบพันธุ์ได้ หากเรากล่าวว่าสองเพศที่ปกติ คือ
ชาย และหญิงจึงเป็นที่มาของค าว่าเพศทางเลือกที่เกิดขึ้นจริงในสังคมจึงเป็นค าถามว่า แล้วเพศ
ทางเลือกท่ีว่าถือเป็นความผิดปกติในธรรมชาติหรือไม่ การรับรู้ตัวเองว่าเป็นเพศไหน ซึ่งอาจจะไม่ตรง
ตามเพศของร่างกายก็ได้ เพศสภาพคือบทบาททางสังคมวัฒนธรรม ความคาดหวังและข้อจ ากั ดที่
ก าหนดต่อผู้หญิงและผู้ชายเพียงเพราะว่าเป็นเพศทางวัฒนธรรมพ่วงมาด้วยความหวังของการด ารง
เผ่าพันธุ์มนุษย์ แต่สิ่งใดจะส าคัญเท่าการเรียนรู้และเข้าใจในความเป็นเพศของแต่ละบุคคลและ
แสดงออกด้วยสุนทรียในการด ารงชีวิต นั้นคือ ความจริง ความดี ความงาม ที่เป็นตัวควบคุมให้เกิด
ความสุข จิตใจที่อ่อนโยน และส่งเสริมให้เห็นความส าคัญของทุกสรรพสิ่ง จากต้นทางที่เราเข้าใจและ
ต้องยอมรับจากสังคมที่ตีตราหน้าที่ของมนุษย์ตั้งแต่เรายังไม่เกิด เราไม่อาจเปลี่ยนโครงสร้างที่ก าหนด
มาในการใช้ชีวิตในสังคมได้ แต่สิ่งที่เราสามารถท าความเข้าใจได้คือ พุทธปรัชญาว่าด้วยเรื่องของโลก
ทัศน์2 คือหนึ่งการรู้จักโลก สองการเข้าใจโลกนั่นคือการเข้าใจชีวิต เราจึงจะด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
ปลายทางท่ีจะท าให้เราเห็นความจริงของการด ารงอยู่และความส าคัญของทุกๆสิ่งที่มีชีวิตที่ตั้งอยู่ และ
เมื่อทุกๆสิ่งมาถึงการเสื่อมสลาย มักจะมีคุณค่าทั้งก่อนและหลังเวลาที่พ้นผ่าน ท าให้พบกับความ
เปลี่ยนแปลงในขณะที่ยังต้องด ารงชีวิตอยู่คือสิ่งส าคัญในการด ารงอยู่ในสังคมปัจจุบัน 

จากค าถามข้างต้นน ามาสู่การวิเคราะห์ทางความคิดสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะเพ่ือให้ข้าพเจ้า
ได้ท าความเข้าใจกฎเกณฑ์ของชีวิตที่แท้จริง มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสังคม วัฒนธรรมหรือเพศ แต่มันคือ
ความจริงอันธรรมดาที่สุด ของการมีอยู่ของรูป(วัตถุ) และนามธรรม(การสลาย)คือการไม่มีอยู่จริงอย่าง

                                           
1  สรุปมาจากการบรรยายวิชา ร 307 โดย รศ.ดร. ชลิดาภรณ์ สง่สมัพนัธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

http://oknation.nationtv.tv/blog/klaeng112/2010/06/19/entry-1 

2 หนงัสือพทุธปรัชญากบัปรัชญามาร์กซิสต์ โดย ร.ท. สภุทัร สคุนธาภิรมณ์ ณ พทัลงุ 
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ตลอดกาลของสิ่งใด เราล้วนก าหนดมันขึ้นมาเอง ข้าพเจ้าจึงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้เห็นถึงวัตถุแห่ง
ความงามที่สะท้อนเรื่องเพศที่ด ารงอยู่ ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลง ผกผัน กลับกลาย และวาระ
สุดท้ายของผลงานนั่นคือการเกือบย่อยสลายหายไป แต่ยังคงมีให้เห็นอยู่เพราะตัวข้าพเจ้าเองไม่รู้แน่
แท้ว่าสุดท้ายของการไม่มีอยู่เป็นเช่นไรเช่นเดียวกับการไม่รู้ความจริงของการเกิดขึ้นของจักรวาลที่
แท้จริง  

 

เป้าหมายในการสร้างสรรค์ 
 1.เพื่อแสดงเปรียบเทียบให้เห็น สภาวการณ์ด ารงอยู่ของสองสิ่งที่แตกต่างกันด้วยเวลา 

2.ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นความหลากหลายของรูปทรงธรรมชาติผ่านวัสดุสองแบบ
ระหว่างวัสดุทางธรรมชาติ กับวัตถุความงามที่เกิดขึ้นจากระบบอุตสาหกรรม 

3.รูปทรงของวัตถุทางธรรมชาติแสดงให้เห็นความหลากหลายทางเพศด้วยสัญลักษณ์ที่
คล้ายคลึงกันและเนื้อหาทางสัญญะของวัตถุ 

4.แสดงอ านาจของเวลาที่ เปลี่ยนแปลงวัตถุคือการเกิดขึ้นในการด ารงอยู่  ไปสู่  การ
เปลี่ยนแปลง กลับกลาย เช่นนั้นซ้ า ๆตลอดไป 

5.แสดงให้เห็นถึงความงามที่อยู่ด้วยกันอย่างขัดแย้งระหว่างวัสดุธรรมชาติ กับวัตถุความงาม
จากอุตสาหกรรมเพ่ือสะท้อนให้เห็นความหลากหลายของการอยู่ร่วมกัน 

6.สร้างสรรค์ผลงานผ่านขบวนการและเทคนิค การตัดแต่ง ตกแต่ง ประดิดประดอย ให้เกิด
เป็นรูปทรงใหม่ และบันทึกผลงานด้วยภาพถ่าย 

7.ต้องการให้เห็นความงามที่แท้จริงของวัตถุโดยมีเวลาเป็นปัจจัยในการควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติเพ่ือสะท้อนให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของการด ารงอยู่ 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
 ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึง “วัตถุแห่งความงาม” ซ่อนนัยยะไว้ด้วยเรื่องเพศ โดยรูปทรง
จากธรรมชาติ ที่ถูกตัดต่อประดิษฐ์ตกแต่งจากวัสดุ สองสิ่งที่มีความงาม เหมือนกันแต่ แตกต่างกัน
เรื่องเวลาในการคงอยู่นั่นคือ วัสดุจากธรรมชาติและวัสดุอุตสาหกรรมเพ่ือแสดงให้เห็น การอยู่คู่กัน
ของทุกสรรพสิ่ง (รูปธรรมและนามธรรม) สะท้อนให้เห็นถึงความจริงของการเกิดขึ้น ด ารงอยู่ และดับ
ไป 
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สมมติฐานของการศึกษา 
 1.ผลงานกระตุ้นการรับรู้ให้เกิดจินตนาการทางความงามน าไปสู่ความสมบูรณ์ของชีวิต 

 2.ผลงานแสดงให้เห็นความแตกต่างของวัตถุธรรมชาติกับวัสดุอุตสาหกรรมที่อยู่คู่กันอย่าง

เป็นจริง 

 3.ผลงานแสดงให้เห็นความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและยอมรับความแตกต่างที่มีอยู่จริง 

 4.ผลงานกระตุ้นสัญชาติญาณการรับรู้และแสดงออกทางเพศสภาพบางประการ 

 5.เห็นการเกิดชีวิตใหม่ๆจากขบวนการทางธรรมชาติที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงความงามให้เกิด

เป็นความจริงในรูปแบบใหม่ด้วยปัจจัยของ “เวลา” 

 6.ผลงานสะท้อนให้เห็นปรัชญาของการด ารงอยู่ชั่วขณะของสิ่งมีชีวิตทุกสิ่ง 

 

ขอบเขตการศึกษา 
 1.ขอบเขตด้านเนื้อหา รับรู้และเกิดความเข้าใจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นใน

ธรรมชาติและสาระความส าคัญของการด ารงชีวิตอยู่ที่ไม่ได้มีแค่เรื่องเพศและการสืบพันธุ์เท่านั้นที่จะ

มาตัดสินความเป็นเพศวิถีที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลายในสังคมโดยที่ธรรมชาตินั้นเองเป็นตัวสร้างขึ้นมา 

นั่นหมายถึงหนึ่งชีวิตที่มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนไปของระบบสังคมเช่นกัน สะท้อนให้เห็นปรัชญา

ของการด ารงอยู่และดับไปของสิ่งมีชีวิตทุกอย่าง เกิดปัญญาในการพิจารณาเห็นความส าคัญในขณะที่

มีชีวิต และยอมรับทุกการเปลี่ยนแปลงของชีวิต 

2.ขอบเขตด้านรูปแบบเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการจัดวาง ด้วยวัสดุต่างชนิดทั้ง 2มิติ 

และ 3มิติเพ่ือขับเนน้สาระของรูปธรรมและนามธรรม 

3.ขอบเขตด้านเทคนิค เป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้วยวัสดุในธรรมชาติและวัตถุที่เกิดจาก

อุตสาหกรรม เพ่ือแสดงความแตกต่างที่ขัดแย้งและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ขั้นตอนการศึกษา 
 1.สรุปประเด็นทางความคิดและจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ศิลปะ 

 2.ข้าพเจ้าเลือกหาวัสดุทางธรรมชาติที่มีรูปทรงและเนื้อหาทางสัญญะที่จะสื่อไปถึงประเด็น
ทางเพศและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ผสมผสานกับวัสดุจากระบบอุตสาหกรรมความงาม 
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 3. ค้นหากระบวนการและวิธีการน าเสนอ ( Process – Installation) เช่นการบันทึกช่วงเวลา
การเปลี่ยนแปลง และปฏิกิริยาระหว่าง รูปทรง , สี , พ้ืนผิว ,ฯลฯ 

 4.เฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของวัตถุถึงช่วงเวลาการย่อยสลายที่จะใช้น ามาสื่อสารเป็นผลงาน
ศิลปะท่ีสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลง 

 5.หาวิธีการเก็บข้อมูลผลงานที่มีขบวนการของเวลาเป็นตัวย่อยสลายรูปทรงเพ่ือสะท้อนให้
เห็นวัตถุประสงค์ของเนื้อหา 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
 1.เมื่อได้วัตถุและวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าศึกษาวิธีการและเทคนิคการตัดแต่ง
ผลงานและการแกะสลักผลไม้ ถึง เครื่องมือการตัดแต่ง และวัสดุที่จะน ามาประดิดประดอยด้วยวิธีการ
ปักและประกอบสร้างเป็นรูปทรงสัญลักษณ์ ( Symbol ) 

 2.ศึกษาบรรจุภัณฑ์ที่จะน ามาบรรจุและเก็บรักษาผลงาน ในขั้นตอนที่ปล่อยให้เป็นไปโดย
ธรรมชาติคือ เชื้อรา,แบคทีเรีย,จุลินทรีย์ ที่เจริญเติบโตและย่อยสลาย 

3.ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ ในอุณหภูมิที่แตกต่างกัน เพ่ือผลของการย่อยสลายที่
ต่างกันไปท าให้เกิดความงามและความจริงไปพร้อม ๆกับการเปลี่ยนแปลง 

4.บันทึกช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันเพ่ือดูการย่อยสลายและการเกิดขึ้นใหม่
ของสิ่งมีชีวิตที่ท าให้รูปทรงเปลี่ยนไปเพ่ือแสดงอ านาจของธรรมชาติและสัจจะธรรม 

 5.ศึกษาขบวนการถ่ายภาพและเทคนิคการตกแต่งภาพด้วยโประแกรม Photoshop และ 
Light room เพ่ือดึงความรู้สึกของผลงานออกมาแสดงอย่างชัดเจนต่อการรับรู้ทางทัศนศิลป์ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า 
 1.วัสดุทางธรรมชาติ เช่น พืชผักผลไม้ต่างๆ 

 2.วัสดุจากงามจากอุตสาหกรรม 

 3.วัสดุและอุปกรณ์ในการตัดแต่ง ตกแต่ง 

 4.บรรจุภัณฑ์ ในการเก็บรักษาผลงาน 

 5.อุปกรณ์ในการถ่ายภาพและวีดีโอ  
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บทที่ 2 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 จากวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ วัสดุสองสิ่งที่ข้าพเจ้าจะน ามา
สร้างสรรค์ให้เป็นรูปทรงใหม่ และต้องเป็นวัสดุที่ต้องมีการย่อยสลายในหนึ่งส่วนเพ่ือแสดงให้ไปถึงตาม
แนวความคิดท่ีตั้งไว้ 

อิทธิพลจากธรรมชาติ 
ความงามจากธรรมชาติ คือสถานภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน และ

ความชื่นชมผ่านการเข้าใจและรับรู้ถึงความสมดุล สัดส่วน และ แรงดึงดูด ของสิ่งๆนั้น   ธรรมชาติ
สร้างสรรค์สิ่งสวยงาม มหัศจรรย์ที่มนุษย์เองไม่สามารถหาค าตอบได้หมดทุกสิ่งอย่าง ในความ
สวยงามและมหัศจรรย์ยังมีอีกหลายอย่างที่ยากจะคาดคิดหรือจินตนาการไปได้ ความมหัศจรรย์ที่
เกิดขึ้นในธรรมชาติหนึ่งสิ่งที่น่าหลงใหลนั้นคือ รูปทรงที่ถูกสร้างสรรค์มาอย่างอิสระและยังก่อเกิด
จินตนาการและอารมณ์ความรู้สึก สีสันในธรรมชาติ ไม่ว่าจะดอกไม้ พืชพันธ์ หรือสัตว์นานาชนิด
ล้วนเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นให้มี ความพิเศษ สวยงามจนไปถึงแปลกใหม่จนพิสดารเกินที่เราจะ
จินตนาการไปได้และคงแฝงไว้ด้วยความสัมพันธ์มากมาย ถูกควบคุมผ่านช่วงเวลา ฤดูกาล 
อุณหภูมิของอากาศในแต่ละช่วงเวลา ยามเช้าที่รู้สึกสดชื่น กลางวันที่ร้อนแรง และกลางคืนที่เหน็บ
หนาวล้วนเกิดข้ึนและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  

รูปทรงและสีสันจากธรรมชาติ 
 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 1 รูปทรงและสีสันจากธรรมชาติ 
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อิทธิพลทางด้านศิลปะ 

ศิลปะประชานิยม (Pop Art) และแฟชั่น (Fashion)  
 ศิลปะ POP ART ถือก าเนิดขึ้นกลางยุค 1950s ณ ประเทศอังกฤษ เป็นช่วงที่อุตสาหกรรม
เฟ่ืองฟูสุด ๆ ก่อนจะแพร่กระจายไปยังสหรัฐอเมริกา ในช่วงปลายของยุค 1960s เป็นศิลปะที่ว่าด้วย
การน าสภาพที่แท้จริงของสังคม เรื่องราวดาษดื่นทั่วไปในขณะนั้น หยิบมาน าเสนอในรูปแบบของการ
เสียดสี มีอารมณ์ขัน แต่ปนด้วยตลกร้ายนิด ๆ ท าให้ผู้ชมต้องรู้สึกตื่นตาตื่นใจ ในทันทีที่ได้พบเห็น 
ถึงแม้เวลาเนิ่นนานมาจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าคิดว่า ศิลปะศิลปะในปัจจุบันล้วนแต่มีความเป็นประชา
นิยม จากบริบททางสังคมที่เป็นตัวขับเคลื่อนการแสดงออกในทุกๆอย่างไม่ใช่แค่ศิลปะ จากเป็นเด็น
ของความเป็น อุตสาหกรรมในปัจจุบันที่เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการในการบริโภค หนึ่งปัจจัย
ที่ข้าพเจ้าต้องการพูดถึงคือ อุตสาหกรรมความงามแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับที่มี

ภาพที่ 2 รูปทรงและสีสันจากธรรมชาติ 
 

ภาพที่ 3 รูปภาพทิวทัศน์แสดงถึงฤดูกาลที่แตกต่าง 
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ความหลากหลายและสามารถสะท้อนถึง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ปัจจุบันแฟชั่นได้หยิบเอาป็อปอาร์ตมาเป็นแรงบันดาลใจในการผสมผสานในการออกแบบและตัดเย็บ 
มีศิลปินที่เป็นตัวอย่างในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ผสมผสานความเป็นแฟชั่น วัฒนธรรม สังคม 
เพศ ได้อย่างลงตัว   

นิคเควฟ (Nick Cave) ศิลปินชาวอเมริกัน ผลงานของเค้าเป็นการน าเสนอ ศิลปะผ่านการ
แสดงออกด้วย ลีลาท่าเต้นโดยสวมชุดเสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากวัสดุที่ มีเนื้อหาและสีสันสะท้อนไปถึง
เรื่องราวของวัฒนธรรม การด ารงชีวิตของคนกลุ่มน้อยสู่สังคมโลกกว้างที่เปี่ยมไปด้วยความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผลงานของเค้าเสียดสีสังคมแห่งยุคโลกาภิวัฒน์ที่พัฒนาไปแต่ด้าน
เศรษฐกิจแต่การเปิดกว้างและยอมรับในการแสดงออกทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ยังเป็นไป
ได้อย่างไม่อิสระ และบริสุทธ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ภาพผลงานของศิลปิน นิคเควฟ /นิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะ Cranbrook 

 

ภาพที่ 5 ภาพผลงานของศิลปิน นิคเควฟ /นิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะ Cranbrook 
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เจมส์ เมอร์รี่(Jame Merry) ศิลปินชาวไอซ์แลนด์ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ด้วยวัสดุด้วย
ความงาม ผลงานของเค้าถูกน าเสนอผ่านหน้ากาก ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ ความสัมพันธ์
ระหว่าง พ้ืนผิวของวัสดุที่เกิดจากศิลปินสร้างขึ้นมาเลียนแบบธรรมชาติ สะท้อนรสนิยมทางเพศ 
แฟชั่น ธรรมชาติ และการแสดงออก ในปัจจุบันผลงานศิลปะของเค้ากลายเป็นวัตถุความงามในระบบ
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ด้วยปัจจัยค่านิยมความงามด้วยจินตนาการจากธรรมชาติ ท าให้ข้าพเจ้า
มองว่าหลายๆครั้งเมื่อศิลปินผู้สร้างความงามผ่านสีสันหรืออ่ืนๆ ธรรมชาติคือต้นแรงบันดาลใจหลัก
เสมอของศิลปิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ภาพศิลปิน เจมส์ เมอร์รี่ และผลงาน 

ภาพที่ 7 ภาพผลงานของเจมส์ เมอร์รี่ 
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ข้อมูลทางด้านทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
วัสดุและคุณสมบัติของวัสดุ3               

ในชีวิตประจ าวันเราต้องเกี่ยวข้องกับปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย 
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ท ามาจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่มนุษย์สร้า งขึ้น 
ในอดีตวัสดุที่น ามาใช้ส่วนใหญ่ได้มาจากธรรมชาติ เช่น น าหินมากะเทาะท าเป็นขวานหิน น าดินมาปั้น
เป็น หม้อ,โอ่ง,ไห น าหนังสัตว์มาใช้ท าเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ซึ่งต่างจากในปัจจุบันที่เทคโนโลยี
เจริญก้าวหน้ามากข้ึน ของใช้ต่าง ๆ จึงผลิตมาจากวัสดุแปลรูปแบบอุตสาหกรรมอีกต่อหนึ่ง ดังนั้นวัสดุ
จึงมีความจ าเป็นและความส าคัญมากขึ้นตามไปด้วย 

ประเภทของวัสดุ 

1.วัสดุธรรมชาติ เป็นวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น ดิน หิน แร่ธาตุ ต้นไม้ ตะไคร่ มอส เฟิร์น 
เชื้อรา ขนสัตว์ เส้นใยพืช เป็นต้น การน าวัสดุธรรมชาติมาใช้ประโยชน์โดยตรง 

 2.วัสดุสังเคราะห์  เป็นวัสดุที่ได้จากการสังเคราะห์หรือท าขึ้นมา เช่น พลาสติก เส้นใย
สังเคราะห์ ยางสังเคราะห์ แก้ว อิฐ โฟม เป็นต้น 

ทั้งวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ มนุษย์น ามาสร้างวัตถุเพ่ือตอบสนองความต้องการทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะผ่านขบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเพ่ือแปรรูปวัสดุด้วยสารเคมี
เพ่ือให้เกิดเป็นลักษณะเฉพาะตามการใช้งานทั่วไป รวมไปถึงทั้งการบริโภคและอุปโภคทางการ
กายภาพด้วยธุรกิจที่ว่าด้วยความงาน วัสดุทางธรรมชาติถูกน ามาแปรรูปผสมผสานกับหลักการทาง
เคมีภัณฑ์เพ่ือใช้ในการเสริมความงามเช่น เครื่องส าอาง อาหารเสริม เมื่อมีเรื่องของการผสานระหว่าง
วัตถุดิบทางธรรมชาติ กับสารเคมีเพ่ือให้ได้ ผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างวัตถุทางความงามย่อมมีเรื่องการ
ควบคุมอายุการใช้งานไม่ให้เน่าเสีย หรืออีกตัวอย่างเช่นการเก็บรักษาอาหารด้วยการใช้สารกันบูดสิ่ง
เหล่านั้น คือปัจจัยเดียวกันที่ท าให้ข้าพเจ้าใช้กระบวนการเก็บรักษา เฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของวัสดุมา
ใช้ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 

 

 

 

                                           
3 https://my.dek-d.com/otoka/writer/viewlongc.php?id=499781&chapter=4 
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ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุดก่อนประวัติศาสตร์4  

เครื่องประดับในสมัยโบราณหรือในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์มีการสวมใส่เครื่องประดับ
และมีอัญมณีไว้เพ่ือความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการรักษาโรค แต่การประดิษฐ์เครื่องประดับใน
สมัยโบราณมีข้อจ ากัดสูงมาก เพราะเครื่องมือในการผลิตเป็นแบบง่ายๆ ยากต่อการควบคุมรูปทรง
ของโลหะและรูปทรงของอัญมณี โลหะที่นิยมตามความเชื่อคือ ทองค า ซึ่งเป็นโลหะที่มีสีเหลืองอร่าม 
ไม่ลอกค าและสามารถน ามาหลอมละลายท ารูปทรงต่างๆ ได้ง่าย ส่วนอัญมณีที่นิยม คือ อัญมณีกึ่งมี
ค่า เช่น เทอร์คอยส์ แอมิทิส ลาปิสลาซูรี่ อาเกท 

จากอดีตจนปัจจุบันมนุษย์อยู่คู่กับวัตถุทางความงามหรือที่เราเรียกกันว่าเครื่องประดับ จาก
หลักฐานและข้อมูลเชิงวิชาการบ่งบอกชัดเจนมาจนถึงปัจจุบันว่า มนุษย์ใส่เครื่องประดับที่มีความเพ่ือ 
ตอบสนองความต้องการทางสังคมเช่น แบ่งแยกชนชั้น ยศถาบันดาศักดิ์ จ าแนกแจกจ่ายแบ่งกลุ่ม 
ตลอดจนบ่งบอกความเป็นตัวตน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                           
4 บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 
www.baanjomyut.com/library_2/extension-3/art_history/05.html 

ภาพที ่8 ภาพเครื่องประดับ 
 

ภาพที่ 9 ภาพเครื่องประดับที่ท าลอกเลียนแบบธรรมชาติ 
ภาพซ้ายคือเมล็ดทับทิมวัตถุดิบทางธรรมชาติ ภาพขวาคืออัญมณีทับทิมวัสดุทาง

อุตสาหกรรม 
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เครื่องประดับที่ท าเลียนแบบ 
 อุตสาหกรรมเครื่องประดับ ที่มีการท าลอกเลียนแบบนั้นมีทั่วโลกด้วยการใช้ขบวนการผลิต
ทางวิทยาศาสตร์ด้วยสารเคมีต่างๆ สร้างส่วนผสมเพื่อที่จะลอกเลียนแบบธรรมชาติ ทั้งสีสัน ผื้นผิวเพ่ือ
ความงาม ได้ถูกสร้างขึ้นได้อย่างเสมือนวัสดุที่เกิดขึ้นในธรรมชาติได้อย่างแนบเนียน ทั้งนี้ก็เพ่ือยืด
ระยะเวลาของการคงอยู่ในความเป็นวัตถุความนานให้ยาวนานที่สุดแต่ยังคงรูปแบบลักษณะความงาม
จากธรรมชาติ ที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือ ระยะเวลาและคุณสมบัติ
บางอย่างที่ไม่เหมาะสมจะน ามาท าเป็นเครื่องประดับ เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ 

 ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้วัสดุนี้มาสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือแสดงความหมายถึงความ”
เสมือน”แต่ก็ไม่ใช่ของจริง 

ข้อมูลเชิงวิชาการทางวิทยาศาสตร์ 
การย่อยสลายทางชีวภาพ5 ผักและผลไม้เป็นอาหารสดและเป็นวัตถุดิบ ซึ่งใช้เพ่ือการแปรรูป

อาหาร ผักและผลไม้เป็นอาหารที่เสื่อมเสียง่าย (perishable food) เนื่องจาก มีปริมาณน้ าสูง มี
สารอาหารที่เหมาะสมกับการเจริญของจุลินทรีย์ การเสื่อมเสียของผัก และผลไม้สดแบคทีเรียที่พบใน
ผักและผลไม้ที่เป็นโรคพืช และเป็นสาเหตุให้ผักผลไม้เน่าเสีย ได้แก่ แบคทีเรียที่ต้องการอากาศ 
( aerobic bacteria) เ ช่ น  Pseudomonas, Xanthomonas, Erwinia, Bacillus, 
Chromobacterium และ  พบแบคที เ รี ย ที่ ส ร้ า ง ก รด แล็ ก ทิ ก  ( lactic acid bacteria) เ ช่ น 
Streptococcus, Lactobacillus, Leuconostoc รวมทั้งแบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์ม (coliform) ซึ่ง
เป็นดัชนีบ่งชี้สุขลักษณะการเกษตร เช่น Escherichia coli, Enterobacter แบคทีเรียที่เกิดจากการ
สัมผัสของมนุษย์ เช่น Staphylococcus รวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรีย (bacterial spore) ของ 
Clostridium และ Bacillus ที่อยู่ในดิน และฝุ่นละอองในอากาศแบคทีเรียก่อโรค เช่น Escherichia 
coli, Salmonella, Listeria monocytogenes รา (mold)  

ความเป็นกรด-ด่างลดต ่าลง เนื่องจากกรดอินทรีย์ที่จุลินทรีย์สร้างขึ้น เช่น กรดแล็กทิก (lactic acid) 
กรดแอซีติก (acetic acid)เนื้อสัมผัสนิ่ม เน่าเละ เนื่องจากจากแบคทีเรียมีเอนไซม์เพกทิเนส 

                                           
5 การเสื่อมเสียของผกัและผลไม้ 
เรียบเรียงโดย: ผศ.ดร.พิมพ์เพญ็ พรเฉลิมพงศ์ ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ 

ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์ ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์ 

ตรวจทานโดย: ผศ.ดร.พิมพ์เพญ็ พรเฉลิมพงศ์ ผศ.ดร.พิมพ์เพญ็ พรเฉลิมพงศ์ 

ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์ ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์ 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2879 
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(pectinase) แบคทีเรีย เช่น Pseudomonas ซึ่งย่อยสลายสารเพกทิน มีกลิ่นหมัก จากการหมักของ
ยี ส ต์ ใ ห้ เ กิ ด เ อทิ ล แ อ ล ก อ ฮ อล์ Alternaria, Botrytis, Aspergillus, Fusarium, Penicillium, 
Rhizopus, Geotricum เป็นต้น มีลักษณะเป็นเส้นใยปกคลุมผิวของผลไม้ เช่น ส้ม มะนาว ยีสต์ 
(yeast)การเสื่อมเสียของผักผลไม้เนื่องจากสาเหตุทางกายภาพ 

ผักและผลไม้เป็นเนื้อเยื่อพืชที่อวบน้ า จึงการเสื่อมเสียได้ง่ายเนื่องจากแรงทางกายภาพที่มี
สาเหตุมาจากแรงกล (mechnical damage) ได้แก่ แรงการกระแทก แรงอัด แรงเจาะ การกัดกินของ
แมลง  นอกจากนี้ การงอกของพืชหัว เช่น หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง ก็จัดเป็นการเสื่อมเสียทางกายภาพ 
เพราะสารอาหารเ ช่น สตาร์ช และน้ าตาล ในหัวพืชถูกน าไปใช้ระหว่างการงอก ท าให้รสชาติและ
ลักษณะเนื้อสัมผัส เสียไปการเสื่อมเสียของผักและผลไม้เนื่องจากสาเหตุทางกายภาพ ยังเป็นสาเหตุ
ส าคัญที่ท าให้เกิดการเสื่อมเสียของผักผลไม้ต่อเนื่องจากสาเหตุทางเคมีและจุลินทรีย์ต่อไปได้อีก 
เนื่องจากบาดแผลจากรอยแตกหัก หรือรอยช้ า ซึ่ งอาจป้องกันได้ด้วยการใช้วัสดุป้องกันการสั่น
กระแทก การเสื่อมเสียทางกายภาพยังเร่งให้สารอาหาร ท าปฏิกิริยากับเอนไซม์หรือท าปฏิกิริยากันเอง
กับสภาพแวดล้อม เช่น ออกซิเจน หรือ ความชื้นในบรรยากาศได้ง่ายอีกด้วย 

จากข้อมูลเชิงวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ท าให้ข้าพเจ้าเกิดความคิดที่ตรงตามประเด็นที่ได้
เขียนไว้ข้างตนว่า “ความจริงของการด ารงอยู่และความส าคัญของทุกๆสิ่งที่มีชีวิตที่ตั้งอยู่ และเมื่อ
ทุกๆสิ่งมาถึงการเสื่อมสลาย มักจะมีคุณค่าทั้งก่อนและหลังเวลาที่พ้นผ่าน ท าให้พบกับความ
เปลี่ยนแปลงในขณะที่ยังต้องด ารงชีวิตอยู่คือสิ่งส าคัญ”6 นั้นก็คือในขณะที่ตัววัตถุความงามก าลังย่อย
สลาย หากพิจรณาถึงขบวนการการย่อยสลายข้างต้น จะเห็นได้ว่าได้เกิดสิ่งมีชีวิต ที่เรียกว่าแบคทีเรีย 
รา จุลินทรีย์ อ่ืนๆอีกมากมาย 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                           
6   บทท่ี 1 หน้า 2 บรรทดัท่ี 22 เป็นต้นไป 

*วิทยานิพนธ์ความงามของวตัถท่ีุแท้จริง 

ภาพที่ 10 ภาพเชื่อราในผลไม้ 
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ค่านิยมทางเพศตามสังคมและวัฒนธรรมไทย 7 
บรรทัดฐานทางครอบครัวและสังคม ค่านิยมทางเพศตามสังคมและวัฒนธรรมไทย ในอดีตมี

ความแตกต่างจากในปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากในอดีตบุตรหลานจะถูกปลูกฝังโดยการอบรม
เลี้ยงดูให้เคารพเชื่อฟังค าสั่งสอนของบิดามารดาอย่างเคร่งครัด วิถีชีวิตตลอดจนวิธีการด าเนินชีวิต
จะต้องอยู่ในขอบเขตที่ทางครอบครัวได้วางเอาไว้ รวมทั้งปัจจัยทางสังคมและสภาพแวดล้อมก็ยังไม่
เอ้ืออ านวยอย่างเช่นปัจจุบัน ค่านิยมทางเพศในอดีตมีลักษณะดังนี้ 

ปัจจุบันสภาพครอบครัวและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้หญิงต้องท างานหาเลี้ยงครอบครัว
เช่นเดียวกับผู้ชาย ส่วนภาระหน้าที่การดูแลบ้านและการเลี้ยงดูบุตรก็ยังคงเป็นหน้าที่ของผู้หญิง
เช่นเดิม ทั้งนี้ ผู้หญิงสามารถได้รับการศึกษาในระดับสูงๆ ได้เช่นเดียวกับผู้ชาย ผู้หญิงมีสิ ทธิ์ที่จะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและโต้แย้งในกรณีต่างๆ ได้ เนื่องจากได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกัน ท าให้มี
โอกาสมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเพศ เช่น การเลือกฝ่ายชายที่จะมาเป็นคู่ครอง การขอหย่าถ้าแต่งงานไป
แล้วไม่มีความสุข การเป็นผู้น าครอบครัว เป็นต้น  

สภาพแวดล้อม 
สภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันมาก ในปัจจุบันมีสิ่งยั่วยุ สถานบันเทิงเริงรมย์

ต่างๆ ศูนย์การค้า ปัญหาสารเสพติด และความรุนแรง ซึ่งส่งผลให้วัยรุ่นอาจใช้ชีวิตที่หลงผิด จนอาจ
ก่อให้เกิดเป็นปัญหาอาชญากรรมทางสังคมได้ ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี ยากจน ไม่มีโอกาสศึกษาต่อ 
ต้องหาเลี้ยงชีพโดยไม่สุจริต เกิดความฟุ้งเฟ้อเพ่ือต้องการให้ตนเองทัดเทียมกับผู้อ่ืน และในที่สุดก็เกิด
ค่านิยมทางเพศท่ีผิดๆ เช่น การมีความคิดว่า การขายบริการทางเพศเป็นสิ่งที่หารายได้ให้แก่ตนเองได้
อย่างรวดเร็ว เป็นต้น  

                                           
7 บ้านจอมยทุธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 25 
https://www.baanjomyut.com/library_3/extension-5/sexual_values/02.html 

ภาพที่ 11 เชื้อราก่อโรคในพืช-Melampsora-lini-10 
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สื่อเทคโนโลยี 
ความก้าวหน้าและรวดเร็วของสื่อเทคโนโลยี อาจเป็นสาเหตุของการท าให้เกิดค่านิยมทางเพศ

ที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากวัยรุ่นสามารถติดต่อหรือคบเพ่ือนต่างเพศที่ไม่เคยรู้จักกันได้ง่าย เพียงแต่
โทรศัพท์หรือใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อในการติดต่อกัน หากใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือคุยกับบุคคลที่ไม่
หวังดีด้วย อาจก่อให้เกิดปัญหาการถูกล่อลวงหรือปัญหาในทางไม่ดีอ่ืนๆ ตามมา  

 เมื่อสังคมพัฒนามากขึ้นด้วยเทคโนโลยีและการการสื่อสารที่จะได้รับข้อมูลที่หลายหลายมาก
ขึ้นทั้งทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป เกิดเป็นการย้อนแย้งกันถึงเสรีภาพในการแสดงออกทางเพศ
สภาพและวิถีที่หลากหลาย กับวัฒนธรรม ความเชื่อและศาสนาที่ยังคงไม่ได้พัฒนาและการให้เสรีภาพ
ทางความคิดและการเห็นต่างในบางสังคมที่ มีความเชื่อทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ จึงไม่สามารถแสดง
ความเป็นตัวตนที่แตกต่างจาก สิ่งที่สังคมก าหนดเกิดเป็นความอึดอัดและกดดัน และเป็นปัญหาอ่ืนๆ 
ตามมาอีกมากมาย ซึ่งประเด็นข้างด้นสะท้อนให้เห็นถึงอ านาจของการแสดงออกทางเพศสภาพและ
เพศวิถีที่ต่างออกไป ถึงความขวนขวายหาพ้ืนที่การแสดงออกอย่างอิสระ เกิดเป็นสภาวะในอุดมคติ
บางอย่างที่สะท้อนปัญหาดังกล่าว 

พุทธปรัชญา (Buddhism)8 
พุทธปรัชญาการศึกษา มาจากค าว่า Buddhishic Philosophy of Education ซึ่งได้แนวคิด

มาจากพระพุทธศาสนา (Buddhism) จากพระธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธจ้า และปรัชญา
การศึกษาอ่ืนๆ การศึกษาในพุทธปรัชญา คือ การศึกษาเพ่ือให้เข้าใจความจริง เข้าใจความหมายของ
ชีวิต ทั้งด ารงชีวิตให้สอดคล้องสัมพันธ์กับความจริง  

พุทธปรัชญา ได้น าหลักเหตุและผลไปวิเคราะห์และอธิบายความจริงและความเป็นไปของสิ่ง
ทั้งหลายในโลก ได้ชี้แนะให้ทราบว่าอะไรคือความเป็นเลิศ หรือความดีที่พ่ึงปรารถนาในชีวิต และจะ
ศึกษาปฏิบัติให้เป็นผลได้อย่างไร  
ลักษณะของพุทธปรัชญา   

หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว ได้ทรงแสดงหลักธรรมให้เห็นถึงความเป็นศาสนาที่
สมบูรณ์ด้วยเหตุผล หลักจริยธรรมที่สามารถปฏิบัติได้จริง โดยทรงวางหลักง่าย ๆ ของการด าเนินชีวิต
เอาไว้ ซึ่งพอจะประมวลลักษณะเด่น ๆ ของพุทธปรัชญาได้ดังนี้ 
- หลีกเลี่ยงที่จะโต้แย้งทางปรัชญา เช่นปัญหาทางอภิปรัชญาที่เรียกว่า อัพยากตปัญหา เป็นต้น  มี
จุดเริ่มต้นแบบทุนิยม (ทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้น) 
- และจบลงที่สัจนิยม มีลักษณะเป็นสัจจนิยมฯ กรรม คือ การกระท าด้วยตนเอง 

                                           
8 https://www.gotoknow.org /posts/558430 
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- เป็นแบบปฏิบัตินิยม คือ  อริยสัจ ๔ มรรค ๘ หรือมัชฌิมาปฏิปทา  ปฏิจจสมุปบาท (กฎสากลใน
ธรรมชาติ)  

ความเป็นปรัชญาที่แท้จริง อยู่ที่ความสงสัยใคร่รู้ในสรรพสิ่งรอบตัวมนุษย์ แล้วไม่หยุดอยู่แค่
ความสงสัยเท่านั้น หากแต่มุ่งแสวงหา ค้นคว้าหาค าตอบในเรื่องที่ตนสงสัยนั้น กล่าวให้ชัดขึ้น ก็คือ 
หากเห็นว่า เรื่องใดเป็นปัญหา แล้วสงสัยว่าท าไมจึงเกิดปัญหานั้นขึ้น และจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร 
จากนั้น จึงเข้าสู่กระบวนการแสวงหาค าตอบนั้น ๆที่นับพุทธปรัชญาเป็นปรัชญาระบบหนึ่ง ก็ด้วย
เหตุผลที่ว่านี้ เพราะจุดเริ่มต้นแห่งพุทธปรัชญาอยู่ที่ความสงสัยในความจริงของชีวิตที่เกิดขึ้นแก่
เจ้าชายสิทธัตถะในขณะยังมิได้เสด็จออกผนวช กล่าวคือ ทรงเล็งเห็นถึง ความแก่ ความเจ็บ และ
ความตายเป็นปัญหาของชีวิตมนุษย์ และได้ตั้งค าถามกับพระองค์ว่า จะหลุดพ้นจากความแก่ ความ
เจ็บและความตายนี้ได้อย่างไรหรือไม่ จากนั้น จึงทรงอุทิศเวลาและชีวิตเพ่ือแสวงหาค าตอบที่ว่านี้จน
ได้ค าตอบ ทั้งยังทรงค้นพบมรรคาสู่ความหลุดพ้นจากสภาวะดังกล่าวนั้นด้วย  พุทธปรัชญาจึง
ก่อก าเนิดข้ึน และได้รับการน าสืบมาจนกระทั่งปัจจุบัน 

สรุปประเด็นเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัย เมื่อสังคมไทยของเราเกิดขึ้นบนแบบแผน
และโครงสร้างที่ก าหนดไว้ ตั้งแต่การเลี้ยงดูปลูกฝังในครอบครัว สู่ชุมชนที่อาศัยร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ 
ถึงความเป็นลักษณะเฉพาะของสิ่งแวดล้อม บ้างเป็นชุมชนที่เงียบสงบ บ้างเป็นชุมชนที่มีปัญหาเรื่อง
ยาเสพติด และอ่ืนๆอีกมากมาย แต่ในทุกๆชุมชนหรืออาจร่วมไปถึงทั่วโลก เรื่องเสรีภาพของการเป็น
มนุษย์ในปัจจุบัน ถูกร้องเรียกถึงโอกาสที่เราทั้งหลายจะยอมรับในความแตกต่าง ทั้งเพศ เชื้อชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรมการเป็นอยู่ถึงความเท่าเทียมกันของมนุษย์ในทุกๆด้าน แต่ก็ยังคงอยู่ในคุณธรรม 
จริยธรรมอันดีงามที่สังคมก าหนดไว้เป็นสิ่งสากลของมวลมนุษย์ชาติ นั่นคือข้อกฎหมายที่มีไว้ควบคุม
พฤติกรรมชั่วร้ายซึ่งเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ และคงส่งเสริมการท าความดีช่วยเหลือ
เพ่ือมนุษย์ด้วยกันเอง แต่เราก็ไม่สามารถปฎิเสธได้ถึงความหลากหลายของมนุษย์ความจริง ของความ
ดีความเลว เห็นด้วยหรือเห็นต่าง  เราเพียงต้องยอมรับในความต่างเพ่ือความสมดุลของการด ารงอยู่ 
และเข้าใจในการมีชีวิตอยู่ทุกขณะ ตั้งแต่ เกิดขึ้นมา ด ารงชีวิต และสุดท้ายที่ทุกคนจบลงเชกเช่นกันก็
คือความตาย 
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บทที่ 3 
การพัฒนาและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 

ขั้นตอนการประมวลความคิด 

การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าคือการน าวัสดุสองสิ่งมาผ่านขบวนการประดิษฐ์ ตัดแต่งเพ่ือให้เกิด
เป็นรูปทรงใหม่ตามความคิดสู่จินตนาการและการรับรู้ด้วยสัญชาติญาณและสามัญส านึกภายในจิตใจ
ของผู้ชมผลงาน ถึงประเด็นความงามที่แท้จริงของวัตถุที่ว่าด้วยความงามและสะท้อนให้เห็นนัยยะ
คุณค่าของความหลากหลายทางเพศในธรรมชาติ โดยวัสดุสองสิ่งที่น ามาสื่อคือ 

1. วัสดุธรรมชาติ (Organic) 
2. วัสดุทางด้านอุตสาหกรรมความงาม (Jewelry) 

โดยน าวัสดุที่มีความต่างกันเพ่ือสะท้อนให้เห็นความเป็นรูปธรรมและนามธรรม กล่าวคือรูปธรรมคือ
วัตถุ นามธรรมคือความงามและช่วงเวลาที่จะแสดงให้เห็นสาระส าคัญที่ซ่อนไว้ในตัวผลงาน ด้วย
วิธีการน าเสนอผ่านสื่อเช่น ภาพถ่าย,วีดีโอ หรือการเก็บรักษาผลงานให้นานที่สุดเท่าที่จะท าได้เช่นการ
เก็บไว้ในพัสดุสุญญากาศ ภาชนะอ่ืนๆ  

ขั้นตอนการเลือกวัสดุ 
การใช้วัสดุ 2 ประเภทที่จะน ามาสร้างสรรค์ 

1. ผักและผลไม้ ที่จะน ามาใช้ในการตัดแต่งต้องมีรูปทรงที่สามารถก่อเกิดจินตนาการและให้
นัยยะของความเป็นสัญลักษณ์ทางเพศ เพ่ือให้เป็นรูปทรงใหม่ และค านึงถึงเนื้ อข้างใน
ของผลไม้ว่าสามารถน ามา ตัดแต่งและปักเพ่ิมเติมได้หรือไม่ รวมไปถึงเวลาในการย่อย
สลายไม่ช้าหรือเร็วเกินไปที่จะสามารถบันทึกภาพและวีดีโอได้ 

2. ลูกปัดและเครื่องประดับ  ค านึงถึงสีสัน ขนาดรูปทรงและพ้ืนผิวของวัสดุที่คล้ายคลึง
รูปทรงในธรรมชาติ ให้มีความล้อกันในรูปทรงและพ้ืนผิว  

ขั้นตอนการเก็บรักษาและแสดงผลงาน 
1. พัสดุหรือกล่องที่ใช้ในการเก็บรักษาและแสดงงานต้องเป็นสุญญากาศ เก็บกลิ่นเพราะตัว

ผลงานมีการย่อยสลาย จากรา ,จุลินทรีย์,แบคทีเรีย 
2.  ผลงานมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงต้องมีการบันทึกภาพและวีดีโอเพ่ือเป็นสื่อและ

ผลงานระยะยาว หลังจากท่ีผลงานย่อยสลายไปถึงจุดสุดท้าย 
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อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
1. ผักและผลไม้สด 
2. ลูกปัดและวัสดุความงามเช่น ไข่มุก,เพชร,พลอย,เลื่อม (เสมือนจริง) 
3. ผ้าลูกไม้ ,ผ้าขนสัตว์ 
4. เข็มมุด,ตะปูเข็ม 
5. มีดแกะสลัก,มีดเล็ก 
6. พัสดุ ภาชนะหรือกล่องสุญญากาศ 
7. เครื่องมือบันทึกภาพ เช่นกล้องวีดีโอ,กล้องถ่ายภาพ 
8. กล่องกรองแสงส าหรับไว้ถ่ายภาพและวีดีโอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 ภาพผักและผลไม้สด 

 

 

 

ภาพที่ 13 ภาพเข็มมุดลูก,ปัดและวัสดุความงาม,ผ้าลูกไม้ ,ผ้าขนสัตว์ 
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ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
1. การน าผลไม้จากรูปทรงเดิมโดยไม่ได้ตัดแต่งชุดที่ 1  เปลี่ยนรูปทรง  

 
 

ภาพที่ 14 ภาพมีดแกะสลัก,มีดเล็ก,พัสดุ ภาชนะหรือกล่องสุญญากาศ 

 

ภาพที่ 15 กล่องกรองแสงส าหรับไว้ถ่ายภาพและ
วีดีโอ 

 

ภาพที่ 16 ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
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2. ผลงานชุดที่ 2 มีการสร้างสรรค์โดยการตัดแต่งรูปทรงให้เป็นรูปทรงใหม่ซ่อนนัยยะของ
รูปทรงทางเพศ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 17 ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
(การบรรจุผลงาน) 

 

ภาพที่ 18 ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
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3. บันทึกภาพผลงานหลังจากระยะเวลาผ่านมาจนเกิดการเปลี่ยนไปสู่การย่อยสลายเป็นครั้ง
สุดท้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19 ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
(การบรรจุผลงาน) 

 

ภาพที่ 20 ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน (บันทึกภาพถ่าย) 
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 ในการสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละชิ้นมีการเปลี่ยนวิธีการติดตั้งเพ่ือที่จะน าเสนอแตกต่างกันไป
ตามเนื้อหาในแต่ละชุดผลงาน แต่ยังคงรูปแบบและเทคนิควิธีการวัสดุที่เป็นธรรมชาติและวัสดุ
อุตสาหกรรมความงามไว้ 

  

ภาพที่ 21 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน (บันทึกภาพถ่าย) 

 

ภาพที่ 22 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน (บันทึกภาพถ่าย) 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์และการพัฒนาผลงาน 

 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “ความงามและความจริงของวัตถุ” เป็นการ
สร้างสรรค์ผลงานต่อเนื่องมาจากผลงานชุด “มิติอารมณ์แห่งความในเพศสภาพ” ซึ่งมีเนื้อหาและ
ความสัมพันธ์กันในเรื่องของการพูดถึงความงามของเรื่องเพศ ผ่านแรงบันดาลใจที่ได้รับจากธรรมชาติ 
จึงได้เกิดการสร้างผลงานที่อยู่ในความคิดที่ว่าด้วยเรื่องความงามจากผลงานชุด “มิติอารมณ์แห่งความ
ในเพศสภาพ” ได้กล่าวถึงสภาวะและความรู้สึกภายในจิตใจของตัวข้าพเจ้าเอง ความรู้สึกท่ีกดดันจาก
สภาพสังคมรอบข้างทั้งด้านวัฒนธรรม และครอบครัวที่ยากจะแสดงออกทางเพศ ในความเป็นเพศ
สภาพที่แตกต่างไม่ใช่ชายและหญิงที่ต้องแอบแฝงเอาไว้ จากผลงานชุดแรกที่ได้สร้างสรรค์ไป
กลายเป็นต้นแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นเป็นค าถามที่ได้รับมาจากสังคมภายนอกที่ว่า ชายและหญิงถือเป็น
เพศอ านาจทางสังคมที่พ่วงมาด้วยภาระหน้าที่และบทบาททางสังคม หนึ่งหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่และส าคัญ
ที่สุดดูเหมือนจะคือ การสืบพันธ์เป็นทั้งหน้าที่ทางสังคมและและถูกต้องตามธรรมชาติสร้างขึ้นหาก
เป็นดังกล่าว แล้วเพศทางเลือกที่เกิดขึ้นอย่างหาค าจ ากัดความไม่ได้ ถือเป็นความผิดปกติในธรรมชาติ
หรือไม่เพียงเพราะเค้าทั้งหลายไม่สามารถสืบพันธ์เพ่ือด ารงเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้  

 จากประเด็นดังกล่าวท าให้ข้าเจ้าได้ศึกษาค้นคว้า วิทยานิพนธ์เรื่อง “ความงามและความจริง
ของวัตถุ” เพ่ือหาความจริงของชีวิตและการด ารงอยู่ ผ่านวัตถุและความงามจากธรรมชาติ สู่จริยธรรม 
จนถึงสุนทรียะและพุทธปรัชญา  

 ข้าพเจ้าจึงได้ตั้งต้นการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการใช้วัตถุ เพราะวัตถุคือสิ่งที่สามารถแสดงทุก
อย่างได้อย่างมีเนื้อหาและหน้าที่ของมันเอง การเริ่มต้นจากวัตถุแห่งความงามคือสิ่งที่สะท้อนความ
เป็นเพศสภาพของข้าพเจ้าอย่างมีนัยยะ การทดลองเสาะหาการอยู่คู่กันของ รูปธรรมและนามธรรมคือ
แนวความคิดของข้าพเจ้า เพราะเหมือนที่ได้กล่าวไปแล้วว่าวัตถุมีทั้งเนื้อหาและหน้าที่เปรียบได้ดัง
รูปธรรมและนามธรรม ยกตัวอย่างเช่น รูปธรรมของนาฬิกาคือ หน้าปัดและเข็มนาฬิกา ส่วนนามธรรม
ของมันก็คือการบอกช่วงเวลาที่เปลี่ยนผันไปอย่างไม่มีวันจบสิ้น 
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ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่1 

 ในการสร้างผลงานในช่วงระยะแรก ได้มีการใช้วัสดุที่มีความหลากหลายแต่ยังคงให้อยู่ใน
รูปแบบของวัสดุสองชนิดที่มีความแตกต่างกันทางความรู้สึกที่ได้รับเช่น แข็งกับนิ่ม  เย็นกับร้อน หรือ
วัตถุที่เป็นรูปธรรมมีเนื้อหาสาระและภาพจ าที่ชัดเจนเป็นวัตถุที่มีภายในและภายนอก มีข้างหน้าข้าง
หลัง ข้างบนข้างล่างเพื่อพูดถึงการปกปิดและซ่อนสภาวะนามธรรมบางอย่างไว้ เช่นกระเป๋า เก้าอ้ี โต๊ะ 
เสื้อผ้า โดยน ามาอยู่คู่กับผลงานศิลปะนามธรรมที่สร้างขึ้นจากวัสดุที่เป็นผ้าซึ่งเป็นการผสมผสาน
เทคนิคงานชุดเก่า เพ่ิมเติมมุมมองและเนื้อหาของการหาค าตอบการเกิดขึ้นของความเป็นเพศสภาพ
และบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

 

 

 
 

ชื่อผลงาน  The Object Top Front Inside 
เทคนิค วัสดุสื่อผสม 

ขนาดผลงาน แปรผันตามพ้ืนที่ 
 
 
 

ภาพที่ 23 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 
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ภาพที่ 24 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 
ชื่อผลงาน  The Object Top Front Inside 2 

เทคนิค วัสดุสื่อผสม 
ขนาดผลงาน แปรผันตามพ้ืนที่ 

 

ภาพที่ 25 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 
ชื่อผลงาน  The Object Top Front Inside 2 

เทคนิค วัสดุสื่อผสม 
ขนาดผลงาน แปรผันตามพ้ืนที่ 
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ภาพที่ 26 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 
ชื่อผลงาน  The Object Top Front Inside 3 

เทคนิค วัสดุสื่อผสม 
ขนาดผลงาน แปรผันตามพ้ืนที่ 
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ภาพที่ 27 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 
ชื่อผลงาน  The truth Beauty of Fruits 

เทคนิค วัสดุสื่อผสม 
ขนาดผลงาน แปรผันตามพ้ืนที่ 
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ภาพที่ 28 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 (เริ่มย่อยสลาย) 

ชื่อผลงาน  The truth Beauty of Fruits 
เทคนิค วัสดุสื่อผสม 

ขนาดผลงาน แปรผันตามพ้ืนที่ 
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การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 
 
 ในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุด “ความงามและความจริงของวัตถุ” เป็นการเลือกเอาวัสดุที่
ได้ท าการศึกษาทดลองถึง สภาวะความเป็นรูปธรรมและนามธรรม การรับรู้ได้ถึงประเด็นของการอยู่
รวมกันของวัตถุที่ต่างสถานะและหน้าที่ เป็นการอยู่อย่างลงตัวบ้าง ขัดแย้งบ้าง และในชุดผลงานที่ 3 
ที่ข้าพเจ้าได้ทดลองปะติดลูกปัดลงไปบนต้นไม้ในกระถางจากนั้นก็ได้เฝ้าดูถึงวันเวลาที่ผ่านไป มัน
ค่อยๆเหี่ยวเฉาตายไปแต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือลูกปัด การวิเคราะห์ผลงานชิ้นนั้นท าให้ข้าพเจ้าได้รับค าตอบ
ของการมีอยู่ของวัตถุรูปธรรมและนามนาม การเข้าใจถึงความเป็นเพศสภาพและการด ารงอยู่ในบริบท
ของสังคม ว่าไม่ใช่การปิดบัง แอบซ่อนที่จะมีอยู่ในสังคม แต่สาระส าคัญของการด ารงอยู่คือสูญสิ้น ดับ
สลายไปนั่น คือความงามท่ีแท้จริงของวัตถุ รวมถึงมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ  

 ข้าพเจ้าจึงได้เริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยการใช้วัสดุธรรมชาติ ร่วมกับวัสดุอุตสาหกรรมความ
งามทางอุตสาหกรรมจากงานชุดเก่าๆมารวม เริ่มจากการใช้ พืชผักผลไม้สดและปะติดลูกปัดลงไป 
จากนั้นเฝ้าดูผลงานที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวันเกิดการย่อยสลาย เกิดเป็นเชื้อรามากมาย จึงได้เกิ ด
แนวความคิดเชิงปรัชญาขึ้นมาอีกในกระบวนการระหว่างทางก่อนเสื่อมสลาย จากนั้นก็สรุปผลงาน
ด้วยการถ่ายภาพและวีดีโอเพ่ือบันทึกภาพสุดท้ายก่อนที่มันจะดับสูญไป 

 ผลงานทั้ง 4 ชุดต่อไปนี้ได้คงเทคนิควิธีการและวัสดุที่น ามาท าให้กลายเป็นวัตถุแห่งความงาม
ที่แท้จริงด้วยการใช้ ผักผลไม้และลูกปัดแต่สิ่งที่พัฒนาและแตกต่างกันไปในแต่ละชิ้นคือ วิธีการ
น าเสนอในรูปแบบต่างๆเพ่ือน าไปสู่การเข้าใจถึง ความงามที่แท้จริงของวัตถุนั้นคือการเสื่อมสลายไป
อย่างสมบูรณ์แบบ 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 29 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่  1 
ชื่อผลงาน  The truth Beauty of the Objects 1 

เทคนิค วัสดุสื่อผสม 
ขนาดผลงาน แปรผันตามพ้ืนที่ 
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ภาพที่ 30 ภาพการน าเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์ชุดที่  1 
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ภาพที่ 31 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่  1 

 

 

ภาพที่ 32 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่  1 

ชื่อผลงาน  The truth Beauty of the Objects 1 
เทคนิค วัสดุสื่อผสม 

ขนาดผลงาน แปรผันตามพ้ืนที่ 
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ภาพที่ 33 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่  1 

 

ภาพที่ 34 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่  1 
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ภาพที่ 35 ภาพการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่  1 

 

ภาพที่ 36 ภาพขณะย่อยสลายผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่  1 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 37 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่  2 
ชื่อผลงาน  The truth Beauty of the Objects 2 

เทคนิค วัสดุสื่อผสม 
ขนาดผลงาน แปรผันตามพ้ืนที่ 

 

ภาพที่ 38 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 
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ภาพที่ 39 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 
 

ภาพที่ 40 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 
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ภาพที่ 41 ภาพการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่  2 

 

ภาพที่ 42 ภาพการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่  2 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 43 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่  3 
ชื่อผลงาน  The truth Beauty of the Objects 3 

เทคนิค วัสดุสื่อผสม 
ขนาดผลงาน แปรผันตามพ้ืนที่ 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 44 ภาพการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่  4 
 
 

ภาพที่ 45 ภาพการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่  4 
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ภาพที่ 46 ภาพขณะย่อยสลายผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่  4 
 

ภาพที่ 47 ภาพขณะย่อยสลายผลงาน
วิทยานิพนธ์ชุดที่  4 
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ภาพการประมวลผลงาน จากภาพบันทึกวีดีโอ ไทม์แล็ป (Time-lapse Video ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(จากภาพตัวอย่างเป็นการประมวล ที่ต่างเวลากันประมาน 3 ชม.) 
เป็นการแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของผลงานเป็นระยะเวลา 1 อาทิตย์เพ่ือต้องการสื่อให้เห็น

การ เปลี่ยนแปลงของวัตถุตั้งแต่อยู่ในจุดที่สมบูรณ์แบบระยะที่1 สู่ขบวนการย่อยสลายเกิดเป็นเชื้อรา 
ระยะที่2 และสุดท้ายคือการสลายกลายเป็นจุรินทรีย์ ในระท่ี3  

จากการเร่งความเร็วของระยะการเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้รับรู้ถึงความงามที่เกิดขึ้นใน
ขบวนการย่อยสลาย สะท้อนให้ข้าพเจ้าได้ตะหนักถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ และความงามที่เกิดขึ้ น
ตอนด ารงอยู่ ไปสู่จุดสุดท้ายของชีวิตเมื่อมีสิ่งหนึ่งดับสลายย่อมเกิดสิ่งใหม่ข้ึนมาทดแทนเสมอ 

*ที่อยู่ของวีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=EAdflB48_lk&feature=youtu.be 

ภาพที่ 48 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่  4 
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ภาพที่ 49 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่  4 
ภาพบันทึกจากวีดีโอไทม์แล็ป ภาพระยะที่1 ภาพที่1 
 

ภาพที่ 50 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่  4 
ภาพบันทึกจากวีดีโอไทม์แล็ป ภาพระยะที่2 ภาพที่ 1,000 

 

ภาพที่ 51 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่  4 
ภาพบันทึกจากวีดีโอไทม์แล็ป ภาพระยะที่ 3 ภาพที่ 1,900 
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บทที่ 5  
บทสรุป 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ความงามและความจริงของวัตถุ/ The truth and 
Beauty of the Objects” ได้มีประเด็นที่เกิดขึ้นอยู่สามประเด็นหลักๆที่เชื่อมโยงเนื้อหากันอยู่คือ 
วัตถุความงามที่สะท้อนเรื่องเพศที่แตกต่างของตัวข้าพเจ้าเองถึงความมีคุณค่าในการใช้ชีวิตในสังคม
จากการตั้งค าถามถึงสถานะภาพด ารงอยู่ของชีวิตทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ถึงคุณค่าอันดีงามที่แท้จริงว่า
คือสิ่งใด สะท้อนไปถึงบริบทของเพศวิถีกับสังคมและวัฒนธรรม ว่าเพศทางเลือกที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้
ถือเป็นความผิดปกติทางธรรมชาติหรือไม่ เค้าเหล่านี้เป็นจุดด่างพร้อยของสังคมหรือป่าว เพียงเพราะ
ไม่สามารถท าตามความคาดหวังสูงสุดของมนุษย์ได้นั่นคือการสืบพันธุ์เพ่ือด ารงอยู่  

จากประเด็นข้างต้นมาสู่การสร้างสรรค์ศิลปะ เพียงหวังว่าศิลปะคือการแสดงออกความ
เป็นอัตลักษณ์ จากสภาวะจิตใจภายในได้อย่างอิสระมากที่สุด จากการศึกษาค้นคว้าถึงความเป็น
รูปธรรมและนามธรรมของวัตถุความงามที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น จึงท าให้รู้ว่าที่สุดแล้วไม่มีสิ่งใดยั่งยืนเมื่อ
จับต้องได้ย่อมดับสลาย จึงได้ค าตอบของชีวิตถึงคุณค่าที่แท้จริงว่า การรับรู้ตัวเองว่าเป็นเพศไหน ซึ่ง
อาจจะไม่ตรงตามเพศของร่างกายก็ได้ ถึงแม้เราจะไม่สามารถสืบพันธุ์ แต่สิ่งใดจะส าคัญเท่าการเรียนรู้
และเข้าใจในความเป็นเพศของแต่ละบุคคลและแสดงออกด้วยสุนทรียในการด ารงชีวิตนั่นคือ ความ
จริง ความดี ความงาม ที่เป็นตัวควบคุมให้เกิดความสุข จิตใจที่ อ่อนโยน และส่งเสริมให้เห็น
ความส าคัญของทุกสรรพสิ่ง จากต้นทางท่ีเราเข้าใจและต้องยอมรับจากสังคมที่ตีตราหน้าที่ของมนุษย์
ตั้งแต่เรายังไม่เกิด เราไม่อาจเปลี่ยนโครงสร้างที่ก าหนดมาในการใช้ชีวิตในสังคมได้ แต่สิ่งที่เรา
สามารถท าความเข้าใจได้คือ การเข้าใจชีวิต เราจึงจะด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข ปลายทางที่จะท าให้เรา
เห็นความจริงของการด ารงอยู่และความส าคัญของทุกๆสิ่งที่มีชีวิตที่ตั้งอยู่ และเมื่อมาถึงการเสื่อม
สลาย มักจะมีคุณค่าทั้งก่อนและหลังเวลาที่พ้นผ่าน ท าให้เราได้เข้าใจและยอมรับความเปลี่ยนแปลง
ในขณะที่เราก็ยังคงต้องด ารงชีวิตอยู่ต่อไป จนกว่าจะดับสลายไปอย่างสมบูรณ์นั่นก็คือความงามที่
แท้จริงของชีวิต 

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านและ ได้เข้า 
ใจถึงสาระส าคัญของการสร้างวัตถุแห่งความงามในรูปแบบงานศิลปะ ที่สื่อผ่านให้เห็นคุณค่าของการ
เปลี่ยนแปลง ความงามที่เรายึดติดเป็นเพียงมายา ที่สะท้อนไปถึงการตัดสินคนอ่ืนที่มีความแตกต่าง
จากตัวเราเอง ที่จะยอมรับ และเข้าใจในทุกสรรพสิ่งของการมีอยู่ ไม่ใช่แค่เพราะด ารงอยู่เ พ่ือตัวเอง 
แต่เราทั้งหลาย ก็เปรียบเสมือนสิ่งของหรือวัตถุที่สร้างขึ้นมาย่อมมีหน้าที่และ ความดีงามในตัวมันเอง 
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ชื่อ-สกุล จักรกฤษณ์ เสืออบ 
วัน เดือน ปี เกิด 8 มีนาคม 2536 
สถานที่เกิด 51 ม.6 ต.ส ามะโรง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
วุฒิการศึกษา ปวช. สาขาวิชาจิตรกรรม ที ่วทิยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี  

ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม แผนกวิจิตรศิลป์  
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 58 ซ.หลังวัดอนงค ์ถ. สมเด็จ เเขวงสมเด็จ  
เขต คลองสาน กทม 10600 

รางวัลที่ได้รับ 2561 –ได้รับคัดเลือกร่วมแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม (The best Art 
Thesis Exhibition    2018) ประจ าปี2561   
2561 -ร่วมโครงการ Thailand Biennale Krabi 2018 ที่จังหวัดกระบี่  
2561 -ร่วมโครงการศิลปินศิลปินสัญจรของ จังหวัดกระบี ่ 
2561 -ร่วมแสดงผลงานโครงการ “สาระ(ภาพ)”โดยภาควิชาจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2559: -ผ่านการอบรมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย 
ครั้งที ่7   
-รับคัดเลือกเข้าอบรมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย 
(บ้านด า) ครั้งที ่7  
2559: -ร่วมแสดงเอเชียพลัสครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “เฉิดฉายประกายแดด” 
2556:- เขียนภาพ porttiat“วัน       เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา
มหาราช” ณ หน้าวิทยาลัยเพาะช่าง  
2558: -เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง101” ครั้งที ่
8   
-ร่วมแสดงผลงาน นิทรรศการ“ ในหลวงกับพระเกจิ” ณ หอศิลป์เพาะช่าง   
-ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ“ศิลปะของพรรณไม้ในโครงการพระราชด าริ 
ของสมเด็จพระเทพฯ   
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