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การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในชุดนี้ มีจุดเริ่มต้นมาจากประสบการณ์ส่วนตัว การ

สูญเสีย ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เกิดขึ้น รูปแบบการด าเนินชีวิตที่ต่างออกไปจากอดีต ความโหยหา 
ความคิดถึง ความสุขความอบอุ่นที่ เคยเกิดขึ้นในชีวิตจริงที่มีในอดีต  ในสภาวะที่มีความรู้สึก
หลากหลายเหล่านั้น เมื่อข้าพเจ้าได้ท าการวิเคราะห์ ท าความเข้าใจ จึงเล็งเห็นถึงความเป็นจริงของ
ความเป็นไป ก่อเกิดเป็นการยอมรับ การรับรู้เหล่านั้นน ามาซึ่งกระบวนการตีความในการสร้างสรรค์
ศิลปะ ที่มีองค์ประกอบของประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึก เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในผลงาน ตั้งแต่
กระบวนการเลือกใช้วัตถุ หรือวัสดุต่างๆ สาระของวัตถุ ข้าวของเครื่องใช้อันมีความเชื่อมโยงกันกับ
มนุษย์ สถานที่ เรื่องราว เป็นโครงสร้างหลักทั้งทางความคิด และกระบวนการสร้างในผลงาน วัสดุอีก
ประเภทที่มีส าคัญคือร่วมกับวัสดุจากธรรมชาติ พืชพรรณ วัชพืช ที่ให้ความหมายอันทรงคุณค่าทั้ง
ตั้งแต่ลักษณะภายนอกที่มีทั้งความงาม รายละเอียด ความบอบบาง ส่งผลให้กระบวนการจัดการวัสดุ
จากธรรมชาติเหล่านี้ต้องใช้เทคนิคที่ละเอียดอ่อน เป็นเสมือนการพยายามเก็บรักษาคุณค่าของสิ่งนั้น
เอาไว้ อีกท้ังกระบวนการที่ต้องอาศัยความประณีตนั้นสามารถขับเน้นคุณค่าในเชิงสุนทรียภาพ อีกทั้ง
ข้าพเจ้ายังให้ความส าคัญกับพ้ืนที่เพ่ือให้วัตถุต่างๆ ที่ถูกประกอบสร้างด้วยความประณีตให้สื่อสารกับ
ผู้ดูได้มากที่สุด โดยการจัดวางทั้งในเรื่องของแสง ต าแหน่งที่ตั้ง ระยะห่าง และความสัมพันธ์ระหว่าง
วัตถุต่างๆ ในผลงาน  และความงามจากแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานในชุดนี้ท าให้ข้าพเจ้าได้พบกับ
สารัตถะของความเปลี่ยนแปลงที่ถูกแฝงความหมายไว้ในทุกๆ องค์ประกอบของผลงาน แม้จะเป็น
เพียงวัตถุเก่าๆ หรือสิ่งที่ถูกมองข้ามก็ตาม เมื่อน าองค์ประกอบทั้งหมดมาผ่านกระบวนการสร้างสรรค์
ด้วยความรู้สึกท่ีตรงไปตรงมา เพ่ือสื่อสารเรื่องราว ความรู้สึกจากประสบการณ์ส่วนตัวของข้าพเจ้านั้น
แล้ว ไปสู่การรับรู้ และการตีความที่แตกต่างกันของผู้รับชมการตีความจากผู้รับชมด้วยจินตนาการ 
การรับรู้ที่แตกต่างกันนั้น จะน ามาซึ่งสาระ ความหมาย ที่น าไปสู่การจากการท าความเข้าใจในสภาพ
ความรู้สึกอันเป็นสัจธรรมในและการด าเนินชีวิต 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

60001212 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : Essence, Process, Element, The Truth, Aesthetic 

MISS CHANINART CHAVANASILP : THE ESSENCE OF CHANGE THESIS ADVISOR :  
VICHAYA MUKDAMANEE, Ph.D. 

Theses creations in this series. Start with a personal experience. Lose the 
changes in life happens. The format is different from the past. Talents yearning for 
nostalgia, happiness, warmth that never occur in real life, has in the past. In a sense 
a variety of them. When I've done the analysis, therefore, understand the realities of 
envisaging the possibility causing is accepted. The perception that those brought to 
the interpretation process in the creation of art with elements of the experience of 
emotion came in part from the use of objects or materials, material, of the object. 
Valuable belongings linked together with humans. Place the story is both the main 
structure, and the process of creating a masterpiece. Another major category of 
material is combined with material from natural plants, weeds, meaning valuable, 
both from external appearance that is both aesthetic. The details of the sensitive 
result management process, natural materials, these must be used with a delicate 
technique is to try to maintain the value of what it. Again, both processes require 
refinement, it can bring positive value aesthetics. A well I also give priority to the 
area so that the various objects that are built with the meticulous Assembly, 
communicating with people watching the most. By the placement of the light. The 
location, spacing, and the relationships between the various objects in the work and 
the creative approach in this series that I have found sa-rat-tha of change that is 
latent in every. Elements of old objects and is a portfolio or something that is 
overlooked however, When all the components through creative sense that 
straightforward. To communicate a story from personal experience feelings of me 
and then towards the recognition and interpretation of different viewers to interpret 
from the viewers imagination. The different perceptions, it will bring the materials, 
meaning that leads from understanding the stability conditions as truth in life. 
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ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมในทุกการสนับสนุน อันเป็นผลส าเร็จในวิทยานิพนธ์ชุดนี้ 
ทั้งบิดา มารดา อา น้า พ่ีชาย พ่ีสาว ที่คอยให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก และเป็นก าลังใจส าคัญ แก่
ข้าพเจ้าในทุกๆเรื่อง 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ภาควิชาจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ทุกท่านที่อบรม     
สั่งสอน คอยชี้แนะแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าเรื่อยมา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์  
วราวุฒิ โตอุรวงศ์ ที่คอยให้ค าปรึกษา ชี้แนะ ทั้งรูปแบบผลงาน เอกสาร อันส าคัญส าหรับการศึกษาและ
เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ต่อไป และอาจารย์ ดร.วิชญ มุกดามณี ที่คอยส่งเสริม ผลักดัน ข้าพเจ้า   
ให้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการดีๆต่างๆ อันจะส่งเสริมให้ข้าพเจ้ามีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าจะไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ส าเร็จ  ลุล่วงได้เลยหาก
ขาดแรงสนับสนุน มิตรภาพ และก าลังใจจากเพ่ือนๆในรุ่น ทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท ขอบคุณมัดหมี่ 
ศรีธรรมา ที่ช่วยให้ค าแนะในเรื่องของเอกสารเป็นอย่างดี 
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บทที่ 1  
บทน า 

 

หลักปรัชญาของความเปลี่ยนแปลงที่ข้าพเจ้าน้อมน าในบางส่วนมาสู่การสร้างสรรค์คือ
แนวคิดธรรมชาตินิยมของปรัชญาเต๋า โดยแนวคิดหลักของปรัชญาเต๋าอันเป็นหัวใจส าคัญคือการ
มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับธรรมชาติ โดยเชื่อว่า“ธรรมชาติคือสิ่งแท้จริง”1 กระบวนการกลายสภาพ
(process of becoming)ของการมีสภาวะ(being)และไร้สภาวะ(non-being) กล่าวคือ ทุกสรรพสิ่ง
จะต้องด าเนินไปสู่สภาวะตรงข้ามเสมอ เช่น จากมืดไปสว่าง จากฤดูร้อนไปสู่ฤดูหนาว เป็นต้น ภาวะ
ตรงข้ามนี้ไม่ใช่ขั้วขัดแย้งหากแต่เป็นภาวะที่อิงอาศัยซึ่งกันและกัน ดังเช่นในเต๋าเต๋อจิงบทที่ 2 
กล่าวถึงความน่าเกลียดว่าอุบัติขึ้นเพราะมนุษย์รู้จักความดี และบทที่11 กล่าวถึงประโยชน์ของ “การ
ไร้สภาวะ” ว่าหากไม่มีความว่าง หม้อย่อมไม่อาจไปใสน้ าได้2 

เมื่อการสูญเสียสิ่งที่มีคุณค่าทางความรู้สึก ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เราทุกคน
ล้วนมีสิ่งที่อยากเก็บรักษาเอาไว้ ให้คงอยู่กับเราไปได้นานๆ บ่อยครั้งการสูญเสียที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบ
ต่อสภาพจิตใจ และเป็นประสบการณ์อันเลวร้าย แต่สิ่งเหล่านั้นล้วนตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็น
จริง เป็นไปตามกลไกของธรรมชาติ โดยพิจารณาจากสิ่งต่างๆรอบตัว วัตถุ สิ่งของ มนุษย์ หรือแม้แต่
ธรรมชาติเอง ไม่มีอะไรยั่งยืนและอยู่กับเราไปได้ตลอดกาล สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับคือการเล็งเห็นถึง
คุณค่า ความรู้สึกดีๆ ที่เราจะสามารถเก็บเป็นความทรงจ าเอาไว้ได้ แม้ท้ายที่สุดระยะเวลาก็อาจท าให้
ความทรงจ าเหล่านั้นเลือนหายไปตามกาลเวลา สาระดังกล่าวน ามาซึ่งการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า ใน
การตีความและน ามาสื่อสารถึงความรู้สึก ความทรงจ า การเก็บรักษาสภาวะอันก้ ากึ่งระหว่าง การมี
อยู่ และการเลือนหายไป เป็นสาระของความเลือนราง ไม่ชัดเจน โดยอุปมาทดแทนสภาวะดังกล่าว
ด้วยความงดงามและแง่มุมต่างๆของธรรมชาติ  

สาระของธรรมชาติ ข้าพเจ้ามุ่งเน้นถึงความทรงจ า ความรู้สึกผูกพัน ที่ข้าพเจ้ามีต่อธรรมชาติ
มาตั้งแต่เด็ก สภาพแวดล้อม สถานที่ บุคคล ประสบการณ์ ซึ่งความพิเศษของธรรมชาตินั้น คือ
สามารถเป็นสื่อกลางของการสื่อความมาสู่มนุษย์ได้ทั้งอดีต ปัจจุบัน ความสุข ความเศร้า ความงดงาม 
ความหม่นหมอง ความอ่อนโยน ความแข็งแกร่ง สอดคล้องกันกับหนึ่งในปรัชญาเต๋าที่ข้าพเจ้าสนใจ 
โดยพืชพรรณที่ข้าพเจ้าเลือกใช้มาเป็นวัสดุหลักในผลงานส่วนใหญ่เป็นวัชพืชที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติในสถานที่ต่างๆ ความสวยงามที่บางครั้งอาจดูไร้ค่า กลับเต็มไปด้วยสุนทรียภาพรูปทรงของ

                                           
1 ณรงค์วรรษ บุญมา, "ธรรมชาตินยิมของปรัชญาเต๋า : ข้อโตแ้ย้งการน าแนวคิดธรรมชาตินิยมมาใช้กับมนุษย์," วารสารปรัชญาและ
ศาสนา 3, no. 1 (2561). 
2 เร่ืองเดียวกัน. 
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ใบ ดอก หรือผล องค์ประกอบอันมีลักษณะเฉพาะตัว ผนวกด้วยการประกอบกันของเทคนิคและวัตถุ
ส าเร็จ โดยค านึงถึงความหมายของบริบทในการ แปรสภาพตามธรรมชาติของพืช กระบวนการรักษา 
คงรูป และประกอบสร้างใหม่เพ่ือเป็นการแสดงออกทางสาระของการสร้างสรรค์ 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ 
การสร้างสรรค์ผลงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ข้าพเจ้าพยายามสื่อสารความรู้สึกที่เป็นอรูป

ธรรมสู่รูปธรรมผ่านวัตถุที่หลากหลาย ข้าวของเครื่องใช้ พืช การตัดเย็บผ้าเป็นรูปทรง ในผลงานช่วง
ปริญญาตรีของข้าพเจ้า เมื่อกลับไปพิจารณาผลงานเหล่านั้นแล้ว ข้าพเจ้าสัมผัสได้ว่าการสื่อสารในแง่
ของความรู้สึกยังแสดงออกมาได้ไม่เต็มที่ ตามความต้องการของข้าพเจ้าเองและความคิดเห็นจากคน
รอบข้าง ถึงแม้ในหลายๆชิ้นจะประกอบไปด้วยดอกไม้ ต้นไม้ ที่มีชีวิตต่างๆ แล้วก็ตาม ยังคงขาดความ
ลึกซึ้ง ในแง่ของการแสดงออก ความรู้สึก ทั้งยังดูสื่อความอย่างแข็งกระด้าง ตรงไปตรงมาจนเกินไป 
อาจเพราะแทบจะทั้งหมดของส่วนประกอบ เกิดจากการใช้วัตถุส าเร็จรูปมากจนเกินไป โดยมีข้ันตอน 
กระบวนการ หรือเทคนิคในการสร้างสรรค์อยู่เพียงเล็กน้อย 

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงเลือกที่จะท าความเข้าใจถึงแนวคิดหลักปรัชญาของความเปลี่ยนแปลง อัน
เป็นเสมือนแนวทางในการสร้างสรรค์ทั้งหมดทั้งมวลของข้าพเจ้าเอง เมื่อพิจารณากลับไปสู่จุดเริ่มต้น
ในการสร้างสรรค์แรกเริ่มของข้าพเจ้า โดยหลักๆแล้วมาจากประสบการณ์ส่วนตัว การผ่านเรื่องราวที่มี
ความแตกต่างจากการด าเนินชีวิตของคนทั่วไปอยู่บ้าง ข้าพเจ้าได้มีโอกาสกลับไปยังบ้าน ที่ข้าพเจ้า
เคยอาศัยอยู่ในวัยเด็ก โดยบ้านหลังดังกล่าวถูกธนาคารยึดเนื่องด้วยปัญหาทางธุรกิจของครอบครัว
ข้าพเจ้าเองมาเป็นเวลานับสิบปีแล้ว อันป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงมากมายในชีวิต 
ความสัมพันธ์ในครอบครัว วิถีชีวิต สังคม ความรู้สึก มุมมองที่เปลี่ยนไป อาจเพราะด้วยวัยที่ยังไม่
สามารถท าการรับมือกับปัญหาที่เข้ามาในชีวิตได้ดีเท่าที่ควร  ความรู้สึกที่หลากหลายทั้งความสับสน 
ความคิดถึง ความสุข ความเศร้า ความกังวล ณ ปัจจุบัน จึงต้องอาศัยการท าความเข้าใจและการ
แก้ปัญหาที่ดี เช่นการน ามาสื่อสาร หรือการถูกรับฟัง ในที่นี้ขยายความได้ว่า การแสดงออกทั้งหมดทั้ง
มวลเป็นการสื่อสารผ่านความชื่นชอบและสนใจในเทคนิคต่างๆ โดยเล็งเห็นถึงการน าประเด็นดังกล่าว
มาเป็นเนื้อหาในการสร้างสรรค์ โดยข้าพเจ้าพิจารณาบ้านหลังนั้นพบว่าธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมโดยรอบ
ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปมาก ต้นไม้ที่เจริญเติบโตขึ้นได้เอง ต้นไม้ที่แห้งเหี่ยวเพราะขาดการดูแลและ
ถูกท าลาย วัชพืช เศษใบไม้แห้งที่ปกคลุมไปทั่ว ภาพที่แสดงอยู่ตรงหน้าสลับกับภาพความทรงจ าถึง
เรื่องราวในอดีตกับสถานที่ วัตถุ ผู้คน  

สาระของความเปลี่ยนแปลงทั้งหมด จึงถูกน ามาคลี่คลาย สู่เนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ชุดนี้ผ่านธรรมชาติที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับการสื่อสาร แสดงออกในผลงาน รูปทรงที่
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ละเอียดอ่อน สื่อความได้อย่างตรงไปตรงมา ความงดงาม อ่อนไหว ถูกน าเป็นวัสดุหลักในการ
สร้างสรรค์ ประกอบกับเทคนิควิธีการในการเก็บรักษา ด้วยเทคนิคต่างๆ เชื่อมโยงกับความหมายของ
การเก็บรักษา ทะนุถนอมสิ่งที่มีคุณค่าต่อจิตใจ เพ่ือบอกเล่าเรื่องราว ความเป็นมา ความรู้สึกในแง่มุม
ที่ข้าพเจ้าเก็บเอาไว้ น าเสนอออกมาผ่านผลงานในชุดนี้ 

 

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในชุดนี้ เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัว ความสนใจที่มีต่อ

ธรรมชาติกับมนุษย์ และความชื่นชอบในการประดิดประดอยของข้าพเจ้า น าไปสู่การน าเสนอมุมมอง
บางอย่างผ่านผลงานที่มีธรรมชาติเป็นสื่อกลางในการบอกเล่าเรื่องราว และความรู้สึกมากมายโดยมี
จุดมุ่งหมายดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจต่อปัญหาทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองที่มีอดีต เป็น
ตัวก าหนดเรื่อยมา การสร้างสรรค์จึงเป็นทางออกในการท าความเข้าใจ น าไปสู่การบอกเล่า จากความ
เป็นอรูปธรรม สู่ รูปธรรม โดยน าหลักปรัชญาของความเปลี่ยนแปลง ที่มีความสัมพันธ์กันระหว่าง
ธรรมชาติกับมนุษย์เป็นแนวทาง 

2. เพ่ือศึกษาธรรมชาติ จากความชื่นชอบและสนใจในลักษณะของดอกหญ้าสายพันธ์ต่างๆ 
น าไปสู่การศึกษาเพ่ือตีความใหม่ รวมไปถึงกรรมวิธีที่จะน ามาสร้างสรรค์ผ่านการทดลองการเก็บรักษา 
ชนิด ประเภท องค์ประกอบต่างๆ  

3. เพ่ือค้นหาแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่าง เปรียบเหมือนการทดลองค้นหา
เทคนิค วัสดุ หรือวัตถุส าเร็จรูป ไปเรื่อยๆ ตามความสนใจ และสามารถสอดคล้องกับการสื่อ
ความหมายตามความต้องการได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล 

 

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ธรรมชาติในการตีความของคนทั่วไปมีความหมายที่กว้างมากข้าพเจ้า

จึงน าเอาความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติอย่างดอกหญ้ามาน าเสนอ เพ่ือท าให้ความหมายของธรรมชาติ
ชัดเจนในการสื่อความยิ่งขึ้น การน าดอกหญ้ามาเป็นส่วนประกอบของการสร้างสรรค์ ต้องค านึงถึง
ความรู้สึกท่ีหลากหลาย ด้วยดอกหญ้าเองในมุมมองแต่ละบุคคลย่อมตีความแตกต่างกันออกไป ความ
เปราะบางละเอียดอ่อนของผลดอกหญ้าที่ถูกน ามาปักลงบนผ้าตาข่ายเป็นหนึ่งในเทคนิคของการเก็บ
รักษา และคลี่คลายรูปทรงเดิมของดอกหญ้าตามธรรมชาติ รวมวัตถุอ่ืนๆในการเก็บรักษาสภาพของ
ดอกหญ้า ที่ให้ความหมายของการประคับประคอง คงสภาพ โดยค านึงถึงเทคนิคต่างๆในการ
สร้างสรรค์ พ้ืนที่ องค์ประกอบ ความงาม และสาระของการแปรสภาพเป็นสิ่งส าคัญ 
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2. ขอบเขตด้านรูปแบบ  รูปแบบผลงานของข้าพเจ้ามีความหลากหลายด้วยความสนใจใน
เทคนิคใหม่ๆท่ีท าให้ข้าพเจ้ามีความสุขในการสร้างสรรค์ โดยแบ่งคร่าวๆออกเป็นสามส่วนคือ ส่วนของ
วัตถุส าเร็จรูป ที่น ามาดัดแปลงเพียงเล็กน้อยเพ่ือเตรียมประกอบเข้ากันกับส่วนที่สอง คือส่วนของการ
เตรียมดอกหญ้า โดยน ามาตากให้แห้งแล้วจึงแยกเกษรออกมาเก็บไว้ในภาชนะเพ่ือน ามาเป็นวัสดุใน
การปักลงบนผ้าตาข่าย ที่มีความยืดหยุ่นสามารถท าให้ดอกหญ้าตรึงอยู่บนผ้าได้เอง โดยไม่ต้องใช้กาว 
หรือด้ายเย็บผ้าในการปัก และในส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนของการหล่อเรซิ่นเข้ามาเสริม โดยใช้เรซิ่นที่มี
ความใสน ามาหล่อเป็นรูปทรงต่างๆโดยเทลงบนดอกหญ้าที่ผ่านการตากแห้งในแม่พิมพ์ตามรูปทรงที่
เราต้องการ แล้วน ามาประกอบกันกับอะไหล่เครื่องประดับต่างๆ เพ่ือใช้ในการติดตั้งผลงาน ซึ่ง
ทั้งหมดอยู่ในกระบวนการของการเก็บรักษา คงสภาพ วัสดุที่มาจากธรรมชาติเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมี
ภาพถ่าย และการติดตั้งผลงานเข้ามาเสริมอีกด้วย 

 

วิธีการศึกษา 
วิธีการศึกษาของข้าพเจ้าซึ่งน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานมีดังนี้ 

1. ต่อยอดและพัฒนารูปแบบผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ โดยการศึกษา ทดลองเก่ียวกับพืช 
วัชพืช เพ่ือน ามาใช้กับผลงานให้มากขึ้นด้วยเทคนิคต่างๆ  

2. ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้ง ปรัชญาความเปลี่ยนแปลง ธรรมชาตินิยม วัชพืชแต่
ละชนิด กระบวนการท าดอกไม้แห้ง ฯลฯ จากหนังสือ สื่อออนไลน์  

3. จดบันทึก รวบรวมข้อมูล ประสบการณ์ต่างของตัวเอง จากภาพถ่าย ค าบอกเล่า น ามา
วิเคราะห์ ท าภาพร่างผลงาน เพ่ือหาวัตถุสิ่งของที่เป็นไปได้ก่อนน ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานจริง 

4. น าเทคนิคและวัสดุที่เตรียมไว้มาสร้างสรรค์ผลงานจริง 

5. รับฟังข้อคิดเห็น ค าวิจารณ์ของผลงานก่อนน ามาปรับปรุงแก้ไข 

6. วิเคราะห์ผลงานทั้งรูปแบบและเนื้อหา เพ่ือน าไปสู่การเขียนรูปเล่มวิทยานิพนธ์ 

 

แหล่งข้อมูล 
1. ข้อมูลจากประสบการณ์ส่วนตัว รูปถ่าย ค าบอกเล่าจากครอบครัว 

2. การศึกษาจากพ้ืนที่จริงเพ่ือค้นหาวัสดุ วัตถุ แนวทางในการสร้างสรรค์ 

3. หลักปรัชญา แนวคิด ข้อมูลจากบทความวิชาการทั่วไป ทั้งออนไลน์ และสิ่งพิมพ์ 

4. ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า ทดลองเทคนิคต่างๆด้วยตนเอง 
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บทที่ 2  
ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ 

 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ สารัตถะของความเปลี่ยนแปลง The Essence of 
Change “สารัตถะ”(อังกฤษ : essence) ในทางปรัชญาคือ คุณลักษณะหรือภาวะอันเป็นเนื้อแท้ ซึ่ง
ท าให้สิ่งหนึ่งๆ เป็นตัวของตัวเอง แตกต่างจากสิ่งอ่ืนๆ3 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอดีตที่ส่งผล
มายังปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องเผชิญและยอมรับจากปัญหาต่างๆรอบตัว โดยใช้มุมมองต่ออารมณ์ 
ความรู้สึก การยอมรับและท าความเข้าใจกับปัญหาดังกล่าวมาเป็นข้อมูลที่ข้าพเจ้าน ามาใช้สร้างสรรค์ 
โดยมีองค์ประกอบที่หลากหลาย อิทธิพลส าคัญคือประสบการณ์ส่วนตัวของข้าพเจ้า และครอบครัว ที่
เผชิญปัญหาการสูญเสีย “บ้าน” หนึ่งในปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิตอันเป็นศูนย์รวมของค าว่า
ครอบครัว ความสุข ความอบอุ่น น ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต ความสูญเสียเป็นเหตุ
ของความเจ็บปวด ความไม่สมบูรณ์ของครอบครัวดังเดิม ช่วงเวลาที่ต้องแบกรับความทุกข์เหล่านั้น 
และในทางกลับกันก็ท าให้สิ่งที่หลงเหลือในความทรงจ า ทั้งความรู้สึก ความสุข ความอบอุ่น มีคุณค่า
มากยิ่งขึ้น เป็นเสมือนแรงผลักดัน และข้อมูลส าคัญในการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า สภาวะทางอารมณ์
อันหลากหลายที่ข้าพเจ้ารู้สึก เมื่อข้าพเจ้ายอมรับ ปรับมุมมองและน ามาเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือท าความเข้าใจต่อความเป็นจริงมากขึ้น ในแง่ของการสูญเสีย สัจธรรม ความ
เปลี่ยนแปลง ผนวกกับความสนใจต่อธรรมชาติ การสร้างสรรค์ศิลปะการจัดวาง สิ่งทอ การค้นคว้าหา
วัตถุ วัสดุและเทคนิคต่างๆ ดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในชุดนี้จึงเป็นเหมือนตัวตน
ทั้งหมดทั้งมวลของข้าพเจ้าที่แสดงออกผ่านประสบการณ์ตรงส่วนบุคคล ความชื่นชอบและสิ่งที่สนใจ 
ผ่านการวิเคราะห์ ตีความและน ามาสร้างสรรค์ผลงานที่บุคคลภายนอกนอกสามารถท าความเข้าใจ 
และซึมซับถึงอารมณ์ ความรู้สึกร่วมกันกับผลงานของข้าพเจ้าได้ ด้วยวัสดุ วิธีการอันเรียบง่าย 

 

อิทธิพลทางด้านหลักปรัชญาที่เกี่ยวข้อง 

     การได้สร้างสรรค์งานศิลปะน ามาซึ่งการค้นหาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์การสร้างสรรค์ ท าให้ข้าพเจ้าได้
ตระหนักถึงปรัชญาในด้านต่างๆควบคู่ไปกับการด าเนินชีวิตที่ผ่านมา ในหลายๆหลักทางด้านปรัชญา
ได้กล่าวถึงความเป็นไปของสรรพสิ่ง หรือความเปลี่ยนแปลงได้อย่างใกล้เคียงกัน อ้างอิงและหาเหตุ
ผลได้จากสิ่งรอบตัว มนุษย์ ธรรมชาติ เวลา ไม่ว่าจะด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองหาเหตุ

                                           
3 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรมศัพท์ปรัชญา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2548). 
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และผล หรือในด้านความเชื่อ เทววิทยา ย่อมให้ผลลัพท์ในทิศทางเดียวกันคือ สัจธรรมของความ
เปลี่ยนแปลง  

 

เรื่องเล่าของประติมากร 

      เฮราคลิตุส (Heraclitus) นักปรัชญาชาวกรีกเคยกล่าวไว้ว่า ‘You can never step into 
the same river twice.’ เวลาและสิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปโดยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งนั้นๆ กับ
ผู้สังเกตการณ์ มโนทัศน์เรื่องเวลาและความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งจึงปรากฏชัดขึ้นมาเมื่อมีผู้
สังเกตการณ์เข้าไปสัมผัส – เราไม่มีวันได้พบอะไรที่เหมือนเดิม4 

      ในค ากล่าวนี้ข้าพเจ้าได้ท าความเข้าใจต่อสถานที่  เรื่องราว วัตถุ ที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความรู้สึกของข้าพเจ้ามาโดยตลอด อาจเป็นเสมือนการโหยหา และค านึงถึงอดีต ภาพจ าที่มีความ
สวยงาม ความสุข มากกว่าในปัจจุบัน เสมือนการสังเกตการณ์ดังค ากล่าวของเฮราคลิตุส หากข้าพเจ้า
เองไม่รู้สึก ก็ไม่สามารถนึกถึงได้ ไม่เกิดความเชื่อมโยงของวัตถุ มายังการสร้างสรรค์ผลงาน ไม่เกิด
อารมณ์ ความรู้สึกร่วมกับวัตถุ ที่น ามาสร้างสรรค์ และคงไม่สามารถถ่ายทอดส่งต่อสาระทั้งหมดให้
ถ่ายทอดไปยังผลงานได้  

  สรรพสิ่งไม่ว่าจะอยู่ในคุณลักษณะอันเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตาม ย่อมมีขอบเขตและ
คุณสมบัติ เฉพาะตามธรรมชาติ ในเวลาเดียวกันภายในขอบเขตนั้นสรรพสิ่งย่อมคงความเป็นตัวตน 
โดยมิอาจขัดแย้งบิดเบือน เมื่อใดก็ตามที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดสูญเสียความเป็นตัวตนไป เราก็ไม่อาจเรียกสิ่งนั้น
ว่าสิ่งนั้นได้อีกต่อไป5 

      หลักปรัชญาต่างๆของเหลาจื่อ น าเสนอสิ่งที่ตรงข้ามกัน แต่คู่ขนานกันไปเสมอ เช่น ร้อน เย็น 
มืด สว่าง การได้มองประสบการณ์ชีวิตของข้าพเจ้าเองผ่านปรัชญาต่างๆ เสมือนการท าความเข้าใจต่อ
ความเป็นไปของชีวิตซึ่งเป็นการมองไปยังอดีต เป็นขณะหนึ่งที่มีเรื่องราวสวยงามมากมาย และอีกห้วง
ขณะหนึ่งคือปัจจุบัน ก็เป็นอีกมุมมองในชีวิตจริงที่ต้องด าเนินการน าสาระ แนวความคิดที่ได้มาปรับใช้
เข้าสู่การสร้างสรรค์ผลงานส าหรับข้าพเจ้าเองมีเหตุผล และเงื่อนไขที่ไม่ได้ซับซ้อน เป็นเพียงการ
ตัดสินใจด้วยอารมณ์ ความรู้สึกเป็นที่ตั้ง เสียส่วนใหญ่ 

     ข้าพเจ้าเพียงตระหนักถึงความสัมพันธ์ของเวลาและความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความรู้สึกของ
ข้าพเจ้าโดยตรง ทั้งวัตถุที่เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ไปตามกาลเวลา สภาพที่ผ่านการใช้งาน ความผุพัง 

                                           
4 ธนาวิ โชตปิระดิษฐ์, "เมื่อประติมากรเล่านิทานในร้านกาแฟ," in นิทรรศการณ์บทเฉพาะการ, บทเฉพาะการณ์ ,บทเฉพาะกาลที่ 
about studio/about café (2546). 
5 เหลาจื่อ, เต้า เต๋อ จิง วิถีที่เข้าถึงแก่นแท้ของชีวิตและศิลปะการปกครองของผูน้ า, trans. สรวงอัปสร กสกิรานันท์ (กรงุเทพฯ: ก้าว
แรก พับลิชชิ่ง, 2558). 
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ไม่สมบูรณ์ในรูปทรง ท าหน้าที่อธิบายบริบทหน้าที่ของวัตถุได้อย่างดี วัสดุจากธรรมชาติที่ข้าพเจ้าใช้ 
พืชพรรณ ดอกหญ้าที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นเต็มไปด้วยสาระ แง่คิด และมุมมองแก่ผู้คน มีทั้งความ
งดงามแต่ไม่ถาวร ความบอบบางแต่คงทนต่อสภาพอากาศ ความมีประโยชน์และไร้ประโยชน์ เป็นที่
เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าธรรมชาติมักจะแปรเปลี่ยนสภาพไปตามกาลเวลา เป็นการแสดงถึงสาระของ
ความเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีอีกเช่นกัน ในแง่ของภาพจ า ประสบการณ์ของข้าพเจ้านั้น ความคุ้นเคยที่
มีต่อธรรมชาติในวัยเด็ก สภาพแวดล้อม บ้านที่เคยอยู่อาศัยถูกห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติเหล่านั้น แต่
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ธรรมชาติเหล่านั้นได้กลายเป็นวัชพืชที่เข้ามาแทน 

     ข้าพเจ้าจึงน าสาระของธรรมชาติมาเป็นส่วนหนึงในผลงาน ประกอบกันกับวัตถุในความทรงจ า ที่
มีเงื่อนไขของเวลาเข้ามาร่วมด้วย แง่มุมในการมองประสบการณ์ชีวิต สิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างอารมณ์ 
ความรู้สึก ถูกน ามาสร้างความสอดคล้องกับความเป็นรูปธรรมของวัตถุ ผ่านแนวคิดจากปรัชญาต่างๆ 
ที่น ามาซึ่งการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

อิทธิพลทางด้านหลักปรัชญาที่เกี่ยวข้อง 
การได้สร้างสรรค์งานศิลปะน ามาซึ่งการค้นหาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์การสร้างสรรค์ ท าให้

ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงปรัชญาในด้านต่างๆควบคู่ไปกับการด าเนินชีวิตที่ผ่านมา ในหลายๆหลัก
ทางด้านปรัชญาได้กล่าวถึงความเป็นไปของสรรพสิ่ง หรือความเปลี่ยนแปลงได้อย่างใกล้เคียงกัน 
อ้างอิงและหาเหตุผลได้จากสิ่งรอบตัว มนุษย์ ธรรมชาติ เวลา ไม่ว่าจะด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
การทดลองหาเหตุและผล หรือในด้านความเชื่อ เทววิทยา ย่อมให้ผลลัพท์ในทิศทางเดียวกันคือ สัจ
ธรรมของความเปลี่ยนแปลง  

 

อิทธิพลจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การสืบค้นข้อมูลเพ่ือน ามาประกอบผลงานวิทยานิพนธ์ในชุดนี้ส่วนหนึ่งเป็นประสบการณ์

ส่วนตัวของข้าพเจ้า โดยข้อมูลจากสถานที่จริงก็เป็นแรงบรรดาลใจหลักที่ส าคัญ ความรู้สึกที่มีต่อ
สถานที่นั้นท าให้ข้าพเจ้ารับรู้ถึงเรื่องราวต่างๆในอดีตได้ชัดเจนขึ้น แม้จะลืมไปบ้างแล้วก็ตาม ข้าพเจ้า
มีโอกาสได้กลับไปยังบ้านหลังที่ข้าพเจ้าเคยอาศัยในครั้งนี้ เพ่ือเป็นการเก็บข้อมูลท าให้ข้าพเจ้า
สามารถวิเคราะห์ประเด็นของการน าธรรมชาติมาเชื่อมโยงเข้ากับผลงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ด้ว ย
สถานที่โดยรอบที่ถูกวัชพืชปกคลุม วัตถุก่อสร้างที่ผุพังเสื่อมสลาย ความงามตรงหน้าบ่งบอกเรื่องเล่า 
ประสบการณ์มากมาย โดยมีธรรมชาติเข้าร่วมในการแสดงออกถึงเวลาและความเปลี่ยนแปลง อันเป็น
แรงบันดาลใจที่ส าคัญ ในแง่ของอิทธิพลจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ที่มาที่ไปของวัตถุในผลงาน การสืบค้นข้อมูลจากสถานที่จริงท าให้ข้าพเจ้าได้เน้นการเก็บ
รายละเอียดของวัตถุสิ่งของมากขึ้น เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาสร้างสรรค์ รูปแบบของผลงานในส่วน
ของโครงสร้างที่เป็นวัตถุ ข้าพเจ้ามุ่งเน้นไปที่อารมณ์ ประสบการณ์ร่วมที่สามารถเกิดขึ้นกับวัตถุนั้นๆ
ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ของเดิมที่มีอยู่ หรือ การประกอบสร้างขึ้นมาใหม่ก็ตาม เช่น เก้าอ้ีที่
ผ่านการใช้งานในอดีต เมื่อน ากลับมาสร้างสรรค์อาจให้ความหมายของการพักด้วยอริยาบถของการใช้
งานคือการนั่ง ชิงช้าที่เป็นของเล่นในวัยเด็กถูกสร้างขึ้นใหม่ในสาระที่แตกต่างหรือตรงข้ามจากความ
สนุก  โครงสร้างของหัวเตียงที่ถูกเปลี่ยนบริบทเป็นกรอบของผลงานแทน เป็นต้น  การตัดสินใจในการ
เลือกใช้วัตถุอ่ืนๆ ส่วนใหญ่แล้วต้องสามารถมีท่ีมาท่ีไปที่ชัดเจน และมีเหตุผลรองรับเสมอ 

 

 
ภาพที่ 1 ภาพถ่ายบ้านที่ข้าพเจ้าเคยอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมโดยรอบ 
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ภาพที่ 2 วัชพืชปกคลุมบริเวณรั้วหน้าบ้าน และต้นไม้ใหญ่ที่ถูกตัดทิ้ง 
 

โดยหลักๆแล้วอิทธิพลจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีที่มาจากทั้งประสบการณ์ในอดีต 
ความทรงจ า ที่มีความผูกพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดธรรมชาติ และจากการสืบค้นข้อมูลจาก
สถานที่จริง ที่ท าให้เห็นถึงความแตกต่างของธรรมชาติที่เสื่อมโทรมลงไป อาธิเช่น ต้นไม้ที่เคยปลูกใน
อดีตเป็นต้นเชอรี่หน้าบ้านบริเวณรั้วขนาดใหญ่ ถูกตัดท าลาย และกายเป็นวัชพืชขึ้นมาปกคลุมแทน 
นอกจากนี้ยังมีวัชพืชปกคลุมเข้าไปในตัวบ้าน ส่วนต่างๆของบ้านก็เช่นกัน วัชพืชอาจมีนัยยะของความ
เสื่อมโทรมขาดการดูแลเพราะวัชพืชเองมักไม่เป็นที่ต้องการของมนุษย์นัก ทั้งยังสามารถแพร่พันธ์ไป
ทั่วได้เมื่อดอกของมันบานและกลายเป็นผลฟูฟ่อง และลอยไปตกยังสถานที่อ่ืนๆ พืชพรรณและวัชพืช
จึงมีสาระของการเปลี่ยนแปลงและการเกิดใหม่ ข้าพเจ้าจึงเล็งเห็นในสาระดังกล่าวและเลือกน ามาใช้
เป็นวัสดุในผลงาน   
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ภาพที่ 3 หญ้าตีนตุ๊กแก 

 

ต้นตีนตุ๊กแก มีถิ่นก าเนิดในเขตร้อนของทวีปอเมริกา จัดเป็นไม้ล้มลุกและเป็นวัชพืชชนิดหนึ่ง
ที่ทนแล้งได้ดี มีอายุเพียงฤดูเดียว มีรากแก้ว และมีอายุได้หลายปี ล าต้นทอดเลื้อยไปตามพ้ืนดิน และ
ชูส่วนยอดตั้งตรง สูงได้ประมาณ 30-50 เซนติเมตร ส่วนข้อที่สัมผัสพื้นดินจะออกราก ตามล าต้นจะมี
ขนยาวสีขาวขึ้นปกคลุม ต้นมีขนาดเล็กและเรียวสีขาวแกมสีเขียว แตกแจนงเล็กน้อย ขยายพันธุ์ด้วย
วิธีการเพาะเมล็ดและวิธีการปักช ากิ่ง เจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูฝน มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในเขต
ร้อนของทางทวีปอเมริกา ปัจจุบันพบขึ้นเป็นวัชพืชทั่วไป ในประเทศไทยพบได้ทุกภาคตามริมทาง ที่
ชื้นทั่วไป และตามทุ่งหญ้า 

ผลตีนตุ๊กแก ผลเป็นผลแห้งแบบเมล็ดล่อน (achene) ยาวประมาณ 1-2 มิลลิลิตร ลักษณะ
ของผลเป็นรูปรียาว สีด า ผลมีขนขึ้นปกคลุม ภายในผลมีเมล็ดรูปยาวรี 1 เมล็ด สีน้ าตาล ปลายเป็น
เส้นเล็ก ๆ 20 เส้น ช่วยพยุงให้ลอยลมได้6 

คุณลักษณะพิเศษของวัชพืชคือ มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ สภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสมต่อพืชทั่วๆ ไป มีความแข็งแรง เจริญเติบโตได้เร็ว ขยายพันธุ์กระจายได้ดี แก่งแย่งอาหาร 
น้ า แร่ธาตุหน้าดินได้เก่งกว่าพืชอ่ืนที่โตกว่าการด ารงชีวิต มีระยะพักตัวยาวนาน ออกดอกผลิตเมล็ดได้
มากขึ้นในพ้ืนที่เดิมได้ซ้ าๆ 

 

                                           
6 ตีนตุ๊กแก สรรพคุณและประโยชนข์องต้นตีนตุ๊กแก (หญ้าตีนตุ๊กแก)." เขา้ถึงเมื่อ 13 มิถุนายน 2562,  จาก  https://medthai.com/
ตีนตุ๊กแก. 
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ภาพที่ 4 หญ้าตีนตุ๊กแก 
ที่มา https://medthai.com/ตีนตุ๊กแก สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2562 

 

 
ภาพที่ 5 หญ้าตีนตุ๊กแก 
ที่มา  : https://medthai.com/ตีนตุ๊กแก สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2562 

 

อิธิพลจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีวัชพืชอย่างดอกหญ้าเป็นแรงบันดาลใจส าคัญ 
สามารถแบ่งคุณลักษณะออกเป็นสองส่วนคือ 

 

ด้านกายภาพ 

ความงามจากรายละเอียดที่มีขนาดเล็ก รูปทรงของดอกหญ้าแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน 
โครงสร้างขนาดเล็กที่เกิดการรวมตัวกันจนเป็นองค์ประกอบที่สวยงาม กิ่ง ก้าน ใบ ทุกส่วนมีความ
ละเอียดอ่อนแต่ชัดเจน เมื่อถูกตีความด้านกายภาพแล้ว จะสามารถน ารายละเอียดมาสร้างสรรค์ให้

https://medthai.com/ตีนตุ๊กแก
https://medthai.com/ตีนตุ๊กแก
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เกิดความครบถ้วนตามองค์ประกอบของทัศนธาตุ จุด เส้น สี รูปทรง พื้นผิว โดยอาจใช้เทคนิค หรือ
พ้ืนที่ว่างเข้าไปช่วยเสริมให้เกิดความงามในผลงาน 

 

ด้านคุณค่าและความหมาย 

  การเลือกใช้ดอกหญ้าน ามาสร้างสรรค์ของข้าพเจ้านั้น น าเสนอถึงความบอบบางที่สามารถ
ปลิดปลิวปตามแรงลมได้ แต่ก็แข็งแกร่งต่อสภาพอากาศ การน าผลของดอกหญ้าที่มีลักษณะฟู เมื่อ
น ามาปักลงบนผ้าตาข่าย รวมกันเป็นจ านวนมากในพ้ืนที่ระนาบ ก็จะสามารถแสดงถึงความโปร่ง เบา
บาง คล้ายกับความเลือนลาง ความไม่ชัดเจนในวัตถุท่ีข้าพเจ้าค้นหาในผลงานวิทยานิพนธ์ช่วงปริญญา
ตรีที่ผ่านมา เนื่องจากวัสดุที่ใช้มาจากธรรมชาติ ย่อมมีเงื่อนไขของเวลาและการย่อยสลาย จึงเป็นอีก
มุมมองในเรื่องของเวลาและความเปลี่ยนแปลงที่ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอ ทั้งนี้พ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่ดอก
หญ้าสามารถเจริญเติบโตได้ดีมักเป็นพ้ืนที่รกร้างเนื่องจากดอกหญ้าเองเป็นวัชพืชที่อาจรบกวนมนุษย์ 
จึงอาจถกูก าจัด  

 

อิทธิพลจากภาพถ่ายด้วยกล้องฟิล์ม 
      ข้อมูลส าคัญของข้าพเจ้านอกจากสถานที่จริง ประสบการณ์ส่วนตัว ความรู้สึกและความทรง
จ าแล้ว ภาพถ่ายเก่าก็เป็นอีกข้อมูลส าคัญที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ชัดเจนที่สุด ในอดีตภาพทั้งหมด
เป็นการถ่ายภาพจากกล้องฟิล์ม ที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว ทั้งโทนสี แสง ความละเอียดต่ า ความพร่ามัว ล้วน
ท าให้ภาพฟิล์มยังคงได้รับความสนใจมาจวบจนปัจจุบัน ข้าพเจ้าจึงสนใจน าภาพถ่ายในอดีตที่มีอยู่ มา
เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่สามารถบ่งบอกความงดงามในอดีตได้อย่างชัดเจน 

โดยหลักในการคัดกรองภาพถ่ายนั้น ข้าพเจ้าเลือกภาพถ่ายที่มีอารมณ์ร่วมบางอย่างเช่น 
ภาพถ่ายที่มีท่าทาง การยิ้มแย้ม การแสดงออกแบบวัยเด็ก หรือความสัมพันธ์ การเชื่อมโยงกันของ
เนื้อหาในภาพของบุคคลในครอบครัว ธรรมชาติ ด้วยท่าทางหรือกริยาต่างๆที่มีการแสดงออกถึง
เรื่องราวได้ ณ ช่วงเวลานั้นแม้เป็นเพียงภาพถ่าย เพ่ือน าเนื้อหาภายในภาพเชื่อมโยงเข้ากับ การ
สร้างสรรค์ต่อไป ด้วยเทคนิคต่างๆ 
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ภาพที่ 6 ภาพถ่ายจากกล้องฟิล์ม 

 

อิทธิพลทางด้านความคิดจากผลงานศิลปกรรม 

Process Art (โปรเซส อาร์ต) 

ระหว่างต้นคริสต์ศตวรรษ 1960-กลาง1970 ในโลกของศิลปะ แม้ว่าสิ่งที่ศิลปินคิดและท าจะ
เกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นนามธรรมอยู่มากๆ เช่น ความคิด อารมณ์ความรู้สึก จิตวิญญาณ ความเชื่อ 
และความศรัทธา แต่ผลงานศิลปกรรมก็ยังเป็นโลกของวัตถุอยู่มาก เพราะศิลปินต้องถ่ายทอดความ
เป็นนามธรรมเหล่านั้นออกมาเป็น “รูป” เป็น “ภาพ’’ ที่เป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ ศิลปวัตถุจึงเป็น 
ผลลัพท์ท่ีเป็นผลผลิตสุดท้ายที่จะพิสูจน์ฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน 

แน่นอนว่าศิลปินที่จะท างานศิลปะที่ดีได้ จะต้องมีทักษะฝีมือ มีเทคนิคและกระบวนการ
ทางการท างานที่ดี แต่กระบวนการที่ว่านี้ไม่ได้รับการใส่ใจเท่ากับผลลัพธ์ที่เป็นผลงานส าเร็จ ไม่ค่อยมี
ใครสนใจกระบวนการที่เป็น เบื้องหลังของผลงานเท่ากับผลงานที่จัดวางแสดงให้ดูอยู่ตรงหน้าใน
นิทรรศการ7 

 

                                           
7 สุธี คุณาวิชยานนท์, ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย:ตะวันตกและไทย, Process Art (โปรเซส อาร์ต) (กรุงเทพฯ: โครงการหนังสือและ
ต าราทฤษฎีศิลป์, 2560). 
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ภาพที่ 7 Makoto Azuma ,“aibu-inside” ,ทีe่xhibited in the Oi Futuro museum in 

Rio de Janeiro Brazil,(2017) 
ที่มา : https://www.designboom.com/art/azuma-makoto-oi-futuro-rio-de-

janeiro-09-25-2017/ 

 

 
ภาพที่ 8 Makoto Azuma ,“aibu-inside” ,ทีe่xhibited in the Oi Futuro museum in 

Rio de Janeiro Brazil,(2017) 
ที่มา : https://twitter.com/bwbentley/status/916781904757706753 
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ภาพที่ 9 Makoto Azuma ,“aibu-inside” ,ทีe่xhibited in the Oi Futuro museum in 

Rio de Janeiro Brazil,(2017) 
ที่มา : https://twitter.com/bwbentley/status/916781904757706753 

 

แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าเองมาโดย
ตลอด เนื่องด้วยความสนใจในการคิดค้น ประดิษฐ์ หรือการออกแบบรูปทรงใหม่ๆ เพ่ือปรับใช้ใน
กระบวนการณ์สร้างสรรค์ และจุดประสงค์ของการน าเสนอแนวคิดในผลงานของข้าพเจ้า ความทรงจ า 
ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ความเป็นนามธรรมเหล่านี้ที่จะท าอย่างไรให้สอดคล้องกับความเป็นวัตถุ
ในผลงานเพ่ือแสดงออกมาได้อย่างชัดเจน โดยให้ความส าคัญในกระบวนการของการสร้างสรรค์ 
ควบคู่ไปกับวัสดุ วัตถุ ในผลงาน 

 

Earth Art (เอิร์ธ อาร์ต, ภูมิศิลป์)  

ระหว่างต้นคริสต์ทศวรรษ 1960-ปลาย 1970 ในโลกของศิลปะตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกา
และยุโรป กระแสการกลับไปหาธรรมชาติเริ่มมีให้เห็น ตั้งแต่กลางคริสต์ทศวรรษ 1960 บางคนก็เรียก
ขานศิลปะในกระแสแบบนี้ว่า “ศิลปะสิ่งแวดล้อม” หรือ เอนไวรอนเมนทัล อาร์ต (Environmental 
art) แต่ชื่อที่เรียกติดปากติดกระแสมากกว่าคือ เอิร์ธ อาร์ต (Earth art) แอทคินส์เล่าว่า ศิลปินใน
กลุ่มนี้มีจุดร่วมกันอยู่ตรงที่ว่า ต้องการปฏิเสธศิลปะในเชิงธุรกิจการค้า พวกเขา สนับสนุนกระแส
ทางด้านอนุรักษ์สภาพแวดล้อม มีแนวโน้มต่อต้านอารยธรรมเมือง และบ้างก็เป็นพวกที่มี ความคิดใน
เชิงจิตวิญญาณ8 

                                           
8 เร่ืองเดียวกัน. 

https://twitter.com/bwbentley/status/916781904757706753
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ภาพที่ 10 Makoto Azuma ,“composes + decomposes flower landscapes”,ที่ 

exhibition in rio de janeiro, brazil,(2017) 
ที่มา https://www.designboom.com/art/azuma-makoto-oi-futuro-rio-de-janeiro-

09-25-2017/ 

 

ธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าสนใจน ามาสร้างสรรค์ในผลงานเสมอ อาจเป็นเพราะสถานที่ต่างๆ
ในประสบการณ์ที่ผ่านมาท าให้เกิดความผูกพันธ์และเป็นภาพจ า ผลงานของข้าพเจ้าหยิบเอาธรรมชาติ
มาใช้ร่วมกับการสร้างสรรค์ตั้งแต่ช่วงปริญญาตรี และปรับเปลี่ยนพัฒนาจนมาเป็นการสร้างสรรค์
ผลงานในช่วงปริญญาโท การน าเอาธรรมชาติอย่างพืช ดอกหญ้า ดอกไม้ ต้นไม้ มาใช้ในผลงาน 
น าเสนอในพ้ืนที่ทางศิลปะที่เต็มไปด้วยวัตถุสังเคราะห์ที่ถูกสร้างขึ้น บริบทของธรรมชาตินั้นๆย่อมต่าง
ออกไป การเชื่อมโยงเนื้อหาจากวัสดุ วัตถุ และสถานที่จึงเป็นสิ่งส าคัญในการเปลี่ยนบริบทจากสิ่งที่
เป็น ซึ่งธรรมชาติเองย่อมมีการเสื่อมสลายไปตามสภาพ จึงสามารถขับเน้นบ ริบทของความ
เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี  อีกท้ังการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันก็ดูจะเป็นสิ่งส าคัญมากขึ้น 

 

Installation (อินสตอลเลชั่น, ศิลปะจัดวาง)  
ระหว่างปลายคริสต์ทศวรรษ 1960  อินสตอลเลชั่น (Installation) หรือเป็นที่รู้จักใน

ภาษาไทยว่า "ศิลปะจัดวาง" แรกเริ่มปรากฏให้เห็น ตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1970 โดยเริ่มจาก
สหรัฐอเมริกาและยุโรป 

https://www.designboom.com/art/azuma-makoto-oi-futuro-rio-de-janeiro-09-25-2017/
https://www.designboom.com/art/azuma-makoto-oi-futuro-rio-de-janeiro-09-25-2017/
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หากแปลค าว่าอินสตอลเลชั่นแบบตรงตัวจะหมายถึงการติดตั้ง ซึ่งกินความไปถึงการติดตั้งสิ่งต่างๆ ทั้ง
ที่ใช่และไม่ใช่ศิลปะ แต่ในความหมายที่เฉพาะลงมาในงานศิลปะแบบทัศนศิลป์แล้ว มันคือ งานศิลปะ
ที่มีตัววัตถุทางศิลปะสัมพันธ์เฉพาะกับพื้นท่ี (Site-Specific, ไซต์-สเปซิฟิค) ในความหมายนี้ อินสตอล
เลชั่นถูกท าขึ้น ส าหรับพ้ืนที่ เฉพาะนั้นๆ เช่น ท าขึ้นเพ่ือติดตั้งในแกลเลอรี่หรือพ้ืนที่กลางแจ้ง 
ความส าคัญของผลงานไม่ได้อยู่ที่ ศิลปวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งเท่านั้น แต่ความส าคัญจะอยู่ที่การประกอบ
ส่วนต่างๆ หรือ การจัดสภาพแวดล้อม ทั้งหมด 

อินสตอลเลชั่นเป็นงานศิลปะที่ท าให้คนดูได้มีประสบการณ์ในการอยู่ร่วม หรือการมีศิลปะ
แวดล้อมตัว ผู้ดู เช่นเดียวกับจิตรกรรมฝาผนังในพ้ืนที่สาธารณะและศิลปะในสถาปัตยกรรมทาง
ศาสนาต่างๆ ที่มักจะมี ลักษณะการจัดวางทุกอย่างโดยค านึงถึงองค์รวม9 

 

 
ภาพที่ 11 Rebecca Louise Law ,“The Beauty of Decay”, ที่ Chandran Gallery, 

San Fransisco (2016) 
ที่มา : https://www.thisiscolossal.com/2018/02/suspended-ocean-wave-

installations-by-miguel-rothschild 

 

อินสตอลเลชั่นหรือศิลปะการจัดวางเป็นหนึ่งในอิทธิพลหลักทางด้านความคิดในผลงานของ
ข้าพเจ้า นอกจากการเลือกใช้วัตถุแล้ว สถานที่ องค์ประกอบโดยรวมก็เป็นสิ่งจ าเป็น พ้ืนที่ว่าง
(Space) และแสงจากธรรมชาติ(Natural light) การจัดวางผลงานในต าแหน่งต่างๆอย่างเหมาะสม 

                                           
9 เร่ืองเดียวกนั. 
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หรือตรงกันข้ามกับความเป็นจริง สามารถขับเน้นอารมณ์ และการสื่อสารถึงใจความส าคัญ และความ
เป็นมาของผลงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ดอกหญ้าในผลงานของข้าพเจ้ามีลักษณะที่โปร่ง บอบบาง 
สถานที่สว่างและพ้ืนที่สีขาวจะท าให้สามารถมองเห็นผลงานได้ชัดเจนขึ้น และผลงานควรได้รับการ
ติดตั้ง ป้องกันอย่างเหมาะสมเพ่ือรักษาสภาพวัสดุที่มาจากธรรมชาติให้คงทน ไม่ควรมีลม ที่อาจท าให้
ผลงานเสียหายได้ 

 

Makoto Azuma 
มาโกโตะ อาโซเมะ เป็นศิลปินชาวญี่ปุ่น ผู้มีความฝันแรกเริ่มจะเป็นนักดนตรี จึงเดินทางจาก

บ้านเกิดเมืองฟุกุโอกะมาท าตามความฝันในกรุงโตเกียว โดยระหว่างนั้นเขาได้ท างานเป็นพ่อค้าใน
ตลาด โอตะ ตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ความผูกพันที่มีต่อความงามของ
ดอกไม้มากมายหลายชนิด ท าให้เขาตัดสินใจเป็นนักจัดดอกไม้ และเปิดร้านดอกไม้ร่วมกันกับเพ่ือน
ช่างภาพในเวลาต่อมา มาโกโตะ เล็งเห็นถึงคุณค่าความงามของดอกไม้ทุกชนิด เขามีความเชื่อต่อ
ความงามอันลึกลับจากธรรมชาติ  แนวคิดจาก ikebana หลักการจัดดอกไม้แบบฉบับญี่ปุ่นโบราณอัน
เต็มไปด้ยจิตวิญญาณ ความสงบสุข และความงาม น ามาซึ่งแนวทางในการจัดองค์ประกอบของดอกไม้
ของเขา ผลักดันให้ความงามของดอกไม้ ก้าวข้ามไปสู่ผลงานศิลปะ ด้วยคุณค่าของความงามตาม
ธรรมชาติที่แท้จริง 

ผลงาน the project ‘box flowers and leaves’ ชิ้นนี้ ถูกสร้างขึ้นในปี 2015 โดยได้รับ
แรงบันดาลใจจากภาพเขียนโบราณ kusozu คือชุดภาพวาดสีน้ าที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนต่างๆของ
การย่อยสลายของมนุษย์ก่อนและหลังความตาย แรงบันดาลใจจากความเชื่อทางพุทธศาสนามี
จุดประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการคิดเกี่ยวกับธรรมชาติที่ไม่ยั่งยืนของโลกทางกายภาพ การเลือกใช้
วัสดุจากธรรมชาติ ดอกไม้สดจึงมีความสอดคล้องกับเนื้อหาดังกล่าว และสร้างความท้าทายสูงมากใน
การน าเสนอผลงานของศิลปิน จึงเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าสนใจ ในแง่ของการน าสิ่งที่ไม่คงทนและย่อยสลาย
ได้ตามธรรมชาติมาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์เป็นผลงาน โดยเห็นได้ชัดว่าผลงานของ มาโกโตะ อา
โซเมะ ชิ้นนี้คือการน าเสนอในรูปแบบของ Process Art (โปรเซส อาร์ต) ได้อย่างสวยงามและน่า
ประทับใจทั้งในแง่ของรูปลักษณ์ กระบวนการ ความหมาย และการก้าวข้ามข้อจ ากัดของการใช้วัตถุ
และวัสดุเดิมๆในศิลปะ โดยคงคุณค่าของผลงานผ่านการบันทึกระบวนการในการสร้างสรรค์10 

                                           
10 Azuma Makoto."Represents the Stages of Decomposition Using Flowers and Leaves." 2015, เข้าถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 
2562,  จาก  https://www.designboom.com/art/azuma-makoto-box-flowers-decomposition-11-25-2015/. 
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ภาพที่ 12 Azuma Makoto , the project ‘box flowers and leaves’, 2015 น าดอกไม้

สีสันสดใสหลากชนิดมาจัดให้เป็นประติมากรรมรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยม 
ที่มา https://www.designboom.com/art/azuma-makoto-box-flowers-

decomposition-11-25-2015/ 

 
ภาพที่ 13 azuma makoto  the project ‘box flowers and leaves’ 2015 การ

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ความแห้งเหี่ยว และของเหลวสีน้ าตาลที่เริ่มไหลซึม 
ที่มา https://www.designboom.com/art/azuma-makoto-box-flowers-

decomposition-11-25-2015/ 

 

https://www.designboom.com/art/azuma-makoto-box-flowers-decomposition-11-25-2015/
https://www.designboom.com/art/azuma-makoto-box-flowers-decomposition-11-25-2015/
https://www.designboom.com/art/azuma-makoto-box-flowers-decomposition-11-25-2015/
https://www.designboom.com/art/azuma-makoto-box-flowers-decomposition-11-25-2015/
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ภาพที่ 14 azuma makoto  the project ‘box flowers and leaves’ 2015 ของเหลว

เริ่มเปลี่ยนเป็นกาวเหนียว 
ที่มา https://www.designboom.com/art/azuma-makoto-box-flowers-

decomposition-11-25-2015/ 

 

 
ภาพที่ 15 azuma makoto  the project ‘box flowers and leaves ’ 2015 ภาพ

สุดท้ายแสดงให้เห็นถึงปริมาณของเสียที่เกิดจากการย่อยสลายดอกไม้ 
ที่มา https://www.designboom.com/art/azuma-makoto-box-flowers-

decomposition-11-25-2015/ 

 

 

https://www.designboom.com/art/azuma-makoto-box-flowers-decomposition-11-25-2015/
https://www.designboom.com/art/azuma-makoto-box-flowers-decomposition-11-25-2015/
https://www.designboom.com/art/azuma-makoto-box-flowers-decomposition-11-25-2015/
https://www.designboom.com/art/azuma-makoto-box-flowers-decomposition-11-25-2015/
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บทที ่3  
กระบวนการในการสร้างสรรค์ 

 

การน าเสนอสารัตถะของความเปลี่ยนแปลงในมุมมองของข้าพเจ้า ผ่านผลงานวิทยานิพนธ์ใน
ชุดนี้ มีองค์ประกอบของอิทธิพลและแรงบันดาลใจที่หลากหลาย โดยเฉพาะสาระส าคัญในผลงานคือ
ธรรมชาติ ที่ข้าพเจ้าหยิบน ามาใช้ มีความแตกต่างไปจากวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยทั่วไป
เป็นอย่างมากทั้งความหมาย รูปลักษณ์ วิธีการติดตั้ง การเก็บรักษา อันมีขั้นตอนกระบวนการที่ต้อง
อาศัยความละเอียดอ่อน การเลือกวัสดุจากธรรมชาติ ข้าพเจ้ามุ่งเน้นไปที่วัชพืชซึ่งมีความหมายจาก
แรงบันดาลใจ ซึ่งวัชพืช ตอบโจทย์ในเนื้อหาสาระของความเปลี่ยนแปลงต่อสถานที่ได้ดี ประกอบกับ
การเลือกใช้วัตถุข้าวของเครื่องใช้ ที่มีบริบทหน้าที่ชัดเจนในแต่ละชิ้น ล้วนมีความหมายความสัมพันธ์
กับผู้ใช้ จึงสามารถบ่งบอกถึงการใช้งานเกี่ยวข้องกับกริยาต่างๆของมนุษย์ได้ชัดเจน เมื่อน ามา
ประกอบกับเทคนิคและวิธีการของข้าพเจ้า เพ่ือเชื่อมโยงเนื้อหาให้สัมพันธ์กันในการแสดงออกซึ่ง
ความหมาย สาระ ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ ความทรงจ า ของข้าพเจ้า โดยน าเสนอเป็นผลงานศิลปะ
ในแต่ละชิ้น ผนวกกับการจัดวาง (Installation) เพ่ือให้องค์ประกอบต่างๆท าหน้าที่ขับเน้นผลงาน  

 

อุปกรณ์ 
1. อุปกรณส าหรับเก็บข้อมูล ได้แก่ กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ กล่องพลาสติก สมุด สก็อต

เทป 

2. อุปกรณ์ส าหรับท าภาพร่าง ได้แก่ สมุด ดินสอ สีน้ าโคปิค สีเมจิก 

3. อุปกรณ์ส าหรับกระบวนการปัก ได้แก่ ดอกหญ้า ผ้าตาข่าย แหนบส าหรับคีบ เฟรมหรือสะดึง

ส าหรับขึงผ้า 

4. อุปกรณ์ส าหรับติดตั้งผลงาน คีม สว่าน น๊อต ตะปู เข็มหมุด ไขควง บันได เชือกสลิง เอ็น

พลาสติกใส 

5. อุปกรณ์จิวเวอรี่ต่างๆ ได้แก่ ลูกแก้วใส ห่วงเหล็ก โซ่ขนาดเล็ก ฐานจี้  

6. อุปกรณ์ส าหรับการหล่อชิ้นงานขนาดเล็กด้วยยูวีเรซิ่น ได้แก่ ยูวีเรซิ่น ตู้อบยูวี แม่พิมพ์ซิลิโคน 

7. วัตถุหลักในผลงาน ได้แก่ โครงเฟอร์นิเจอร์ โครงเฟรมไม้ ตู้ไม้ประกอบกระจก 
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ภาพที่ 16 อุปกรณ์ส าหรับเก็บข้อมูล 

 

 
ภาพที่ 17 อุปกรณ์ส าหรับท าภาพร่าง 
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ภาพที่ 18 อุปกรณ์ส าหรับกระบวนการปัก 

 

 
ภาพที่ 19 อุปกรณ์จิวเวอรี่ต่าง ๆ 
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ภาพที่ 20 อุปกรณ์ส าหรับการหล่อยูวีเรซิ่น 

 

ขั้นตอนวิธีการสร้างสรรค์ 
การคัดเลือกภาพถ่ายฟิล์ม 

      ภาพถ่ายจากกล้องฟิล์ม มีความแตกต่างจากภาพภ่ายที่ถูกถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลในปัจจุบัน
มาก ปัจจุบันกล้องถ่ายรูปถูกพัฒนารูปแบบจนสามารถใช้งานง่ายและรวดเร็ว การเก็บภาพเป็นไฟล์ 
และการล้างอัดภาพก็สะดวก ทั้งยังให้รายละเอียดที่คมชัด สีสันสดใส แต่ข้าพเจ้ากลับรู้สึกถึงคุณค่า
ของภาพถ่ายในอดีต ที่ถูกถ่ายด้วยกล้องฟิล์มมากกว่า ภาพถ่ายจากกล้องฟิล์มเป็นอิทธิพลส าคัญใน
การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ในอดีต พ่อกับแม่ของข้าพเจ้าเองจะมีกล้องฟิล์มติดตัวอยู่ตลอด 
และจะถ่ายภาพข้าพเจ้า ทุกคนในครอบครัว ตามโอกาสต่างๆไว้เสมอ ท าให้ปัจจุบันข้าพเจ้าสามารถ
เห็นเรื่องราว บริบทต่างๆของทุกคนในครอบครัวในอดีต จากรูปถ่ายที่ถูกอัดเก็บไว้จ านวนมาก ภาพที่
ถูกล้างออกมาด้วยขั้นตอนที่ยุ่งยาก ความละเอียดต่ าของภาพที่ท าให้เกิดความมัว จุด หรือสิ่งรบกวน
ในภาพ(noise) โทนสีที่เกิดจากกระบวนการรู้รับแสงของกล้อง ท าให้ภาพที่ได้มีโทนสีที่ผิดเพ้ียนไป
บ้าง แต่องค์ประกอบทั้งหมดกลับสามารถสร้างความรู้สึกถึงเรื่องราวในอดีต ผ่านบรรยากาศของโทนสี 
ความเลือนลาง แสงและเงา ความเชื่อมโยงของเรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบันจากภาพถ่ายเหล่านั้นก็เป็น
เหมือนสิ่งที่มีคุณค่าทางความรู้สึก ซึ่งน ามาสู่ขั้นตอนการคัดเลือกภาพถ่ายเพ่ือน าไปใช้ประกอบผลงาน     
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ภาพที่ 21 ภาพถ่ายจากกล้องฟิล์มในอดีต 

 

 
ภาพที่ 22 ภาพถ่ายจากกล้องฟิล์มในอดีต 
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ภาพที่ 23 ภาพถ่ายจากกล้องฟิล์มในอดีต 

 

 
ภาพที่ 24 ภาพถ่ายจากกล้องฟิล์มในอดีต 
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ภาพที่ 25 ภาพถ่ายจากกล้องฟิล์มในอดีต 

 

ขั้นตอนการท าภาพร่าง 
ก่อนการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าจะค านึงถึงรูปแบบหลักของผลงาน วัตถุที่จะใช้ประกอบ

กับเทคนิคการปักหญ้าลงบนผ้าจะต้องสามารถสอดคล้องกันในด้านเนื้อหาและการประกอบกันของ
รูปทรงโดยการขึง หรือแม้กระทั่งเทคนิคอ่ืนๆ ซึ่งในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้แต่ละชิ้นก็มีความแตกต่าง
กันออกไป โดยแต่ละชิ้นต้องค านึงถึงการติดตั้งเป็นชุดอย่างสอดคล้องกัน การท าภาพร่างในแต่ละชิ้น 
อย่างมีแบบแผน และค านึงถึงการติดตั้งอันเป็นภาพรวมในผลงาน จึงเป็นการช่วยลดขั้นตอนการแก้ไข
ชิ้นงาน และปัญหาในภายหลังได้ 
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ภาพที่ 26 ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

 

 
ภาพที่ 27 ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
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ภาพที่ 28 ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
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ภาพที่ 29 ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 
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ขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุในผลงาน 
  ผลงานในแต่ละชิ้นมีองค์ประกอบของเนื้อหาที่มาจากวัตถุ ซึ่งป็นวัตถุที่ผ่านการใช้งาน มี
ร่องรอย รายละเอียดที่บ่งบอกถึงหน้าที่ ระยะเวลาการใช้งานได้ หลักในการคัดกรองวัตถุนั้น เริ่มจาก
ค้นหาความเป็นไปได้ก่อนที่จะน ามาสร้างสรรค์ผลงาน เช่น ข้าพเจ้านึกถึงความเหนื่อยล้า การพักผ่อน 
ก็จะใช้เก้าอ้ีมาเป็นวัตถุที่เชื่อมโยงความรู้สึกนั้น ในบางครั้งอาจค้นพบวัตถุที่สนใจ ก่อนน ามาผ่านการ
วิเคราะห์เพ่ือน าไปประกอบเทคนิคภายหลัง เช่น อุปกรณ์จิวเวอรี่ต่างๆที่สามารถน ามาดัดแปลงจาก
ของเก่า ให้เกิดคุณค่า หรือในบางครั้งอาจประกอบสร้างวัตถุในความทรงจ า หรือวัตถุที่มีความ
น่าสนใจขึ้นมาใหม่ให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการน าเสนอ เช่น ชิงช้าในวัยเด็ก โดยอ้างอิงจากภาพถ่าย
และน ามาตีความใหม่เป็นต้น 

 

ขั้นตอนการคัดเลือกวัสดุจากธรรมชาติ 
     ดังที่กล่าวไปข้างต้นแรงบันดาลใจในการใช้วัสดุธรรมชาติของข้าพเจ้ามีที่มาจากประสบกาณ์ 
ความผูกพันที่มีต่อธรรมชาติ และเชื่อมโยงเข้ากับเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันน าไปสู่การค้นหาข้อมูล
จากสถานที่จริงที่สามารถอ้างอิงความเชื่อมโยงที่มีธรรมชาติเป็นวัสดุในผลงานได้ 
 

 
ภาพที่ 30 การเตรียมวัสดุจากธรรมชาติ 
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ภาพที่ 31 การเตรียมวัสดุจากธรรมชาติ 
 

ข้าพเจ้าได้ทดลองการคงสภาพของวัสดุจากธรรมชาติด้วยวิธีต่างๆ เพ่ือค้นหาความเปนไปได้
และเทคนิคที่จะน าธรรมชาติเหล่านั้นมาเป็นส่วนหนึ่งในผลงานได้ ทั้งการใช้อุปกรณ์ สารเคมี ผงดูด
ความชื้น การอบ การตากแห้ง หรือวิธีการทับลงบนสมุด เพ่ือรักษารูปลักษณ์และความงามตาม
ธรรมชาติ อย่างสอดคล้องและมีบริบทของการสื่อความในแง่ของผลงานศิลปะไม่ใช่เพียงงาน
หัตถกรรม(craft) หรือการประดิษฐ์เท่านั้น โดยในท้ายที่สุดข้าพเจ้าเลือกใช้วิธีการเก็บรักษาตาม
ธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี และเลือกใช้วิธีที่ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมโดยการเก็บในที่ๆมีอากาศถ่ายเท
และทิ้งไว้ให้แห้งเองตามธรรมชาติ ดังนั้นก่อนการสร้างสรรค์ผลงานในทุกๆชิ้น ดอกหญ้าที่ข้าพเจ้า
น ามาใช้เป็นดอกหญ้าที่มีความสมบูรณ์  ไม่มีโรคหรือแมลงติดมาด้วย จะถูกน ามาเก็บมาผ่าน
กระบวนการท าให้แห้งในกล่องพลาสติกที่อากาศถ่ายเทได้เป็นอย่างดี ไม่เช่นนั้น ดอกหญ้าอาจเกิดเชื้อ
ราขึ้นได้ หากปล่อยให้ชื้นและไม่มีอากาศถ่ายเท  นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังมีความหลากหลายในวิธีการ
เก็บรักษาดอกหญ้าอ่ืนๆในผลงานที่แตกต่างกันออกไป ด้วยกรรมวิธีและวัตถุที่น ามาใช้ดังนี้ 
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ขั้นตอนการแยกผลของดอกหญ้า 
 

 
 

ภาพที่ 32 ดอกหญ้าที่บานเต็มที่จะฟูฟ่อง กลีบและเกษรจะแห้งและหลุดออก 
 

 
ภาพที่ 33 การคัดแยกผลทรงรีที่มีขนฟูคล้ายขนนกออกมา 
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เมื่อดอกหญ้าเริ่มแห้งก็จะมีสีคล้ าขึ้น กลีบดอกและเกษรจะเริ่มเหี่ยวท าให้ผลของดอกหญ้าที่มีขนฟู
โดยรอบเริ่มบาน ฟูฟ่อง พร้อมปลิดปลิวไปตามอากาศได้ จากนั้นข้าพเจ้าจึงจะน ามาแยกผลที่มี
ลักษณะฟูออกจากฐานดอกและแยกเกษรกับกลีบออก เพ่ือน ามาใช้ปักลงบนตาข่าย ก่อนน าไปขึงบน
ชิ้นวัตถเุพ่ือขึ้นรูปเป็นผลงานต่อไป 

 

ขั้นตอนการน าดอกหญ้า ผลดอกหญ้า กลีบดอกไม้ มาผ่านกระบวนการรักษารูปทรงด้วยยูวีเรซิ่น 
 

 
ภาพที่ 34 กระบวนการรักษารูปทรงด้วยยูวีเรซิ่น 
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ภาพที่ 35 กระบวนการรักษารูปทรงด้วยยูวีเรซิ่น 

 

น าดอกหญ้าที่แห้งสนิทเท่านั้น(เพ่ือป้องกันการเกิดเชื้อราในภายหลังการหล่อ) มาใช้หล่อ 
โดยมีแม่พิมพ์ซิลิโคนเป็นต้นแบบตามรูปทรงที่เราต้องการ เทยูวีเรซิ่นลงบนแม่พิมพ์ช้าๆ เพ่ิอไม่ให้เกิด
ฟองอากาศมากจนเกินไป เทเคลือบแม่พิมพ์บางๆรอบแรกเคาะแม่พิมพ์เบาๆ ก่อนน าเข้าเครื่องอบจน
แห้ง น าออกมาเรียงดอกหญ้าลงไป แล้วเททับด้วยยูวีเรซิ่นอีกครั้งจนทับดอกหญ้าอย่างแนบสนิท ก่อน
เข้าอบอีกครั้งจนแห้ง สามารถน าดอกหญ้ามี่หล่อเรซิ่นแล้วมาประกอบเป็นชิ้นงานรูปทรงต่างๆได้  
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ขั้นตอนการรักษารูปทรงของดอกหญ้าด้วยลูกบอลทรงกลมใส 
 

 
ภาพที่ 36 ขั้นตอนการรักษารูปทรงของดอกหญ้าด้วยลูกบอลทรงกลมใส 

 
ภาพที่ 37 ขั้นตอนการรักษารูปทรงของดอกหญ้าด้วยลูกบอลทรงกลมใส 
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รูปทรงกลมของวัตถุ ลูกบอลใสสามารถน าดอกหญ้าที่ยังไม่บานใส่เข้าไปภายในและรอให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติได้ เมื่อดอกหญ้าแห้งจะบาน ฟู ตามลักษณะเฉพาะของดอกหญ้าแต่
ละชนิด พ้ืนที่ทรงกลมด้านในรับกันกับรูปทรงกลมฟูของดอกหญ้า และท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้ดอก
หญ้าเสียหาย ก่อนน ามาห้อยเพ่ือไม่ให้สูญเสียรูปทรงตามธรรมชาติ 

 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
 

 

ภาพที่ 38 ขั้นตอนการปักดอกหญ้าลงบนผ้าตาข่ายที่ถูกขึงบนโครงไม้ 
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ภาพที่ 39 ขั้นตอนการติดตั้งผลงานให้ลอยเหนือจากพ้ืน 

 

 
ภาพที่ 40 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ที่ถูกติดตั้งแล้ว 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ข้าพเจ้าน าเอารูปทรงของเล่นวัยเด็กอย่างชิงช้า มาตีความผ่านความ
ทรงจ า ความรู้สึก ที่มีความเปราะบาง ด้วยการสร้างกรอบไม้ที่ขึงดอกหญ้าที่ถูกปักลงบนระนาบคล้าย
พ้ืนผิวของสนามหญ้าที่ลอยขึ้นมาตั้งอยู่บนชิงช้า  โดยใช้โซ่เส้นเล็กลักษณะบอบบางในการรับน้ าหนัก
ของชิงช้า ซึ่งตรงกันข้ามกับความเป็นจริงที่เชือกจะต้องท าหน้าที่รับน้ าหนักของชิงช้าได้เป็นอย่างดี 

 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 41 ขั้นตอนการน ากลีบดอกไม้แห้ง ดอกหญ้า รูปภาพ มาผ่านกระบวนการรักษา
สภาพด้วยการหล่อยูวีเรซิ่น 



  40 

 
ภาพที่ 42 ขั้นตอนการประกอบผลงานด้วยอุปกรณ์จิวเวอรี่ต่างๆ 

 

 
ภาพที่ 43 ขั้นตอนการประกอบผลงานด้วยอุปกรณ์จิวเวอรี่ต่าง ๆ 
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ภาพที่ 44 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่2 
 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ ข้าพเจ้าน าหนึ่งในกระบวนการรักษาสิ่งของที่มีคุณค่าต้อความรู้สึก 
การคงสภาพดอกไม้ ดอกหญ้า ภาพถ่าย ด้วยการหล่อยูวีเรซิ่น ประกอบกับการน าอุปกรณ์จิวเวอรี่
ต่างๆ สร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับขึ้นมาให้เกิดเป็นรูปทรงที่ที่แตกต่างออกไป ทั้งยังสื่อความหมาย 
เรื่องเล่า ประสบการณ์ จากภาพถ่าย 
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ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
 

 
ภาพที่ 45 ภาพแสดงขั้นตอนการปักดอกหญ้าลงบนผ้าตาข่าย 

 

 
ภาพที่ 46 ภาพแสดงขั้นตอนการปักดอกหญ้าลงบนผ้าตาข่าย 
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ภาพที่ 47 ภาพแสดงขั้นตอนการปักดอกหญ้าลงบนผ้าตาข่าย 

 

 
ภาพที่ 48 ภาพโครงเฟอร์นิเจอร์ที่จะน ามาขึงผลงาน 
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ภาพที่ 49 ภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมโครงเฟอร์นิเจอร์ 

 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้น าโครงเตียงของข้าพเจ้าเองในสมัยที่ยังเป็นเด็ก ซึ่งถูกเก็บ
ไว้อย่างดี น ามาเจาะเอาแผ่นไม้ออกได้ลักษณะคล้ายกรอบ ที่มีโครงสร้างของเตียงชัดเจน ก่อนจ าน า
ชิ้นผ้าที่ถูกปักด้วยผลดอกหญ้ามาขึงเข้ากับโครงเตียง 

 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่4 
 

 
ภาพที่ 50 ลูกบอลทรงกลมใส 

 

 



  45 

 
ภาพที่ 51 การเจาะด้านท้ายของลูกบอลทรงกลมใสเพ่ือให้ใส่ดอกหญ้าเข้าไปได้และมีอากาศถ่ายเท 

 
ภาพที่ 52 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้เป็นการน าเอาลูกบอลทรงกลมมาครอบทับดอกหญ้าเพ่ือเก็บรักษา
ความฟูฟ่อง บอบบาง ป้องกันไม่ให้ผลของดอกหญ้าปลิวหายไป เป็นหนึ่งในขั้นตอนการทดลองการ
เก็บรักษาลักษณะ รูปทรงต่างๆของดอกหญ้าคล้ายกับการจดบันทึกความเปลี่ยนแปลงของข้าพเจ้า 

 

ขั้นตอนในการติดตั้งผลงาน 
ถึงแม้ผลงานในแต่ละชิ้นมีขนาด รูปแบบ และเทคนิควิธีการที่แตกต่างกัน แต่การติดตั้ง

ผลงานใน1ชุด จ าเป็นต้องค านึงถึง ภาพรวมทั้งหมด เพ่ือเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันของผลงานใน
แต่ละชิ้น ดังนั้นสถานที่ รูปแบบของผลงานในต้องอาศัยความเป็นไปได้ในการติดตั้ง ก่อนที่จะสร้าง
ผลงานจริง หลักการของข้าพเจ้า มาจากการค านึงถึงหลักทางองค์ประกอบศิลป์พ้ืนฐานร่วมกับความ
เป็นไปได้ของการติดตั้งต่อสถานที่นั้นๆ 

 

 
ภาพที่ 53 การท าภาพร่างการติดตั้งผลงานคร่าวๆกับภาพสถานที่จริง 
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ขนาดของผลงาน 

ผลงานทุกชิ้นมีขนาดที่แตกต่างกัน ดังนั้นสัดส่วนในการจัดสรรพ้ืนที่ต้องค านึงถึงหลัก
องค์ประกอบของวัตถุ ใหญ่ กลาง เล็ก ให้เกิดความสมดุลในภาพรวม โดยสมดุลในที่นี้อาจไม่ได้มาจาก
ความเท่ากันแต่อาจหมายถึงการถ่ายเท ความลื่นไหล (flow) 

พื้นที่ว่าง  

เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสร้างความรู้สึกบางอย่างให้กับผลงาน เช่น ให้ความรู้สึก นิ่ง สงบ โดย
สัดส่วนอาจเท่ากับหรือมากกว่าผลงานในแต่ละชิ้น 

สีขาวและแสงสว่าง 

สีขาวเป็นเป็นสีพ้ืนฐานของการติดตั้งผลงานของข้าพเจ้า ซึ่งผลงานในบางชิ้นของข้าพเจ้านั้น 
มีข้อแตกต่างกันไป เช่น ผลงานที่มีขนาดเล็ก มีความโปร่งใส มีความบอบบาง สีขาวหรือสีสว่างจะช่วย
ให้มองเห็นรายละเอียดเล็กๆ หรือความโปร่งใสของผลงานได้ชัดเจนขึ้น แสงสว่างในผลงาน บางครั้ง
อาจช่วยให้เกิดเงาซึ่งจะเพ่ิมรายละเอียด เนื้อหา ของผลงานมากขึ้น แต่แสงสว่างระหว่างแสงจาก
ธรรมชาติกับแสงสว่างจากหลอดไฟ ก็มีข้อแตกต่างและข้อจ ากัดท่ีต่างกัน 

 

 
ภาพที่ 54 ภาพเปรียบเทียบการติดตั้งผลงานในพ้ืนที่ ที่ใช้แสงต่างกัน 

 

การติดตั้งผลงานโดยอาศัยแสงไฟนั้นให้การขับเน้นผลงานได้ดี เกิดแสงและเงาที่ชัดเจน สะดวกต่อ
การติดตั้งในพ้ืนที่ต่างๆ แต่ขาดความเข้ากันกับวัสดุธรรมชาติในผลงาน และอารมณ์บางอย่าง เมื่อ
เปรียบเทียบกับการติดตั้งผลงานโดยอาศัยแสงจากธรรมชาติแล้วท าให้เกิด ความรู้สึกต่อธรรมชาติ 
ความละมุน ความเข้ากันของผลงานได้มากกว่าและเกิดบรรยากาศที่แตกต่างกัน ซึ่งข้อเสียคือไม่
สามารถควบคุมแสงจากธรรมชาติที่เปลี่ยนไปตามเวลา และสถานที่ในการติดตั้งได้ 
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บทที่ 4  
วิเคราะห์การพัฒนาและการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 

ผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า เป็นเพียงการน าความชื่นชอบและคุ้นเคยกับ
ธรรมชาติ แม้เพียงสิ่งเล็กน้อยที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจอย่างดอกหญ้า เข้ามาอยู่ร่วมกับการ
สร้างสรรค์ผลงานมากขึ้น รูปแบบ กรรมวิธีต่างๆของการประกอบรูปทรงในผลงาน การเย็บผ้า การ
ปัก ลักษณะของการห่อหุ้ม ในผลงานข้าพเจ้าสังเกตได้ว่า กระบวนการเหล่านั้นมีนัยยะของการ
พยายามเก็บรักษา ทนุถนอมสิ่งที่บอบบางอย่างธรรมชาติอยู่ ซึ่งเป็นเหมือนการพยายามรักษาสิ่งที่
สามารถย่อยสลายไปตามธรรมชาติ ให้คงอยู่ได้ในระยะเวลาที่เพ่ิมขึ้น ก่อนที่จะน าเนื้อหาเรื่องราวที่
ได้รับแรงบันดาลใจจากวัตถุ ข้าวของเครื่องใช้ที่มีคุณค่าต่อความทรงจ า ความรู้สึก เข้ามาเสริมใน
ผลงาน ด้วยรูปแบบที่ต่างการออกไปจากวัตถุธรรมดา ซึ่งผลงานในช่วงปี พ .ศ.2560 เป็นต้นมาจะมี
โครงสร้างทางความคิดหลักๆ ดังนี้ 

 

1.วัตถุกับการสื่อความหมาย  
ในส่วนของโครงสร้างวัตถุในผลงาน ข้าพเจ้ามีแนวคิดเชิงสัญลักษณ์ ที่ว่าด้วยการหยิบสิ่งหนึ่ง 

มาแทนค่าอีกสิ่งหนึ่งและต่อยอดเรื่องราว จินตนาการออกไป เช่น วัตถุ ข้าวของเครื่องใช้หนึ่งชิ้น ที่มี
ความสัมพันธ์กับมนุษย์ ก็จะสามารถบ่งบอกเรื่องราวผ่านหน้าที่การใช้งานของวัตถุชิ้นนั้นออกมาได้ 
เช่น จานชาม ให้ความหมายของการทานอาหาร หมอน ให้ความหมายของการนอนหลับ ความฝัน 
เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความเชื่อมโยงและความงามเข้ามาช่วยเสริมให้เกิดคุณค่าทางศิลปะยิ่งขึ้น
โดยไม่ได้มุ่งขับเน้นเพียงแค่แนวคิด (conceptual) ในผลงานเพียงอย่างเดียว 

 

2. เทคนิคในผลงาน  
เทคนิคที่ข้าพเจ้าใช้เป็นการเสริมเรื่องราว และเชื่อมโยงเนื้อหาให้กับผลงาน ด้วยวัตถุจาก

ธรรมชาติเองสามารถสร้างแนวทางของผลงาน อารมณ์ การวิเคราะห์ ตีความที่หลากหลายได้จาก
ประสบการณ์ที่มีต่อธรรมชาติที่ต่างกันของมนุษย์  หรือเทคนิคจากการปัก ที่ต้องใช้สมาธิ การ
พิจารณาและการควบคุมอารมณ์ เป็นเรื่องของการใช้สมาธิในการท างาน เพ่ือผลลัพท์ที่มีความ
หลากหลาย และไม่อยู่ภายใต้แบบแผนใดแบบแผนหนึ่งมากจนเกินไป ซึ่งต่างจากการท าเป็นระบบ 
แบบแผนซ้ าๆเพียงอย่างเดียว  
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3. กระบวนการประกอบสร้าง 
รูปแบบของผลงานที่ไม่ใช่เพียงการตีความวัตถุไปสู่ความหมายใหม่ ยังมุ่งน าเสนอสภาพของ

อารมณ์ ความรู้สึก ณ ขณะรับชมได้อีกด้วย จากองค์ประกอบของพ้ืนที่ว่างในการติดตั้งผลงาน ความ
เก่าของวัตถุต่างๆที่น ามาใช้ เสริมด้วยความเปลี่ยนแปลงของพืชพรรณ  ที่สามารถน าไปสู่การ
จินตนาการถึงห้วงอารมณ์ ความสุข ความเศร้า ความรู้สึกเหงา การโหยหา ความรู้สึกเหล่านี้เป็น
พ้ืนฐานในการตัดสินใจเลือกใช้วัตถุต่างๆอย่างมีที่มา ในการประกอบสร้างเป็นผลงานของข้าพเจ้า 
น าไปสู่รูปแบบ โครงสร้างหลักของการท างานในทุกๆชิ้นที่ข้าพเจ้าสามารถวิเคราะห์ได้ 

 

 

ภาพที่ 55 ภาพผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
ชื่อผลงาน ปกคลุม 

เทคนิค ปักดอกหญ้าลงบนผ้า เย็บผ้า 

ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 
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วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
วัสดุที่ใช้ในผลงานชิ้นนี้ให้น้ าหนักไปที่ผ้าตาข่ายหรือผ้ามุ้งเป็นหลัก ร่วมกับการตัดเย็บ ซึ่ง

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากของใช้ในบ้านสมัยเด็ก เช่น มุ้ง และหมอน ที่ถูกเย็บขึ้นมาใหม่ ประกอบกับ
วัสดุธรรมชาติอย่างดอกหญ้าที่ปักและเย็บติดเข้าไปบนหมอน ในการติดตั้งใช้วิธีการห้อยมุ้งที่มี
โครงสร้างของเหล็กทรงกลมให้ชายผ้าทิ้งตัวลงมาปกคลุมหมอนที่วางบนแท่นอะคริลิคใส ท าให้
ภาพรวมของวัตถุเดิมๆ สร้างอารมณ์ ความรู้สึกที่ต่างออกใป โดยวัสดุจากธรรมชาติอย่างดอกหญ้า
ช่วยเสริมให้ผู้ดูเห็นถึงสภาพความเปลี่ยนแปลง และเวลา ให้กับวัตถุอย่างหมอน และมุ้งที่ปกคลุมท า
ให้ภาพรวมดูมีบรรยากาศของความเลือนลาง ในทางกายภาพของผลงานอาจน าเสนอความไม่ชัดเจนนี้
ท าให้การสื่อสารถึงความทรงจ าต่อสิ่งของเหล่านั้น ก่อเกิดเป็น ความสงบนิ่ง ความเศร้า ความเหงา 
บุคคล สถานที ่และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีอิสระในการตีความ และรู้สึก  

 

 
ภาพที่ 56 ภาพผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2  

ชื่อผลงาน ปกคลุม2 

เทคนิค ปักดอกหญ้าลงบนผ้า เย็บผ้า  

ขนาด 60x80 ซ.ม. 
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วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
ลูกกรงเหล็กเป็นความคุ้นเคยต่อวัตถุที่มีมาตั้งแต่วัยเด็กของข้าพเจ้า สะท้อนถึงความ

ปลอดภัย การป้องกันภายในบ้านจากโจร ผู้ร้าย ตามแนวคิดของคนไทย การชมวิวผ่านหน้าต่างจน
เป็นภาพจ า ทั้งยังเป็นวัตถุท่ีท าหน้าที่สื่อถึงความเป็นบ้านได้ และมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกัน
ไปในแต่ละบ้าน วัสดุที่ท าจากเหล็กได้ถูกเชื่อมต่อกันจนเป็นลวดลายตารางตามแบบอย่างที่คุ้นเคย 
น ามาเย็บคลุมด้วยผ้าตาข่ายเพ่ือให้เกิดสภาพของวัตถุที่มีความเลือนลาง เป็นการแสดงออกถึงความ
ทรงจ าที่ไม่ชัดเจน และปักดอกหญ้าลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายให้มีรูปทรงคล้ายกับวัชพืช เถาวัลย์ ที่
ขึ้นอยู่ตามบ้านร้าง การสร้างสรรค์ผลงานจากวัตถุดังกล่าวอาจคล้ายคลึงกับงานประดับตกแต่ง เพ่ือ
ความสวยงาม แต่ด้วยเนื้อหา เรื่องราวของวัตถุแต่ละชนิด ที่มีความสอดคล้องกันจึงน าไปสู่การตีความ
เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับผลงาน และมุ่งเน้นการกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกผ่านจินตนาการของผู้ดูเป็นหลัก 
 

 
ภาพที่ 57 ภาพผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 
ชื่อผลงาน วัตถุเดิมเปลี่ยนรูป 

เทคนิค ผสม  

ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 
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วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 
ในผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากวัสดุจริง คือวอลเปเปอร์จากผนังที่บ้าน ซึ่งมี

ความทรุดโทรม ผุกร่อนไปตามกาลเวลาและหลุดล่อนออกมาเอง ข้าพเจ้าจึงน ามาตัดเป็นชิ้นและ
ประกอบกันเป็นรูปทรงของดอกกุหลาบ เพ่ือสื่อถึงความรัก และแม่ของข้าพเจ้าเองก็ชื่นชอบดอก
กุหลาบมากเช่นกัน จากนั้น น าส่วนของดอกมาประกอบกับก้านกุหลาบจริงที่แห้งเหี่ยวไปแล้ว แต่
ยังคงลักษณะสวยงามเอาไว้ นอกจากนี้ผลงานโดยรวมยังมีการติดตั้ง รวมถึงชิ้นงานอ่ืนๆเสริมที่มาท่ีไป
ของผลงาน ภาพถ่ายบริเวณบ้านที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลครั้งแรกของข้าพเจ้าในสถานที่จริง ผืนหญ้า
ที่ถูกเก็บมาทั้งแผ่น น ามาใส่กรอบรูปสวยงาม สะท้อนถึงคุณค่า การเก็บรักษาสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลง 
ดอกหญ้าที่มัดรอบผ้าม่านไว้ คล้ายกับการครอบครองวัตถุจากธรรมชาติผ่านกาลเวลา ส่วนข้อเสียใน
ผลงานชุดนี้คือภาพรวม เนื่องจากผลงานถูกท าขึ้นทีละชิ้น ท าให้เนื้อหา เรื่องราว โดยรวมยังถูกแบ่ง
ออกจากกัน ขาดความเข้ากันอยู่บ้าง ในแง่ขององค์ประกอบ 
 

 
ภาพที่ 58 ภาพผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 
ชื่อผลงาน บันทึกความเปลี่ยนแปลง 1 

เทคนิค ผสม  

ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 
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วิเคราะห์ผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 
ในชุดนี้ข้าพเจ้าเริ่มใช้การจัดการกับวัสดุธรรมชาติมากขึ้น การทดลองเก็บรักษาและสังเกต

ความเปลี่ยนแปลงของดอกหญ้าชนิดต่างๆ ในขวดโหล เพ่ือค้นหาแนวคิด การจัดการวัสดุ ที่จะน ามา
ต่อยอดเป็นเทคนิคในผลงานชิ้นต่อไป โดยเริ่มจากการค้นหาอุปกรณ์จิวเวอรี่ที่มีขนาดเล็กรูปทรงกลม 
สีใส และมีรูส าหรับใส่ดอกหญ้าเข้าไปด้านใน เพ่ือให้เกิดความเปลี่ยนสภาพของดอกภายในลูกบอล
กลม ซึ่งมีข้อเสียคือ อุปกรณ์จิวเวอรี่นั้นเป็นวัตถุส าเร็จรูป จึงมีขนาดและรูปแบบที่จ ากัดตามการผลิต 
ท าให้การใส่ดอกหญ้าเข้าไปต้องใส่อย่างระมัดระวังและใช้เวลา ส่วนการติดตั้งนั้นน ามาติดตั้งใน
ลักษณะห้อยเพ่ือให้ดูเป็นระเบียบสวยงาม ผลงานชุดนี้จึงเป็นเหมือนขั้นตอนการทดลองหาความ
เป็นไปได้จึงไม่ได้มีการวางแผนการติดตั้ง การจัดองค์ประกอบ หรือภาพรวม จึงดูขัดแย้งและไม่
สมบูรณ์ในแง่ของความงาม 
 

 
 

ภาพที่ 59 ภาพผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5 
ชื่อผลงาน บันทึกความเปลี่ยนแปลง 2 

เทคนิค ผสม  

ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 
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วิเคราะห์ผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5 
เช่นเดียวกันกับผลงานในชุดที่ 4 ข้าพเจ้าน าเทคนิคเดิมมาต่อยอด ด้วยการติดตั้งในรูปทรงที่

เปลี่ยนไป ด้วยโครงสร้างของเหล็กทรงกลม และ เปลี่ยนวัสดุที่ห้อยลงมาเป็นเส้นตรงจากโซ่เป็นเอ็น
พลาสติกใส โดยค้นพบปัญหาในภายหลังการติดตั้ง คือการเคลื่อนย้ายวัตถุ จะท าให้เอ็นพลาสติกใส 
พันกันและไม่สามารถแกะออกได้ง่าย จึงท าให้การติดตั้งผลงานลักษณะนี้มีความสวยงามแต่ต้องใช้
เวลาและความระมัดระวังเป็นอย่างมาก 
 

 

ภาพที่ 60 ภาพผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 6 
ชื่อผลงาน ทดลองเทคนิคธรรมชาติ 

เทคนิค ปักดอกหญ้าลงบนผ้าตาข่าย 

ขนาด  57x82 ซ.ม. (รวมกรอบ) 
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วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 6 
  ผลงานชิ้นนี้เป็นผลลัพท์จากการทดลองวัสดุจากธรรมชาติและการทดลองในผลงานในช่วง
ก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4-5 ด้วยดอกหญ้าที่โตเต็มที่เมื่อถูกเก็บมาจะสามารถผลิบานและผลัดกลีบกับ
เกษรออกกลายเป็นผลที่มีขนลักษณะคล้ายขนนก ลักษณะฟู เมื่อแยกออกมาสามารถน ามาปักลงบน
ผ้าตาข่ายทีละช่อง ด้วยผลของดอกหญ้าที่มีขนาดเล็กและเบามากคุณสมบัติคือปลิวง่าย การปักลงไป
ต้องอาศัยความใจเย็นและสมาธิ การท าซ้ าๆจะท าให้เกิดการพิจารณาไตร่ตรองถึงเรื่องราว เหตุผล  
ที่มาที่ไป เสมือนได้ฝึกท าสมาธิ อีกทั้งรูปแบบในการปักจะต้องปักตามช่องของผ้าตาข่ายวัตถุส าเร็จรูป
มีความเป็นตารางการปักจึงอยู่ในรูปแบบที่ก าหนดไว้ตามช่องแล้ว แม้ผลงานจะออกมาในลักษณะผืน
สี่เหลี่ยมเรียบง่าย แต่ระยะเวลาและขั้นตอนท าให้ผลงานชิ้นนี้สามารถมีคุณค่ามากยิ่ งขึ้นในแง่มุมของ
ความเรียบง่าย ความเป็นนามธรรมไร้รูปทรงที่แฝงไปด้วยความหมายต่างๆที่ผู้รับชมจะพิจารณา หาก
ค านึงถึงที่มาและขั้นตอนในผลงาน ส่วนข้อเสียในผลงานคือการขนย้ายและการติดตั้งที่ต้องใช้ความ
ระมัดระวังสูง การเก็บรักษาผืนผ้าจะต้องถูกขึงและห่อหุ้มไม่ให้โดนลมแรง ในชิ้นนี้การติดตั้งจึงเป็น
การเริ่มจากเทคนิคง่ายๆอย่างการขึงและครอบด้วยกรอบอะคริลิค 
 

 
ภาพที่ 61 ภาพผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 7 
ชื่อผลงาน ทดลองเทคนิคธรรมชาติประกอบวัตถุ 

เทคนิค ปักดอกหญ้าลงบนผ้าตาข่าย 

ขนาด  40x40x80 ซ.ม. 
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วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 7 
ในผลงานชิ้นนี้จะน ารูปแบบของ ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 6 มาต่อยอด โดยการเชื่อมโยง

รูปแบบของเทคนิคเข้ากับวัตถุ สิ่งของ อย่างเก้าอ้ีเก่าที่เป็นโครงสร้างอันไม่สมบูรณ์ ข้าพเจ้าจึงน ามา
เติมเต็มด้วยเทคนิคการปักดอกหญ้าลงบนผืนผ้าและน ามาขึงให้รูปทรงของเก้าอ้ี เสมือนการแทนที่
วัตถุหนึ่งด้วยความบอบบางของอีกวัตถุหนึ่ง คล้ายกับการบอกเล่าของวัตถุที่เสื่อมโทรมผ่านการใช้งาน
ในมุมมองของสัจธรรม ความเปลี่ยนแปลง และการแทนที่ความไม่สมบูรณ์ด้วยการประกอบสร้าง
ขึ้นมาใหม่แต่ให้ความรู้สึกที่ไม่ม่ันคงเช่นเดิม  

 

วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าโดยการต่อยอดจากผลงานช่วงก่อน

วิทยานิพนธ์นั้นเริ่มชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการใช้พืชมาเป็นวัสดุในผลงาน คือดอกหญ้า และถูกแบ่ง
ออกเป็นสองส่วนเช่นเดิมคือส่วนของโครงสร้าง และ ส่วนของวัสดุธรรมชาติ โดยเริ่มจากการเตรียม
วัสดุล่วงหน้า การเก็บดอกหญ้าต้องใช้ระยะเวลา1-3วัน ที่จะท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง การรอให้
แห้ง จากนั้นจึงน ามาคัดแยกเตรียมใช้ในเทคนิคต่างๆของผลงาน การวิเคราะห์รูปแบบผลงานเริ่มต้น
จากการเสาะหาวัตถุที่มีความสอดคล้องกันกับเนื้อหาในความทรงจ า ประสบการณ์ ความเป็นไปได้
ของรูปทรงกับเทคนิค เช่นโครงสร้างของเฟอร์นิเจอร์ หรือ สร้างโครงสร้างที่ต้องการขึ้นมาใหม่ ข้าว
ของเครื่องใช้ในบ้านสามารถแสดงความเป็นอดีตอย่างมีที่มา เทคนิคการใช้ดอกหญ้ามาเป็น
ส่วนประกอบในผลงานนั้นท าให้วัสดุ อุปกรณ์ ในการประกอบสร้างผลงานต้องมีความสอดคล้องกัน
กับวัสดุขนาดเล็กอย่างดอกหญ้า ซึ่งข้าพเจ้าอาศัยการเสาะหาจากแหล่งต่างๆที่หลากหลาย อาทิเช่น 
อุปกรณ์ อะไหล่ ของเครื่องประดับ หรืออุปกรณ์จ าพวกบานพับ น็อต ตะปู ที่มีขนาดเล็ก หรือการ
ค้นหาวัตถุสังเคราะห์ที่มีรูปทรงสอดคล้องกันกับรูปทรงของดอกหญ้า ตามแหล่งการค้าต่างๆ โดย
ค านึงถึงภาพรวมของการติดตั้ง โทนสี วัสุที่ใช้ จึงต้องสอดคล้องกันกับวัสดุจากธรรมชาติ และ
องค์ประกอบโดยรวมของผลงานในทุกชิ้น ซึ่งดอกหญ้าเองก็มี คุณค่าความสวยงาม และ ความหมาย
เชิงสัญลักษณ์ที่ผู้อื่นก็สามารถตีความไปในทิศทางเดียวกันได้  

ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ทุกๆชิ้นนั้น ข้าพเจ้าได้ผ่านการค้นคว้าในเรื่องที่
ข้าพเจ้าไม่เคยได้ท าการศึกษาอย่างจริงจังมาก่อน นั่นคือ ดอกหญ้า ต้นหญ้าชนิดต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูล
ที่ช่วยให้กระบวนการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้านั้นง่ายขึ้น นอกจากการค้นคว้าทางทฤษฏีแล้ว การลงมือ
ทดลองปฏิบัติก็ส าคัญมากเช่นกัน ข้าพเจ้าได้ทดลองค้นหา ชนิด ประเภท สถานที่ ที่เหมาะสมกับการ
เจริญเติบโต การเก็บรักษา คงสภาพความงามของดอกหญ้าที่บอบบางเหล่านั้น ให้มีระยะเวลาเพ่ิมข้ึน 
จนต่อยอดเข้ากับเทคนิคในผลงานรูปแบบต่างๆ ไปเรื่อยๆ โดยอาศัยการวิเคราะห์ความหมายของวัตถุ 
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ความสอดคล้อง ที่จะน าไปสู่การน าเสนอเป็นผลงานศิลปะที่ผู้อ่ืนสามารถท าความเข้าใจ รับรู้ และ
สัมผัสถึงความรูสึกได้แม้ว่าผลงานจะมีแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของข้าพเจ้าก็ตาม  

 

 
ภาพที่ 62 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
ชื่อผลงาน ชิงช้าในสวน 

เทคนิค ปักดอกหญ้า ประกอบไม้ 

ขนาด  45x20 ซ.ม. 

 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  1 
ผลงานชิ้นนี้เป็นการน าโครงสร้างจากวัตถุในความทรงจ าอย่างชิงช้า มาประกอบสร้างขึ้นใหม่ 

โดยสร้างกรอบเฟรมจากไม้ที่มีรูปทรงบาง เรียว ขึงด้วยผ้าตาข่ายที่สามารถปักดอกหญ้าลงไปได้ให้มี
ลักษณะคล้ายสนามหญ้าบนชิงช้าที่ถูกจ ากัดพ้ืนที่ให้อยู่ในกรอบ ซึ่งต่างจากหลักความเป็นจริงที่สนาม
หญ้าจะต้องอยู่บนพ้ืน นอกจากนี้การติดตั้งผลงานโดยการห้อยด้วยโซ่ที่มีขนาดเล็กเพ่ือความ
สอดคล้องกับความบอบบางของรูปทรงชิงช้าจากโครงสร้างของไม้ ให้เกิดความสมดุลกัน และ
แสดงออกถึงการทนุถนอมธรรมชาติที่บอบบาง อีกท้ังการติดตั้งที่ลอยตัวจากพ้ืน ด้วยโซ่ที่ยึดโยงสูงขึ้น
ไปการห้อยในต าแหน่งที่ต่ าจากความเป็นจริงเพ่ือสื่อถึงห้วงอารมณ์บางอย่าง เป็นการน ารูปแบบของ
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ความเหนือจริง (surrealism) มาสู่ผลงานติดตั้งสามมิติชิ้นนี้ โดยความแตกต่างของรูปทรงและการ
ติดตั้งเป็นสิ่งที่น าไปสู่จินตนาการท่ีมีต่อวัตถุอย่าง ชิงช้า และสถานที่ ในประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

 

 
 

ภาพที่ 63 ภาพผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
ชื่อผลงาน กล่องเก็บเครื่องประดับ 

เทคนิค ประกอบวัตถุ การหล่อยูวีเรซิ่น 

ขนาด   30x50  ซ.ม. 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
ผลงานชิ้นนี้เป็นการน าเอาความชื่นชอบในความสวยงามของเครื่องประดับ มาผสมผสานกับ

วัตถุที่มีความหมายอย่างภาพถ่าย และวัสดุจากธรรมชาติอย่างดอกไม้แห้ง โดยน าเสนอภาพรวมของ
ผลงานด้วยการติดตั้งในตู้ไม้ประกอบกระจก วัสดุจากเครื่องประดับในแต่ละชิ้นที่มีความไม่สมบูรณ์ถูก
น ามาออกแบบรูปทรงการใช้งานให้สอดคล้องกับภาพถ่ายในอากัปกริยาที่เชื่อมโยงกัน และใช้เทคนิค
การหล่อยูวีเรซิ่น ซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะกับชิ้นงานที่มีขนาดเล็กเพ่ือช่วยรักษาและยืดอายุความคงทน
ของภาพถ่ายและดอกไม้แห้งเอาไว้ ในกระบวนการอาจใกล้เคียงกับการออกแบบเครื่องประดับ ด้วย
การผสมผสานสื่อและวัสดุ ผลงานจึงมีแง่มุมที่มากไปกว่างานด้านเครื่องประดับตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุ 
ด้วยคุณค่าของภาพถ่ายจากกล้องฟิล์มในสมัยเด็ก และเรื่องราวของธรรมชาติที่ผูกพันธ สิ่งที่ข้าพเจ้า
ต้องการน าเสนอนั้น คือภาพรวมของผลงานในลักษณะของกล่องที่เก็บความทรงจ า หน้าที่ของผลงาน
ชุดนี้จึงแตกต่างจากเครื่องประดับที่มีหน้าที่ประดับประดาและเพ่ือการจ าหน่าย แต่ผลงานชุดนี้เปรียบ
เหมือนอนุสรณ์ หรือสิ่งทดแทน ความรู้สึก ความทรงจ า ความคิดฝัน 
 

 
ภาพที่ 64 ภาพผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
ชื่อผลงาน ในความฝัน 

เทคนิค ปักดอกหญ้า ประกอบวัตถุ 

ขนาด  40x40x80 ซ.ม. 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
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ในผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าน าโครงสร้างของหัวเตียงในสมัยเด็ก ผ่านการใช้งานและมีสภาพที่ผุพัง 
น ามาตีความคุณค่าของวัตถุขึ้นใหม่ด้วยการน าเทคนิคของการปักผลของดอกหญ้าลงไปบนผ้าตาข่าย
และน ามาขึง ซึ่งข้าพเจ้าสนใจที่จะต่อยอดจากผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในชิ้นที่ 7คือการน าโครงสร้าง
ของวัตถุเดิมที่ไม่สมบูรณ์ มาสร้างสรรค์ผลงาน โดยการติดตั้งอาศัยต าแหน่งที่ใกล้เคียงต่อความเป็นมา
ของวัตถุเดิม และใช้แสงเงาเพ่ือเพ่ิมรายละเอียดของผลงานได้ชัดเจนขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลงาน
ก่อนวิทยานิพนธ์ในชิ้นที่ 7ด้านโครงสร้าง วิธีการ และคุณค่า อาจไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ด้วยหน้าที่
ของวัตถุ การให้ความหมายของที่มาต่อวัตถุนั้นอาจแตกต่างออกไป 

 

 
 

ภาพที่ 65 ภาพผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 
ชื่อผลงาน จดบันทึกในรูปแบบปฏิทิน 

เทคนิค ประกอบวัตถุและติดตั้ง 

ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่ 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 
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ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าสนใจรูปแบบของปฏิทินที่มีการเรียงจ านวนวัน จันทร์ -ศุกร์ และวันที่ ต่อ
สัปดาห์ซึ่งรูปแบบจะถูกแบ่งให้ลดหลั่นกันไปในแต่ละเดือนตามจ านวนวันที่ไม่เท่ากัน สาระในผลงาน
จึงอ้างอิงจากระยะเวลาของสองเดือนที่ใช้ในการเก็บ ดูแลรักษาดอกหญ้า ที่ข้าพเจ้าน ามา ใช้ใน
ขั้นตอนของผลงานและสังเกตุความเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละดอก ข้าพเจ้าต่อยอดแนวความคิดผลงาน
ชิ้นนี้มาจากการพบปัญหาของผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5 โดยเปลี่ยนวัตถุทรงกลมใส
แบบเดิมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือเก็บรักษาสภาพของดอกหญ้าที่บาน ไม่ให้ปลิวหลุดออก และใช้วิธีการ
ติดตั้งตามแนวคิดข้างต้น เพ่ือเป็นการแสดงออกและจดบันทึกขั้นตอนการท างานออกมาเป็นผลงาน
ชิ้นนี้ 

 

 
ภาพที่ 66 ภาพการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 

 

การติดตั้งผลงานในแต่ละชิ้นของข้าพเจ้ามีรูปแบบขั้นตอนที่ใกล้เคียงกัน คือเลือกใช้ผนังที่มี
โทนสีสว่างอย่างสีขาว และแสงสว่างที่เพียงพอ ด้วยรายละเอียดของผลในแต่ละชิ้นที่มีขนาดเล็กต้อง
อาศัยการสังเกตในระยะใกล้ จึงต้องใช้พ้ืนที่ ผนัง ที่มีความสะอาดเรียบร้อย ภาพรวมผลงานใน
ระยะใกล ต้องอาศัย พื้นที่ว่าง(space) เพ่ือช่วยขับเน้นสาระของพ้ืนที่ เวลา และความรู้สึกต่อผลงาน 
ในแต่ละขั้นตอนจึงต้องสัมพันธ์กัน เช่น ขนาดของผลงานกับพ้ืนที่โดยรวม จ านวน และรูปแบบการ
ติดตั้ง ในผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าเลือกใช้เทคนิคการจะหมุด ที่มีขนาดเล็กกว่าตะปู เนื่องจากชิ้นงานมี
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ขนาดเล็ก ลักษณะใส โปร่ง อุปกรณ์การติดตั้งจึงไม่ควรเด่นชัดกว่าผลงาน การเลือกอุปกรณ์ที่จะ
น ามาใช้จึงเป็นสิ่งส าคัญเช่นกันในการแจกแจงสาระของผลงานออกมาให้มากที่สุด 
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บทที่ 5  
สรุป 

 

สาระส าคัญในผลงาน คือการมองผ่านประสบการณ์ตรงของข้าพเจ้า การตีความและสร้าง
เป็นผลงานที่จะน าไปสู่การกระตุ้นความคิด อารมณ์ ความรู้สึก แก่ผู้อื่น คล้ายกับการบอกเล่าเรื่องราว
และมุมมองต่างๆของชีวิตให้ผู้อ่ืนได้รับฟัง ด้วยวิธีที่อ่อนโยน จากธรรมชาติสิ่งเล็กๆรอบตัว และวัตถุที่
คุ้นเคย แม้ผลงานทั้งหมดจะมีจุดเริ่มต้นมาจากประสบการณ์ส่วนตัว แต่การพัฒนาความคิด อารมณ์  
ทัศนคติที่มีต่อประสบการณ์ในเชิงลบด้วยหลักปรัชญา น าไปสู่การพัฒนาผลงานเพ่ือสร้างคุณค่า คือ
การสื่อสารกับผู้คนอย่างมีสุนทรียภาพ สื่อสารด้วยวัตถุ วัสดุ ธรรมชาติ สื่ อสารด้วยความรู้สึก
บางอย่างที่สามารถเชื่อมโยงเป็นประสบการณ์ร่วมกัน ที่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล การได้
ท างานสร้างสรรค์ด้วยสิ่งที่ชื่นชอบเป็นจุดเริ่มต้น จึงท าให้เกิดความจริงใจที่มีต่อการท างาน ซึ่งข้าพเจ้า
เชื่อมั่นว่าการใช้อารมณ์ในการตอบโต้กับผลงานในแต่ละชิ้น จะสามารถส่งผ่านความรู้สึกบางอย่างไป
ยังผู้รับชมได้ ในแต่ละกระบวนการจึงเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าท าด้วยใจ ความตรงไปตรงมา และความซื่อสัตย์
ต่อเรื่องราว เนื้อหาในผลงานเพ่ือสาระที่ชัดเจน และง่ายต่อการตีความ โดยข้าพเจ้ายังคงให้
ความส าคัญต่อคุณค่าทางสุนทรีภาพ แม้ในบางครั้ง ข้าพเจ้าจะยึดน าทัศนคติของตนเองเป็นหลัก อาจ
ละเลยมุมมองของผู้อ่ืน ซึ่งมีแนวคิดต่อสิ่งๆหนึ่ง ที่มีความแตกต่างไปจากมุมมองของข้าพเจ้า แต่
แนวทางการสร้างงานเช่นนี้จะเป็นการเปิดเผยเรื่องราวเฉพาะที่มีอยู่ภายในของข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดี
จนก่อเกิดเป็นรูปธรรม หรือตัวชิ้นงานที่จะชวนให้ผู้ดูได้เปิดจินตนาการไปตามประสบการณ์ของเขา
เหล่านั้น ข้าพเจ้ายังคงมีความสุขและรู้สึกตื่นเต้นในการท างานร่วมกับธรรมชาติอยู่เสมอ เพราะเป็นสิ่ง
ที่ควบคุมไม่ได้และยังมีธรรมชาติรูปแบบต่างๆอีกมากมายที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ทดลอง และน ามาใช้ใน
การสร้างสรรค์งาน โดยสื่อสารสาระและคุณค่าผ่านธรรมชาติรอบตัว อาจไม่ได้จ ากัดอยู่แค่เพียง
เรื่องราวของประสบการณ์ส่วนตัว แต่อาจจะขยายและเปิดกว้างไปสู่ประเด็นทางสังคมอ่ืนๆต่อไป 

แนวคิดที่มีต่ออดีตและสิ่งที่ผูกพัน สารัตถะของความเปลี่ยนแปลงในวิทยานิพนธ์ชุดนี้เป็น
เพียงมุมมองเล็กๆ ที่ข้าพเจ้าน าเสนอ จากการบันทึก สังเกตความเป็นไปของธรรมชาติ เวลา การ
ยอมรับความเป็นจริงของการด ารงอยู่ และการสูญสลายไป มุมมองที่มีต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ใน
สิ่งที่เกิดขึ้น และสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับในระหว่างการสร้างสรรค์ การได้สัมผัสกับคุณค่าของสิ่งรอบตัว 
ตั้งแต่วัตถุขนาดเล็กท่ีถูกมองข้าม ไร้คุณค่า ไปจนถึงวัตถุข้าวของใกล้ตัวอ่ืนๆ โดยสามารถน ามาสื่อสาร
ได้ไม่ใช่เพียงค าพูด แต่เป็นการบอกเล่าผ่านผลงานศิลปกรรมอย่างเรียบง่ายและมีสุนทรียภาพเป็น
เครื่องน าพาไป 
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