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วิทยานิพนธ์ศิลปะภายใตห้ัวขอ้ “มิติ-วตัถุ” เป็นการสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ใน

รูปแบบสามมิติจัดวาง โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีและวัตถุใน
ชีวิตประจ าวนั ท่ีเกิดจากภาพและรูปทรงในมิติต่าง ๆ ส่ิงเหล่าน้ีกระตุน้ใหร้ะลึกถึงความทรงจ าใน
อดีต จึงสร้างขอบเขตภายในจิตใจข้ึนมาโดยการสร้างรูปทรงสญัญะดว้ยเทคนิควิธีการประกอบไม ้
ท่ีไดม้าจากการแปรเปล่ียนรูปของขอ้เท็จจริง ให้มีรูปความหมายใหม่ ของความจริง ความดี ความ
งาม ในลกัษณะรูประนาบ ท่ีบิดเบือน พบั ทบัซอ้น โดยมีการก าหนดต าแหน่ง บริเวณ พ้ืนท่ี ของ
การประกอบสร้างและการน าเสนอติดตั้งผลงาน เพื่อเป็นการส่ือสารถึงสาระความหมายของภาษา
ทางทศันศิลป์ ในประเด็นเร่ือง มิติ-วตัถุ ตามจินตนาการความรู้สึกส่วนตวัของขา้พเจา้ 
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บทคัด ย่อภาษาอั งกฤษ 

60004212 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : Dimension, Local tools 

MISS MANEERAT TAMNARAK : DIMENSIONS - OBJECTS   THESIS ADVISOR 
:  PREECHA THAOTHONG 

This art thesis under the title of “ Dimension-Object”  is the creation of visual art 
work in the field of 3D composition. The thesis is inspired by the changing of space and object in 
daily life, generated from pictures and shapes in various dimensions.  These elements evoke 
memories of the past.  Therefore, the boundary in mind is invented by the creating symbolical 
shapes with wood assembly techniques, generated from shape of fact changing and turn them in 
to the new meaningful shapes of truth, virtue, beauty, The work is flat shapes which distorted, 
folded, and overlapped, with position composing area and space of construction and work 
presentation, in order to convey the meaning core of visual art language in the issue of dimension-
object according to the thesis investigator’s personal imagination. 
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บทที่ 1 

บทน า 

บา้น เป็นท่ีอยู่อาศยัท่ีให้ความอบอุ่นใจแก่ผูอ้ยู่อาศยั ค  าว่าบา้นอาจมีความหมายถึงรวม
อาคารหรือห้องพกัท่ีใช้พกัอาศยัด้วย หรือท่ีอยู่ท่ีมีมนุษยอ์ยู่ ซ่ึงการใชชี้วิตท่ีเกิดข้ึนภายในบ้าน 

ก่อให้เกิดเป็นวิถีชีวิต คือการกระท าตามวิธีการและแนวทางอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อให้มีความสุข 
โดยกระท าอย่างต่อเน่ืองจนติดเป็นนิสัย กระทัง่การกระท านั้น ได้กลายมาเป็นส่วนหน่ึงในการ
ด าเนินชีวิต แต่ละครอบครัวจะมีการด าเนินชีวิตของคนในครอบครัวท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงข้ึนอยู่ก ับ
วฒันธรรมในครอบครัว วฒันธรรมท่ีการสั่งสม ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ซ่ึงเป็นแบบแผนในการ
ด าเนินชีวิต         

 ขา้พเจา้เกิดและโตในครอบครัวชนบททางภาคใตข้องประเทศไทย บา้นของขา้พเจา้อยูใ่น
สภาพแวดลอ้ม ท่ีรายลอ้มไปด้วยธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ อาหารการกิน เต็มไปด้วยพืชพนัธุ ์
ธญัญาหารเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการประกอบอาชีพ โดยส่วนใหญ่อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชจ้ะผลิต
ข้ึนจากวตัถุดิบในธรรมชาติ ในวิถีชีวิตชนบทรอบ ๆตวัขา้พเจา้ ชาวบา้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ประดิษฐ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชข้ึ้นจากวสัดุธรรมชาติ ท่ีมาจากพืชพนัธุ์ไมใ้นทอ้งถ่ิน ส่ิง
เหล่าน้ีเป็นรูปทรงสัญญะของความทรงจ า และความประทบัแรกท่ีขา้พเจา้น ามาเป็นแรงบนัดาลใจ

ในการสร้างสรรคสุ์นทรียภาพ เป็นความงามท่ีปราศจากการปรุงแต่ง เพราะสร้างข้ึนจากความรู้สึก
นึกคิดของชาวบา้นในชนบท ส่ิงท่ีสร้างจึงซ่ือตรง เรียบง่าย สะทอ้นให้เห็นความคิด การออกแบบ 
การสร้างลวดลาย รูปทรง และการเลือกสรรวสัดุมาใชใ้นการประกอบสร้าง ลว้นสร้างสรรคผ์า่นภูมิ
ปัญญาในการตีความ ออกมาเป็นรูปแบบท่ีแยบยล ผา่นการพฒันาในการใชง้านจากรุ่นสู่รุ่นไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต ค่านิยม ขนบประเพณี ความเช่ือ และสภาพแวดลอ้มของแต่ละ

ทอ้งถ่ิน  ในมิติท่ีมีความหมายซ่อนอยูใ่นเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละไดผ้า่นการเดินทางของช่วงเวลาจาก
ในอดีตสู่ปัจจุบนั เป็นส่ิงท่ีขา้พเจา้สนใจและตอ้งการหาค าตอบ ภายในจิตใตส้ านึกของขา้พเจา้ การ
ตั้งค  าถามระหว่างวตัถุ ช่วงเวลา ความรู้สึก บุคคล  สถานท่ี โดยแสดงโครงสร้างของรูปทรง พ้ืนผิว 

ระนาบ ตลอดจนองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ในมิติของวตัถุเหล่านั้น 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 รูปทรงสัญญะความเรียบง่ายของเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจ าวนั ท่ีนอกเหนือไปจาก
คุณสมบติัของการใชง้าน ประกอบสัมมาชีพการสร้างชีวิตแลว้ ขา้พเจา้มกัสังเกตเห็นรายละเอียด
การใชชี้วิต ท่ีอยู่ในเคร่ืองมือเคร่ืองใชภ้ายในบา้น รวมทั้งเคร่ืองมือประกอบอาชีพ ท่ีมีความหมาย
นอกเหนือไปกว่า รูปทรงลกัษณะทางกายภาพ ความงามของรูปทรงแลว้  เคร่ืองใช้เหล่าน้ียงัมี
ความหมายเก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธ์ในครอบครัวของบุคคลท่ีมีต่อกนั บอกเล่าประสบการณ์และ

ช่วงเวลาท่ีส่งต่อสืบทอดกันมา ประหน่ึงว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนประกอบอย่างหน่ึงของชิวิต 
คุณสมบติัของรูปทรงสัญญะเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีประทบัใจขา้พเจา้ในช่วงเวลานั้น ท าให้ขา้พเจา้น าเอา
ความรู้สึกท่ีเคยรับรู้ ขา้พเจา้มองเห็นรูปทรง สัญญะท่ีมีความหมายต่างไปจากรูปทรงปกติตรงหน้า 
รายละเอียดของรูปทรงสญัญะ การวางต าแหน่ง ขนาด สดัส่วน ระนาบ ส่ิงท่ีขา้พเจา้เห็นถูกซ่อนไว้
ในรูปทรงเหล่านั้น ขา้พเจา้มองรูปทรงขอ้เท็จจริงท่ีเป็นความธรรมดาเหล่านั้นเป็นรูปทรงสญัญะท่ีมี
ความเรียบง่ายท่ีมีชีวิต มีจิตวิญญาณ ส่ิงเหล่าน้ีท าให้ข้าพเจา้เห็นความจริง ความดี ความงามใหม่ 

ความงามท่ีไม่ไดพู้ดถึงการใชง้าน แต่คือความงามของรูปทรง    
 การเปล่ียนสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่อาศยัของขา้พเจา้ ท าให้เกิดการตั้งค  าถามการใช้ชีวิตและ
ความสัมพนัธ์ของผูค้น และยงัท าให้ตระหนกัไดว้่าส่ิงเหล่าน้ีให้อิทธิพลต่อการใชชี้วิตและความคิด
ส่วนตนอีกด้วย  ข้าพเจ้าส ารวจความรู้สึก  จากการใช้ชีวิตในสังคมเมือง ผู ้คน สถาน ท่ี 
สภาพแวดลอ้ม พบว่าบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ลว้นแลว้แต่ไม่หยดุน่ิงหมุนเวียนเปล่ียนไป

ตามกลไกของโลก ท าให้ความสงบ ความเรียบง่าย ในชีวิตหายไป ไม่อาจยึดถือส่ิงใดไวไ้ดอ้ย่าง
สนิทใจ เม่ือเวลาผา่นไป บางคร้ังเม่ือเราไดส้มัผสัหรือไดม้อง วตัถุช้ินใดช้ินหน่ึง อาจท าใหเ้รานึกถึง
เหตุการณ์ สถานท่ี คน ท่ีเช่ือมความคิดและการเวลา ไปยงัอดีตของความทรงจ าในชั่วขณะหน่ึง 
เพราะตลอดการเดินทางของเรา วตัถุต่าง ๆเหล่าน้ีลว้นมีความหมายพิเศษท่ีซ่อนอยู่ในใจเรา ไม่ว่า
ส่ิงเหล่านั้นจะแปรเปล่ียนสภาพไปเพียงใด ก็จะมีส่ิงหน่ึงข้ึนมาทดแทน เกิดเป็นประสบการณ์ชีวิตท่ี

ถูกแปรเปล่ียนในรูปของความทรงจ าท่ียงัอยูจ่นถึงปัจจุบนั ความทรงจ ากบัวตัถุน้ีดูเป็นส่ิงขดัแยง้กนั
อยูใ่นตวัเอง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกระบวนการคิดทั้งหมดเกิดจากการพยามแสวงหาความหมายคุณค่า 
ของผูค้นในโลกปัจจุบัน ท่ีอยู่ในกระแสของวตัถุนิยมโดยยงัไม่อาจแยกส่ิงใดออกจากกันได้ จึง
พยายามแสวงหาภาวะหน่ึง ดว้ยการนึกยอ้นหาส่ิงท่ีอยูใ่นอดีตเพ่ือหลบหลีก ปิดตวัเองออกจากชีวิต
ปัจจุบันท่ีสับสนดว้ยการสร้างขอบเขตภายในจิตใจข้ึนมา โดยในท่ีน้ีเป็นการแสดงออกผ่านการ
ท างานและความคิดทางศิลปะ เพื่อท าความเขา้ใจเหตุการณ์ต่าง ๆท่ีผ่านเขา้มาในชีวิต เป็นการใช้
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เวลาพิจารณาหาคุณค่าของส่ิงต่าง ๆจากความรู้สึกภายในใจของตน    
 จากหลกัการและเหตุผลของความคิดดงักล่าว จึงเป็นแรงบนัดาลใจใหข้า้พเจา้น าเสนอ รูป
ทรงสัญญะของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในมิติใหม่ โดยมีท่ีมาจากภาพท่ีข้าพเจ้าได้เห็นจากอดีตกับ

ความรู้สึกในปัจจุบนั เป็นมิติท่ีกลบัไปมาระหว่างความรู้สึกในอดีตและปัจจุบนัขณะท่ีขา้พเจา้ก  าลงั
ประสบพบเจอ วตัถุท่ีขา้พเจา้ตั้งใจคงสภาพภายนอกไวเ้หมือนเดิม เป็นการอาศยัโครงสร้างของวตัถุ
ดั้งเดิม แสดงถึงความแสวงหาความทรงจ าและรูปแบบวิถีชีวิตในอดีต รูปทรงของความงามท่ี
ขา้พเจ้าคิดถึง หากแต่พ้ืนท่ีภายในรูปทรงถูกเปล่ียนแปลงดว้ยสภาวะแวดลอ้มในปัจจุบนั อาคาร
สถานท่ี ผูค้น เทคโนโลย ีส่ิงใหม่ๆท่ีรวดเร็วทนัใจสนองความตอ้งการ แต่ฉาบฉวย ไม่สามารถหยิบ
จบัความรู้สึกอะไรไวไ้ด้เลย การแสดงออกถึงวตัถุท่ีบิดเบือนในพ้ืนท่ีของความรู้สึกภายในใจ 

วิธีการบิดเบือนรูปทรงรายละเอียดจากปกติ ให้ผิดเพ้ียนไปจากความเป็นจริงเสมือนการท่ีดู
คลุมเครือไม่ชดัเจน โดยใชห้ลกัการยอ่รูปทรงขยายรูปทรงเพื่อใหเ้กิดการรับรู้ถึงรูปลกัษณ์ภายนอก
ภายในท่ีมีลกัษณะก าลงัจะเปล่ียนแปลงในช่วงขณะของร่างกายและจิตใต้ส านึก อดีตท่ีมีผลต่อ
ปัจจุบนัคือการสร้างรูปทรงจริงจากอดีต มาสร้างปัจจุบนัขณะ และปัจจุบนัท่ียงัรับใชอ้ดีต ถ่ายทอด
ผ่านส่ือผสมการจดัวาง โดยมีวิธีการน าเสนอผลงานในรูปแบบของชุดผลงานเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ภายในบา้น เป็นพ้ืนท่ีในจินตนาการถูกสร้างข้ึนภายในพ้ืนท่ีว่าง ใหเ้ป็นพ้ืนท่ีส่วนตวัทางความรู้สึก 
 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อสร้างรูปทรงสัญญะดว้ยเทคนิควิธีการประกอบไม ้และการแปรรูปทรงสัญญะท่ี
ไดม้าจากการแปรเปล่ียนรูปของขอ้เท็จจริง ให้มีรูปความหมายใหม่ทางรูปแบบ วสัดุ เทคนิค และ
เน้ือหาผา่นกระบวนการทางความคิด ถ่ายทอดในลกัษณะเฉพาะตวั ในรูปแบบศิลปะ 3 มิติ 

2.เพื่อน าเสนอแนวคิด ทฤษฎีทางเลือกในอีกแง่มุมหน่ึงของความจริง ความดี ความงามให้
เกิดข้ึนในผลงานศิลปะ 3 มิติ ในลกัษณะรูประนาบ ท่ีบิดเบือนไปจากความเป็นจริงจากการเห็นวตัถุ
ในชีวิตประจ าวนั เพ่ือพิจารณาความรู้สึกภายในของตนต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม 
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สมมตฐิานของการศึกษา 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี ขา้พเจา้ตอ้งการใหผ้ลงานไดส้ร้างพ้ืนท่ีเฉพาะข้ึน
ทางความรู้สึกกบัผูดู้ โดยใชรู้ปทรงเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจ าวนั เป็นส่ือในการแสดงออก 
ดว้ยการสร้างรูปทรงทางความงามข้ึนมาใหม่ ผ่านการพบั การทบัซอ้น บิดเบือนในตวัรูปร่างและ
รูปทรง วิธีการดงักล่าวเป็นการเปล่ียนมุมมองของเก่าท่ีเป็นความทรงจ า เพื่อคน้หารูปทรงใหม่โดย
ท่ีไม่ไดพู้ดถึงการใชง้าน โดยมีขอบเขตของรูปทรงเดิมเป็นแรงบนัดาลใจ 
 

ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตทางด้านเน้ือหา เป็นการแสดงออกถึงเน้ือหาเร่ืองราวภายในจิตใจเก่ียวกับ
ประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนัต่อสภาพแวดลอ้มและวตัถุ ในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป สร้างนยัยะ
การแปรความหมายของวตัถุรูปทรง ถ่ายทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ ในมิติต่าง ๆ เช่น มิติทาง
ความคิด มิติทางความรู้สึก มิติทางความหมาย และมิติทางความงาม  

ขอบเขตทางด้านรูปแบบ เป็นผลงานการสร้างสรรค์ส่ือผสมการจัดวาง 3 มิติ โดยการ
ประกอบไม้ จัดวางในพ้ืนท่ีเฉพาะ แสดงรูปทรงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีถูกสร้างข้ึนมาใหม่จาก
รูปสญัญะแห่งความประทบัใจ สร้างคุณสมบติัของวสัดุใหม้ีหนา้ท่ีและความหมายใหม่    

ขอบเขตทางด้านเทคนิค ใชว้ิธีการกระบวนการจดัวางวสัดุประกอบไม ้โดยการพิจารณา
จาก สี พ้ืนผิว เน้ือไมต้ามคุณลกัษณะของวตัถุเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้น ามาเป็นตน้แบบ มาประกอบ
รูปร่างรูปทรงระนาบ มุมมอง และจัดวางในมิติเฉพาะตน ท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชใ้นความทรงจ า โดยน าความรู้สึกท่ีไดป้ระสบพบเจอในชีวิตประจ าวนั มาผสมผสานกบั
กระบวนการทางศิลปะสู่ผลงานสร้างสรรค ์
 

ขั้นตอนของการศึกษา 

ในการสร้างสรรค์ผลงานชุด “มิติ-วตัถุ” ผูส้ร้างสรรคไ์ดด้  าเนินการเรียบเรียงขอ้มูล เพื่อให้
เกิดความสะดวกต่อการสร้างสรรค์ผลงานของผูส้ร้างสรรค์อย่างมีล  าดับขั้นตอน โดยมีวิธีการ
ด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

1. รวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ท่ีได้รับ เก่ียวกับแรงบันดาลใจจากวตัถุ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชใ้นความทรงจ า โดยน าเสนอในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ และรูปทรงท่ีสัมพนัธ์
กนั           
 2. คน้ควา้และทดลองวัสดุ กระบวนการเทคนิคการสร้างสรรค์ ท่ีสามารถน ามาแทนค่า
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ความหมาย เพื่อใหป้ระสานกลมกลืนกนัระหว่างรูปทรงและการแสดงออก   
 3. สร้างสรรค์ผลงานโดยใชว้สัดุส่ือผสมในลกัษณะการจดัวาง และวิเคราะห์ถึง  รูปทรง 
เน้ือหา กระบวนการทางเทคนิค ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุจากสญัลกัษณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  
 4. เก็บขอ้มูลภาคสนามจากการลงพ้ืนท่ีจริง บนัทึกดว้ยภาพถ่าย และสอบถามขอ้มูลจากคน
ในพ้ืนท่ี           
 5. ท าแบบร่างภาพและวิธีการน าเสนอ      
 6. เรียงล  าดบัขั้นตอนการสร้างสรรค ์      
 7. สร้างสรรคผ์ลงาน        
 8. จดบนัทึกปัญหา และวิเคราะห์ สรุปผลเพื่อพฒันาผลงาน     
 9. จดัเตรียมน าเสนอผลงาน และแสดงนิทรรศการ  

 

วธิีการศึกษา 

1. ศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ิธีการถ่ายภาพเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นพ้ืนท่ี ทั้งภาคใต้
ตอนบน และภาคใตต้อนล่าง การแทนค่ารูปทรง จากนั้นใชก้ระบวนการสังเคราะห์ให้ออกมาเป็น
ผลงานสร้างสรรคใ์นรูปแบบการจดัวาง        
 2. ส ารวจความคิดภายในจิตใต้ส านึกของตนเอง เก็บ เก่ี ยวการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มรอบๆตวั สร้างเง่ือนไขทางความคิดโดยค านึงถึง สัดส่วน ระหว่างมิติทางความคิด
และมิติในผลงานส่ือผสม ท่ีมีผลต่อความรู้สึกและการแสดงออกทางดา้นรูปแบบในการสร้างสรรค์
ผลงาน 

3. สร้างสรรค์ผลงานดว้ยกระบวนการทางทศันศิลป์ ผา่นกระบวนการเทคนิคประกอบไม ้
ใหเ้กิดความลงตวัในผลงาน จากองคค์วามรู้และประสบการณ์ท่ีไดค้น้ควา้ทดลองมา  
 4. น าผลงานท่ีได้มา เข้าสู่การวิเคราะห์ วิจารณ์ ทั้งแนวความคิด เน้ือหา รูปแบบ และ
เทคนิควิธีการ ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อการพฒันาผลงานต่อไป   

5. สรุปและประมวลผล ผลงานวิทยานิพนธ ์เพื่อน าเสนอและเผยแพร่ต่อไป  
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แหล่งข้อมูล           
 แหล่งข้อมูลเชิงวิชาการ ห้องสมุด ร้านหนังสือ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ หนังสือพิมพ ์
ส่ิงพิมพ ์และส่ือสารมวลชนอ่ืนๆ ท่ีมีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรคผ์ลงาน   
 แหล่งข้อมูลภาคสนาม การลงพ้ืนท่ี ท่ีก่อให้เกิดแรงบันดาลใจของการแสดงออก ใน
กระบวนการทางศิลปะ เช่น สถานท่ีในความทรงจ าของตนเอง รวมถึงพิพิธภณัฑ ์หอศิลป์ และแกล
เลอร่ี  
 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการค้นคว้า 

วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการคน้ควา้และการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
1.อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบนัทึกขอ้มูล กลอ้ง สมุดบนัทึก คอมพิวเตอร์ ปากกา โทรศพัทม์ือมือ

 2.อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน ไดแ้ก่ วสัดุและอุปกรณ์เคร่ืองมืองานไม ้
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บทที่ 2 

ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ผลงาน 

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “มิติ-วตัถุ”  เกิดข้ึนจากการตั้งค  าถาม ถึงการ
เปล่ียนสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่อาศยั และความสัมพนัธ์ของผูค้น ส่ิงเหล่าน้ีลว้นให้อิทธิพลต่อการใช้

ชีวิตและความคิดของข้าพเจ้า รวมไปถึงการโหยหาความรู้สึกท่ีเรียบง่ายในอดีต ท่ีส่งผลมายงั
ความรู้สึกในปัจจุบนั เกิดมิติกลบัไปมา ระหว่าง ความคิด ความรู้สึก ความทรงจ า ส่ิงท่ีท าใหเ้กิดแรง
บนัใจมากท่ีสุดคือเครื่องมือเคร่ืองใชภ้ายในบา้น ท่ีแวดลอ้มตวัของขา้พเจา้ตั้งแต่เยาวว์ยั ภาพของ

รูปทรง การจดัวาง วสัดุท่ีสร้างข้ึนมาจากธรรมชาติ ท่ีผ่านการใชง้าน ผา่นประสบการณ์ ผ่านเวลา 

คือส่ิงท่ีข้าพเจ้าผูกพัน และต้องการน าเสนอเคร่ืองใช้เหล่านั้ น ในมิติของข้าพเจ้าให้เกิดการ
ผสมผสานและการประกอบกนั ระหว่างอดีต ปัจจุบนั เปล่ียนเป็นความงามดา้นสุนทรียภาพ และ
สร้างพ้ืนท่ีทางความรู้สึกให้เกิดข้ึนในผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์น้ี ขา้พเจา้จึงศึกษาขอ้มูลเพื่อ
เสริมความเข้าใจในระดับเบ้ืองต้น ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ “มิติ-วัตถุ” เพื่อการ
สร้างสรรคใ์นงานศิลปนิพนธด์งัต่อไปน้ี   

 

ที่มาแนวความคดิและแรงบันดาลใจ 

 ท่ีมาของแนวความคิดของขา้พเจา้ ไดม้าจากการตั้งค  าถามท่ีเกิดข้ึนจาก การท่ีไม่สามารถท า
ความเขา้ใจกบัส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆตวัได ้และเม่ือพิจารณาถึงเร่ืองราวในอดีตของตนมากยิง่ข้ึน ท าให้

พบว่าส่ิงต่าง ๆท่ีเกิดข้ึน เกิดจาก ภาพ ในมิติต่าง ๆ และรูปทรง จากการเห็นวตัถุในชีวิตประจ าวนั 
ต่างไปจากการใช้ชีวิตท่ีเคยประสบพบเจอ ความวุ่นวายของสังคมเมือง ขา้พเจ้ามองว่าอาจเป็น
ปรากฏการณ์ของสังคมท่ีสะท้อนอะไรบางอย่างให้ผูค้นได้รับรู้ ความรู้สึกแปลกแยกกับสภาพ
สงัคมท่ีเป็นอยู ่เร่ืองราวในสงัคมท่ีก  าลงัเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว ส่ิงของท่ีเอ้ืออ  านวยต่อความสะดวก
ทางร่างกาย แต่ไม่ตอบสนองความรู้สึกทางจิตใจ ประสบการณ์ท่ีขา้พเจา้รับรู้ จึงเป็นการท างาน

ร่วมกันระหว่างมิติ และวัตถุ ข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาสองส่ิงน้ี  เพ่ือท าความเข้าใจและใช้ในการ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ ์เพื่ออธิบายเร่ืองราวต่าง ๆท่ีเขา้มากระทบจิตใจ ในช่วงต่าง ๆของชีวิต 
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาของยุคสมัย มีการปรับตัวเข้าหากัน เช่ือมโยง อุปมา 
เปรียบเทียบ การสอดรับเร่ืองราวแห่งกาลเวลาอนัมี อดีต-ปัจจุบนัท่ีเป็นดัง่เส้นทางแห่งคุณค่าทาง
ประสบการณ์ กบัสภาพแวดลอ้มท่ีขา้พเจา้ผกูพนัก่อเกิดเป็นจิตนาการส่วนตน 
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อทิธิพลจากภูมปัิญญาบุคคลในครอบครัว        

 ขา้พเจา้ผูกพนักบัเคร่ืองใชพ้ื้นบา้นเพราะยา่ ตอนเด็ก ๆ ชอบติดตามยา่ ไปทุก ๆท่ีเช่น หว้ย 
หนอง คลอง บึง ยา่ชอบออกไปหาปลา จบัสตัวน์ ้ า เพ่ือมาประกอบอาหาร เคร่ืองมือท่ียา่ใชเ้กือบทุก
ช้ิน ย่าจะเป็นคนประดิษฐ์ข้ึนมาเอง แมก้ระทัง่ของใชใ้นบา้น เช่นเส่ือ ตะกร้า กระต่ายขูดมะพร้าว 
คนัเบ็ด มีดงอ เป็นตน้ ขา้พเจา้มกัชอบนั่งสังเกตวิธีการท า ต่ืนเตน้กบัส่ิงประดิษฐช้ิ์นใหม่อยูเ่สมอ 
และคอยลุน้ว่าของช้ินนั้นจะออกมาเป็นรูปทรงอะไร  วสัดุท่ีย่าน ามาใชเ้ป็นของท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน 

ละเวกบา้น ยา่จะพิถีพิถนักบัทุกขั้นตอน การทดลองของยา่คือการน ามาใชจ้ริงในชีวิตประจ าวนั ภูมิ
ปัญญาเหล่าน้ีผา่นการแกไ้ข ปรับปรุงใหเ้หมาะกบัการใชง้านคร้ังแลว้คร้ังเล่า จนลงตวั ขา้พเจา้คิดว่า 
ยา่เป็นครูคนหน่ึงท่ีสอนตั้งแต่กระบวนการ คิด ออกแบบ ผลิต ตลอดจนถึงผลลพัธ์ของภูมิปัญญา
นั้น ความรู้สึกเหล่านั้นยงัคงเป็นความประทบัใจ ความทรงจ าท่ีถือเป็นการเรียนรู้โดยบงัเอิญเกิดเป็น
ความรักและความสนใจ ซ่ึงกลายมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เป็นท่ี
ถ่ายทอดมายงัตวัขา้พเจา้ นอกจากท่ีไดก้ล่าวมาภูมิปัญญาของย่ายงัสร้างความคิดในวิถีการด าเนิน

ชีวิตของขา้พเจา้อีกดว้ย ทั้งนิสยัส่วนตวั รสนิยม  เพราะการท าเคร่ืองมือเคร่ืองใชพ้ื้นบา้นคนท างาน
ไม ้ตอ้งรอบคอบ ขยนั อดทน เทคนิคบางเทคนิคตอ้งใชเ้วลา จึงท าให้ขา้พเจา้รู้จกัการรอคอย และ
ของทุกช้ินลว้นมีภูมิปัญญาและคุณค่าทางใจแฝงอยูใ่นนั้นเสมอ 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ภาพอิทธิพลทางภูมิปัญญาจากบุคคลในครอบครัว นางส าเนียง ธรรมนารักษ(์ยา่) 
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ภาพท่ี 2 ภาพอิทธิพลทางภูมิปัญญาจากบุคคลในครอบครัว นางส าเนียง ธรรมนารักษ(์ยา่) 

 

               

ขอ้ง        สุ่มไก่(กลอมกราด) 
 

ภาพท่ี 3 ภาพเคร่ืองมือเคร่ืองใชจ้ากภูมิปัญญาพ้ืนบา้นของครอบครัว 
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ไซ           สุ่ม 

 

  

ไซ                 นาง 
 

ภาพท่ี 4  ภาพเคร่ืองมือเคร่ืองใชจ้ากภูมิปัญญาพ้ืนบา้นของครอบครัว 
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อทิธิพลจากรูปสัญญะแห่งความประทับใจ       

 ความงามเป็นคุณสมบติัของวตัถุ ความงามจึงเป็นส่ิงท่ีมีอยูใ่นเน้ือวตัถุและเป็นส่ิงท่ีติดมา
กับวตัถุนั้ นตั้งแต่เร่ิมแรกทีเดียว วตัถุเป็นส่ิงท่ีสวยงามอยู่ในตัวมนัเอง ไม่ใช่สวยเพราะสีหรือ
ทรวดทรงของมนั และความสวยงามของวตัถุก็มีอยูเ่สมอตลอดไป ไม่ว่าเราจะสนใจหรือไม่สนใจ
มนั ความงามของวตัถุไม่ได้ข้ึนอยู่กบัความสนใจของเรา การท่ีเราให้ความสนใจต่อวตัถุอนัใด
อนัหน่ึงนั้น มิใช่ว่าเราสร้างความงามใหแ้ก่วตัถุนั้น แต่ส่ิงท่ีเราสนใจวตัถุก็เพราะเราพบว่าวตัถุนั้นมี

ความงามอยู่ในตวัมนัต่างหาก กล่าวอีกอยา่งหน่ึงคือวตัถุมิใช่งามเพราะเราสนใจมนั แต่เพราะวตัถุ
นั้นงามต่างหากเราจึงสนใจ น้ีก็หมายความว่า ความงามของวตัถุนั้นเป็นส่ิงท่ี “มีอยูก่่อนแลว้” มิใช่
เป็นส่ิงท่ีเกิดมีข้ึนจาก “ความสนใจ” ของเรา เพราะฉะนั้น ตามทฤษฎีน้ี ความงามจึงเป็นส่ิงท่ีมีอยูใ่น
เน้ือวตัถุเท่านั้น และวตัถุเท่านั้นท่ีเป็นแหล่งของความงาม(1)    
 เคร่ืองมือเคร่ืองใชภ้ายในบา้นนั้น สร้างข้ึนมาจากผูอ้ยูอ่าศยั สะทอ้นออกดว้ยความช านาญ 
ท่ีเป็นผลมาจากธรรมชาติและสงัคมความเป็นอยู ่มีความงาม ความเรียบง่าย อยา่งตรงไปตรงมา ตาม

ยุคสมัยท่ีเกิดข้ึนข้าพเจ้าเกิดและเติบโต ในภาคใต้ จึงเห็นและสัมผสักับส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ี มี
เอกลกัษณ์เฉพาะ ส่ิงเหล่าน้ีท าใหเ้กิดเป็นแรงบนัดาลใจน ามาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานในมิติใหม่ จาก
การมองของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ไดศึ้กษารวบรวมขอ้มูลท่ีจดัเป็นต่อการสร้างสรรคด์งัน้ี  
       

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  12 

 รูปสัญญะแห่งความประทับใจจากเคร่ืองมือเคร่ืองใช้พ้ืนบ้าน 

 

        

             เคร่ืองขูดมะพร้าวรูปสตัว(์เหลก็ขดู)             เคร่ืองขูดมะพร้าวรูปคน(เหลก็ขูด) 
 

ภาพท่ี 5 ภาพเคร่ืองขูดมะพร้าวของภาคใต ้
                  

เหล็กขูดหรือกระต่ายขูดมะพร้าว เป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้เน้ือมะพร้าวเป็นฝอย เพ่ือคั้นเอา
น ้ ากะทิไปประกอบอาหารคาวหวาน เหล็กขูดมีส่วนประกอบท่ีส าคญั 2 ส่วนคือ “ตาเหล็กขูด” ซ่ึง

ใชส้ าหรับขูดมะพร้าว และ “ตวัเหลก็ขูด” ซ่ึงใชส้ าหรับรองนั่ง กระต่ายขูดมะพร้าวของภาคใตนิ้ยม
ท าเป็นรูปสัตว์ต่างๆ และท าเป็นรูปคน จนถึงท าเป็นอวยัวะเพศ เป็นการส่ือถึงอารมณ์ขันของ
ชาวบ้านอย่างธรรมดา ไม่ใช่เร่ืองอนาจารแต่อย่างใด ส่วนกระต่ายขูดมะพร้าวภาคกลางและภาค
อีสานจะมีลกัษณะเรียบง่าย ไม่มีรูปทรงท่ีซบัซอ้น ภาคเหนือจะเรียกว่าแมวขูดมะพร้าว จึงมีลกัษณะ
เป็นรูปแมว หรือสตัวอ่ื์นๆโดยใชว้ิธีการแกะสลกั 

 

 
 

ภาพท่ี 6  ภาพเคร่ืองมือส าหรับคั้นน ้ ากะทิ (ตรองหรือกรอง) 
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กระชอน เป็นเคร่ืองมือส าหรับกรองกะทิ เพ่ือแยกกากมะพร้าวออกจากน ้ ากะทิ กรองสาน
ดว้ยเสน้ตอกไมไ้ผข่นาดเลก็และบาง สานขดักนัใหมี้รูโปร่งเลก็ ๆ น าแผน่ไมไ้ผท่ี่สานน้ีไปเขา้ขอบ
ไมไ้ผ่ หวาย มีหูยื่นออกมา ส าหรับวางพาดภาชนะ ส่วนตรองอีกชนิดหน่ึง ท าจากกะลามะพร้าว 

หรือภาษาถ่ินใตเ้รียกว่า พรก น ามาท าความสะอาดและเจาะรู มีไมผ้กูติดสองขา้งของพรกเป็นดา้ม
จบั ตรองท่ีท าจากพรกนิยมน ามากรองขนมลอดช่อง ขนมลาหรือขนมปลากริม  ภาคกลางและ
ภาคเหนือกระชอนจะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัภาคใค ้แต่กระชอนภาคอีสานนั้นจะมีลกัษณะแตกต่าง
จากท่ีอ่ืนคือ เป็นวงรียาวมีดา้มจบัดา้นเดียว อาหารอีสานจะไม่นิยมใส่กะทิ การใชก้ระชอนจึงนิยม
ใชส้ าหรับกรองน ้ าปลาร้ามากกว่า  

 

    
 

ภาพท่ี 7 ภาพภาชนะส าหรับตกัน ้ า (หมาตกัน ้ า) 
 

หมาตกัน ้ า มีหลายชนิดตามชนิดของวสัดุธรรมชาติ ท่ีน ามาเป็นภาชนะส าหรับตกัน ้ า เช่น 
ถา้ท าจากใบตน้จากเรียก “หมาจาก” ถา้ท าจากกาบตน้หมาก(ตอ้) เรียก “หมาตอ้” ถา้ท าจากกาบตน้
หลาว(ชะ)โอน เรียก “หมาตอ้หลาวโอน” เมื่อน ามาท าหมา ตอ้งใชม้ีดเกลาหนามออกให้หมด โดย

ผกูหัวทา้ยติดกนัแลว้พบัทบเขา้ดว้ยกนั มดัดว้ยหวายใหแ้น่นเป็นหูส าหรับจบั ภาคเหนือเรียกว่าน ้ า
ถุง้ รูปร่างคลา้ยกรวยกน้แหลมภาคอีสานเรียก ครุ ไมไ้ผ่สานใชช้นัผสมน ้ ามนัยางยา รูปร่างคลา้ย
ตะกร้า และภาคกลางใชไ้มไ้ผส่านเช่นกนั 
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                             กรูดหรือเคียวหางไหล                      แกะ 
 

 

      เคียวหรือเดียว 
 

ภาพท่ี 8 ภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก่ียวขา้ว 
 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก่ียวขา้วของภาคใต ้มี 2 แบบคือ แกะจะใชต้ดัท่ีคอรวงขา้วทีละรวง 
พอเต็มก  ามือแลว้จึงเอามารวมกนั ง่ายต่อการห้ิว เวลานวดก็ไม่เปลืองแรง ส่วนเคียว โดยทัว่ไปท า
ดว้ยเหลก็ รูปร่างโคง้ ตีใหแ้บน ดา้นหน่ึงยางคม มีดา้มไมเ้สริมเพื่อใหจ้บัสะดวก สามารถเก็บเก่ียว
ขา้วไดร้วดเร็วทีละหลายๆกอ ในภาคเหนือก็ใชแ้กะเช่นเดียวกนัแต่จะเรียกว่า หวู ภาคกลางเคียวจะ
มีรูปร่างแปลกจากเคียวทัว่ไป มีดา้มไมโ้คง้กลบักนัคลา้ยตวั ร เรียกว่าเคียวเขมร ภาคอีสานมีรูปร่าง

โคง้และยืน่ยาวแบบคอนกกระสา 
 

    
 

ภาพท่ี 9 ภาพเคร่ืองป้ันดินเผาในภาคใต ้
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 ภาชนะบรรจุน ้ าในภาคใตเ้รียกว่า เผลง้น ้ า หมอ้น ้ ามีลกัษณะคลา้ยหมอ้หุงตม้แต่ขนาดใหญ่
กว่า เน้ือหนาและไม่มีหู มีการตกแต่งภาชนะดว้ยการประทบัหรือกด ตีดว้ยไมล้ายเป็นลวดลายไป
ตามไหล่ของภาชนะ มีช่ือเรียกตามลกัษณะของลาย เช่น ลายค้ิวนาง ลายกา้นจาก ลายกา้นมะพร้าว

เป็นต้น และมีการเขียนสีแดงลงบนภาชนะด้วย ซ่ึงได้รับอิทธิพลมาจากจีน เพราะบริเวณท่ีพบ
เคร่ืองป้ันดินเผาเคยเป็นเมืองศูนย์กลางของการติดต่อค้าขายท่ีส าคัญมาตั้ งแต่สมัยศรีวิชัย 
เคร่ืองป้ันดินเผาภาคอีสาน ปากกลม ไหล่ผายออกเล็กน้อย กน้สอบ เป็นดินเผาเน้ือ ส่วนภาคเหนือ
ท าดว้ยดินเผาไม่เคลือบ รูปทรงปากกลม กลางป่อง กน้สอบ ท าลวดลายท่ีไหล่หมอ้ และภาคกลาง
ภาชนะจะมีขนาดใหญ่ ขอบปากเป็นลายเกลียวเชือก 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

             กระจูดใส่ของ     กระชุใส่ขา้ว 

 

ใบเตย ใชส้ าหรับใส่ของ 
 

ภาพท่ี 10 ภาพภาชนะใส่ของใช ้
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เคร่ืองจกัรสานในภาตใตว้ตัถุดิบจะหาไดจ้ากพืชในทอ้งถ่ิน ท่ีท ากนัแพร่หลายมาแต่โบราณ 
คือ เคร่ืองจกัรสานท่ีสานดว้ยใบล าเจียก ยา่นลิเภา คลุม้ ตน้กระจูด และใบเตย เป็นตน้ สอบหมาก
สานดว้ยกระจูดส าหรับใช ้ใส่หมากพูล ใบเตยทะเลสานเป็นเส่ือส าหรับรองนัง่ หรือใชท้ ากระสอบ

ใส่ของ อีสานภาคเหนือและภาคกลาง ภาชนะใส่ขา้วหรือใส่ผา้จะสานดว้ยไมไ้ผแ่ละหวาย ต่างกนัท่ี
ภาคเหนือรูปร่างกลมป้อม ภาคกลางส่วนกน้เป็นเหล่ียมเพราะใชต้ั้งในท่ีราบไดดี้ ภาคอีสานจะผสม
สองภาคเขา้ดว้ยกนัคือมีรูปร่างเหมือนภาคเหนือแต่มีกน้เหมือนภาคกลาง 

 

        

       
 

ภาพท่ี 11 ภาพจ าลองมีดพร้าและอาวุธ 
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   มีด      พร้า 
 

                         

 
                                     มีดตดัหญา้(ไอแ้ดง้)              มีดปาดตาล 
 

ภาพท่ี 12 ภาพมีด พร้า 
 

มีดพร้า เคร่ืองมือเคร่ืองใชป้ระเภทโลหะมีคม มีดมีขนาดเลก็สั้นใชส้ าหรับงานเบาในบา้น 
ส่วนพร้าจะมีขนาดใหญ่ยาวใชส้ าหรับงานหนกัทัว่ไป แต่คนใตนิ้ยมใชพ้ร้ามากกว่ามีด มีดบางชนิด
ไดรั้บอิทธิพลมลายู ดา้มจะงอ ลกัษณะคลา้ยอวยัวะส่วนต่างๆของสัตว ์ภาคกลางมีลกัษณะเด่นคือ
ความแข็งแรงของเหล็ก และสลกัลาย รูปทรงมีดจะเหมือนปลาตะเพียน ภาคอีสานใช้วสัดุจาก
เหลก็กลา้และเขาสตัวต่์อมาพฒันาเป็นมีดพบั ภาคเหนือมีมีด พร้า มีหลากหลายชนิดมากจ าแนกตาม
การใชง้านใชเ้หลก็แผน่ในการท า  

 

 
 

ภาพท่ี 13 ภาพภาชนะน่ึงขา้วเหนียว(สวด) 
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 สวด คือภาชนะส าหรับน่ึงขา้วเหนียว ท าจากหมอ้ดินเผา แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนบน
เรียกว่า “ตวัผู”้ ส่วนล่างเรียก “ตวัเมีย” ทั้งสองส่วนอยูติ่ดกนั ช่วงต่อระหว่างตวัผูก้บัตวัเมียมีแผน่ดิน
เจาะรูเล็กๆ หลายๆรูเรียกว่า “เพดาน” ภาคกลางและภาคเหนือจะเรียกว่าหวด สานจากไมไ้ผ่รูปรง

กรวย ส่วนล่างจะปิด ภาคอีสานเรียกว่า มวย สานจากไมไ้ผ่ 3 ชั้น รูปร่างทรงกระบอก ส่วนล่างจะ
แคบ  
 

 อทิธิพลจากภูมปัิญญาวตัถุในท้องถิ่น         

 อิทธพลจากภูมิปัญญาวัตถุในท้องถ่ิน ท่ีใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์แบ่ง
ออกเป็น 2  จงัหวดัประกอบดว้ยจงัหวดัชุมพรและจงัหวดัปัตตานี  

  จงัหวดัชุมพร เป็นสถานท่ีท่ีขา้พเจา้เติบโตจากบา้น ท่ีรายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ ละเวกบา้น

ท่ีมี ไร่ สวน ล  าคลองและหมู่บา้นชาวบา้นโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตกรรม มีความเป็นอยู่
อย่างธรรมดาสามัญ ข้าพเจา้เห็นพ่อ ย่า หรือคนในหมู่บ้านใช้ส่ิงของ ท่ีผลิตข้ึนมาเองจากวสัดุ
ธรรมชาติหาไดใ้นท้องถ่ิน ภาพเหล่านั้นกลายเป็นความคุน้ชินตา บางช้ินข้าพเจา้ก็ไดใ้ชง้านดว้ย
ตวัเอง เคร่ืองมือเคร่ืองใชถู้กสร้างจากกรรมวิธีแบบชาวบา้น อยา่งตรงไปตรงมา บา้งก็เป็นของเล่น 
เป็นเคร่ืองมือประกอบอาชีพ เป็นขา้วของเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน เป็นตน้ ขา้พเจา้ค่อยๆซึบซบัวตัถุ

ส่ิงของในกิจวตัรต่างๆในการด ารงชีวิต ของแต่ละช่วงเวลาท่ีด  าเนินไปเรียบง่าย ท่ีแฝงคุณค่าของ
ช่วงเวลาและคุณค่าทางจิตใจ  
 

      
 

ภาพท่ี 14 เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้น อ.หลงัสวน ,พิพิธภณัฑภู์มปัิญญาชาวบา้น โรงเรียนสวนศรีวิทยา 
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ภาพท่ี 15 เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้น อ.หลงัสวน ,พิพิธภณัฑภู์มปัิญญาชาวบา้น โรงเรียนสวนศรีวิทยา 
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จงัหวัดปัตตานี  ขา้พเจา้ใชชี้วิตและศึกษาเล่าเรียนในจงัหวดัปัตตานีเป็นระยะเวลา 5 ปีเต็ม 

ได้ซึมซับวฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ในหลายมิติ ทั้ งความเป็นพหุวฒันธรรม 
ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ และภูมิประเทศ ประชาชนส่วนใหญ่ยงัยดึอาชีพเกษตรกร และประมง
เป็นอาชีพหลกัเครื่องมือเคร่ืองใชท่ี้เห็นไดช้ดัของปัตตานีคือมีการผสมผสานวฒันธรรมเขา้ดว้ยกนั 

เช่น ลวดลาย การแกะสลกั ท่ีเอกลกัษณ์เฉพาะวตัถุดิบท่ีน ามาท าเคร่ืองใช้ หาได้จากวตัถุดิบใน

ทอ้งถ่ิน ผ่านขั้นตอนกรรมวิธีท่ีพิถีพิถนัแบบชาวบ้าน ความเรียบง่ายในสภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ี

แน่นแฟ้นกบัหลกัปฏิบติัในศาสนา ท่ีถ่ายทอดลงสู่เคร่ืองมือเคร่ืองใชอ้ยา่งลงตวั 
 

       

    

    
 

ภาพท่ี 16 ภาพเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นจงัหวดัปัตตานี 
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ภาพท่ี 17 ภาพเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นจงัหวดัปัตตานี 
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ภาพท่ี 18 ภาพเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นจงัหวดัปัตตานี 
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อทิธิพลที่ได้รับจากแนวคดิทางวทิยาศาสตร์       

ในงานเขียนเร่ือง ประวัติย่อของกาลเวลา และจักรวาลในเปลือกนัท สตีเฟน ฮอว์กิง 
แกนกลางของฟิสิกส์ ศาสตร์ท่ีพาเราไปสู่จกัรวาลอนัไกลโพน้ และพร้อมๆ กนันั้นก็พาเรากลบัมายงั
ท่ีท่ีใกลท่ี้สุด ท่ีรายลอ้มตวัตนของเรา เช่น เวลา(time) พ้ืนท่ี(space) และมิติ(dimension) 

หากตดัความกลวัเร่ืองสมการ ตวัเลข และเร่ืองเทคนิคออกไป ในฐานะคนท่ีไม่ไดอ้ยู่ใน
วงการวิทยาศาสตร์ ความรู้และงานเขียนของฮอวกิ์งน าเราใหก้ลบัมารู้สึกกบัตวัตนและโลกรายรอบ

ของเราไดม้ากข้ึน แกนส าคญัหน่ึงของความรู้จากฟิสิกส์ทฤษฎี อยู่ท่ีการพูดถึง ‘ส่ิงท่ีอยู่นอกเหนือ
แค่การมองเห็น’ ฟิสิกส์พูดถึงอนุภาคขนาดเล็กจ๋ิวและกฏเกณฑ์บางอย่างท่ีอยู่รอบตัวเรา ท าให ้
‘มองเห็น’ ส่ิงท่ีเราอาจไม่เคยสนใจรับรู้เช่น เวลา(time) และพ้ืนท่ี(space) ทั้งๆ ท่ีเป็นส่ิงท่ีเราต่างจม
อยูใ่นทั้งหว้งเวลาอากาศเดียวกนั ทฤษฎีสตริงกเ์องก็พูดถึง ‘มิติ’ พูดถึงบางส่ิงท่ีรายลอ้มตวัเราแต่เรา
อาจจะรับรู้ไดไ้ม่หมด 

 เทววทิยากบัฟิสิกส์ทฤษฎี- เม่ือเราสัมพนัธ์กบัโลก 

มนุษยเ์ราคงจะใช้ชีวิตไปวนัๆ ถา้ไม่สงสัย ค  าถามส าคัญท่ีเราถามและตอบกันมาอย่าง

ยาวนานคือโลกน้ีใบมาจากไหน เราก าลงัจะไปท่ีไหน ในยคุก่อนสมยัใหม่เราอาจตอบดว้ยกรอบคิด
แบบเทววิทยาและศาสนา มีเร่ืองเล่าต านานมากมายท่ีอธิบายความเป็นมาและความเป็นไปของเรา
และโลก         
 ความรู้และความอยากรู้ของมนุษยส่์วนหน่ึงมาจากจินตนาการของมนุษยต์ัวเล็กๆ ท่ี
อยากจะรับรู้ว่าเราอยูต่รงไหนในจกัรวาลและประวติัศาสตร์ท่ีใหญ่โต เราหลบัตาแลว้นึกถึงความ

เป็นไปบางอยา่งของโลก ท่ีมีพวกเราไหลตามธารของกาลเวลานั้นๆ ดว้ย   
 ดูเหมือนว่าหลงัจากท่ีเราปฏิวติัวิทยาศาสตร์มาแลว้ ฟิสิกส์ทฤษฎีก็เป็นการหาความรู้และ
ค าอธิบายทีเราถามกนัมาตั้งแต่ยคุโบราณ เราเปล่ียนจากค าตอบของพระเจา้และพลงัศกัด์ิสิทธ์ิ ไปสู่
การมองหากฎของฟิสิกส์ท่ีพยายามอธิบายกฎเกณฑ์สากลของสรรพส่ิง ไปจนถึงค าอธิบายเร่ือง
จุดเร่ิมตน้ของกาลเวลาและอวกาศท่ีเราอาศยัอยูน้ี่      
 จริงอยู่ว่านักวิทยาศาสตร์มกัปฏิเสธการมีอยู่ของความรู้เก่าแก่ ฮอวกิ์งเคยพูดว่าเทววิทยา

เป็นส่ิงเหลวไหล แต่ดูเหมือนว่าส่ิงท่ีนกัฟิสิกส์ทฤษฎีท าคือการพยายามอธิบายส่ิงท่ีอยูเ่หนือการรับรู้ 
อยูใ่นจินตนาการของเรา หรือของนกัวิทยาศาสตร์ ความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองหลุมด า ภาวะว่าง
เปล่าไปจนถึงรูปร่างหนา้ของเวลา ภาวะท่ีอยูเ่หนือการรับรู้พวกน้ีเป็นส่ิงท่ีนกัฟิสิกส์พยายามอธิบาย
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ดว้ยตวัเลขและการคิดค านวน ซ่ึงเจา้ความ ‘เหนือจินตนาการ’ เหล่านั้นก็ดูเป็นส่ิงท่ีเรา นักคิด นัก
เทววิทยาทั้งหลายพยายามจินตนาการถึงกนัมาเน่ินนาน 

การมีอยูต่ ั้งแต่เทววิทยาเร่ือยมาจนถึงฟิสิกส์ทฤษฎี ศาสตร์ต่างๆ น้ีเป็นส่ิงท่ีชวนใหเ้ราคิดถึง

และสมัผสัถึงส่ิงท่ีอยู่เหนือการรับรู้ทัว่ๆ ไป เราอาจลืมตามองเห็นสรรพส่ิง มองเห็นดวงดาวบนฟ้า 
มองเห็นฝ่ามือของตวัเอง แต่เมื่อเราหลบัตาลงแลว้เราสัมผสัถึงความเช่ือมโยงท่ีซบัซอ้นของตวัเรา
และสรรพส่ิงรายรอบไดม้ากข้ึน 

  

 มติแิละเวลา ความโรแมนตกิของส่ิงที่อยู่เหนือการรับรู้ 

 ส่ิงท่ีฟิสิกส์บอก คือการรับรู้ท่ีเราเคยคิดว่าเป็นทุกส่ิง เราอาจคิดว่าตวัเองรับรู้โลกไดอ้ย่าง
ครบถว้น แต่นกัฟิสิกส์ทฤษฎีบอกว่า ส่ิงท่ีเห็น มนัเป็นแค่ 3 มิติเท่านั้น เราอาจยงัมี ‘มิติ’ อ่ืนๆ ท่ีมาก

ไปกว่าแค่การรับรู้แบบกวา้ง*ยาว*สูง ท่ีเราคุน้เคยอีกมากมาย ในบางทฤษฎีพูดถึงมิติท่ีมีมากข้ึนไป
อีก 10 (หรือมากกว่า) มิติ มิติทั้งสิบเป็นเร่ืองยาก เพราะนักวิทยาศาสตร์ก็พูดในเชิงทฤษฎี แต่พอมี
การอธิบายว่า  0 มิติคือจุด,    1 มิติคือเสน้, 2 มิติคือวตัถุท่ีแบนๆ, 3 มิติคือรูปทรงและพ้ืนท่ี ตรงน้ีเรา
รับรู้ได้ และแก่นแท้น มิติ ท่ี  4 ในค าอธิบายคือ ‘เวลา’ ท่ี เดินทางจากอดีต มาจนถึงปัจจุบัน 
เหมือนกบัการท่ีเราจินตนาการถึงตวัเราจากอดีตถึงปัจจุบนัได ้ดงันั้นเวลาจึงเป็นระยะอยา่งหน่ึง

 พอจดัเวลาเป็นมิติๆ หน่ึงแลว้ ดูเหมือนเราจะไดท้บทวน ‘การรับรู้’ ของเรา นอกจากผสัสะ 
เวลาดูเป็นอะไรท่ีเราสัมผสัได้อยู่ตลอดเวลา การรับรู้ของเรามกัเก่ียวข้องกับอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคตอยู่เสมอ หากพูดอย่างไม่วิชาการ  เวลาท่ีเราเดินไปท่ีไหน บางคร้ังก็อาจจะมีภาพอดีต
บางอยา่งผดุข้ึนท่ามกลางการรับรู้ปกติของเรา อาจจะไม่ไดเ้ห็นหรือรู้สึกแค่ปัจจุบนัของพ้ืนท่ี หรือ
ของตวัตนนั้นๆ แต่ทั้งอดีต ปัจจุบนั และอนาคตกลบัยุง่ขิงกบัเราไปพร้อมกบัการรับรู้ในมิติอ่ืนๆ(2)    

 
 

ภาพท่ี 19 ภาพแสดงความสมัพนัธข์องมิติ 
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 จริงอยู่ว่ายงัมีนกัวิทยาศาสตร์อีกมากมายท่ีมีคุณูปการกบัโลกของความรู้สมยัใหม่ แต่ฮอว์
กิง นักคิดผูไ้ม่สามารถเคล่ือนไหวแต่สามารถพูดถึงสรรพส่ิงและจกัรวาลอนัซบัซอ้นได ้เขาจึงเป็น
เหมือนผูรู้้ผูลึ้กลบัท่ีเราจินตนาการถึงความคิดท่ีล  ้าลึกไม่ออก งานเขียนท่ีเน้นเผยแพร่ความรู้เร่ือง
เวลา เร่ืองจกัรวาลวิทยา ไปจนถึงการออกมาพูดถึงสถานการณ์ร่วมสมยัต่างๆ ของฮอวกิ์งก็ถือเป็น
อิทธิพลส าคญัท่ีฮอวกิ์งมีแต่ความรู้สึกนึกคิดของเรา 

 

มติใินผลงานสร้างสรรค์ 

 ในการสร้างรูปทรงใหม่ของวตัถุท่ีแสดงถึงร่องรอยและการมีอยู่ของกาลเวลา ข้าพเจ้า
อา้งอิงจากความรู้ท่ีว่า เวลาเป็นมิติท่ี 4 ไม่มีตวัตนใหจ้บัตอ้งได(้ความว่าง) มองไม่เห็นดงัเช่นมิติทั้ง 
3ในการรับรู้ทั่วไปของมนุษย(์กวา้ง-ยาว-ลึก) ข้าพเจา้จึงใช้กระบวนการมิติของวตัถุ ข้ึนมาให้มี

ตัวตนเพื่อแทนความหมายของค าว่า “เวลา”มิติท่ีซ่อนอยู่ในวตัถุ ท่ีเกิดจากจินตนาการ แสดง
ความหมายเก่ียวกบั ความทรงจ าในอดีตและส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั    

 มติิทางความรู้สึก การส ารวจจิตใตส้ านึก ภายใจจิตใจของตวัเอง เก่ียวกบัการเรียกร้องหา

ความรู้สึกท่ีขาดหายไป การถวิลหาบรรยากาศ หรือความคุน้เคยในอดีต ท่ีสวนทางกบัความเป็นไป
ของกระแสสงัคม ส่ิงแวดลอ้มรอบๆตวั โดยขา้พเจา้น าเอาความคิดความรู้สึกต่างๆ ท่ีเกิดจากการใช้
ชิวิตประจ าวนัท่ีสั่งสม วิธีคิด มุมมอง และแปรความรู้สึกนั้นออกมาเป็นผลงานศิลปะ การสร้าง
รูปทรงใหม่ของวตัถุท่ีแสดงถึงการมีอยูข่องเวลาใหม้ีตวัตนเพื่อแทนความหมายของอดีต  

 มติทิางความคดิ  คือความจริงใหม่  ท่ีเกิดจากสองส่ิง“ภาพ”ท่ีเห็นส่ิงแวดลอ้มรอบๆในชีวิต

ประจ า ว ัน และ “ว ัตถุ” ท่ี เกิดจากการประมวลผลของประสาทสัมผ ัสทั้ งหมดของร่างกาย 
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม บวกกบัความจริงของอดีตท่ียงัมีผลทางความคิดค านึง ความทรงจ า ทั้งสอง
ส่ิงน้ีเม่ือมารวมกนั เกิดเป็นมิติทางความคิดใหม่ อดีตท่ีมีผลต่อปัจจุบนั คือการสร้างรูปทรงจริงจาก

อดีต มาสร้างปัจจุบันขณะท่ีก  าลงัเปล่ียนไป ผ่านรูปทรงท่ี ทับซอ้น บิดเบือน เกิดจากการกระท า
โดยตรงของผู ้ส ร้างสรรค์กับวัต ถุ เพื่ อส ารวจความเป็นไปได้เก่ี ยวกับกา รเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอ้ม เป็นรูปทรงท่ีไม่ไดพู้ดถึงการใชง้าน         

 มติิทางความหมาย เครื่องมือเคร่ืองใชท่ี้น ามาเป็นแรงบนัดาลใจในการท างาน คือสัญญะ

ของบา้น ครอบครัว รวมถึงประสบการณ์ต่างๆในช่วงเวลาหน่ึงของชีวิต การเก็บรักษาเวลาและ
ความรู้สึกท่ีดีท่ีมีต่อความทรงจ าในวัตถุ อันได้แก่คุณค่าทางจิตใจท่ีเกิดจากการมีชีวิตและมี

ปฏิสัมพนัธ์กบัผูค้นกลายเป็นบรรยากาศท่ีประทบัใจอยู่ในช่วงเวลานั้น การสร้างผลงานวตัถุจาก
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ความทรงจ าในมิติของปัจจุบนัเปรียบเหมือนสะพานเช่ือมระหว่างอดีตและปัจจุบนัท่ีมีความหมาย
ของกาลเวลาซ่อนอยู่ เพื่อท าความเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆท่ีผ่านเข้ามาในชีวิต ผ่านมิติของวตัถุ
พิจารณาหาคุณค่าของส่ิงต่างๆจากความรู้สึกภายในของตน       

 มิติทางความงาม การสร้างพ้ืนท่ีทางความรู้สึก ดว้ยการจดัวางท่ีจะแสดงให้เห็นเน้ือหา
เร่ืองราว การท าความเขา้ใจภาพเหตุการณ์ พ้ืนท่ีในหอ้งเปล่า ท่ีถูกเติมดว้ยวตัถุส่ิงของทางความรู้สึก
แทนค่าจากอดีต ระนาบ บอกผลของการเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ และหายไป ขนาดท่ีใหญ่กว่าปกติ ไม่ใช่เป็น

การขยายวตัถุ ไม่ไดท้  าให้รู้สึกถึงการใชง้านหรือคุณลกัษณะเดิมของวตัถุ แต่เป็นการสร้างสุนทรี
ยทางความงามข้ึนมาใหม่เพ่ือเนน้ความส าคญัในความเป็นรูปร่างและรูปทรง วตัถุต่างๆ ถูกสร้างข้ึน
ในพ้ืนท่ีว่างใหเ้ป็นพ้ืนท่ีส่วนตวั เพ่ือผลต่อการรับรู้และความรู้สึกของมนุษย ์ถ่ายทอดความงามใหม่
จากสายตาของผูส้ร้างสรรค ์ สู่พ้ืนท่ีใหม่แห่งจิตท่ีเป็นอิสระทางความรู้สึก    

 มติิทางปัญญา การแปรรูปทรงเครื่องมือเคร่ืองใช ้เพื่อสะทอ้นให้เห็นความทรงจ าในอดีต 

โดยรูปทรงนั้นผ่านการแปลงสภาพมาเป็นรูปทรงนามธรรม แต่เค้าโครงโดยรวมก็ยงัรู้ว่ามาจาก

รูปทรงเคร่ืองใชภ้ายในบา้น มุมมอง การหักเหของรูปทรงท าให้เกิดการตั้งค  าถาม ปลุกจิตใตส้ านึก
นึกความผูกพนั ประสบการณ์  ของผูช้ม ต่อเครื่องมือเคร่ืองใช ้ใหก้ลบัมาพิจารณาความหมายพิเศษ

ท่ีซ่อนอยูใ่นวตัถุ 

 

อทิธิพลที่ได้รับแรงบนัดาลใจจากผลงานศิลปกรรม 

 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “มิติ-วตัถุ” ข้าพเจา้หยิบยืมเอา
ลกัษณะบางประการของศิลปินต่างประเทศและศิลปินไทยท่ีให้อิทธิพลกบัการสร้างสรรค์ผลงาน
ของขา้พเจา้ในดา้นลกัษณะเทคนิควิธีการและรูปแบบบางอยา่งมาศึกษาต่อยอด และพฒันาผลงาน

ใหมี้ความกา้วหนา้มากยิง่ข้ึนไป แต่ถึงอยา่งไรความเป็นตวัตนและเอกลกัษณ์เฉพาะของขา้พเจา้ก็จะ
แสดงออกมามากกว่าอิทธิพลของศิลปินท่ีไดรั้บ มีผลงานของศิลปินดงัน้ี  

 ธวชัชัย พันธ์ุสวัสดิ์ เป็นศิลปินท่ีรู้จกักวา้งขวางทั้งในและต่างประเทศ ในรูปแบบของงาน

ประติมากรรม ธวชัชัยเร่ิมท างาน ประติมากรรมไมแ้บบสามมิติท่ีใช้พ้ืนท่ีขนาดใหญ่และวสัดุ
หลากหลาย จากสภาพแวดลอ้มท่ีหาไดง่้าย ไปจนถึงวสัดุเหลือใชใ้นช่วงเร่ิมตน้การท างาน เขาได้
แรงบนัดาลใจ จากเร่ืองราวทางปรัชญาพุทธ วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ ผลงานของเขาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2545 มกัจะเล่นกบัมุมมองแรงโนม้ถ่วงของโลก เพื่อทา้ทายความเขา้ใจ ของผูช้ม เก่ียวกบัเร่ือง



  27 

ปริมาตรและพ้ืนท่ีว่าง เป็นการส่ือสารและตั้งค  าถาม กบัผูช้มถึงเร่ืองอตัตา และความไม่จีรังย ัง่ยนืใน
พุทธปรัชญาผ่าน รูปทรงของประติมากรรม ขนาดใหญ่ท่ีสวยงาม ในช่วง 4-5 ปีท่ีผ่านมา เขาเร่ิม
มองโลก และสร้างงานดว้ยมุมมองใหม่ และไม่ตอ้งการสร้างงานจากส่ิงกระทบรอบตวัอีกต่อไป จึง

เป็นท่ีมาของศิลปะแบบ “ทฤษฎี” ซ่ึงใชห้ลกัความจริงท่ีประจกัษไ์ดด้ว้ยประสาทสัมผสัทั้ง 5 ท่ีไม่
ตอ้งปรุงแต่งดว้ยเร่ืองราวเบ้ืองหลงั อนัจะมีผลต่อความรู้สึกของคนดูหรือต่อช้ินงาน เขาช่ืนชอบ 
การท างานในแนวทางใหม่น้ี เพราะท าให้เกิดโอกาสในการทดลอง และหาความรู้ใหม่ตลอดเวลา 
ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ หรือดาราศาสตร์ มาผนวกจนเกิดเป็นประติมากรรม ท่ีใชว้ิธีการค านวน
ทางคณิตศาสตร์ท่ีแม่นย  า แต่ขณะเดียวกนัก็ยงัคงวิธีการสร้างงานแบบท ามือ   

จากการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินด้วยกรรมวิธีเทคนิคการประกอบไม ้ท่ีโชวใ์ห้เห็น

ความดิบ ของไมจ้ากธรรมชาติ และไมท่ี้ผ่านการกระท าจากศิลปิน จนเกิดเป็นผลงานรูปทรงใหม่ 
เป็นกระบวนการท่ีสอดคลอ้งกบัวิธีการท างานของขา้พเจา้ รวมไปถึงเทคนิควิธีการ ทรรศนะคติต่อ
การมองรูปท่ีต่างไปจากการมองโดยธรรมชาติของศิลปิน หรือสณัชาติญาณดั้งเดิมในการแสดงออก
ของภาพท่ีปรากฏ โดยไม่ผา่นหลกัทศันียวิทยา นั้นท าใหข้า้พเจา้มองความงาม ในมิติของการลวงตา 
พ้ืนท่ีว่างและระนาบ ท่ีไม่อิงหลกัการใดแต่มองผา่นจากมุมมองของขา้พเจา้ผา่นวตัถุเหล่านั้น  
 

 
 

ภาพท่ี 20 ผลงานของ ธวชัชยั พนัธุส์วสัด์ิ    เรือมาแลว้ พ.ศ. 2536                                                      
เทคนิค ท่อนไมแ้ละน ้ า ขนาด 130 x 250 ซม.  เขา้ถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2562  เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.resource.lib.su. ac.th/awardsu/web/artdetail.php?item_id=425 
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David Nash เป็นศิลปินประติมากรชาวองักฤษ ท่ีท างานเก่ียวกบัวสัดุธรรมชาติและตน้ไม้

สดเป็นหลกั ประติมากรรมไมข้นาดใหญ่ของเขาบางคร้ังถูกแกะสลกัหรือเผา ท าใหเ้กิดการเปล่ียนสี
และพ้ืนผวิของไม ้รูปป้ันไมข้องเขาถูกสร้างข้ึนโดยใชเ้คร่ืองมือขนาดใหญ่รวมถึงเล่ือยไฟฟ้าและ
ขวาน ท าให้ต้นไมก้ลายเป็นรูปทรงท่ีไม่คาดคิด ความเช่ียวชาญในการแกะสลกัไมข้องเขาไม่ใช่
แบบทางการล้วนๆ มันมักจะเก่ียวข้องกับการขยายหรือการอ้างอิงของสภาพแวดล้อมและ
ประวติัศาสตร์  ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2510 ประติมากรรมของเขาไดก่้อตวัเป็นสองกลุ่มท่ีมีความโดดเด่น 

ประติมากรรมท่ีเช่ือมต่อกบัภายนอกภูมิทศัน์ของการท าและต าแหน่งและงานท่ีแสดงอยู่ภายในท่ี
สมัพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มทางสถาปัตยกรรม อยู่บนพ้ืนฐานของรูปทรงเรขาคณิตท่ีเป็นสากลของ
กอ้นท่ีทรงกลมและปิรามิด แต่นั่นก็ไม่ใช่รูปทรงตายตวัในงานของเขา ศิลปินมีช่ือเสียงในเร่ือง
ความสนใจดา้นนิเวศวิทยาและส่ิงแวดลอ้ม       
 จากรูปแบบในการน าเสนอผลงานท่ีทา้ทายทศันการมองเห็นและสร้างประสบการณ์ใหม่
ใหค้นดู ความโดดเด่นในการใชไ้มข้นาดใหญ่ การเผา การแกะสลกั เป็นค าตอบสู่แนวความคิดของ

ศิลปิน ส่งผลต่อขา้พเจา้ในดา้น การวางแผนกระบวนการคิดท่ีพิถีพิถนั กระบวนการท างานในทุก
ขั้นตอน ลว้นมีเหตุผลมารองรับ ท่ีแฝงไปดว้ยปรัญชา และการเคารพต่อธรรมชาติ ลกัษณะเด่นอีก
อยา่งในผลงานของศิลปินคือการจดัวางองคป์ระกอบในผลงาน ท่ีมีความร่วมสมยัและเรียบง่าย และ
ยงัสามารถปรับเปล่ียนไปตามแนวความคิด สภาพแวดลอ้ม ภูมิประเทศ ลกัษณะพนัธุ์ไมท่ี้อยู่ใน
สถานท่ีนั้นไดเ้ป็นอยา่งดี  
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ภาพท่ี 21 ผลงานของ David Nash  , Three Red Columns: Deepcut, 2010                                         
เทคนิค ประติมากรรมไมแ้ดง  ขนาด 303 x 28 x 26  ซม. เขา้ถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2562 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.artnet .com/artists/david-nash/three-red-columns-deepcut-a-

kxMPqQ0mK_iOSGZoWATKxQ2 
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บทที่ 3  

วธิีการด าเนินงานวจิยั 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “มิติ-วตัถุ” ขา้พเจา้ไดน้ าเสนอเน้ือหาสาระของมิติ 
มุมมอง และวตัถุ พ้ืนท่ีหรือส่ิงของท่ีเขา้เขา้ไปมีปฏิสมัพนัธใ์นการรับรู้วตัถุต่าง ๆนั้น สายตาคนเรา
จะเห็นวตัถุเป็นภาพสองมิติ แต่สมองจะท าหน้าท่ีประมวลผล ท าใหเ้ราเขา้ใจความเป็นสามมิติของ
วตัถุท่ีอยู่ตรงหน้า ในการมองเห็นวตัถุนั้นหากเราให้ความใส่ใจกบัส่ิงใด ส่ิงท่ีได้รับการใส่ใจจะ
ปรากฏเป็นรูปของวตัถุนั้น เด่นชดัออกมา ส่ิงอ่ืน ๆท่ีไม่ไดรั้บการใส่ใจก็จะเป็นพ้ืนท่ีมีความชดัเจน
นอ้ยกว่า           
 ในการท าวิทยานิพนธ์ชุดน้ี ขา้พเจา้เร่ิมสังเกตและพิจารณาพ้ืนท่ี วตัถุ และสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั พบว่าในวตัถุเครื่องมือเคร่ืองใชท่ี้ขา้พเจา้สนใจมาตั้งแต่แรก ยงัมีรายละเอียดของมิติ
ท่ีทบัซอ้นอยู่ในรูปทรง เร่ืองราว และความรู้สึก ท่ีตอ้งการถอดความหมาย ความงาม ออกมาจาก
รูปทรงเหล่านั้น การศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างสรรคผ์ลงาน เป็นขั้นตอนท่ีขา้พเจา้ให้ความส าคญัพิเศษ 
เพราะในการสร้างสรรคผ์ลงานส่วนใหญ่นั้น การศึกษาคน้ความขอ้มูลและประสบการณ์ต่าง ๆ  ลว้น
เป็นฐานขอ้มูลส าคญัท่ีจะส่งต่อความคิด จินตนาการใหเ้กิดการพฒันาผลงานท่ีจะสะทอ้นออกมาใน
รูปแบบเฉพาะตวั 

 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์       
 กระบวนการท่ีขา้พเจา้ใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ี ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนหลกั ไดแ้ก่  
ศึกษาขอ้มูล การเตรียมขอ้มูลเพื่อใช้ในการท าแบบร่างผลงาน การสังเคราะห์ขอ้มูลร่วมกบัผูอ่ื้น 
ก่อนการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ การน าเสนอผลงานเพื่อการแลกเปล่ียนและการต่อ
ยอด โดยวิธีการท างานดงักล่าวถูกปรับเปล่ียนไปตามบริบทของเร่ืองราวท่ีขา้พเจา้สนใจ ซ่ึงขา้พเจา้
จะสนใจวิธีการท างานเป็นชุด ๆ ในวิทยานิพนธ์ชุดน้ีมีกระบวนการมากมายก่อนจะถึงขั้นตอน
สร้างสรรค ์ไดแ้ก่ 
  
 ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูล        
 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกับรูปแบบเครื่องมือเคร่ืองใชพ้ื้นบา้นในชนบท โดยในขั้นตอน
การศึกษาคน้ควา้เป็น 2 ลกัษณะ คือ    
 1.1 ศึกษาขอ้มูลภาคสนาม        
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  - ข้อมูลท่ีได้รับจาก สถานท่ี ท่ีส่งผลต่อความรู้ของข้าพเจ้าแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ 
ข้อมูลในวยัเด็กท่ีได้รับจากวิถีชีวิตชนบท และสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว รวมไปถึง
สภาพแวดล้อมรอบ ๆตัวในสังคมชนบทในภาคใต้ตอนบน และช่วยวยัรุ่น จากสถานท่ีท่ีให้
การศึกษาเรียนรู้ความเป็นพหุวฒันธรรม ชีวิตชนบทของชาวบา้นภาคใตต้อนล่าง ทั้งหมดน้ี เป็น
ท่ีมาของแนวความคิดและแรงบนัดาลใจ ซ่ึงมาจากประสบการณ์ตรงในอดีตท่ีมีผลต่อความรู้สึกใน
ปัจจุบนัของขา้พเจา้          
  - ข้อมูลท่ีได้รับจากการศึกษารูปร่าง รูปทรงของวตัถุและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
พ้ืนบา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบั วิถีชีวิตชนบท รวมไปถึงการคน้หาวสัดุธรรมชาติ ท่ีมีอยู่ในสภาพแวดลอ้ม
ปัจจุบนั เพื่อใชใ้นการสร้างสรรค ์ท่ีสามารถส่ือความหมาย อารมณ์ความรู้สึกในผลงาน 

1.2 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร       
  การสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต ภาพถ่าย เอกสารและบทสมัภาษณ์ทางวิชาการ 
วิดีทศัน์ และภาพถ่ายเก่ียวกบัเครื่องมือเคร่ืองใชพ้ื้นบา้น และภูมิปัญญาชาวบา้น นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ี
ท าให้ข้าพเจ้าสามารถระบุขอบเขตและทิศทางนการศึกษาค้นควา้ง่ายข้ึน และท าให้เอ้ือต่อการ
ก าหนดรูปแบบในการสร้างสรรค ์

 

    

                
 

ภาพท่ี 22 หนงัสือท่ีใชใ้นการศึกษา เคร่ืองมือเคร่ืองใชพ้ื้นบา้นในชนบท 
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 ขั้นที่ 2 ขั้นตอนการแสดงออกทางทัศนศิลป์     

 ในการแสดงออกท่ีมุ่งเน้นความสัมพนัธ์ระหว่างมิติกบัวตัถุ ท าความเขา้ใจกบัแนวคิดผา่น
สญัลกัษณ์ สาระ เน้ือหา เป็นลกัษณะการจดัวาง 2 มิติ ระหว่างอดีตกบัปัจจุบนั ท่ีมีส่งผลซ่ึงกนัและ
กันในหลากหลายมิติ  เพื่อส่ือสารทัศนคติส่วนตัวออกมาเป็นผลงาน ให้ผูช้มได้เข้าใจและมี
ความรู้สึกร่วม ช้ินงานท่ีสมบูรณ์แบบจะขาดทศันธาตุไม่ได ้ในการสร้างสรรค์ผลงานของขา้พเจา้
นั้นถือไดว้่าหลกัองคป์ระกอบศิลป์และทศันธาตุมีส่วนส าคญัยิง่โดยเฉพาะ วสัดุ รูปทรง และการจดั

วาง 
 

ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

ทัศนธาตุเป็นส่ือสุนทรียภาพท่ีศิลปินจะน ามาประกอบกันเข้าเป็น รูปทรง เพื่อส่ือ
ความหมายตามแนวเร่ืองหรือแนวความคิดท่ีเป็นจุดหมายนั้น เป็นส่ือสุนทรียภาพท่ีศิลปินน ามา
ประกอบกนัเขา้ใหเ้ป็นรูปทรง เพื่อส่ือความหมายตามแนวเร่ืองหรือแนวความคิดท่ีเป็นจุดหมายนั้น 

การประกอบกนั หรือการจดัระเบียบหรือการประสานเขา้กนัของทศันธาตุ จึงเป็นปัญหาส าคญัท่ีสุด
ในล าดับต่อมาและจ าเป็นตอ้งมีส่ิงยึดเหน่ียวให้วสัดุเหล่าน้ีรวมตัวเขา้ด้วยกนัอย่างสมบูรณ์เป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั เป็นส่ิงใหม่ท่ีมีชีวิต มีความหมายในตวัเอง ส่ิงยึดเหน่ียวน้ีก็คือกฎเกณฑ์ของ
เอกภาพ(3)  ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธชุ์ด “มิติ-วตัถุ” ขา้พเจา้อาศยัหลกัทศันธาตุเป็นตวั
ส่งเสริมในการถ่ายทอดและส่ือสารออกมา ทั้งการแสดงออกทางดา้นความคิด อารมณ์ ความรู้สึก 

เร่ืองราวและความหมาย ใหส้อดคลองสมัพนัธก์บัผลงานดงัต่อไปน้ี 
 

1. รูปทรง (Form)  รูปทรงท่ีเป็นศิลปะจะตอ้งมาจากการเห็นแจง้ของศิลปิน ไม่ใช่เกิดจาก

การใชเ้หตุผลหรือกฎเกณฑใ์ด ๆ ทุกอยา่งซ่อนอยูใ่นส่วนลึกของรูปทรงจนเราไม่สงัเกตเห็น รูปทรง
เกิดจากการน าของอารมณ์ เมื่อศิลปินไดรั้บอารมณ์สะเทือนใจจากส่ิงเร้าภายนอกหรือภายใน จน
เกิดความจ าเป็นในการแสดงออกความรู้สึก รูปทรงจินตนาการในผลงานของข้าพเจ้า ไม่ได้ถูก
ก าหนดอยูใ่นรูปแบบใดเลยในทางศิลปะ เน่ืองจากรูปทรงของเครื่องมือเคร่ืองใชท่ี้ขา้พเจา้น ามาเป็น

แรงบันดาลใจในผลงาน ไม่ได้เป็นรูปทรงอินทรียรูปท่ีให้ความมีชีวิต ไม่ไดม้ีลกัษณะเป็นแบบ

เรขาคณิตท่ีให้ความรู้สึกเป็นกลาง ไม่ไดเ้ป็นรูปทรงอิสระท่ีให้ความรู้สึกเคล่ือนไหว ในงานของ
ขา้พเจา้มีโครงสร้างภายนอกของรูปทรงมีลกัษณะก่ึงจริง คือเกิดจากการถ่ายภาพรูปทรง ส่ิงของ
เคร่ืองใชอ้อกมาในรูปแบบภาพถ่าย 2 มิติ หรือภาพเสมือนจริงนั่นเอง ส่วนรูปทรงภายในเกิดจาก 
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การดดัแปลง การแปรสภาพ ผา่นการตีความ การแปรความหมาย วิเคราะห์ และสงัเคราะห์จากตวั
ศิลปิน 

    

ภาพป่ินโตรูปทรงจริงตามธรรมชาติ    ภาพป่ินโตท่ีเกิดจากการแปรูปของศิลปิน 
 

ภาพท่ี 23 ภาพการแปรรูปทรงจากวตัถุความจริง เป็นวตัถุจากการแปรรูปของศิลปิน 
 

เม่ือน ารูปทรงหลายๆรูปทรงมาวางใกลก้นั รูปทรงเหล่านั้นจะมีความสมัพนัธห์รือดึงดูดซ่ึง
กนัและกนั เป็นกลุ่มกอ้นเดียวกนั เกิดจากลกัษณะของรูปทรงโดยตรง มิใช่เกิดจากต าแหน่งท่ีอยูใ่น
แกนด่ิงหรือแกนราบ ในงานของขา้พเจา้ตอ้งการแทนค่าส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ เหมือนสมาชิกใน

ครอบครัวท่ีอยูด่ว้ยกนั  
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       ภาพผลงานสร้างสรรคท่ี์เสร็จสมบูรณ์             ภาพจ าลองรูปทรงท่ีมีความสมัพนัธก์นัดึงดูดกนั 
 

ภาพท่ี 24 ภาพรูปทรงท่ีมคีวามสมัพนัธก์นั ดึงดูดซ่ึงกนัและกนั 
 

2. ระนาบ (Plane)  พ้ืนผวิท่ีแบนราบ 3 มิติ มีหน้าท่ีสร้างรูปทรงในงาน ระนาบมีรูปร่างต่าง 
ๆมีทิศทางและขนาดเช่นเดียวกบัแบบรูปของท่ีว่าง แต่ระนาบมีลกัษณะผวิท่ีทึบตนัเป็นวตัถุไม่โปร่ง

เหมือนท่ีว่างท่ีล้อมรอบด้วยเส้นระนาบมีความส าคัญต่อรูปทรงและท่ีว่างมาก บังคับความ
เคล่ือนไหวของท่ีว่างทั้งทางราบท่ีขนานกบัผิวของแผ่นภาพ และในทางลึก ระนาบในผลงานของ
ขา้พเจา้ เป็นระนาบบอกทิศทาง คือมีผวิพ้ืนเอียงเฉไปตามทิศทางในทางลึก ขดัแยง้ การซ ้ า จงัหวะ 
และการเปล่ียนแปร ไม่ตั้งฉากกบัสายตาเหมือนระนาบบอกระยะ เพ่ือใหมี้ระยะหนา้ระยะหลงั แต่
ไม่ได้เรียงต่อกันหรือซ้อนกัน การวางต าแหน่งของระนาบในผลงาน เป็นการควบคุมความ
เคล่ือนไหวของมวลใหป้ระสานกนัในทางความหมายแนวเร่ืองและสญัลกัษณ์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

การสร้างพ้ืนท่ีทางความรู้สึกส่วนตัว โดยรูปทรงจะเคล่ือนไหวไปตามรูปนอกของพ้ืนผนังและ
ก าหนดรูปทรงท่ีซบัซอ้นใหเ้ป็นเพียงระนาบ 
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ภาพท่ี 25 ภาพระนาบในผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ 

 
 

ภาพท่ี 26 ภาพจ าลองระนาบในผลงาน 
 

3. ที่ว่าง (Space) ท่ีว่างในงานศิลปะเป็นท่ีว่างท่ีถูกก าหนดใหม้ีลกัษณะและมิติโดยศิลปิน ท่ี

ว่างเป็นทศันธาตุท่ีมีบทบาทส าคญัมากในองค์ประกอบของรูปทรง มีความสมัพนัธก์บัรูปทรงและ
ทศันธาตุอ่ืน ๆทุกชนิด เพราะท่ีว่างท างานไม่นอ้ยกว่ารูปทรง เป็นส่ิงท่ีใหค้วามด ารงอยูข่องรูปทรง
ให้ความสมบูรณ์แก่งาน ถา้ปราศจากท่ีว่าง รูปทรงก็จะไม่สามารถแสดงตวัออกมาไดเ้ลย ในการ
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สร้างสร้างสรรค์ผลงานของขา้พเจา้ สามารถแบ่งท่ีว่างไดส้องลกัษณะ คือ พ้ืนท่ีว่างรอบนอกหรือ
พ้ืนท่ีลบจะอยูร่อบ ๆรูปทรงอยา่งแนบสนิทดว้ยท่ีว่าง และพ้ืนท่ีว่างภายในหรือพ้ืนท่ีบวก คือรูปทรง
ท่ีถูกสร้างข้ึนมาในขณะเดียวกนัตวัรูปทรงเองก็มีพ้ืนท่ีว่าง อาจท าให้ลวงตาเห็นเป็น 3 มิติ การน า

รูปทรงไปไวใ้นหอ้งซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีว่างในงานของขา้พเจา้ก็เพ่ือท าให้พ้ืนท่ีว่างนั้นมีความหมาย ขนาด 

ต าแหน่ง หรือรูปร่างจะส่งผลกบัพ้ืนท่ีว่างเสมอ ท าใหภ้าพโดยรวมของหอ้งนั้นเป็นท่ีเฉพาะ 

 
 

ภาพท่ี 27 ภาพพ้ืนท่ีว่างในผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ 

 

ภาพท่ี 28 ภาพจ าลองพ้ืนท่ีว่างในงานทั้งพ้ืนท่ีว่างภายนอก(-)และภายใน(+) 
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4. สี  น ้ าหนั ก  และพ้ืนผิว  (Color Tone and Texture)  ในงานไม้นั้ นทั้ ง  3 ส่ิงน้ีสอด

ประสานกนัเป็นส่ิงเดียวกนั เน่ืองจากไมใ้นงานของขา้พเจา้นั้น เป็นไมท่ี้ผา่นกาลเวลา โดนแดด ลม 
ฝน และผา่นการใชง้านมาแลว้  เพื่อแทนมิติของเวลา เป็นการแทนค่าสร้างความหมายถึงการ
หวนระลึกถึงส่ิงของเคร่ืองใชเ้ก่าในอดีต โดยการหยบิเอาความเก่าท่ีเกิดในสถานท่ีใหม่ คือไมท่ี้อยู่
ในท่ีอยูอ่าศยัปัจจุบนั มาเป็นสญัญะของกาลเวลาในงาน สีของไมท่ี้อ่อนหรือเขม้นั้น บอกระยะเวลา
ของไมไ้ดเ้ป็นอยา่งดี ส่วนการหยบิมาใชแ้ทนค่าความหมาย จะอิงสีใหค้ลา้ยกบัส่ิงของเคร่ืองใชข้อง

วสัดุตน้แบบช้ินนั้นเป็นหลกั   เช่นเดียวกบัพ้ืนผวิของผลงานเกิดจากร่องรอยของไม ้ไมต่้างชนิดกนั 
ผา่นการใชง้านมาไม่เหมือนกนั ก็จะไดพ้ื้นผวิคนละแบบ ทั้งน้ีการน าไมม้าใชจ้ะคงไวซ่ึ้งพ้ืนผวิเดิม
ให้มากท่ีสุด จะขดั ตดั หรือเปล่ียนแปลงพ้ืนผวิให้น้อยท่ีสุด เพราะในเน้ือหา ความหมายท่ีขา้พเจา้
ตอ้งการจะส่ือ คือวสัดุท่ีไดม้าจากธรรมชาติ วสัดุท่ีผา่นการเวลา การใชง้าน เพื่อให้วสัดุแสดงความ
งามอย่างเป็นธรรมชาติดว้ยตวัเอง น ้ าหนกัในผลงานเกิดจากการวางน ้ าหนกัของไมใ้ห้อ่อน แก่ จะ
แยกความเป็นเด่นเป็นรองของกลุ่มรูปทรง ท าให้เกิดจงัหวะความเคล่ือนไหวแตกต่างกนัไปตาม

เจตนาของความหมายท่ีตอ้งการจะส่ือ 

 
 

ภาพท่ี 29 พ้ืนผวิ สี ของไมใ้นผลงาน 
 
 

เทคนิควธิีการสร้างสรรค์ผลงาน  

ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของขา้พเจา้ เทคนิควิธีการสร้างสรรคถื์อว่ามีความส าคญัไม่
น้อยไปกว่าส่วนอ่ืน ๆ เพราะเป็นการน าทศันธาตุมาประกอบข้ึนเป็นรูปทรงท่ีมีความสมบูรณ์ทั้ง
เร่ืองราวและเน้ือหา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจะแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะพิเศษส่วนตน อนัเกิดจากทกัษะ

และอุปนิสยัทางศิลปะ ซ่ึงสามารถล าดบัขั้นตอนก่อนหลงัดงัน้ี    
 1. ขั้นตอนการเตรียมรูปทรง เลือกภาพส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้ตอ้งการสร้างช้ินงานใส่กระดาษ 
ตดัตามรูปทรงตน้แบบ มาพบั ทบัซอ้น ตดั ขย  า สร้างใหเ้กิดเป็นฟอร์มใหม่   
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 2. ขั้นตอนการท าโมเดล รูปทรงท่ีไดจ้ากการกระท าของผูส้ร้างสรรค ์น ามาสร้างเป็นโมเดล 
โดยสร้างโมเดลให้มีมิติมากยิ่งข้ึน น าโมเดลทั้งหมด มาจดัวางองคป์ระกอบใหล้งตวัในหอ้งจ าลอง
 3. ขั้นตอนการสร้างผลงาน       

  3.1 ร่างภาพรูปทรงท่ีตอ้งการขยาย ลงบนไมก้ระดานอดัและตดัเป็นฟอร์มรูปทรง
นั้น ๆ            
  3.2 ประกอบโครงสร้างดว้ยไมส้น เพ่ือเป็นโครงตามโมเดล   
  3.4 ประกอบแผน่ไม ้ไมท่้อน ตามรูปทรงท่ีออกแบบไว ้   
  3.5 ใชข้ี้เล่ือยประสานรอยต่อ เพื่อความแยบยลในผลงาน    
 4. ขั้นตอนการติดตั้ง วางงานตามแบบท่ีร่างไว้ หรืออาจมีการปรับเปล่ียนตามความ

เหมาะสม ช่วงเวลาความรู้สึกท่ีเปล่ียนไปตามช้ินงาน โดยการจดัวางผลงานนั้น คือการสร้างพ้ืนท่ี
ส่วนตวัทางความรู้สึกของขา้พเจา้ ณ.ช่วงเวลาขณะนั้น อดีตท่ียงัมีผลกบัปัจจุบนัและปัจจุบนัท่ีก  าลงั
ด าเนินไปทุกขณะ  

 

 อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน  
 

 

ภาพท่ี 30 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรค ์
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ภาพท่ี 31 ไมแ้ละแผน่ไมช้นิดต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการสร้างสรรค ์
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ภาพท่ี 32 ข้ีเล่ือยละเอียดและข้ีเล่ือยหยาบท่ีใชใ้นการประสานไม ้
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ภาพท่ี 33 ภาพอุปกรณ์ป้องกนัและรักษาความปลอดภยัในงานไม ้
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 ขั้นตอนการสร้างผลงาน        
 วตัถุตน้แบบ          วตัถุท่ีผา่นการจดัการโดยศิลปิน                 โมเดลพร้อมขยาย 
 

   
u 

              

         

 

 

ภาพท่ี 34 ภาพร่างตน้แบบจ าลองผลงานจาก 2 มิติไปยงั 3 มิติ 
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ภาพท่ี 35 ภาพร่างตน้แบบจ าลองการจดัวาง 3 มติิ 
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ภาพท่ี 36 ภาพร่างตน้แบบจ าลองการจดัวาง 3 มติิ 
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ภาพท่ี 37 ภาพจ าลองการจดัวางผลงาน 3 มิติในพ้ืนท่ี 
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ภาพท่ี 38 ภาพจ าลองการจดัวางผลงาน 3 มิติในพ้ืนท่ี 
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ภาพท่ี 39 ภาพจ าลองการจดัวางผลงาน 3 มิติในพ้ืนท่ี 
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ภาพท่ี 40 ภาพรูปทรงจากวตัถุความจริง 
 

 
 

ภาพท่ี 41 ภาพวตัถุท่ีเกิดจากการแปรรูปของศิลปิน 
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ภาพท่ี 42 ภาพขั้นตอนการร่างตน้แบบลงบนไมก้ระดานอดั 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 43 ภาพขั้นตอนการตดัไมก้ระดานอดัท่ีร่างไว ้
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ภาพท่ี 44 ภาพขั้นตอนการตดัไมก้ระดานอดัท่ีร่างไว ้
 

 

 
 

ภาพท่ี 45 ภาพส่วนประกอบส าหรับใชเ้ป็นฐานรองงาน 
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ภาพท่ี 46 ภาพแผน่ไมท่ี้ตดัแลว้ตามรูปทรงท่ีร่างไว ้
 

 

 
 

ภาพท่ี 47 ภาพแผน่ไมท่ี้ตดัแลว้ตามรูปทรงท่ีร่างไว ้เป็นส่วนประกอบอ่ืน ๆในผลงาน 
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ภาพท่ี 48 ภาพการประกอบแผน่ไมต้ามรูปทรงตน้แบบ 
 

 

 
 

ภาพท่ี 49 ภาพการใชข้ี้เล่ือยเพ่ือเก็บรายละเอียดในผลงาน 
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ภาพท่ี 50 ภาพการเก็บรายละเอียดในผลงาน 
 

 

 

ภาพท่ี 51 ภาพการเก็บรายละเอียดในผลงาน 
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ภาพท่ี 52 ภาพผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
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บทที่ 4 

การสร้างสรรค์และพฒันาผลงานวทิยานิพนธ์ 

 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธชุ์ด “มิติ-วตัถุ” มีท่ีมาจากการพฒันาผลงานมาเป็นล าดบั
ขั้นตอน ก่อนท่ีจะมาเป็นผลงานในชุดท่ีปรากฏอยู่ในงานวิทยานิพนธ์ ขา้พเจา้ไดม้ีการทดลอง หา

เทคนิควิธีการอยา่งต่อเน่ืองตลอดมา จากการเห็นปรากฎการณ์ต่างๆ การรับรู้และการสมัผสัไดถึ้ง
วตัถุเครื่องมือในชีวิตประจ าวนั มีผลต่อการสร้างสรรค์งานของขา้พเจา้ ทั้งต่อการประมวลขอ้มูล 

และการความเขา้ใจในการสร้างสรรค์ เพ่ือสรุปให้เห็นถึงการท างานทั้งหมดและพฒันาการตั้งแต่
กระบวนการเตรียมขอ้มูลมาสู่การสร้างสรรค์และสรุปผลของโครงการ ใหต้รงจุดมุ่งหมายของการ

แสดงออก ซ่ึงมีล  าดับขั้นตอนของการสร้างสรรค์และพัฒนาตั้ งแต่ระยะแรกจนถึงปัจจุบัน
ดงัต่อไปน้ี 

การสร้างสรรค์และพฒันาการในผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะที่ 1 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานในระยะน้ี ข้าพเจา้เร่ิมสังเกต และพิจจารณา พ้ืนท่ี วตัถุ และ
สถานการณ์รอบๆตวั การไดส้ัมผสัหรือการไดม้องวตัถุในปัจจุบนัท าใหข้า้พเจา้หวนระลึงถึงวตัถุ
ในความทรงจ า พบว่ามีความน่าสนใจหลายประการ จึงเร่ิมทอลองถ่ายทอดพ้ืนท่ีหรือวตัถุจากความ
ทรงจ าเป็นผลงาน 2 มิติ ในช่วงระยะเวลาเร่ิมตน้ของการสร้างสรรคผ์ลงาน เป็นช่วงของการทดลอง
หาควาเป็นไปได ้ การท่ีขา้พเจา้เอาภาพวตัถุความทรงจ าในอดีต มาเปล่ียนรูปทรงดว้ยการพบั การ
ทบัซอ้นให้เป็นรูปทรงใหม่นั้น เกิดเป็นรูปทรงใหม่ก็จริง แต่ไม่สามารถตอบไดว้่าพบัท าไปท าไม 

ท าเพื่ออะไร มีเหตุผลในงานพบัรูปทรงนั้นหรือไม่ รูปทรงในระยะแรกจริงเป็นแค่การสร้างฟอมร์
ใหม่ข้ึนมา ในลกัษณะบิดเบ้ียว บิดเบ้ือน เป็นรูปทรงแบนๆคลา้ยประติมากรรมนูนสูง ท่ีเซ็ตอยู่กบั
ผนังผลงานจึง ยงัมีปัญหาในวิธีการแสดงออก ยงัไม่ตอบโจทยต์ามวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ รูปทรง
ยงัขาดความลงตวั อีกทั้งรูปแบบเทคนิควิธีการประกอบไม ้ไม่โชวใ์ห้เห็นความดิบ หรือคุณสมบติั
ของพ้ืนผวิอย่างเต็มท่ี รวมไปถึงการประกอบไมเ้พ่ือให้เกิดมิติในผลงานยงันอ้ยมาก ไม่สามารถดึง

เอาความรู้สึกของมิติทางความรู้สึกออกมาได ้ซ่ึงในผลงานช้ินต่อไปขา้พเจา้จึงตอ้งให้ความส าคญั
กบัความหมาย ปริมาตรของรูปทรงและความแตกต่างของระนาบมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมมิติของรูปทรงให้
ชดัเจน 
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ภาพท่ี 53 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธร์ะยะท่ี 1 ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 54 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธร์ะยะท่ี 1 ช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 55 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธร์ะยะท่ี 1 ช้ินท่ี 3 
 

 

ภาพท่ี 56 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธร์ะยะท่ี 1 ช้ินท่ี 4 
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ภาพท่ี 57 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธร์ะยะท่ี 1 
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การสร้างสรรค์และพฒันาการในผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะที่ 2 

 ผลงานในระยะน้ี เป็นการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจากระยะท่ี 1 มุ่งเน้นแสดงออกในเร่ือง
รูปทรงสามมิติ ขา้พเจ้าน าข้อดีและข้อเสียท่ีไดจ้ากการสร้างสรรค์ใน ชุดท่ีแลว้ น ามาแก้ไขและ
ปรับปรุงกบัผลงานในระยะท่ี 2 ขา้พเจา้ปัญหาเร่ืองการทบัซอ้นในรูปทรง ในขั้นตอนการสเก็ตงาน 
ดว้ยการวาดเส้น สร้างโมเดล และสร้างห้องจ าลองเล็ก ๆเพื่อให้เห็นภาพความเป็นจริงในผลงาน
มากยิง่ข้ึน กระบวนการแปรภาพใหเ้ป็นวตัถุ 3 มิติ น าหลกัการของการวางระนาบ การหกัเห และมิติ

ลวงตามาใช ้เพื่อแกปั้ญหามิติงาน ส่วนเร่ืองเทคนิควิธีการประกอบไม ้โดยขา้พเจา้ท าความเขา้ใจ
เร่ืองการประกอบกนัของรูปทรง ฝึกฝนเทคนิคกระบวนการเชิงช่างไมใ้ห้มีความช านาญ และมีการ
สร้างโครงสร้างให้ซบัทอ้น เพ่ือให้เกิดปริมาตร ในส่วนของพ้ืนผิวพยายามจดัการกบัวสัดุให้น้อย
ท่ีสุด เพื่อแสดงสัจธรรมของธรรมชาติ ตามแนวความคิดหลกัของงาน ส่ิงท่ีเป็นโจทยใ์หม่เขา้มาใน
การสร้างสรรค์ผลงานในระยะท่ี 2 คือ การติดตั้งจัดวาง อากาศ พ้ืนท่ีว่าง และระนาบเน่ืองจาก
รูปแบบผลงานเปล่ียนเป็นสามมิติข้าพเจ้าจึ งต้องค านึงถึงเร่ืองน้ีเป็นส าคัญ เพื่อใช้พฒันาและ

แกปั้ญหาในการสร้างสรรคชุ์ดผลงานวิทยานิพนธต่์อไป  
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ภาพท่ี 58 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธร์ะยะท่ี 2 ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 59 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธร์ะยะท่ี 2 ช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 60 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธร์ะยะท่ี 2 ช้ินท่ี 3 
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ภาพท่ี 61 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธร์ะยะท่ี 2 ช้ินท่ี 4 
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ภาพท่ี 62 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธร์ะยะท่ี 2 
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การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธชุ์ด “มิติ-วตัถุ” ขา้พเจา้ไดพ้ฒันาทางดา้นเร่ืองราว เน้ือหา 
ตลอดจนวิธีการสร้างสรรค์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน ในผลงานชุดน้ีข้าพเจ้ามีความช านาญ
ทางดา้นเทคนิควิธีการในการท างานศิลปะ จากวสัดุการประกอบไม ้และมีประสบการณ์จากการ
ท างานกบัวสัดุในรูปแบบท่ีเป็นแนวทางของตนเองมากข้ึน ดงันั้นในส่วนท่ีเป็นปัญหาดา้นเทคนิค
วิธีการจึงลดลงไป ประกอบกบัการน าความคิด ขอ้บกพร่องจากการท างานในช่วงชุดผลงานท่ีผา่น

มาหาความลงตัว องค์ประกอบโดยรวมอนัเกิดจาก เทคนิค รูปแบบ เร่ืองราว ตลอดจนวิธีการ
น าเสนอ เพื่อท่ีจะสร้างใหเ้ป็นผลงานท่ีมีความสอดคลอ้งสมัพนัธก์นั     
 ผลงานในวิทยานิพนธชุ์ดน้ี เร่ิมตน้ดว้ยการพยายามคน้หาความเป็นไปไดข้องการท างานใน
ลกัษณะสามมิติ กับการเช่ือมโยงความรู้สึกภายในใจตน ท่ีต้องถ่ายทอดออกมาในลกัษณะการ
จ าลองพ้ืนท่ีทางความรู้สึก ลงบนระนาบ ท่ีมีมิติอยูใ่นวตัถุ เป็นเร่ืองยากส าหรับการตีความหลาย ๆ
ขั้นท่ีซอ้นกนัอยู่ จึงเร่ิมจากการเลือกวตัถุ รูปทรงท่ีมีผลกบัความรู้สึกในอดีตท่ีขา้พเจา้ผูกพนั และ

วตัถุช้ินนั้ นเม่ือน ามาจัดรวมอยู่ก ับว ัตถุช้ินอ่ืนแล้ว ต้องท าให้ผลงานโดยรวมสัมพันธ์กันทั้ ง
องค์ประกอบทางศิลปะ และองคป์ระกอบทางความหมาย การท าสเก็ตยงัใชว้ิธีเดียวกนักบัผลงาน
ช่วงก่อนวิทยานิพนธ ์เพราะเป็นวิธีการท่ีไดผ้ลดีคือการจ าลองโมเดลก่อนข้ึนงานจริง วิธีน้ีท าใหเ้ห็น
ภาพรวมทั้งหมดของผลงาน ดา้นเทคนิควิธีการการประกอบรูปในชุดวิทยานิพนธ์จะสลายรูปทรง
เดิมจากวตัถุตน้แบบ เป็นรูปทรงก่ึงนามธรรม และเมื่อมองไปยงัรายละเอียดในรูปทรง จะรับรู้ไดถึ้ง

รูปทรงตน้แบบ ซ่ึงมากจากเครื่องมือเคร่ืองใชพ้ื้นบา้นในชีวิตประจ าวนั การจดัวางในผลงานชุดน้ีจึง

มีความมุ่งหมายให้ผูดู้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของ ความเป็นจริงจากการเห็นวตัถุในปัจจุบนั กบัความ
ผูกพนัต่อวตัถุทางความทรงจ าในอดีต ต้องการให้ผูช้มรับรู้ภาพโดยรวมท่ีเป็นระยะไกลก่อน 
จากนั้นเม่ือมองในมุมมองระยะใกล ้จะเห็นมิติ รายละเอียดท่ีซ่อนอยูใ่นรูปทรงและระนาบ จึงเร่ิม
ค านึงถึงวิธีการติดตั้งผลงานเพ่ือใหถึ้งเป้าหมายน้ี โดยขา้พเจา้ก  าหนดให้ผลงานแต่ละช้ิน มีลกัษณะ

ของรูปทรงท่ีเป็นรูปทรงหลกัและรูปทรงรอง เพื่อการมองจากระยะไกล ท าให้มองโครงสร้าง
โดยรวมทั้งหมดก่อน จากนั้นจึงค่อยพิจารณารูปทรงของแต่ละช้ิน รูปทรงเหล่าน้ีเม่ือจดัวางรวมกนั
ในแนวยาวของผนังไล่เรียงระดับความลึกตั้งแต่ระยะหน้าสุด จนระยะหลงัสุดท่ีติดผนัง ท าให้

เกิดปฏิกิริยาโตต้อบสลบักนัไปมาระหว่างรูปทรงของผลงานแต่ละช้ิน 
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ภาพท่ี 63 ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 64 ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์ช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 65 ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์ช้ินท่ี 3 
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ภาพท่ี 66 ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์ช้ินท่ี 4 
 

 

ภาพท่ี 67 ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์ช้ินท่ี 5 
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ภาพท่ี 68 ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์ช้ินท่ี 6 
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ภาพท่ี 69 ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์ช้ินท่ี 7 
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ภาพท่ี 70 ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์ช้ินท่ี 8 
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ภาพท่ี 71 ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์ช้ินท่ี 9 
 

 
 

ภาพท่ี 72 ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์ช้ินท่ี 10 
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ภาพท่ี 73 ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์ช้ินท่ี 11 
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ภาพท่ี 74 ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์ช้ินท่ี 12 
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ภาพท่ี 75 ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์ท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
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ภาพท่ี 76 ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์ท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
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บทที่ 5 

บทสรุป 

การศึกษาและคน้ควา้วิทยานิพนธ์ภายใตห้ัวขอ้ “มิติ-วตัถุ” ขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรค์ผลงาน
โดยมีท่ีมาของเร่ืองราวและแรงบนัดาลใจ จากการรับรู้ถึงความเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 

เป็นส่ิงกระตุน้ใหห้วนระลึกถึงความสงบ เรียบง่าย และความทรงจ าในอดีต สถานท่ีท่ีขา้พเจา้อยูใ่น
ปัจจุบนัท าใหไ้ดเ้ห็นถึงพฒันาการของส่ิงต่าง ๆ ความเจริญทางดา้นวตัถุท่ีกา้วกระโดดอยา่งรวดเร็ว 
รวมไปถึงความรู้สึกของผูค้นท่ีรวดเร็วและฉาบฉวยจนอาจมองขา้มรายละเอียดเลก็ ๆไป ความรู้สึก
ท่ีมากระทบน้ี ท าให้อดตั้งค  าถามกบัตวัเองไม่ได้ว่า ระหว่างวตัถุท่ีสร้างข้ึนมาจากธรรมชาติ ถูก
ประดิษฐข้ึ์นมาอย่างซ่ือ ๆ ผ่านการเวลาการใชง้านจนท้ิงร่องรอยของประสบการณ์ไวม้ากมาย กบั

วตัถุท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อตอบสนองการใชง้าน ความสะดวกในการใชชี้วิต แต่ไม่ไดส้นองคุณค่าทางจิต
วิณญาณ อยา่งไหนเป็นเคร่ืองปลอบประโลมจิตใจมากกว่ากนั อยา่งไรก็ตามส่ิงต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจ าวนัในปัจจุบนั ลว้นเป็นประสบการณ์ใหม่ท่ีผา่นเขา้มา จนบางคร้ังท าใหข้า้พเจา้รู้สึกถึง
ความไมเ่ป็นตวัเองต่อการพฒันาทางดา้นวตัถุและสภาวะแวดลอ้ม ในขณะท่ีวตัถุเหล่าน้ีเพ่ิมมากข้ึน 
ขา้พเจา้กลบัรู้สึกเหมือนก าลงัจะสูญเสียอะไรบางอยา่งไป     
 จากความรู้สึกท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอ้ม ท าใหข้า้พเจา้บนัทึกความรู้สึกดว้ย 

เครื่องมือเคร่ืองใชจ้ากความทรงจ าในมิติใหม่ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัขณะ มาสร้างเป็นผลงาน 3 มิติ 

ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาและเห็นว่า ความรู้สึกไม่เป็นตวัเองท่ีแฝงอยู่ในเบ้ืองลึกของขา้พเจา้นั้น เกิดจาก
การท างานร่วมกันระหว่าง ภาพ ท่ี เห็นในชีวิตประจ าว ัน และ ว ัตถุ ท่ีอยู่ในความทรงจ า มี
ความสัมพนัธ์ระหว่างภาพสองมิติและวตัถุสามมิติ ท าอย่างไรจึงจะแสดงให้เห็นถึงมิติท่ีอยู่ใน

รูปทรง ค  าถามน้ีจึงเป็นจุดมุ่งหมายของการคน้ควา้หาค าตอบในศิลปนิพนธค์ร้ังน้ี   
 การสร้างขอบเขตภายในจิตใจข้ึนมาโดยการสร้างรูปทรงสัญญะด้วยเทคนิควิธีการ
ประกอบไม ้ท่ีไดม้าจากการแปรเปล่ียนรูปของขอ้เท็จจริง ให้มีรูปความหมายใหม่ ของความจริง 
ความดี ความงาม ในลกัษณะรูประนาบ ท่ีบิดเบือน พบั ทบัซอ้น โดยมีการก าหนดต าแหน่ง บริเวณ 
พ้ืนท่ี ของการประกอบสร้างและการน าเสนอติดตั้งผลงาน เพ่ือเป็นการส่ือสารถึงสาระความหมาย
ของภาษาทางทศันศิลป์ ในประเด็นเร่ือง มิติ-วตัถุ ตามจินตนาการความรู้สึกส่วนตวัของขา้พเจ้า
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ข้อเสนอแนะ          

 1.ในช่วงแรกของการท าวิทยานิพนธ์ขา้พเจา้ตอ้งการน าความรู้สึกในปัจจุบนัมาผสมกับ
วตัถุในความทรงจ ามากเกินไป จนวิธีการทางเทคนิคกลายเป็นแค่การประกอบรูปทรง โครงสร้างท่ี
แข็งท่ือ ขาดซ่ึงความเป็นธรรมชาติในรูปทรงของวตัถุ ดงันั้นขา้พเจา้มีความเห็นว่าหาก การเลือก
หยิบคุณลกัษณะ บางประการ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ จุดเด่นของวตัถุช้ินนั้ นออกมา จะท าให้งานมี
สุนทรียภาพของรูปทรงมากยิง่ข้ึน        

 2. ในขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน การท าภาพร่าง การบิดเบือนรูปทรง หรือการสร้าง
รูปทรงใหม่ในงานของขา้พเจา้นั้น เกิดจากการน ารูปทรงวตัถุตน้แบบมา พบั บิด ทบัซอ้นกนัรูปทรง
ท่ีเกิดข้ึนจึงเกิดจากตวัข้าพเจา้เองเป็นผูก้ระท า ท าให้ขา้พเจ้าไดเ้ห็นว่า การก าหนดรูปทรงใหม่มี
หลายวิธี และผูส้ร้างสรรค์ สามารถก าหนดเง่ือนไขของรูปทรงให้สอดคลอ้งกบัแนวความคิดได ้
เช่น ใหร้ถเหยยีบ ขย  า โยนแลว้เลือก หรือให้ผูอ่ื้นเป็นคนกระท า เป็นตน้ จะท าให้ผลงานนั้นมีความ
น่าสนใจมากยิง่ข้ึน          

 3. ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด “มิติ-วตัถุ” เมื่อตอ้งการจ าแนกวตัถุเครื่องมือ

เคร่ืองใชพ้ื้นบ้านแต่ละประเภท ขา้พเจา้จะใชค้วามรู้สึกประสบการณ์ส่วนตนในการจ าแนก ซ่ึง
อาจจะไม่ถูกทั้งหมดตามหลงัความเป็นจริง ข้าพเจ้าขอแนะน าให้ผูท่ี้สนใจ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
พ้ืนบา้น คน้ควา้จากหนังสือท่ีเขียนโดย วิบูลย ์ล้ีสุวรรณ แด่ผูท่ี้สนใจศึกษาในหัวขอ้วิทยานิพนธ์ท่ี

ใกลเ้คียงกนัไดล้องศึกษาจากนกัเขียนท่านน้ี     

 อย่างไรก็ดีข้าพเจ้ามีความมุ่งหมายว่าวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจ 

น าไปประยกุตใ์ชส้ร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีคุณภาพ สร้างคุณค่าใหก้บัสงัคมต่อไป  
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ประวัติ ผู้ เ ขี ยน 
 

ประวตัผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกลุ มณีรัตน์  ธรรมนารักษ ์
วนั เดือน ปี เกดิ 7 มกราคม 2537 
สถานที่เกดิ 89 หมู ่11 ต.หาดยาย อ.หลงัสวน จ.ชุมพร 86110 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอนัดบั 2 ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทศันศิลป์  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี      
ปัจจุบนัก าลงัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์สาขาทศันศิลป์ ภาควิชาศิลปไทย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร   

ที่อยู่ปัจจุบนั 187 หมู่บา้นมาลยัทอง ซอยเกษตรสิน ต.ล  าพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
ผลงานตพีมิพ์ ปี 2562      

- นิทรรศการศิลปนิพนธ ์“อีหยงั” ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร                   
- ร่วมแสดงนิทรรศการ จิตรกรรมบวัหลวง คร้ังท่ี 41        
- ร่วมแสดงนิทรรศการ ศิลปกรรมเดก็และเยาวชน คร้ังท่ี 14          
- ร่วมแสดงนิทรรศการ "once-in-a-lifetime"  ท่ี Gajah gallery สิงคโปร์  
ปี 2561    
- ร่วมนิทรรศการ ไทยยงัไง? การแสดงศิลปกรรมของนกัศกึษาภาควิชา
ศิลปะไทย มหาวิทยาลยัศิลปากร   
- ร่วมแสดงนิทรรศการ ศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่นเยาว ์คร้ังท่ี 35  
ปี 2560      
- ร่วมแสดงนิทรรศการ ศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่นเยาว ์คร้ังท่ี 34   
ปี 2559      
- ร่วมนิทรรศการศิลปะนิพนธย์อดเยีย่ม ปี 2559                                                                                      
- ร่วมนิทรรศการ Art camp 2559 “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลา
นนท”์                                                 
- ร่วมนิทรรศการ Message Art Thesis Exhibition  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
ปี 2558      
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- ร่วมนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมยัพานาโซนิค คร้ังท่ี17        
- ร่วมนิทรรศการผลงานศิลปะ Landscape Pattani คร้ังท่ี 2 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์     
ปี 2557    
- ร่วมนิทรรศการและผลงานจดัแสดง MINI Sculpture-Culture 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์       
- ร่วมแสดงนิทรรศการ ศิลปกรรมเดก็และเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 9      
- ร่วมนิทรรศการผลงานศิลปะ"ศิลปกรรมแบบประเพณีสู่ศิลปกรรมร่วม
สมยั" มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์                                            
ปี 2556      
- ร่วมนิทรรศการ"พลงัแห่งการสร้างสรรคค์ร้ังท่ี 5"  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
ปี 2555      
- ร่วมนิทรรศการภาพวาด “ศิลปะเพื่อสนัติภาพ” 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

รางวลัที่ได้รับ ปี 2558                          
- ไดรั้บคดัเลือกเป็นนกัศึกษา มูลนิธิหม่อมเจา้หญิงมารศีสุขุมพนัธุ ์บริพตัร    
- ไดรั้บคดัเลือกเป็นนกัศึกษา กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์
ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท”์                                                 
- ไดรั้บโล่เกียรติยศ เป็นนกัศกึษาดีเด่นดา้นการเรียน 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์       
- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 การประกวดผลงานดีเด่น “พลงัแห่งการ
สร้างสรรคค์ร้ังท่ี 7 " มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 การสร้างสรรคง์านจิตรกรรม 
ระดบัอุดมศึกษา กิจกรรมศิลปินแห่งชาติสญัจรสู่ประชาคมอาเซียน สืบ
สานศิลป์ถ่ินแดนใต ้                
ปี 2557        
- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 การประกวดผลงานดีเด่น   
“พลงัแห่งการสร้างสรรคค์ร้ังท่ี 6” มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
- รางวลัชมเชย การสร้างสรรคง์านส่ือผสม ระดบัอุดมศกึษากิจกรรมศิลปิน
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แห่งชาติ สญัจรสู่ประชาคมอาเซียน ค่ายวฒันธรรมเยาวชน สืบสานศิลป์
ถ่ินแดนใต ้   
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