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 This creative research which I would like to reflect the lifestyle and current situation 
of urban life both physical and internal mental condition of people living in urban society, with 
loneliness, confusion, unstable, and lacking of aim in life that I have perceived, as my life 
experience and awareness then it has been presented via creative art from materials and 
objects from urban waste. 
 This creative research is the study on thinking and the creative process of art works, 
including the analyzed of the artist's creative art of materials and waste, and the study on urban 
life situation. The results of the analysis made me understand the reasons of these materials 
using included the way to handle the material, etc. Then, I have synthesized the knowledge 
getting to be as the guide to develop the thinking process and created art works. It can convey 
the idea into concrete work, which can be recognized the current urban lifestyle and situation. 
Furthermore this research also makes me understand myself more. 
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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 นบัตั้งแต่ประเทศไทยมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 เม่ือ ปี พ.ศ. 
2504 ท่ีเนน้เร่ืองเศรษฐกิจเป็นหลกัและปัจจยัท่ีจะท าให้เศรษฐกิจเจริญในเวลานั้นก็คืออุตสาหกรรม 
ได้ท าให้ประเทศไทยเกิดการเปล่ียนแปลงไปจากอดีต จากสังคมเกษตรกรรมเปล่ียนเป็นสังคม
อุตสาหกรรม จากสังคมชนบทเปล่ียนเป็นสังคมเมือง ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงอย่างไม่เป็นระบบ
และไร้ทิศทาง ขาดการวางแผนอยา่งเขา้ใจ ขาดการมีส่วนร่วมกบัประชาชน นบัตั้งแต่มีแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 แลว้ ประเทศไทยก็กา้วเขา้สู่ยคุพฒันาอยา่งแทจ้ริง มีการระดม
สร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและกิจการอุตสาหกรรม ถนนหนทางก็เกิดข้ึนมากมาย เข่ือนต่าง ๆ 
ก็เกิดข้ึน ประเทศไทยมีความเจริญเติบโตทางดา้นวตัถุอยา่งรวดเร็ว 
 การอพยพของผูค้นจากชนบทเขา้มาในเมือง ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากยุทธศาสตร์ของ
รัฐบาลในการเปล่ียนประเทศเกษตรกรรมให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมโดยเนน้ท่ีการส่งออก ความ
รุ่งเรืองของเศรษฐกิจไดเ้พิ่มอ านาจการการซ้ือมากข้ึนเม่ือเทียบกบัประชาชนในชนบทและบรรดา
นายหนา้ก็ซ้ือท่ีดินท่ีท าการเกษตรในชนบท ท่ีดินดงักล่าวถูกเปล่ียนไปสู่การปลูกพืชเพื่อการส่งออก
มากข้ึน และจ านวนของผูท่ี้ไม่มีท่ีดินท ากินก็เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ผลก็คือคนชนบทจ านวนมากขาย
ท่ีดินของตนและยา้ยเขา้มาอยูใ่นเมือง เพื่อแสวงหาทางเลือกทางเศรษฐกิจ แสวงหาชีวติท่ีดีกวา่ 
 มีรายงานวา่ ปี พ.ศ. 2551 ประชากรโลกมากกวา่คร่ึงหน่ึงอาศยัอยูใ่นเขตเมืองเป็นคร้ัง
แรกในประวติัศาสตร์โลก ซ่ึงความเป็นเมือง (Urbanization) น้ีนบัเป็นปรากฏการณ์หน่ึงท่ีส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิต พฤติกรรม และภาวะสุขภาพของคนปัจจุบนัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้นบัตั้งแต่การ
ใช้ชีวิตประจ าวนั การท างานภายใตส้ภาวะแวดล้อมท่ีเส่ียง การเดินทางภายใตก้ารจราจรท่ีติดขดั
และมีมลพิษ การรับประทานอาหารท่ีไม่ทราบว่ามีอะไรปนเป้ือนอยูบ่า้ง ตลอดจนปัญหาขยะจาก
การบริโภคของคนเมือง ฯลฯ ซ่ึงทั้งหมดน้ีลว้นแลว้แต่มีผลต่อชีวติความเป็นอยูข่องเราทั้งส้ิน 
 นบัตั้งแต่ประเทศไทยมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 เป็นตน้มา 
อตัราการเพิ่มของประชากรของประเทศไดเ้พิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการอพยพยา้ยถ่ิน และ
การตั้งถ่ินฐานในพื้นท่ีท่ีเหมาะต่อการสร้างผลผลิตทั้งต่อการยงัชีพ และการพาณิชย ์แมว้่าในช่วง
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หลงัจากนั้นจะมีนโยบายการคุมก าเนิดท่ีประสบความส าเร็จ เพื่อควบคุมจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน
เป็นเท่าทวคูีณ ใหเ้หมาะสมกบัการเพิ่มทรัพยากรท่ีมีอยา่งจ ากดัในยุคท่ีการพฒันาเทคโนโลยีในการ
ผลิตย ังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก แต่การเพิ่มจ านวนประชากรย ังคงเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
ปรากฏการณ์หน่ึงท่ีเป็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึน คือ การกระจุกตวัของประชากรจนเกิดพื้นท่ี “เมือง” 
มากข้ึน 
 ความเป็นเมือง หรือ “Urbanization” น ามาซ่ึงความทนัสมยั ความเจริญของถนน
หนทางและตึกรามบา้นช่อง และความสะดวกสบายของผูค้นในการติดต่อส่ือสาร รวมทั้งขยะ จาก
การขยายตวัอย่างรวดเร็วของชุมชนเมืองในประเทศก าลังพฒันา จะท าให้ขยะมูลฝอยท่ีมาจาก
ส่ิงของเหลือกินเหลือใชข้องคนเมือง มีปริมาณเพิ่มข้ึนอยา่งมากในช่วงสองทศวรรษขา้งหนา้ 
 การพฒันาและขยะเป็นของคู่กนั ประเทศท่ีสถานะทางเศรษฐกิจดี และมีความเจริญ
ทางวตัถุมาก ขยะยิ่งมากข้ึนตามไปด้วย การกระตุน้การบริโภคถือเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันา
เศรษฐกิจในระบบทุนนิยม เม่ือสังคมมีความเป็นบริโภคนิยมมากข้ึน มีการคา้ขายเกิดข้ึนอยา่งคึกคกั 
ทรัพยากรท่ีมีอยูถู่กน ามาใชใ้นการผลิตสินคา้ในปริมาณมาก ๆ เพื่อเป็นการประหยดัตน้ทุน และผู ้
ซ้ือสามารถซ้ือไดใ้นราคาถูก ในโลกของการแข่งขนัทางธุรกิจไดน้ ากลยุทธ์ทางการตลาดมาใชใ้น
การกระตุน้การใช้สินคา้และบริการ โดยการโฆษณาผ่านทางวิทยุ โทรทศัน์ เวบ็ไซต ์ป้ายโฆษณา
ขนาดใหญ่ แจกใบปลิว หรือแจกเป็นของแถม ของทดลองใช ้ในขณะเดียวกนันั้นเอง ประชาชนได้
เห็นสินคา้เกิดใหม่ข้ึนทุกวนั ก่อให้เกิดความรู้สึกข้ึนในใจว่า ของใหม่คือของดี ส่วนขยะ มีนยัยะ
หมายถึง ของเก่า ลา้สมยั ของเหลือ ของเสีย ใช้การไม่ได้ ไม่สวย หรือของไม่ดี ผลท่ีตามมาก็คือ 
เป็นการท าใหสิ้นคา้หมดประโยชน์ หมดคุณค่า และกลายเป็นขยะภายในเวลาอนัรวดเร็ว 
 โดยทัว่ไปแลว้ ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเมืองจะมากหรือนอ้ยก็ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั 
เช่น การพฒันาของเศรษฐกิจ ระดบัของความเป็นเมืองอุตสาหกรรม พฤติกรรมของคนในเมืองนั้น 
ๆ และสภาพแวดลอ้มของเมือง ทั้งน้ี ยิง่สังคมมีการพฒันาทางเศรษฐกิจและมีความเป็นเมืองมากข้ึน
เท่าไหร่ ปริมาณขยะมูลฝอยก็จะเพิ่มเป็นเงาตามตวั ขณะเดียวกนั ระดบัของรายไดแ้ละความเป็น
ชุมชนเมืองก็เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กนั โดยเม่ือคนมีรายไดสุ้ทธิและชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ก็
จะมีการกินและใชสิ้นคา้และบริการเพิ่มข้ึนดว้ย ซ่ึงจะท าให้สร้างขยะเพิ่มข้ึนเช่นกนั โดยคนเมือง
สร้างขยะมากกวา่คนในชนบทประมาณสองเท่าตวั 
 ขยะท่ีกองอยู่สามารถบ่งบอกเร่ืองราวผูค้นและวิถีชีวิตได้ในระดับหน่ึง ซ่ึงใช้เป็น
หลกัฐานเพื่อศึกษาเบ้ืองลึก เบ้ืองหลงัของบุคคลหรือสังคมไดอี้กทาง ขยะสามารถเปิดเผยบางมุม
ของผูค้นในสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่วา่จะเป็นพฤติกรรมการบริโภค บุคคล แบบแผนการด าเนินชีวิต 
และระดบัการพฒันาของสังคมได้ เราสามารถรู้ได้จากผลิตภณัฑ์ท่ีมีฉลากติด ถุงกระดาษ เส้ือผา้ 
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กระป๋อง ขวด หนงัสือเก่า หนงัสือพิมพ ์วิทยุโทรทศัน์เก่า ๆ และเศษกระดาษ เป็นตน้ ขยะจึงไม่ใช่
เพียงของไร้ค่าท่ีถูกทิ้งอีกต่อไป แต่เป็นแหล่งขอ้มูลให้ศึกษาถึงความเป็นไปของชีวิต ยุคสมยั ความ
แตกต่างของสังคม ระดบัชนชั้นทางสังคม รวมทั้งบอกถึงระดบัการพฒันาไดเ้ช่นกนั 
 ขา้พเจา้ตอ้งการน าวสัดุส่ิงของเหลือใช้จากสังคมเมือง หรือ ขยะ มาสร้างสรรค์เป็น
ผลงานศิลปะเพื่อสะทอ้นให้เห็นเร่ืองราวและความนึกคิดของผูค้น โดยท่ีวสัดุส่ิงของเหล่าน้ีจะ
ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงทางสังคม เช่น วิธีการอุปโภค บริโภค หากแต่จะน าเสนออารมณ์และ
ความรู้สึกของผูค้นในสังคมเมืองเป็นสาระส าคญั 
 ขา้พเจา้มีความคิดว่า “ทุกส่ิงในธรรมชาติย่อมมีส่ิงท่ีไร้ค่าและมีส่ิงท่ีมีคุณค่า เราจะ
เลือกสรรส่ิงท่ีมีคุณค่าและดดัแปลงส่ิงท่ีไร้ค่าใหมี้คุณค่า” วสัดุส่ิงของเหลือใชจ้ากสังคมเมืองจึงเป็น
ตวักระตุน้ความคิดและจินตนาการในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะให้กบัขา้พเจา้ เกิดการโตต้อบกนั
ไปมาระหวา่งขา้พเจา้กบัวสัดุส่ิงของเหลือใชใ้นสังคมเมือง ในเม่ือคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ เส่ือมลง ส่ิงท่ี
จ  าเป็นก็คือการรู้จกัท่ีจะสร้างคุณค่าใหม่ เป็นการน าเอาวสัดุท่ีเหลือใช้ในเมือง ถูกทิ้ง ไร้ค่า มาชุบ
ชีวติใหม่ สร้างคุณค่าใหม่ จากตวัตนเดิมท่ีเป็นเพียงวสัดุส่ิงของเหลือใชซ่ึ้งเคยมีหนา้ท่ี มีประโยชน์
ใชส้อย กลายเป็นตวัตนใหม่ เป็นวตัถุทางศิลปะท่ีมีคุณค่าและความหมายใหม่ เป็นการผสมผสาน
กนัระหว่างตวัตนเดิมกบัตวัตนใหม่ เหมือนกบัสังคมไทยท่ีมีลกัษณะผสมผสานวฒันธรรมเก่ากบั
วฒันธรรมใหม่ เป็นสังคมท่ีมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง อยูต่ลอดเวลา  ซ่ึงการน าวสัดุส าเร็จรูปและ
ของเหลือใช้ให้กลายเป็น “ศิลปะ” เป็นหลกัการส าคญัของกลุ่มศิลปะลทัธิดาด้า (Dadaism) ท่ี
ขา้พเจา้มีความสนใจและตอ้งการท่ีจะศึกษา นอกจากน้ีขา้พเจา้ยงัตอ้งการระลึกถึงแก่นของปัญหา
เชิงปรัชญาท่ีวา่ดว้ย “ตวัเราคือใคร” และ “เราสัมพนัธ์กบัโลกอยา่งไร” เป็นการคน้หาตวัเองและการ
ก าหนดสถานะภาพของตวัเองผา่นการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 
 
ควำมมุ่งหมำยและวตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1. เพื่อศึกษา คน้หา กลวิธีการสร้างสรรค์รูปทรงท่ีสามารถส่ือถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของคนในสังคมเมือง ทั้งทางดา้นกายภาพและดา้นจิตใจ ในดา้นกายภาพแสดงถึงความไม่สมบูรณ์
แบบ และแสดงถึงสภาวะจิตใจของผูค้นเหล่านั้น เช่น จิตใจท่ีสับสน วา้เหว ่เปล่ียวเหงา แปลกแยก 
จิตใจเปราะบาง ชีวิตไม่มีความหมายไร้คุณค่า ฯลฯ ท่ีน าเสนอผา่นผลงานจิตรกรรมส่ือผสม 2 มิติ 
และ 3 มิติ ดว้ยกลวิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะ แบบภาพปะติด (Collage) และการผสมผสานวสัดุ 
(Assemblage) จากวสัดุส าเร็จรูป เศษวสัดุเหลือใช ้ส่ิงของผพุงั และไม่เป็นท่ีตอ้งการของสังคมเมือง 
ฯลฯ 
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 2. เพื่อศึกษา คน้หา ท าความเขา้ใจถึง ธรรมชาติ สุนทรียภาพและความหมาย ท่ีซุก
ซ่อนอยู่ในวสัดุส าเร็จรูป เศษวสัดุเหลือใช ้ส่ิงของผุพงั และไม่เป็นท่ีตอ้งการของสังคมเมือง ฯลฯ 
ตลอดจนคน้หากลวิธีในการเลือกใชแ้ละจดัการวสัดุแต่ละประเภทเพื่อส่ือสารแนวความคิดของตน 
ผา่นผลงานศิลปะท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั ท่ีเป็นการผสมผสานแนวความคิดและรูปแบบระหวา่งศิลปะ
ร่วมสมยัไทยกบัศิลปะร่วมสมยันานาชาติ 
 3. เพื่อศึกษา คน้หาถึงหลกัการส าคญัของกลุ่มศิลปะลทัธิดาด้า (Dadaism) ในดา้น
สุนทรียศาสตร์และกลวิธีการสร้างสรรค์ท่ีน าวสัดุส าเร็จรูปและของเหลือใชใ้ห้กลายเป็น  “ศิลปะ” 
เพื่อวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลและความรู้ท่ีไดม้าใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 
สมมติฐำนของกำรวจัิย 
 1. ผลงานท่ีสร้างสรรค์สามารถส่ือถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมเมือง ทั้ง
ทางดา้นกายภาพและดา้นจิตใจ ในดา้นกายภาพแสดงให้เห็นถึงความไม่สมบูรณ์แบบ และแสดงถึง
สภาวะจิตใจของผูค้นเหล่านั้น เช่น จิตใจท่ีสับสน วา้เหว่ เปล่ียวเหงา แปลกแยก จิตใจเปราะบาง 
ชีวิตไม่มีความหมาย ฯลฯ ท่ีน าเสนอผ่านผลงานจิตรกรรมผสม 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยกลวิธีการ
สร้างสรรค์งานศิลปะจากวสัดุส าเร็จรูป เศษวสัดุเหลือใช้ ส่ิงของผุพงั และไม่เป็นท่ีตอ้งการของ
สังคมเมือง ฯลฯ 
 2. ผลงานท่ีสร้างสรรค์สามารถน าเสนอให้เห็นถึง ธรรมชาติ สุนทรียภาพและ
ความหมาย ท่ีซุกซ่อนอยูใ่นวสัดุส าเร็จรูป เศษวสัดุเหลือใช้ ส่ิงของผุพงั และไม่เป็นท่ีตอ้งการของ
สังคมเมือง ฯลฯ ตลอดจนมีการเลือกใชแ้ละจดัการวสัดุแต่ละประเภทเพื่อส่ือสารแนวความคิดของ
ตน รูปแบบท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั ท่ีเป็นการผสมผสานแนวความคิดและรูปแบบระหวา่งศิลปะร่วม
สมยัไทยกบัศิลปะร่วมสมยันานาชาติ 
 3. ผลงานท่ีสร้างสรรค์สามารถแสดงออกถึงหลักการส าคัญของกลุ่มลัทธิดาด้า 
(Dadaism) ในดา้นสุนทรียศาสตร์และกลวิธีการสร้างสรรคท่ี์น าวสัดุส าเร็จรูปและของเหลือใชใ้ห้
กลายเป็น “ศิลปะ” รวมทั้งยงัสามารถแสดงออกถึงความเป็นตวัขา้พเจา้และการก าหนดสถานะภาพ
ของตวัขา้พเจา้ผา่นผลงานศิลปะ 
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ขอบเขตกำรวจัิย 
 1. ผลงานศิลปะท่ีสร้างสรรค์มีเน้ือหาเก่ียวกบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม
เมือง ตลอดจนถึงจิตใจของคนในสังคมเมืองซ่ึงมีจิตใจท่ีสับสน วา้เหว ่แปลกแยก จิตใจเปราะบาง 
ชีวติไม่มีความหมาย ฯลฯ 
 2. ผลงานศิลปะท่ีสร้างสรรค์มีรูปแบบเป็นงานจิตรกรรมส่ือผสมในลกัษณะ 2 มิติ 
และ 3 มิติ 
 3. ผลงานศิลปะท่ีสร้างสรรค์เป็นเทคนิคผสม ด้วยวิธีการปะติด (Collage) และการ
ผสมผสานวสัดุ (Assemblage) จากวสัดุส าเร็จรูป เศษวสัดุเหลือใช้ ส่ิงของผุพงั และไม่เป็นท่ี
ตอ้งการ ฯลฯ 
 
ขั้นตอนกำรวจัิย 
 1. การหาข้อมูล จากสถานท่ีจริงจากเมือง ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี นครปฐม จาก
หนงัสือท่ีมีเน้ือหาเร่ืองราวท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวถีิชีวติของคนในสังคมเมือง 
 2. การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดทางศิลปะของกลุ่มดาดา้ 
 3. การศึกษาผลงานศิลปะท่ีมีเน้ือหาเร่ืองราวท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวิถีชีวิตของคนในสังคม
เมือง และผลงานศิลปะของศิลปินท่ีน าวสัดุส่ิงของเหลือใช้ในสังคมเมืองมาใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงาน 
 4. การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูล รวบรวม ประมวลความคิด ท าภาพร่าง 2 มิติ และ
ตน้แบบท่ีเป็น 3 มิติ เพื่อเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา 
 5. การเตรียมการก่อนเร่ิมปฏิบติังานจริง เร่ิมปฏิบติังานจริง รวมทั้งแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ไปพร้อม ๆ กนัระหวา่งการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 6. การวเิคราะห์ วจิารณ์ ผลงานท่ีสร้างสรรคเ์สร็จแลว้ 
 
เวลำทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 ประมาณ 1 ปี 
 
วธีิกำรวจัิย 
 1. ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดทางศิลปะของกลุ่มดาดา้ภาคเอกสาร 
 2. ศึกษาวเิคราะห์ผลงานศิลปินท่ีน าวสัดุส่ิงของเหลือใชใ้นสังคมเมืองมาใชใ้นการใน
ดา้นรูปแบบและวธีิการในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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 3. สังเคราะห์ขอ้มูล 
 4. สร้างสรรคผ์ลงาน 
 
แหล่งข้อมูล 
 1. สถานท่ีจริงในเมือง ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี นครปฐม 
 2. หอ้งสมุด หนงัสือ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 
 3. รายการโทรทศัน์ ภาพยนตร์ 
 4. บุคคลต่าง ๆ ในสังคมเมือง เช่น ศิลปิน 
 5. หอศิลป์ นิทรรศการศิลปะ 
 6. อินเตอร์เน็ต 
 
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 วสัดุส่ิงของเหลือใช้จากสังคมเมือง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์งานช่าง เคร่ืองเขียนและกระดาษ ฯลฯ 
 
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในกำรวจัิย 
 ประมาณ 100,000 บาท 
 
กำรเสนอผลงำน 
 นิทรรศการผลงานศิลปะและหนงัสือวทิยานิพนธ์ 
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บทที ่2 

 
ข้อมูลทีใ่ช้ในการวจัิยและสร้างสรรค์ผลงาน 

 
 สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม ตลอดจนส่ิงแวดล้อมรอบตวัเป็นส่วน
ส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของขา้พเจา้ ทั้งแนวความคิด รูปแบบลกัษณะของ
ผลงานศิลปะและคุณค่าทางสุนทรียภาพด้วย ดงันั้น ขา้พเจา้จะตอ้งเขา้ใจในสภาพแวดล้อมทาง
สังคมท่ีล้อมรอบ เช่น ความคิด ทศันคติของยุคสมยั และสังคมท่ีอาศยัอยู่ และความตระหนกัถึง
ทศันคติ และบทบาทของตวัขา้พเจา้เอง ขา้พเจา้เช่ือว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนส าคญัในการก่อให้เกิด
บุคลิกลกัษณะส่วนตวัในการแสดงออกทางศิลปะ ข้าพเจา้จึงท าการค้นควา้ศึกษาและวิเคราะห์
ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการวิจยัและการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ ซ่ึงประกอบไปดว้ยขอ้มูลดา้น
ต่าง ๆ ดงัน้ี 1. ขอ้มูลดา้นสังคมศาสตร์  2. ขอ้มูลดา้นศิลปะ 

 
1.  ข้อมูลทางด้านสังคมศาสตร์ 

1.1  ขยะ1และวัสดุเหลือใช้2 ขยะ เป็นมากกว่าขยะ ขยะสามารถบอกเร่ืองราวผูค้นและ
วถีิชีวติไดใ้นระดบัหน่ึง ซ่ึงใชเ้ป็นหลกัฐานเพื่อศึกษาเบ้ืองลึก เบ้ืองหลงัของบุคคลหรือสังคมไดอี้ก
ทาง เหมือนอยา่งการศึกษาสังคมหรือชุมชนในอดีต ท่ีนกัประวติัศาสตร์หรือนกัโบราณคดีจะคน้หา
                                                           

1ขยะหรือมูลฝอย (Solid waste) หมายความถึง เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษ
สินคา้  เศษวสัดุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์ซากสัตว ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจาก
ถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษ หรือ
อนัตรายจากชุมชน หรือ ครัวเรือน 

2วสัดุเหลือใช ้(Waste residues) หมายความถึง ส่ิงของ เคร่ืองใช ้หรือสินคา้ท่ีผา่นการ
ใช้งานแลว้หรือหมดอายุการใช้งานแลว้ หรือท่ีเหลือจากความตอ้งการและไม่เป็นท่ีตอ้งการจะใช้
อีกต่อไป วสัดุเหลือใช้ทัว่ไป หมายความถึง ส่ิงของหรือสินคา้ท่ีไม่ใช้แลว้ แต่ไม่เป็นอนัตรายต่อ
บุคคล ทรัพย์สินหรือส่ิงแวดล้อม เช่น ยางรถยนต์ เศษผา้ เศษไม้ วสัดุเหลือใช้ท่ีเป็นอนัตราย 
หมายความถึง ส่ิงของหรือสินคา้ท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือปนเป้ือน หรือสัมผสัหรือมีส่วนประกอบของวตัถุ
อนัตราย ตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 เช่น แบตเตอร่ี ถ่านไฟฉาย น ้ ามนัเคร่ืองใช้
แลว้ ตวัท าละลาย 
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ขอ้มูลจากขา้วของเคร่ืองใช ้เคร่ืองประดบั เคร่ืองป้ันดินเผา หรือแมแ้ต่เส้ือผา้จากหลุมใตดิ้น ซ่ึงอาจ
เป็นหลุมขยะของคนสมยัก่อนก็ได ้น ามาอธิบายเป็นเร่ืองราว ตลอดจนวิเคราะห์สภาพสังคมในสมยั
นั้นได ้หลกัฐานทางประวติัศาสตร์จากแหล่งโบราณคดีหรือจะเรียกไดว้า่เป็นหลุมขยะโบราณ จึงถือ
ไดว้า่เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีสังคมร่วมกนัสร้างข้ึนมา 
 ในการศึกษาเร่ืองราวของสังคม ขยะสามารถเปิดเผยบางมุมของผูค้นในสังคมไดเ้ป็น
อยา่งดี ไม่วา่จะเป็นพฤติกรรม บุคคล แบบแผนการด าเนินชีวติ ความส าคญัของการศึกษาสังคมจาก
กองขยะ จึงไดถื้อก าเนิดข้ึนโดย William Rathje3 อาจารยจ์ากภาควิชาโบราณคดี คณะมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลยัอริโซนา เม่ือปี ค.ศ. 1971 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใตศ้าสตร์ท่ีเรียกวา่ขยะวิทยา 
หรือ Garbology ซ่ึงมาจากค าว่า “Garbage” และ “Archaeology” เพื่ออธิบายถึงวฒันธรรมหรือ
สังคมปัจจุบนั ผ่านกองขยะท่ีมีอยู่ รวมถึงในถงัขยะประจ าบา้น และเป็นวิชาท่ีได้เขา้ไปศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างบริโภคนิยมกบัการเพิ่มข้ึนของขยะท่ีไม่สามารถน ากลบัไปใช้ใหม่ได้ดว้ย 
ดงันั้น ขยะท่ีกองอยูจึ่งสามารถบอกการใชชี้วิตของคน พฤติกรรมการบริโภค และระดบัการพฒันา
ของสังคมได ้โดยท่ีเราสามารถเรียนรู้ไดจ้ากบรรจุภณัฑ์ท่ีมีฉลากติด ถุงกระดาษ เส้ือผา้ กระป๋อง 
ขวด หนงัสือเก่า หนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์เก่า ๆ และเศษกระดาษ เป็นตน้ 
 การศึกษาดา้นขยะวิทยาในปัจจุบนั ไดก้า้วไปพร้อมกบัความเจริญทางดา้นเทคโนโลยี
สมยัใหม่ มีการพฒันาหรือประยุกต์จนใช้เป็นช่องทางในการจารกรรมขอ้มูลส่วนบุคคล และหา
ความลบัของบุคคลไดจ้ากถงัขยะหน้าบ้าน เช่น เลขบญัชีธนาคาร และจ านวนเงินท่ีอยู่ในธนาคาร
จากสลิปท่ีไดจ้ากการกดเอทีเอม็ เงินเดือนท่ีไดรั้บในแต่ละเดือนจากสลิปเงินเดือน ช่ือท่ีอยูจ่ากหนา้
ซองจดหมาย หนังสือท่ีชอบอ่าน แผ่นซีดี และไดอารีเก่า เป็นตน้ เด๋ียวน้ีไม่เพียงแต่หาหลกัฐาน
ขอ้มูลของบุคคลไดจ้ากถงัขยะท่ีพบเห็นเท่านั้น แต่ยงัหาไดจ้ากไฟล์ท่ีอยูใ่น recycle bin หรือ temp 
file ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไดอี้กดว้ย 
 ขยะจึงไม่ใช่เพียงของไร้ค่าท่ีถูกทิ้งอีกต่อไป แต่เป็นแหล่งข้อมูลให้ศึกษาถึงความ
เป็นไปของชีวิต ยุคสมยั ความแตกต่างของสังคม ระดบัชนชั้นทางสังคม รวมทั้งบอกถึงระดบัการ
พฒันาไดเ้ช่นกนั 
 

                                                           
3หทยัรัตน์ เสียงดงั และช่ืนฤทยั กาญจนะจิตรา, ความเป็นเมืองและขยะ, เขา้ถึงเม่ือ 2 

มีนาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/annualconference/conferenceiii/Articles/Download/Article10.p
df 
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 1.1.1  ปัญหาขยะ ปัญหาขยะเป็นเหมือนปัญหาเร่ืองจอกแหนในบ่อท่ีเพิ่มข้ึนแบบ
ทวคุีณ วนัน้ีเราอาจเห็นวา่มีอยูแ่ค่คร่ึงบ่อ แต่วนัรุ่งข้ึนก็เต็มบ่อแลว้ ซ่ึงหากถึงเวลานั้นก็สายเกินกวา่
จะแกไ้ขขยะเป็นเสมือนโรคร้ือรังท่ีรักษาไม่หาย กลายเป็นปัญหาระดบัชาติ เพราะการขาดความ
รับผิดชอบของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐในฐานะผูก้  ากบัดูแลและผูก้  าหนดนโยบายในการบริหาร
จดัการ ขณะท่ีเอกชนก็ด าเนินการอย่างขาดความความรับผิดชอบ มีขบวนการลกัลอบทิ้งขยะพิษ 
กากอุตสาหกรรม ขยะติดเช้ือ เป็นข่าวใหเ้ห็นบ่อยมากข้ึนเร่ือย ๆ 
 ทุกวนัน้ี เราบริโภคกนัอย่างฟุ่มเฟือย มีสารคดีช่ือ The Story of Stuff ของ Annie 
Leonard4 น าเสนอว่า หากไม่มีการจดัการขยะเราจะตอ้งการโลกท่ีอยู่กนัน้ีถึง 5 ใบ เพื่อให้มีพื้นท่ี
เพียงพอส าหรับการบริโภคของเรา อนัดบัแรกท่ีตอ้งคิดกนั คือ เราบริโภคกนัส้ินเปลืองแค่ไหน และ
การทิ้ง คือ การเร่ิมสร้าง “ขยะ” ใหแ้ก่โลก 
 ในความคิดของเรา ขยะเป็นส่ิงท่ีท่ีไม่มีค่า ซ่ึงอาจมีการแยกแยะขยะไดห้ลายวิธี แต่หาก
ลองแบ่งขยะตามพฤติกรรมการบริโภคแลว้จะยิ่งเห็นไดช้ดัว่า ปริมาณขยะมีความสัมพนัธ์กบัการ
บริโภคของเราอยา่งไร ซ่ึงโดยวธีิน้ี เราสามารถแบ่งขยะได ้3 ประเภท คือ 
 ทิ้ง ขยะท่ีเราทิ้งทนัที หลงัจากใชง้านแลว้ หรือของส่ิงอ่ืนท่ีเราเห็นวา่ ไม่มีค่าส าหรับเรา
แล้ว ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในชีวิตประจ าวนั จากการท างาน หรือจากกระบวนการผลิต เช่น เศษ
อาหาร น ้ ามนัพืชท่ีผา่นการประกอบอาหารแลว้ ถุงบรรจุอาหาร แกว้กระดาษ ถุงห้ิวพลาสติก ขยะ
มูลฝอย ขยะเปียกท่ีหากปล่อยไวน้านจะเกิดการเน่าเหม็น เศษวสัดุก่อสร้าง วตัถุดิบท่ีเหลือจากการ
ผลิต และอ่ืน ๆ 
 จะทิ้ง ส่ิงของท่ีเราไม่ใช้แล้ว แต่เราอาจยงัไม่ได้ทิ้งในทันที ซ่ึงรวมถึงส่ิงท่ีเรายงั
สามารถใชไ้ด ้หรือน าไปดดัแปลงใชท้  าส่ิงอ่ืนได ้โดยขยะในส่วนน้ีอาจเกิดจากการบริโภคมากเกิน
ความจ าเป็น เช่น เส้ือผา้เก่า ๆ ขวดโหลของขนม กระดาษท่ีพิมพ์แล้วทั้งสองหน้า กระปุกครีม 
โทรศพัทมื์อถือท่ีเสียแลว้ รองเทา้คู่เก่าท่ีไม่ใส่แลว้ 
 ตอ้งทิ้ง ของเสียและขยะมีพิษต่าง ๆ ท่ีเราตอ้งทิ้งเท่านั้น เช่น เข็มฉีดยา ถ่านไฟฉาย ยา
หมดอาย ุหลอดไฟ กระป๋องยาฆ่าแมลง ขวดน ้ายาลา้งหอ้งน ้า ฯลฯ 
 ยิ่งมีการบริโภคกนัมากเท่าไร ปริมาณส่ิงของท่ีเรา “ทิ้ง” “จะทิ้ง” และ “ตอ้งทิ้ง” ก็จะ
มากข้ึนตามไปดว้ย ดงัจะเห็นไดจ้ากจ านวนขยะในประเทศไทยท่ีมีปริมาณมากและมีแนวโนม้เพิ่ม
มากข้ึนทุกปี 

                                                           
4สิงห์ อินทรชูโต, Reuse : ศิลปะการคืนชีวติให้ขยะ (กรุงเทพฯ: พาบุญมา, 2552), 33. 
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 ปัจจุบนัปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาท่ีทุกฝ่ายให้ความส าคญัและตอ้งร่วมมือแก้ไข
อยา่งเตม็ความสามารถเพราะเป็นปัญหาท่ีนบัวนัจะทวคีวามรุนแรงมากข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากพฤติกรรม 
การอุปโภคบริโภคท่ีเปล่ียนไป มีความสะดวกสบายมากข้ึนเพื่อรองรับการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ 
ซ่ึงน ามาสู่การสูญเสียทางเศรษฐกิจและส้ินเปลืองงบประมาณในการก าจดั 
 อยา่งไรก็ตามขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนมีสัดส่วนองคป์ระกอบท่ีสามารถน ามาใชป้ระโยชน์
ใหม่ไดใ้นอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน โดยสามารถน าขยะจ าพวก
พลาสติก แกว้ กระดาษ โลหะ อลูมิเนียม มารีไซเคิลไดร้้อยละ 30 – 35 และน าขยะอินทรียห์รือขยะ
ท่ีสามารถย่อยสลายไดม้าหมกัท าปุ๋ยไดร้้อยละ 45 – 50 แต่ปัจจุบนัอตัราการน าขยะกลบัมาใช้
ประโยชน์ไดมี้เพียงร้อยละ 22 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงยงัคงเป็นอตัราท่ีต ่ามากเม่ือเทียบ
กบัปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีศกัยภาพในการน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ได ้
 ทุกวนัน้ี เราทิ้งขยะกนัง่ายเกินไป เราทิ้งถุงพลาสติกทนัทีท่ีเดินออกจากร้านสะดวกซ้ือ 
ทิ้งขวดน ้าพลาสติกท่ีด่ืมหมดแลว้ โดยไม่ใส่ใจวา่ ขยะเหล่าน้ีมีจ  านวนมากแค่ไหนและจะถูกจดัการ
อย่างไรต่อ จากขอ้มูลของธนาคารโลกพบว่า คนไทยทิ้งขยะประมาณ 1.1 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั 
และในปี ค.ศ. 2007 มีขยะ 84 % ของขยะทั้งหมดท่ีไดรั้บการจดัเก็บ และในจ านวนน้ี มีเพียง 36 % 
เท่านั้นท่ีไดรั้บการจดัการอยา่งถูกสุขลกัษณะ ส่วนท่ีเหลือนั้นจะก าจดัดว้ยการกองทิ้งไวห้รือเผาใน
พื้นท่ีเปิดทัว่ไปนัน่หมายความวา่ มีขยะกวา่ 60 ลา้นกิโลกรัมในแต่ละวนั ซ่ึงในจ านวนน้ี มีขยะเพียง
ไม่ถึงคร่ึงเท่านั้นท่ีไดรั้บการจดัการอยา่งถูกตอ้ง 
 ยิ่งมนุษย ์สร้างส่ิงอ านวยความสะดวกให้กบัตนเองมากเท่าไร ขยะก็ยิ่งเพิ่มจ านวน
มากมายมหาศาลข้ึนทุกวนั ขอ้มูลการส ารวจขยะมูลฝอย (First Draft) 77 จงัหวดั ปี 2557 ขอ้มูล ณ 
ว ันท่ี  12 มกราคม 2558 จากกรมควบคุมมลพิษ 5 พบว่าประเทศไทยมีปริมาณขยะสะสม 
14,799,821.25 ตัน ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน 26,171,360.76 ตันต่อปี ปริมาณขยะท่ีถูกน าไปใช้
ประโยชน์ 4,820,622.94 ตนัต่อปี ขยะจ านวนมหาศาลน้ีหากน ามาคดัแยกอย่างถูกวิธีจะไดข้ยะท่ี
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดใ้หม่ถึงร้อยละ 40 แต่ในปัจจุบนัมีการน าขยะมาใชใ้หม่เพียงเล็กนอ้ย
เท่านั้น 

 1.1.2  การจัดการขยะ ในขณะน้ีปริมาณขยะท่ีพุ่งสูงข้ึนอยา่งรวดเร็วจนแทบจะลน้
เมือง ไดก้ลายเป็นปัญหาใหญ่ของเกือบทุกประเทศทัว่โลก การน าส่ิงของกลบัมาใชใ้หม่เป็นอีกทาง

                                                           
5กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, กรมควบคุมมลพิษ, ข้อมูลการส ารวจ

ขยะมูลฝอย (First Draft) 77 จังหวัด ปี 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2558), เขา้ถึงเม่ือ 2 
มีนาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.pcd.go.th/info_serv/File/WasteProvince58.xls 
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รอดหน่ึงของการแกปั้ญหา เพราะเป็นการลดปริมาณขยะโดยตรงและยงัไม่ตอ้งส้ินเปลืองพลงังาน
ในการแปรสภาพ นอกจากน้ียงัเป็นการทา้ทายความสามารถในเชิงออกแบบของมนุษยด์ว้ย 
 การจดัการขยะท่ียงัยืนและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มให้น้อยท่ีสุด คือ การไม่สร้าง
ขยะ ซ่ึงในความเป็นจริงคงเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้แต่ท่ีเป็นไปได ้คือ การท าให้เหลือขยะท่ีตอ้งก าจดั
นอ้ยลง ซ่ึงวิธีการหน่ึง คือ การน าส่ิงต่าง ๆ กลบัมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์อีกคร้ังแทจ้ริงแลว้ “ยิ่งขยะ
ไร้ค่า ยิง่น่าคิด” เพียงแค่เราหยดุคิดและมองหาประโยชน์จากมนั ขยะก็อาจคืนชีวติใหม่อีกคร้ัง 
 ขยะท่ีไร้ค่าส าหรับเรา อาจยงัมีคุณค่าส าหรับผูอ่ื้นก็ได ้ดงัค าพูดท่ีวา่ “One man's trash 
is another man's treasure” ขยะหลายชนิดท่ีเรา “ทิ้ง” หรือ “จะทิ้ง” กนัทุกวนัอาจเป็นวตัถุดิบในการ
ผลิตส าหรับอีกคน ทั้งการน าส่ิงของท่ียงัอยูใ่นสภาพดี ไปบริจาคให้ผูอ่ื้นใช้ การน ากลบัมาใช้ใหม่ 
(reuse)6 หรือการน าไปผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อน ากลบัมาใช ้(recycle)7 ซ่ึงเป็นการลดปริมาณ
ขยะท่ีตอ้งทิ้งไดโ้ดยตรง เช่น เศษไมจ้ากการก่อสร้างสามารถน ามาท าเฟอร์นิเจอร์ได ้ถุงใส่เมล็ด
กาแฟในร้านขายกาแฟสามารถน ามาท ากระเป๋า เศษกล่องนมสามารถน ามาท าโต๊ะ ข้ีเล้ือยสามารถ
ท าเป็นธูป หรือแมแ้ต่การดดัแปลงของใชง่้าย ๆ ในบา้น เช่น การน าขวดโหลกาแฟมาลา้งท าความ
สะอาดและใชเ้ป็นขวดโหลใส่ของ เป็นตน้ 
 ส าหรับประเทศไทยนั้ นหน่วยงานของรัฐบางแห่ง เช่น กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม8 ไดส่้งเสริมให้เกิดการจดัการขยะมูล
ฝอยท่ีเกิดข้ึนในชุมชนจากตน้ทาง และค านึงถึงหลกั 3R Reduce Reuse Recycle ส่งเสริมให้
ประชาชนน าวสัดุเหลือใช้ในครัวเรือนมาสร้างสรรค์เป็นส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ อนัเป็นการเพื่อเพิ่ม
มูลค่าใหก้บัวสัดุเหลือใชเ้ป็นการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและยงัเป็นการช่วยลดปริมาณ

                                                           
6การ reuse คือ การน าของท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ โดยการปรับใชก้บัส่ิงใหม่ หรือ เป็น

การใช้งานในรูปแบบใหม่ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ยงัสามารถเห็นโครงสร้างเดิมของวสัดุนั้นได ้แต่บาง
ช้ินงาน เราอาจจ าขยะนั้นไม่ไดเ้ลย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัศิลปะและกลวธีิในการน าขยะช้ินนั้น กลบัมาใช ้

7การ recycle คือ การน าของท่ีใชแ้ลว้มาผา่นกระบวนการแปรสภาพ ซ่ึงอาจใชก้ารหล่อ 
การบด การตดั การอดั การหลอม เพื่อให้เป็นวสัดุใหม่ และสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์อีกคร้ัง 
ซ่ึงวสัดุนั้นอาจเป็นผลิตภณัฑ์เดิมหรือผลิตภณัฑ์ใหม่ก็ได ้การ recycle จะตอ้งมีการใชพ้ลงังานเพิ่ม 
ซ่ึงหากไม่มีการจดัการท่ีดี อาจสร้างปัญหาแก่สภาพแวดลอ้มไดเ้ช่นกนั 

8กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม, 
โครงการประกวดสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ฯ 56 , เข้าถึงเม่ือ 2 มีนาคม 2558 , เข้าถึงได้จาก 
http://www.environnet.in.th/3r/wp-content/uploads/2014/03/project56.pdf 
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ขยะไดอี้กทางหน่ึงดว้ย และไดข้ยายผลสู่โครงการประกวดสร้างสรรคส่ิ์งประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช ้
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เยาวชนและประชาชนได้ทราบถึง
แนวทางในการลดปริมาณขยะ และการน าของเหลือใช้ไปดดัแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนน าไป
ก าจดั รวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชน ได้มีส่วนร่วมอย่างกวา้งขวาง และมีเวทีในการ
แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และร่วมท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นการ
สร้างจิตส านึกท่ีจะก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและประหยดั อนัจะน ามาสู่
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทา้ยท่ีสุด 
 สิงห์ อินทรชูโต ผูท่ี้น าวสัดุท่ีข้ึนช่ือว่าเป็นขยะมาแปลงรูปให้เป็นผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ได้
แสดงทศันะเก่ียวกบัการคืนชีวติใหข้ยะ หรือการ Reuse เอาไวว้า่ 
 

Reuse ไม่ใช่แค่เร่ืองการน าส่ิงของท่ีหลายคนเห็นว่าเป็นขยะกลบัมาใชแ้ละ
ช่วยลดปริมาณขยะเท่านั้น แต่เป็นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบท่ีตอ้งใชท้ั้งศาสตร์
และศิลป์ น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วสัดุศาสตร์ การออกแบบ และประโยชน์ใชส้อย
มาผนวกกบัศิลปะ เพ่ือสร้างสรรค์งานจากช้ินขยะหรือเศษวสัดุท่ีใช้งานไดจ้ริง และ
สวยงามพอท่ีคนจะยินดีน าช้ินงานนั้นกลบัไปตั้งในบา้นของตนเองอย่างภูมิใจ โดยท่ี
หากมองใหล้ะเอียดแลว้ ช้ินขยะนั้นยงัอยู่ในสภาพเดิมจากท่ีถูกท้ิง และท่ีส าคญั การน า
กลบัมาใชต้อ้งไม่สร้างขยะท่ีเป็นปัญหาใหแ้ก่ส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมข้ึน9 

 
 ดงันั้นการเปล่ียนมุมมองจาก “ขยะ” เป็น “วสัดุเหลือใช้” เป็นกุญแจส าคญัเพราะหาก
เร่ิมตน้มองท่ีค าวา่ พลาสติก กระดาษ เหล็ก โลหะ แกว้ และเศษอาหารแทนค าวา่ “ขยะ” จะสามารถ
น าไปสู่การคิดจดัการกบัวสัดุเหล่านั้น ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดตามคุณสมบติัท่ีเหลือได ้

1.2  วถิีชีวติและสภาวการณ์ปัจจุบันในสังคมเมือง จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 ปี พ.ศ. 2504 – 2509 ถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 ปี 
พ.ศ. 2555 – 2559 จะพบว่าส่ิงท่ีควบคู่มากบัความส าเร็จของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติก็คือ ปัญหาท่ีสะสมพอกพูนตามมาและเพิ่มมากยิ่งข้ึน ขณะน้ีกลายเป็นปัญหาอนัใหญ่ของ
สังคมไทยยุคโลกาภิวตัน์ ปัญหาท่ีตามมา คือ ปัญหาดา้นสังคม จนอาจสรุปเป็นขอ้ความสั้น ๆ แต่
น่าคิดอยา่งยิง่วา่ “เศรษฐกิจกา้วหนา้ สังคมมีปัญหา การพฒันาไม่ย ัง่ยืน” ยิ่งพฒันาดา้นเศรษฐกิจให้
ก้าวหน้ามากเท่าใด และความเจริญด้านวตัถุมีมากเท่าใดสภาพด้านจิตใจกลบัเส่ือมลง จิตใจคน
สับสน วา้เหว ่อา้งวา้ง เปล่าเปล่ียว โดดเด่ียว วงัเวง ขาดท่ีพึ่งทางใจ 

                                                           
9สิงห์ อินทรชูโต, Reuse : ศิลปะการคืนชีวติให้ขยะ, 29. 
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 1.2.1  ภาวะอารมณ์ของคนในสังคมเมือง ภาวะอารมณ์เปล่ียวเหงา โดดเด่ียว ไม่
แน่นอน ของคนในสังคมเมือง ความเหงาเป็นความรู้สึกท่ีเหนือค าบรรยาย ความเหงาเป็นปัญหา
ของคนในยุคโลกาภิวตัน์ ความเหงาเป็นปัญหาท่ีมนุษยใ์นยุคปัจจุบนัประสบอยู่อยา่งรุนแรง ความ
เหงาเป็นความรู้สึกของคนไทยในยุคนิกส์ 10 ความเหงาเป็นปัญหาของผูค้นในศตวรรษน้ีและ
ศตวรรษหนา้ เป็นอาการทางใจของมนุษยใ์นยุคคอมพิวเตอร์ ความเหงาในจิตใจเกิดจากการปล่อย
ให้วตัถุนิยมรุกเขา้ครอบง าจนพื้นท่ีท่ีเป็นส่วนส าคญัของชีวิตอยา่งเช่น ความสนใจทางศาสนาและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลตอ้งเสียความสมดุลไป 

 1.2.2 ความเหงา ในชีวิตประจ าวนัของคนเรา ในบางเวลาเราอาจเกิดอารมณ์
ความรู้สึกเหงา แมว้่ามนุษยจ์ะเป็นสัตวป์ระเภทท่ีอยู่อาศยัร่วมกนัเป็นกลุ่มก็ตาม แต่อารมณ์ของ
มนุษยแ์ต่ละคนก็อาจแยกมนุษยด์ว้ยกนัให้กลายเป็นดัง่คนแปลกหนา้ต่อกนัไดใ้นบางเวลา อารมณ์
เข้มข้นดังเช่น “ความเหงา” ส่งผลต่อชีวิตของบุคคลและสังคมทั้ งในทางบวกและทางลบ ใน
ทางบวก ความเหงากลายเป็นแรงบนัดาลใจให้นกัคิดและศิลปินสร้างสรรคผ์ลงานท่ีจ านวนไม่นอ้ย
กลายเป็นผลงานท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่ยิง่ใหญ่ หลายคนท ากิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อใหค้ลายเหงา แลว้ก็พบ
อาชีพหรือแนวทางด าเนินชีวิตใหม่ท่ีดีกว่าเดิม ในทางลบ ความเหงาอาจเป็นแรงผลกัให้หลายคน
ท าลายส่ิงของ ทรัพย์สิน กระทั้ งชีวิตของผู ้อ่ืนและตนเอง ความเหงาจึงมีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการสร้างนยัยะหรือความหมายให้กบัชีวิตของมนุษย ์เช่นเดียวกบัอารมณ์ท่ีเขม้ขน้อ่ืน ๆ 
ของมนุษย ์ดงัเช่น ความรัก ความเคียดแคน้ ความคลัง่ไคล ้เป็นตน้ 
 จะวา่ไปแลว้เราทุกคนอยูใ่นอาการเหงาไดด้ว้ยกนัทั้งนั้น ความเหงามาเยือนทั้งคนหนุ่ม
สาวและสูงอายุ แมแ้ต่เด็ก ๆ ก็รู้สึกเหงาไดด้ว้ยเช่นกนั ไม่วา่คนมีการศึกษา หรือไร้การศึกษา หญิง
หรือชาย เศรษฐีหรือยาจก กษตัริยห์รือสามญัชนก็เผชิญกบัความเหงาได้เท่า ๆ กนั ความเหงามา
เยือนคุณได้ทุกขณะ นับว ันคนในโลกน้ียิ่ ง เผชิญกับความเหงามากข้ึนทุกที ยิ่งโลกเรามี
ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีากเท่าใด คนเราก็ยิง่พบกบัความเหงามากข้ึนเท่านั้น
เป็นเงาตามตวั 
 ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบนักดดนัให้คนเราแยกร่างและจิตใจออกจากกนั
มากข้ึนทุกที บางคนมีครอบครัวก็เหมือนไม่มี พ่อแม่บางคนตอ้งแยกกนัไปท างานในต่างแดน เช่น
พ่อไปท างานท่ีซาอุดิอาระเบีย แม่ไปเป็นแม่บา้นท่ีฮ่องกง ลูก ๆ ถูกส่งเขา้เรียนในโรงเรียนประจ า 
ดงันั้น ความเหงาจึงไม่เพียงแต่เกิดข้ึนกบัผูใ้หญ่หรือผูสู้งวยัเท่านั้น แมแ้ต่เด็ก ๆ ก็รู้สึกเหงาเป็น
เหมือนกนั 

                                                           
10ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ NICS – Newly Industrialized Countries  
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 ความเหงาใช่ว่าจะมาเยือนแต่คนในครอบครัวเท่านั้น คนเราไม่เพียงแต่ตวัแยกกัน
เท่านั้น แต่เรายงัรู้จกักนัอย่างผิวเผินจนไม่กลา้แบ่งปันส่ิงท่ีอยู่ลึกในจิตใจต่อกนัและกนัภาวะความ
โดดเด่ียวในจิตใจ แปลกแยก เป็นปัญหาร่วมของผูค้นในสังคมเมืองยุคสมยัปัจจุบนั ซ่ึงเป็นท่ีมาของ
ความรู้สึกอา้งวา้ง และความหวาดหวัน่ใจในความไม่มัน่คงของชีวติ 

 1.2.3  ผลงานวรรณกรรมทีส่ะท้อนความเหงาของคนเมือง ห้วงขณะหน่ึงของชีวิต
คนเมือง ตอ้งเคยพานพบความเปล่ียวเหงา โดดเด่ียว และความรู้สึกไม่แน่นอนมาบา้ง ความรวดเร็ว
ของการแปรเปล่ียนของเมืองดูจะท าให้ผูค้นและสัมพนัธภาพของชีวิตแยกขาดกนัมากข้ึนทุกที 
หลายต่อหลายคนโหยหาอดีตท่ีผูค้นยงัคงรวมเป็นกลุ่มกอ้นยึดเหน่ียวดว้ยสายใยความสัมพนัธ์ อดีต
ซ่ึงไม่มีหวนกลบัมาอีก 
 “กลบับา้นก่อนค ่า และสระว่ายน ้ าหลงัเท่ียงคืน”ผลงานรวมเร่ืองสั้นของเคอิ มิยามะ 
และปราบดา หยุน่ เป็นหนงัสือท่ีน าพาผูอ่้านส ารวจหว้งขณะหน่ึงของชีวิตคนเมือง 
 อารมณ์ของ “ความเป็นเมือง” และการครุ่นคิดภายในของผูค้น อารมณ์ความรู้สึกใน
ทิศทางคลา้ยๆ กนั ทั้งความเปล่ียวเหงา ภาวะการไร้ค าตอบของชีวิต ความสัมพนัธ์อนัเปล่ียวเปล่า
และฉาบฉวย ได้วนเวียนอยู่ตลอดเวลา สภาพความเป็น “เมือง”การเปล่ียนแปลงจาก “ชุมชน” ท่ี
โหยหาสู่ปัจเจกชนในปัจจุบนั ถล าลึกอยู่กับความคิด ความเป็นไป และความลบัท่ีซ่อนอยู่ของ
ตนเอง ท่ามกลางปฏิสัมพนัธ์ของผูค้นและสภาพรอบขา้งท่ีผา่นมาแลว้ผา่นไป 
 ภาวะยอ้นแยง้หรือขดัแยง้ในตวัเองน้ีเป็นส่ิงท่ีพบเห็นไดโ้ดยตลอด เป็นภาวะท่ีแฝงอยู่
ในซอกหลืบของชีวติชาวเมือง ท่ีอาจเห็นไม่ชดัแจง้แต่ด ารงอยู ่
 ความเป็น “เมือง” “สมยัใหม่” ก็เป็นเช่นน้ี ทุกคนต่างตกอยูภ่ายใตบ้ทบาทท่ีสังคมและ
สัมพนัธภาพหยิบยื่นให้ ในแง่น้ี ความเป็น “ตวัเอง” ท่ีหลายคนต่างเพรียกหา อาจมิใช่ “ตวัเอง” ท่ี
แทจ้ริง ความเหงา ความเปล่าเปล่ียว และความไม่แน่นอนจึงมาเยือนชาวเมืองโดยไม่รู้ตวั เพราะถึง
ท่ีสุดแลว้เราอาจไม่รู้จริงชดัว่า “เราคือใคร?” และ “ก าลงัจะไปทางไหน?” และ “ระหว่างทางเรา
หลงลืมอะไรมาบา้ง?” 
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2. ข้อมูลด้านศิลปะ 
2.1  กลุ่มศิลปะลัทธิดาด้า (Dadaism) จากการศึกษาคน้ควา้วิจยั ขา้พเจา้พบว่าวสัดุ

ส าเร็จรูป (Ready-Made)11 วสัดุเก็บตก (Objet Trouvé หรือ Found Object)12 และวสัดุเหลือใชน้ั้น 
ถูกน ามาใชเ้ป็นส่วนประกอบเพื่อสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ มีให้เห็นบา้งประปรายมาตั้งแต่อดีต อาทิ
เช่น ผลงานหตัถกรรมของชนเผา่โบราณท่ีน าหินและเปลือกหอยมาติดอยูบ่นรูปป้ัน หรือหนา้กากท่ี
ใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ แต่พึ่งจะแค่ในระยะร้อยปีท่ีผ่านมาเท่านั้นเอง ท่ีเทคนิคดงักล่าวได้รับการ
ยอมรับในวงการศิลปะวา่สามารถน ามาใชส้ร้างสรรคผ์ลงานศิลปะไดอ้ยา่งอิสระ ไม่ตอ้งไปผกูพนั
กบัเทคนิคอ่ืน ซ่ึงถือไดว้่าเป็นกา้วส าคญัของวงการศิลปะในศตวรรษท่ี 20 เป็นการขยายขอบเขต
ของภาษาทางศิลปะ ท าให้ศิลปินมีเคร่ืองมือในการท างานมากกว่าสี ดินสอ พู่กนั ดินเหนียว ไม ้
หรือ หิน นอกจากน้ีวสัดุท่ีน ามาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะยงัสะทอ้นเหตุการณ์ส าคญัมากมายใน
ดา้นประวติัศาสตร์ สังคม และการเมือง 
 ช่วงปี ค.ศ.1912 วงการศิลปะสมยัใหม่ได้รู้จกัวสัดุส าเร็จรูปและวสัดุเหลือใช้จาก
ผลงานศิลปะของ Marcel Duchamp ศิลปินในกลุ่มดาดา้ (Dada) โดย Duchamp น าวตัถุธรรมดา
สามญัท่ีพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวนัมาก าหนดบทบาทหน้าท่ีใหม่ในฐานะวตัถุทางศิลปะ เช่น 
ผลงานช่ือ Bicycle Wheel (ภาพท่ี 1) เกิดจากการประกอบกนัของล้อรถจกัรยานและเก้าอ้ีไม้
ธรรมดา ๆ หรือผลงานช่ือ Fountain (ภาพท่ี 2) ท่ีเป็นเพียงโถปัสสาวะของผูช้ายตั้งให้ผิดดา้นแลว้
เขียนค าว่า “R.Mutt” ลงไป ถึงแม้ว่าความตั้ งใจท่ีแท้จริงของศิลปินในกลุ่มดาด้า โดยเฉพาะ 
Duchamp คือการสร้างสรรคง์านศิลปะโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อต่อตา้นโลกศิลปะในขณะนั้น น ามาซ่ึง
ความขดัแยง้และการถกเถียงกนัอยา่งมากมาย 
 
 
 

                                                           
11ready made วสัดุส าเร็จรูป วสัดุเก็บตก เฉพาะท่ีเป็นวสัดุหรือเศษวสัดุจากผลิตภณัฑ์ท่ี

มนุษยส์ร้างข้ึน เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี วงลอ้จกัยาน  
12objet trouvé หรือ found object ส่ิงเก็บตกวสัดุเหล่าน้ีจะเป็นวสัดุท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ 

หรือท่ีมนุษยคิ์ดประดิษฐส์ร้างข้ึนก็ได ้เช่น เปลือกหอย หิน เศษไม ้เคร่ืองเรือน เคร่ืองสุขภณัฑ ์
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ภาพท่ี 1 Marcel Duchamp, Bicycle Wheel, 1951 (third version, after lost original of 1913) 
ท่ีมา: The Museum of Modern Art, Marcel Duchamp Bicycle Wheel New York 1951 (third 
version, after lost original of 1913), เขา้ถึงเม่ือ 14 มีนาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.moma.org/learn/moma_learning/marcel-duchamp-bicycle-wheel-new-york-1951-
third-version-after-lost-original-of-1913 
 

 
 

ภาพท่ี 2 Marcel Duchamp, Fountain, 1964 (fifth version, after lost original of 1917) 
ท่ีมา: The San Francisco Museum of Modern Art, Marcel Duchamp Fountain, เขา้ถึงเม่ือ 14 
มีนาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.sfmoma.org/explore/collection/artwork/25853 
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 Duchamp เน้นให้เห็นถึงการใช้พุฒิปัญญาในการแสดงออกทางศิลปะโดยเสนอ
ความคิดท่ีวา่ วตัถุทั้งหลายท่ีมีอยูใ่นชีวติประจ าวนัของเรา ไม่วา่จะเป็นวสัดุส าเร็จรูปหรือวสัดุเหลือ
ใชแ้ลว้นั้น สามารถน ามาสร้างเป็นงานศิลปะไดโ้ดยความหมายดั้งเดิมในตวัของมนัจะถูกเปล่ียนไป
และท าหน้าท่ีเป็น ส่ือ หรือตวัน าความคิดซ่ึงมิไดมี้ความหมายท่ีสัมพนัธ์กบัประโยชน์ทางการใช้
สอยอีกต่อไป แต่วสัดุนั้นคือ ความคิด ทั้งท่ีเป็นความคิดของศิลปินและความคิดของผูดู้ นอกจากน้ี
เขายงัไดแ้สดงทศันะว่า ผลงานศิลปะควรจะมีสาระส าคญัท่ีพิเศษนอกเหนือไปจากการสร้างสรรค ์
ซ่ึงตอ้งใชเ้พียงแค่ฝีมือดงัท่ีศิลปินต่าง ๆ ไดป้ฏิบติักนัมาจนเป็นประเพณีนิยมเท่านั้น ศิลปะไม่ควร
ถูกก าหนดใหอ้ยูภ่ายใตก้ฎเกณฑ์หรือรสนิยมท่ีแน่นอนตายตวั ความส าคญัของงานศิลปะควรจะอยู่
ท่ีความตั้งใจและความคิดของศิลปินมากกว่าความรู้สึกในเร่ืองของความงามตามหลกัเกณฑ์ทาง
สุนทรียศาสตร์ ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกท่านอ่ืน ๆ ต่างก็สร้างสรรคศิ์ลปะในลกัษณะของศิลปะ
เพื่อศิลปะ (Art for Art's Sake) แต่ส าหรับเขานั้นมีความเห็นว่า การสร้างสรรค์ศิลปะเป็นการ
แสดงออกทางความคิด (Art as Idea) 
 ปฏิเสธไม่ไดว้่าแนวความคิดของ Duchamp มีบทบาทอย่างมากต่อวงการศิลปะ เป็น
การเปิดทางใหศิ้ลปินคนอ่ืน ๆ น าวสัดุส าเร็จรูปและวสัดุเหลือใชม้าใชส้ร้างสรรคผ์ลงานศิลปะอยา่ง
แพร่หลายในช่วงปี ค.ศ. 1950 และไดใ้ห้อิทธิพลโดยตรงต่อผลงานศิลปะในแนวนีโอดาดา้ (Neo-
Dada) ซ่ึงไดแ้ก่ผลงานของ Jasper Johns และ Robert Rauschenberg ศิลปินทั้งสองไดสื้บทอด
เจตนารมณ์ของเขาในการน าวสัดุส าเร็จรูปหลากหลายชนิดมาใช้ในการส่ือความหมาย รวมทั้ง
ความคิดทางศิลปะ และหลังจากนั้ นมาในราวช่วงกลางทศวรรษของปี ค.ศ. 1960 ศิลปะ
แนวความคิด (Conceptual Art) ก็ไดเ้ร่ิมพฒันาและมีบทบาทมากยิ่งข้ึนต่อวงการศิลปะร่วมสมยัของ
โลกในเวลาต่อมา 
 ศิลปินท่ีน าวสัดุส าเร็จรูปและวสัดุเหลือมาใชใ้นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแต่ละคน
จะมีกลวธีิการจดัการท่ีแตกต่างกนั แต่เหนือส่ิงอ่ืนใดศิลปินจะตอ้งตระหนกัและเขา้ใจถึงธรรมชาติ
และความหมายของวสัดุ สามารถเลือกใช้วสัดุแต่ละประเภทเพื่อส่ือสารแนวความคิดของตนได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน นอกจากจะต้องพิจารณารูปลักษณ์ภายนอกของตวัวสัดุ เช่น สี พื้นผิว 
ลวดลาย และรูปทรง ให้เหมาะสม เพื่อการน ามาประกอบเข้าด้วยกนัอย่างลงตวั ศิลปินยงัต้อง
ค านึงถึงความหมายเดิมของวสัดุดว้ย อาทิเช่น หน้าท่ีการใช้งาน สถานะของผูใ้ช้ สภาพแวดลอ้ม 
ประวติิศาสตร์ ร่องรอยความสมบุกสมบนัในการใช ้ฯลฯ เพราะส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นเป็นเอกลกัษณ์
ส าคัญท่ีท าให้ผลงานศิลปะจากวสัดุส าเร็จรูปและวสัดุเหลือใช้ มีคุณค่า มีความหมาย และมี
สุนทรียภาพท่ีพิเศษ แตกต่างจากผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมแบบดั้งเดิม 
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 กลุ่มศิลปะลทัธิดาดา้ (Dadaism) มีหลกัปรัชญาท่ีตอ้งการกลบัคุณค่าของค่านิยมต่าง ๆ 
พวกเขาตอ้งการลม้ลา้งหลกัสุนทรียศาสตร์แบบเดิมท่ียึดถือกนัอยูใ่นเวลานั้น พวกเขามีความเห็นวา่ 
ศิลปะไม่ใช่ของสูงส่ง ศิลปะในอดีตล้วนเป็นส่ิงไร้สาระ ศิลปะไม่ได้มีจุดมุ่งหมายอยู่เพียงแค่
สร้างสรรคง์านใหดู้งดงามเท่านั้น หากตอ้งสามารถสร้างความป่ันป่วนยุง่เหยิงได ้ดว้ยเหตุน้ีพวกเขา
จึงน าวสัดุส าเร็จรูป ของเหลือใช ้ตลอดจนขยะ มาเปล่ียนให้กลายเป็น “ศิลปะ” วสัดุส่ิงของท่ีหยิบ
มาใช้จะยงัคงคุณลักษณะท่ีแท้จริงของมัน แต่สถานภาพและความหมายของวสัดุส่ิงของได้
เปล่ียนไปดว้ยบริบทของพื้นท่ีการจดัแสดง โดยน ามาแสดงในพื้นท่ีทางศิลปะในฐานะผลงานศิลปะ 
และเปล่ียนไปดว้ยการปรับเปล่ียนแง่มุมบางอยา่ง 

2.2  ตัวอย่างศิลปินที่น าส่ิงของเหลือใช้หรือขยะมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน ขา้พเจา้มี
ความสนใจในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะโดยใชว้สัดุส าเร็จรูป และวสัดุเหลือใช ้มาตั้งแต่สมยัเป็น
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ซ่ึงผลงานในช่วงดงักล่าว ขา้พเจา้ใช่วิธีการปะติด หรือ Collage13 และ 
Assemblage14 เพื่อสร้างองคป์ระกอบให้กบัวสัดุ โดยการน าเศษวสัดุต่าง ๆ มาประกอบเขา้ดว้ยกนั
แลว้ติดผนึกบนโครงสร้างไม ้วสัดุท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานมกัจะเป็นวสัดุท่ีเก่า สกปรก ผุพงั มี
ร่องรอยการใชง้าน เป็นสนิมซ่ึงขา้พเจา้มองวา่ลกัษณะดงักล่าวท าให้วสัดุมีชีวิต มีเร่ืองราวเน้ือหาใน
ตวัของมนัเอง แสดงให้เห็นถึงสภาพชีวิต สภาพสังคม ขา้พเจา้พยามยามจดัการกบัวสัดุเหลือใชแ้ต่
ละช้ินใหมี้การประกอบกนั ผสมผสานกนัอยา่งลงตวั เกิดเอกภาพ 
 ดงันั้นการวจิยัและสร้างสรรคใ์นคร้ังน้ี ขา้พเจา้จึงไดท้  าการศึกษาคน้ควา้และวิเคราะห์
ผลงานศิลปกรรมของศิลปินท่ีสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยวสัดุส าเร็จรูป วสัดุเหลือใช้ ในด้ าน
เน้ือหาแนวความคิด รูปแบบ เทคนิควิธีการ ซ่ึงในโลกของศิลปะนบัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันั้นก็
ได้มีทั้งศิลปินประเทศไทยและศิลปินต่างประเทศท่ีได้น าวสัดุส าเร็จรูปมาใช้ในการสร้างสรรค์

                                                           
13collage ภาพปะติดงานศิลปะแบบหน่ึงท่ีใช้วิธีปะแผ่นวสัดุบนพื้นในลกัษณะแบน

ราบ หรือนูนสูงข้ึนจากพื้นภาพเพียงเล็กน้อย แผ่นวสัดุท่ีใช้ปะติดลงไปนั้นอาจมีหลากหลายชนิด
รวมกนัก็ได้ เช่น กระดาษ ผา้ เศษวสัดุ พื้นระนาบท่ีใช้แผ่นวสัดุปะติด อาจเป็นแผ่นไม ้ผืนผา้ใบ 
หรือพื้นระนาบอ่ืน ๆ และอาจเพิ่มเติมดว้ยการระบายสีหรือวาดภาพหรือพิมพท์บัลงอีกก็ได ้

14assemblage การผสมผเสกลวิธีการสร้างสรรคง์านศิลปกรรมประเภท 3 มิติวิธีหน่ึง 
โดยน าวสัดุหลายชนิดมาผสมผเสประกอบรวมกนั สร้างเป็นผลงานใหม่ วสัดุเหล่านั้นส่วนมากเป็น
ส่ิงเก็บตก เช่น ขาโตะ๊ ช้ินส่วนบานประตู อานจกัรยาน งานศิลปะท่ีสร้างข้ึนดว้ยกลวิธีน้ี อาจท าเป็น
แบบตั้งอิสระคล้ายกบัประติมากรรมรูปเห็นรอบตวั หรือติดกบัผนัง หรืออ่ืน ๆ ก็ได้ นอกจากน้ี
ศิลปินยงัสามารถท าการป้ัน แกะสลกั หรือระบายสีตกแต่งร่วมประกอบในงานศิลปกรรมไดด้ว้ย 
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ผลงานศิลปะอยู่จ  านวนไม่น้อย ส าหรับการศึกษาและคน้ควา้วิจยัถึงทศันะคติและความคิดของ
ศิลปินท่ีน าวสัดุใชก้ารสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะในคร้ังน้ี ขา้พเจา้ไดเ้ลือกวิเคราะห์ผลงานศิลปะท่ีมี
เน้ือหา เร่ืองราวเก่ียวกบัสภาพของสังคมจากศิลปินจ านวน 5 คน ดงัน้ี ชลูด น่ิมเสมอ, มณเฑียร บุญ
มา, Robert Rauschenberg, Tony Cragg, และ Max Frisinger 

 2.2.1  ชลูด น่ิมเสมอ ชลูดเกิดท่ีธนบุรี เม่ือปี พ.ศ. 2472 ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีศิลปะบณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบั 1 ประติมากรรม จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร ชลูดเป็นผูท่ี้สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะช่วงรอยต่อระหวา่งยุคเก่ากบั
ยุคใหม่ของวงการศิลปะสมัยใหม่ของไทย ชลูดสนใจในผลงานศิลปะหลายรูปแบบและได้
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีมีคุณค่าไวเ้ป็นจ านวนมากทั้งวาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะ
ภาพพิมพ ์และส่ือผสม 
 ผลงานชุด “ประติมากรรมชนบท” (ภาพท่ี 3, 4, 5 และ 6) สร้างข้ึนระหวา่งปี พ.ศ.2524 
– 2525 ชลูดน าแรงบนัดาลใจจากสภาพแวดลอ้มและวิถีชีวิตชนบทไทย มาสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 
ดว้ยการหยบิจบัวตัถุและวสัดุจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ทั้งวสัดุจากธรรมชาติ และวสัดุสังเคราะห์ท่ีอยู่
ในชีวิตประจ าวนัมาเป็นส่ือในการแสดงออก เร่ิมจากการน าวสัดุมาห้อยแขวนวางพาดบนตอไม ้
พฒันาต่อเน่ืองมาจนถึงการน าวสัดุมาห้อยแขวนบนร่างกายตนเอง เพื่อเป็นส่ือแสดงความคิด 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มในวถีิชีวติชนบทไทย  
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ภาพท่ี 3 ชลูด น่ิมเสมอ, ประติมากรรมชนบท 14/2524, 2524 
ท่ีมา: วโิชค มุกดามณี, ส่ือประสมและศิลปะแนวจัดวางในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: หอศิลป์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2545), 30. 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ชลูด น่ิมเสมอ, ประติมากรรมชนบท 7/2525, 2525 
ท่ีมา: วโิชค มุกดามณี, ส่ือประสมและศิลปะแนวจัดวางในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: หอศิลป์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2545), 28. 
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ภาพท่ี 5 ชลูด น่ิมเสมอ, ประติมากรรมชนบท 4/2525 ก, 2525 
ท่ีมา: วโิชค มุกดามณี, ส่ือประสมและศิลปะแนวจัดวางในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: หอศิลป์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2545), 31. 
 

 
 
ภาพท่ี 6 ชลูด น่ิมเสมอ, ประติมากรรมชนบท 4/2525 ง, 2525 
ท่ีมา: วโิชค มุกดามณี, ส่ือประสมและศิลปะแนวจัดวางในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: หอศิลป์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2545), 30. 
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 ผลงานชุดน้ี ชลูดไดน้ าวตัถุส่ิงของ เคร่ืองมือประกอบอาชีพ เคร่ืองใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
รวมทั้งวสัดุใช้แลว้ท่ีถูกทิ้งขวา้งอยู่ทัว่ไปตามบริเวณท่ีอยู่อาศยั มาประกอบในการท างาน โดยใช้
ขวดพลาสติก กระป๋องบรรจุอาหาร เชือกไนล่อน เป็นตน้ ซ่ึงเป็นวสัดุสังเคราะห์และวสัดุจากการ
ผลิตแบบอุตสาหกรรมมาใชร่้วมกบัวสัดุประเภทธรรมชาติ เช่น ท่อนไม ้ไมฟื้น กะลา ไมไ้ผ ่ผา้ เป็น
ตน้การน าวสัดุสองประเภทมาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานนั้นชลูดตอ้งการท่ีจะส่ือให้เห็นถึงวิถีชีวิต 
วฒันธรรมและสภาพแวดล้อมในสังคมชนบทท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงไปตามกระแสของความเจริญ
ของเมือง โดยชลูดไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัผลงานชุดน้ีดงัน้ี 

 
การเลือกสรรและน าวสัดุท่ีมีอยู่ตามชนบทเหล่าน้ีมาประกอบเป็นช้ินงานข้ึน 

มิใช่เพ่ือผลทางเทคนิคหรือความงามของวตัถุ หรือความงามทางรูปทรง แต่เป็นเร่ือง
ของการแสดงความคิด และเป็นความจ าเป็นในการแสดงออกซ่ึงความคิดดงัท่ีกล่าว
มาแลว้ ตวัวตัถุ เน้ือวสัดุ และกระบวนการประกอบกนัของส่ิงต่างๆ จะเป็นส่วนส าคญั
ในการแสดงความคิดท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีความผกูพนัระหว่างวิญญาณของวตัถุ กบัวิญญาณ
ของผูค้นในวงแวดลอ้มของมนั ในงานประติมากรรมส่ือผสมท่ีมีลกัษณะเช่ือมโยงกบั
บุคลิกภาพของชนบทไทยชุดน้ี15 
 

 สรุปผลการวิเคราะห์ผลงานศิลปะของชลูด น่ิมเสมอ ในดา้นเน้ือหาแนวความคิด ดา้น
รูปแบบ ดา้นเทคนิคการจดัการกบัวสัดุ 
 ในผลงานชุดประติมากรรมชนบทนั้นมีเน้ือหาแนวความคิดท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มในสังคมชนบทไทย การรุกรานของเมืองท่ีมีต่อชนบททั้งในดา้นวิถี
ชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีการด าเนินชีวิตของคนไทยในชนบทหลายอย่างตอ้งเปล่ียนแปรไปตามการ
เจริญเติบโตของเมืองและความเจริญทางวตัถุ ส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้ท าดว้ยวสัดุสังเคราะห์และการผลิต
แบบอุตสาหกรรมเขา้มาแทนท่ีวสัดุธรรมชาติ 
 ชลูดอาศัยวสัดุเป็นส่ือบอกความหมายและเร่ืองราวของความคิดท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
สภาพแวดลอ้มและวิถีชีวิตชนบทไทยผา่นผลงานศิลปะ โดยการน าวสัดุท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัมา
ประกอบกนั ระหว่างวสัดุท่ีมาจากธรรมชาติกบัวสัดุท่ีถูกผลิตข้ึนจากระบบอุตสาหกรรม สะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงวถีิชีวติและสังคมชนบทท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงไปตามกระแสของความเจริญของเมือง 

                                                           
15ชลูด น่ิมเสมอ, “เก่ียวกบัผลงานศิลปะของชลูด น่ิมเสมอ,” ศิลปากร 29, 4 (กนัยายน 

2528): 34. 
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 ส่วนการจดัการกบัวสัดุท่ีน ามาใช้นั้นเป็นการจดัการท่ีเรียบง่าย ไม่เน้นการใช้ทกัษะ
ฝีมือท่ีประณีตในการสร้างสรรค์ เป็นการจดัการเท่าท่ีจ  าเป็นและเหมาะสมกบัการแสดงออกทาง
ความคิดแสดงออกถึงวถีิชีวติของความเป็นพื้นบา้นและความเป็นชนบท 

 2.2.2  มณเฑียร บุญมา มณเฑียรเกิดท่ีกรุงเทพฯ เม่ือปี พ.ศ. 2496 มณเฑียรเร่ิม
ศึกษาศิลปะท่ีโรงเรียนเพาะช่าง ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท สาขา
จิตรกรรม จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร มณเฑียรเป็นผูท่ี้มี
บทบาทในการสร้างสรรคศิ์ลปะแนวใหม่ เป็นผูบุ้กเบิกการสร้างงานส่ือผสมและศิลปะจดัวาง โดย
ใชว้สัดุ รูปแบบ และเน้ือหาแบบไทย ทั้งแบบไทยชนบทและพุทธปรัชญา ท าให้เกิดศิลปะร่วมสมยั
ท่ีมีทั้งความเป็นสากลและความเป็นไทย นอกจากน้ีมณเฑียรยงัไดริ้เร่ิมท างานศิลปะท่ีคนดูสามารถ
เขา้ไปมีส่วนร่วมในผลงาน เป็นผูข้ยายขอบเขตประสาทสัมผสัในการรับรู้ทางการมองในทศันศิลป์
ไปสู่การได้กล่ินจากผลงานศิลปะจนมีช่ือเสียงในระดับประเทศและนานาชาติ เป็นศิลปินท่ี
สร้างสรรค์งานศิลปะดว้ยวสัดุต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตวัหลากหลายชนิด มณเฑียรถึงแก่กรรมเม่ือปี พ.ศ. 
2543 
 ผลงานชุด “เร่ืองราวจากท้องทุ่ง” ปี พ.ศ. 2532 มณเฑียรได้น าเอาวสัดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ขา้วของส าเร็จรูปท่ีพบเห็นไดต้ามสังคมชนบทของไทย อยา่งเช่น เขาควาย หนงั
ควาย กระสอบขา้ว สุ่มไก่ คราด ไมน้วดขา้ว จอบและเสียม แห ฟางขา้ว มาสร้างสรรคเ์ป็นผลงาน
ศิลปะวสัดุแบบสามญัธรรมดา ถูกน ามาประกอบสร้างข้ึนมาเป็นส่ิงใหม่ท่ีแสดงถึงแก่นส าคญัของ
ตวัวตัถุมนัเองอยา่งท่ีไม่เคยมีใครท ามาก่อน 
 ผลงาน “สองทุย” (ภาพท่ี 7) มณเฑียรเกิดจินตนาการจากเขาควาย ฟางข้าว และ
กระสอบข้าว มณเฑียรสร้างผลงานโดยน ากระสอบขา้วบรรจุข้าวสาร 7 ถัง เขาควายผูกมดัอยู่
ดา้นบนกระสอบ กระสอบวางอยูบ่นมา้นัง่ 4 ขา ท าใหเ้รารู้สึกถึงสัตวท่ี์มีลกัษณะแบบควายแสดงถึง
วถีิชีวติทอ้งทุ่งในสังคมชนบท และชีวติท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลิตผลทางการเกษตร 
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ภาพท่ี 7 มณเฑียร บุญมา, สองทุย, 2532 
ท่ีมา: มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลท่ี 9, มณเฑียร บุญมา (2496 – 2543), เขา้ถึงเม่ือ 14 มีนาคม 2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Montien%20Boonma 
 
 การสร้างสรรค์ผลงานของมณเฑียรนั้นจะไม่มีรูปแบบหรือเทคนิควิธีการท่ีตายตวัแต่
จะแปรเปล่ียนไปตามคุณลกัษณะของขอ้มูลและธรรมชาติของวสัดุ วิธีการก็คือเขา้ไป “จดัการ” กบั
ส่ือวสัดุตามคุณสมบติัของส่ิง ๆ นั้น แบบและวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานจะเปล่ียนไปตาม
จินตนาการ ผลงานของมณเฑียรจะมีเหตุผลในการสร้างสรรค์แตกต่างไปตามข้อมูลและความ
บนัดาลใจท่ีไดรั้บ และเม่ือมีแรงบนัดาลใจจะพิจารณาถึง “ความจ าเป็นและความเป็นไปได้” ของ
การสร้างสรรค ์ส่ิงส าคญัอีกประการก็คือ การไม่ไดก้  าหนดทิศทางของผลงานไวก่้อนว่า เม่ือสร้าง
เสร็จจะมีผลอย่างไร จะใช้อารมณ์ ความรู้สึก ในการแก้ปัญหากบัส่ือวสัดุท่ีน ามาใช้ประกอบการ
สร้างสรรคใ์หเ้กิดผลตามความคิดและจินตนาการ โดยมณเฑียรไดแ้สดงความคิดในการสร้างสรรค์
ผลงานชุดน้ีเอาไวว้า่ 
 

งานผมไม่ใช่เทคนิค แต่เป็นการเข้าไปจัดการกับวสัดุ วสัดุมนัเร้าผม แลว้
เทคนิคก็ไปตามวสัดุ ...ผมเห็นฟาง ผมก็คิดว่าตอ้งเอามามว้น ฟางมนัตอ้งเป็นอย่างน้ี...
ผมเป็นตวักลางท่ีมาน าส่ิงท่ีมีอยู่ให้มนัอยู่ดว้ยกนัให้การยอมรับในวสัดุ ไมก้็เป็นไม ้



25 
 

หนงัก็เป็นหนงั...ผมใชวิ้ธีของผม คือใชว้สัดุดว้ยตวัของมนัเอง มนัประกอบยงัไงก็ให้
มนัอยูย่งังั้น ผมเพียงเป็นตวักลางเอามาชนกนัใหม้นัอยู่16 

 
 ทัศนะน้ีบ่งบอกอย่างชัดเจนว่ามณเฑียรใช้หลักการสัจจะต่อวสัดุ และสัจจะต่อ
กระบวนการในการสร้างผลงาน มณเฑียรใช้วสัดุและกระบวนการแสดงแก่นแท้ของมนัเอง
ประสานไปกบัเร่ืองราวเน้ือหาท่ีเกิดจากแรงผลกัดนัจากภายใน 
 ผลงานศิลปกรรมชุด “ไทย” ปี พ.ศ. 2533 มณเฑียรได้อธิบายถึง แนวความคิดและ
วธีิการสร้างผลงานไวใ้นบทความประกอบสูจิบตัรการแสดงผลงานศิลปกรรมชุด “ไทย” ดงัน้ี 
 

...ส าหรับขา้พเจา้แลว้ ผลงาน...มีจุดเร่ิมตน้มาจากแรงกระตุน้เร้าของคุณสมบติั
และคุณลกัษณะเฉพาะของส่ือ วสัดุ และส่ิงส าเร็จรูปต่าง ๆ...แรงกระตุน้เร้าน้ีไดผ้ลกัดนั
ให้ขา้พเจา้เกิด แนวความคิด และ แนวทางใหม่ ๆ ของวิธีการแสดงออกท่ีเป็นส่วนตวั
ข้ึนลักษณะของแบบของวิธีการแสดงออกน้ีข้าพเจ้าขอใช้ค าว่า การจัดการ น่ีจะ
เปล่ียนแปลงไปตามความจ าเป็น และขอ้ก าหนดท่ีจ ากดัของคุณสมบติัทางธรรมชาติ 
กายภาพ และรวมถึงคุณค่าความหมายเชิงนามธรรมในแง่ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ใน ส่ือ วสัดุ
อุปกรณ์ ท่ีถูกน ามาใชเ้พ่ือแสดงออกทางศิลปะ…เน้ือหา และส่ิงท่ีแสดงออกในผลงาน
ของขา้พเจา้นั้นเป็นเน้ือหาท่ีขา้พเจา้มิไดส้ร้างหรือปรุงแต่งข้ึน...การน าความสัมพนัธ์
เก่ียวเน่ือง ท่ีมีอยู่ ในส่ือวสัดุต่าง ๆ มาใชเ้พ่ือแสดงเน้ือหาสาระ และค่าความหมายท่ีมี
อยู่ของตวัมนัเอง มิใช่ถูกน ามาเปล่ียนแปลง ปรับแต่ง เพ่ือให้เป็น ส่ือแทน ความหมาย
อ่ืนใด...เป็นการใหค้วามจริงจากปรากฏการณ์ท่ี มีอยู่ และ เคยมีอยู่ ท่ีซ่อนเร้นและแฝง
อยู่ให้ ปรากฏแสดง และ เผยแสดง ออกมา...การไม่จ ากดัตัวเองอยู่ในรูปแบบของ
วิธีการ จดัการ แบบใดแบบหน่ึง ก่อให้เกิดความอิสระ และความเป็นไปไดใ้นการใช้
แบบของ การจดัการ ไดห้ลาย ๆ แบบ ท าใหข้า้พเจา้ไดรั้บประสบการณ์จากความจริงท่ี
ปรากฏอยู่ในส่ือต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั ไดรั้บความรู้เรียนรู้ ปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวเน่ือง
สัมพนัธ์กนัและกนัของความจริงและจินตนาการท่ีมกัจะ แสดง ปรากฏข้ึนเม่ือไดรั้บ
การเขา้ จดัการ กบัส่ือวสัดุ...17 

 
                                                           

16จิตติมา [นามแฝง], “จินตภาพในวสัดุของมณเฑียร บุญมา,” ไฮคลาส 6, 66 (ตุลาคม 
2532): 145-146. 

17มณเฑียร บุญมา, สูจิบัตรนิทรรศการผลงานศิลปกรรม ชุด ไทย มณเฑียร บุญมา 
(กรุงเทพฯ: ฉลองรัตน, ม.ป.ป.),ไม่ปรากฏเลขหนา้ 
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 ผลงานศิลปกรรมชุด “ไทย” ปี พ.ศ. 2533 ในผลงานช่ือ “สถูป” (ภาพท่ี 8) เป็นอีกหน่ึง
ตวัอยา่งของการผสมงานใหม่กบัความสนใจในประเด็นสังคมท่ีมณเฑียรมีมาตั้งแต่พุทธทศวรรษท่ี 
2520 เป็นสถูปเจดียท่ี์สร้างข้ึนมาจากเหล็กเส้น รอยมือจบัท่ีเป็นปูนซีเมนตท์ าหนา้ท่ียึดเหล็กเส้นแต่
ละเส้น ถงัปูนสามใบท าหนา้ท่ีเป็นฐาน ผลงานช้ินน้ีดูเรียบง่าย มณเฑียรกล่าวถึงผลงานช้ินน้ีวา่ 
 

...เป็นอนุสาวรียข์องคนงาน หรือเป็นสถูปของคนงาน เห็นมัย๊ มนัเร่ิมจากถงั
ปูนใบเดียว เหล็กตวัน้ีพฒันายาวข้ึนและเป็นตวัต่อข้ึนไป...พอต่อข้ึนไปก็กลายเป็น
ขา้งบนเป็นท่ีโล่ง ๆ ก็คลา้ย ๆ กบัพวกเขาท าอะไร เขาคน้หาอะไรไม่รู้ พวกเขาไม่มี
อะไรเลย มนัค่อนขา้งจะมีความคิดท่ีโซเชียลลิสม ์(Socialism) ในใจของผมอยู่ตั้งนาน
มาแลว้ คือไม่ใช่โซเชียลลิสมห์ลอก แต่เป็นเร่ือง...ผมชอบอะไรท่ีเป็นเร่ืองของชีวิต ของ
คน18 
 

 
 

ภาพท่ี 8 มณเฑียร บุญมา, สถูป, 2533 
ท่ีมา: วโิชค มุกดามณี, ส่ือประสมและศิลปะแนวจัดวางในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: หอศิลป์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2545), 95. 
 

                                                           
18อภินนัท ์โปษยานนท ์และสุธี คุณาวชิยานนท,์ ตายก่อนดับ : การกลบัมาของ 

มณเฑียร บุญมา (กรุงเทพฯ: ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั, 2548), 45. 
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 ผลงาน “เทพธิดาวนีสัแห่งกรุงเทพฯ” (ภาพท่ี 9) ปี พ.ศ. 2534 - 2536 เป็นอีกตวัอยา่งท่ี
แสดงให้เห็นถึงแนวรูปแบบและเน้ือหาเฉพาะทางของมณเฑียร วีนสัเป็นเทพธิดาในวฒันธรรม
ตะวนัตก วีนสัมกัจะปรากฏกายในเรือนร่างท่ีเปลือยเปล่า งดงาม เป็นอุดมคติ มีศิลปินจ านวนไม่
นอ้ยตั้งแต่ยคุเรอเนอซองส์ถึงศิลปะสมยัใหม่ ต่างสร้างภาพสาวงามผูน้ี้ในรูปแบบท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
ทางของแต่ละศิลปิน 
 ช่ือ “วีนสั” และท่านอนของเทพธิดาวีนสัแห่งกรุงเทพฯ โดยมณเฑียร บุญมา เป็นการ
อา้งอิงในเชิงลอ้เลียนไปถึงจิตรกรรมคลาสสิคของศิลปินช่ือกอ้งโลกอยา่ง Titian, Tiziano Vecellio
ในภาพ Venus or Urbino ปี พ.ศ. 2081 และภาพ Olympia ปี พ.ศ. 2408 โดย Edouard Manet ศิลปิน
ชาวฝร่ังเศสผูน้ี้น าท่านอนคลาสสิคของเทพธิดาวนีสัมาเสนอเป็นท่านอนของโสเภณี 
 วีนสัท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของความงามในสตรีเพศ ถูกมณเฑียรน ามาเสนอดว้ยวสัดุดอ้ย 
(มูล) ค่า เช่น ลงัไมโ้ทรม ๆ แผน่โลหะบุบ ๆ ท่ีข้ึนสนิมเกรอะกรัง ถงัน ้ าหรือถงัปูนเก่า ๆ ท่อนไมท่ี้
เต็มไปดว้ยตะปูจากการก่อสร้าง มณเฑียรน าเอาวสัดุจากงานก่อสร้างเหล่านั้นมาประกอบข้ึนเป็น
รูปร่างคลา้ยคนนอนบนแท่นฐานประติมากรรม มณเฑียรทาสีชมพูลงไปในถงัและท่อนไมเ้พื่อแต่ง
เติมความเป็นหญิงใหแ้ก่เศษวสัดุเหล่านั้น 

 

 
 

ภาพท่ี 9 มณเฑียร บุญมา, เทพธิดาวนีสัแห่งกรุงเทพฯ, 2534 - 2536  
ท่ีมา: มหาวทิยาลยัศิลปากร, ฐานขอ้มูลภาพงานศิลปะ, มณเฑียร บุญมา, เขา้ถึงเม่ือ 14 มีนาคม 
2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.era.su.ac.th/ArtDatabase/ArtImage/P002382.jpg 
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 เทพธิดาวีนัสท่ีงดงามสูงส่งเป็นอุดมคติในอารยธรรมตะวนัตก เม่ือกลายมาเป็น
เทพธิดาวีนัสฉบับกรุงเทพฯ กลับกลายเป็นหญิงทรุดโทรม ท าให้นึกตีความไปว่าวีนัสแห่ง
กรุงเทพฯ น้ีคงจะเป็นสาวจากต่างจงัหวดัท่ีเขา้กรุงเทพฯ มาดว้ยความหวงัวา่จะมีชีวิตท่ีดีข้ึน แต่กลบั
ต้องมาจบลงด้วยการเป็นโสเภณีหรือไม่ก็เป็นคนงานก่อสร้าง อาชีพท่ีถูกมองว่าต ่าต้อย ได้
ค่าตอบแทนนอ้ยและไร้อนาคต 
 เทพธิดาวีนสัแห่งกรุงเทพฯ แสดงให้เห็นชดัว่า มณเฑียรน าเอาจิตส านึกในทางสังคม
ของเขามาสะทอ้นออกในงานศิลปะ และมณเฑียรเป็นศิลปินท่ีมองเห็นถึงคุณค่าและความงามของ
แก่นแทใ้นวตัถุต่าง ๆ ทั้งในแง่กายภาพและความหมาย 
 สรุปผลการวิเคราะห์ผลงานศิลปะของมณเฑียร บุญมา ในด้านเน้ือหาแนวความคิด 
ดา้นรูปแบบ ดา้นเทคนิคการจดัการกบัวสัดุ 
 มณเฑียร บุญมาเป็นศิลปินไทยผูมี้ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางในระดบัประเทศ
และระดบันานาชาติ งานศิลปะของมณเฑียรไดใ้หอิ้ทธิพลแก่ศิลปินรุ่นต่อมา โดยเฉพาะในเร่ืองของ
การน าวสัดุมาใชใ้นการสร้างสรรค์ศิลปะ มณเฑียรเป็นผูริ้เร่ิมน าวสัดุท่ีมีความหลากหลายมาใชใ้น
งานไม่วา่จะเป็นวสัดุจากธรรมชาติ วสัดุพื้นบา้นตามทอ้งถ่ิน วสัดุเหลือใชท่ี้ไม่มีประโยชน์ทางการ
ใช้สอยอีกต่อไป วสัดุส าเร็จรูป และวสัดุประเภทไฮเทค มณเฑียรน าวสัดุเหล่านั้นมาใช้ดว้ยการ
คงไวซ่ึ้งสภาพท่ีเป็นอยู่ตามจริง และให้ลกัษณะทางด้านกายภาพของวสัดุส่ือความหมายในเชิง
สัญลกัษณ์ซ่ึงสะทอ้นแง่คิดต่าง ๆ เก่ียวกบัสภาพสังคมไทย 
 มณเฑียร บุญมา เป็นศิลปินไทยท่ีให้ความสนใจกบัธรรมชาติ ชีวิต สังคม ประเพณี 
วฒันธรรมและความเปล่ียนแปลงของสรรพส่ิงรอบตวั มณเฑียรมีความสามารถในการตีความวสัดุ 
สามารถเขา้ใจการใช้วสัดุ การสร้างความหมายจากวสัดุ การแกปั้ญหาท่ีเป็นธรรมชาติในวสัดุ ถึง
ผลงานของมณเฑียรเป็นงานแนวเชิงความคิด (Conceptual) แต่ผลงานของมณเฑียรก็ยงัเป็นงานท่ี
แฝงไปดว้ยอารมณ์ความรู้สึกท่ีสะเทือนใจ ลึกลบั ลึกซ้ึง เป็นส่ือท่ีง่ายในการน าใจให้เกิดอารมณ์
คล้อยตามไปถึงจุดหมายท่ีเขาตอ้งการ เขา้ใจในการเลือกใช้วสัดุท่ีเขา้กบัเร่ืองของความคิดจิตใจ 
เนน้เน้ือหาและส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดอารมณ์ สะทอ้นถึงความเป็นอยูใ่นสังคมแบบไทย ความฉลาดในการ
เลือกใชว้สัดุ ผลงานมีลกัษณะความเป็นไทย ความเช่ือ ความรู้สึกเหงา วงัเวง เงียบซึม ลึก ๆ และเลอ
เลิศในเร่ืองของการสร้างสรรครู์ปแบบ ความคิด เทคนิคใหม่ ๆ 

 2.2.3  Robert Rauschenberg Robert Rauschenberg เกิดท่ี Texas เม่ือวนัท่ี 22 
ตุลาคม ค.ศ. 1925 เร่ิมศึกษาศิลปะท่ี Kansas City Art Institute แลว้ไปศึกษาต่อท่ี Academie Julian 
ในกรุง Paris ประเทศฝร่ังเศส Rauschenberg เป็นศิลปินท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดคนหน่ึงของสหรัฐอเมริกา 
เป็นศิลปินกลุ่มกา้วหนา้ท่ีฝากผลงานไวม้ากมาย รวมทั้งยงัเป็นผูบุ้กเบิกการสร้างผลงานศิลปะแนว
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ใหม่ท่ีน าเอาวตัถุต่าง ๆ เช่น ภาพถ่าย ลงักระดาษ หนงัสือพิมพ ์ถุง เชือก ไม ้กอ้นหิน เป็นตน้ มา
ผสมกบัภาพวาด Rauschenberg เสียชีวิตในวนัท่ี 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2008 เน่ืองจากหวัใจลม้เหลว 
ทรัพยสิ์นและผลงานศิลปะของเขาตกเป็นสมบติัของ Robert Rauschenberg Foundation ตาม
พินยักรรมท่ีไดท้  าเอาไว ้
 ผลงานชุด Gluts (ภาพท่ี 10, 11, 12, 13, 14 และ 15) เป็นผลงานท่ี Rauschenberg 
สร้างสรรคข้ึ์นในระหวา่งปี ค.ศ. 1986 - 1989 และระหวา่งปี ค.ศ. 1991 - 1994 Rauschenberg น า
เศษวสัดุ เศษโลหะต่าง ๆ เช่น ป้ายสถานีบริการน ้ ามนั ป้ายสัญญาณจราจร ช้ินส่วนยานยนต์และ
อุตสาหกรรมท่ีเส่ือมคุณภาพ เป็นต้น Rauschenberg ท  าการเปล่ียนวสัดุเหลือใช้เหล่านั้นให้เป็น
ผลงานศิลปะ ผลงานชุดน้ีมีทั้งผลงาน 2 มิติ ท่ีมีความหนาคลา้ยผลงานประติมากรรมนูนสูงท่ีแขวน
บนผนงั และผลงาน 3 มิติ ท่ีมีลกัษณะเป็นประติมากรรมลอยตวั ดว้ยวิธีการ Assemblages โดยน า
เศษวสัดุเหลือใชเ้หล่านั้นมาประกอบกนั นอกจากน้ียงัมีผลงาน Glut Book เป็นหนงัสือท่ีท าจากเศษ
โลหะท่ีแต่เดิมเคยเป็นป้ายตวัเลขบอกราคาน ้ ามนัในสถานีบริการน ้ ามนั หนังสือน้ีถูกสร้างข้ึน
ในช่วงปี ค.ศ. 1986 
 

 
 

ภาพท่ี 10 Robert Rauschenberg, Yellow Moby Glut, 1986 
ท่ีมา: Robert Rauschenberg Foundation, Glut (1986–89 1991–94), เขา้ถึงเม่ือ 14 มีนาคม 2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.rauschenbergfoundation.org/art/series/glut 
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ภาพท่ี 11 Robert Rauschenberg, Regilar Diary Glut, 1986 
ท่ีมา: Robert Rauschenberg Foundation, Glut (1986–89 1991–94), เขา้ถึงเม่ือ 14 มีนาคม 2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.rauschenbergfoundation.org/art/series/glut 

 

 
 

ภาพท่ี 12 Robert Rauschenberg, Greek Toy Glut (Neapolitan), 1987 
ท่ีมา: Robert Rauschenberg Foundation, Glut (1986–89 1991–94), เขา้ถึงเม่ือ 14 มีนาคม 2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.rauschenbergfoundation.org/art/series/glut 
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ภาพท่ี 13 Robert Rauschenberg, Greenhouse Glut (Neapolitan), 1987 
ท่ีมา: Robert Rauschenberg Foundation, Glut (1986–89 1991–94), เขา้ถึงเม่ือ 14 มีนาคม 2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.rauschenbergfoundation.org/art/series/glut 
 

 
 

ภาพท่ี 14 Robert Rauschenberg, Chrome Castle Glut (Neapolitan), 1987 
ท่ีมา: Robert Rauschenberg Foundation, Glut (1986–89 1991–94), เขา้ถึงเม่ือ 14 มีนาคม 2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.rauschenbergfoundation.org/art/series/glut 
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ภาพท่ี 15 Robert Rauschenberg, Soaring Dribble Glut, 1992 
ท่ีมา: Robert Rauschenberg Foundation, Glut (1986–89 1991–94), เขา้ถึงเม่ือ 14 มีนาคม 2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.rauschenbergfoundation.org/art/series/glut 
 
 Susan Davidson ภณัฑารักษอ์าวุโสฝ่ายสะสมผลงานและนิทรรศการท่ีพิพิธภณัฑ์กุก
เกนไฮมนิ์วยอร์ก (The Guggenheim Museums New York) ไดอ้ธิบายถึงผลงานชุดน้ีไวว้า่ผลงานชุด 
Gluts น้ี Rauschenberg ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการไปเยือนเมืองฮิวสตนัมลรัฐเทกซัสเน่ืองใน
โอกาสไดรั้บเชิญไปแสดงนิทรรศการ Robert Rauschenberg, Work from Four Series: A 
Sesquicentennial Exhibitions ท่ีพิพิธภณัฑ์ศิลปะร่วมสมยั (Contemporary Arts Museum) ในช่วง
กลางทศวรรษ 1980 ขณะนั้นเศรษฐกิจของมลรัฐเทกซสัอยูใ่นภาวะท่ีถดถอยเน่ืองจากเกิดปัญหาใน
ตลาดน ้ ามนั Rauschenberg ไดรั้บทราบถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจคร้ังนั้นดว้ย เขาไดเ้ห็นป้าย
สัญญาณสถานีบริการน ้ ามนั ช้ินส่วนรถยนต์และอุตสาหกรรมท่ีเส่ือมสภาพซ่ึงถูกทิ้งขวา้งอยู่ตาม
ทอ้งทุ่งเป็นจ านวนมาก และเม่ือ Rauschenberg ไดเ้ดินทางกลบัไปบา้นและสตูดิโอของเขาท่ี เกาะ
แคปติวา ฟลอริดา้ (Captiva Island Florida) เขาได้ไปยงัฟอร์ตไมเออร์ ฟลอริดา (Fort Myers 
Florida) ซ่ึงอยูใ่กล ้ๆ บา้นและสตูดิโอ เขาไดต้ระเวนไปแหล่งเก็บของเก่า เศษเหล็ก เศษโลหะ และ
รวบรวมช้ินส่วนเศษโลหะ ป้ายสัญญาณจราจร ท่อไอเสีย หมอ้น ้ า กนัสาดโลหะ และอ่ืน ๆ เขาได้
ท าการเปล่ียนเศษโลหะและวสัดุท่ีเหลือใชเ้หล่านั้นให้กลายเป็นผลงานศิลปะจ านวนมากผลงานท่ี
สร้างมีทั้งแขวนบนผนงัและผลงานท่ีมีลกัษณะลอยตวัตั้งอยูบ่นพื้นการสร้างสรรคง์านในชุด Gluts 
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ของ Rauschenberg เปรียบเสมือนการน าส่ิงของท่ีผูค้นโยนทิ้งกลบัมาใชใ้หม่ เป็นการชุบชีวิตให้กบั
เศษวสัดุเหลือใชเ้หล่านั้น Rauschenberg ไดแ้สดงความคิดเห็นในการสร้างผลงานชุดน้ีเอาไวว้า่ 
 

It’s a time of glut. Greed is rampant. I’m just exposing it, trying to wake 
people up. I simply want to present people with their ruins. . . . I think of the Gluts as 
souvenirs without nostalgia. What they are really meant to do is give people an 
experience of looking at everything in terms of what its many possibilities might be.19 

 
 นอกจากน้ี Rauschenberg ยงัให้เหตุผลถึงการน าวสัดุต่าง ๆ มาใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะวา่ “Well, I have sympathy for abandoned objects, so I always try to rescue them as 
much as I can.”20 
 นบัเป็นเวลาเกือบปีหลงัจากการตายของ Robert Rauschenberg เพื่อเป็นการร าลึกถึงเขา 
ทางมูลนิธิโซโลมอน อาร์ กุกเกนไฮม์ (The Solomon R. Guggenheim Foundation) จึงน าผลงานชุด 
Gluts บางส่วนไปจดัแสดงยงัพิพิธภณัฑ์และหอศิลป์ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกโดยเร่ิมตน้ท่ีเพ็กก้ี กุก
เกนไฮมค์อลเลคชัน่เวนิซ ประเทศอิตาลี (Peggy Guggenheim Collection Venice Italy) ในปี ค.ศ. 
2009 และสัญจรไปยงั Tinguely Museum บาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในปี ค.ศ. 2009 - 2010 
และพิพิธภณัฑก์ุกเกนไฮมบิ์ลเบา ประเทศสเปน (Guggenheim Museum Bilbao Spain) ปี ค.ศ. 2010 
และ Villa e Collezione Panza Varese Italy ในปี ค.ศ. 2010 - 2011โดยนิทรรศการ Robert 
Rauschenberg : Gluts น้ี ผูท่ี้เป็นภณัฑารักษนิ์ทรรศการคือ Susan Davidson ภณัฑารักษอ์าวุโสฝ่าย
สะสมผลงานและจดันิทรรศการของ Guggenheim Museum New York กบั David White
ภณัฑารักษข์อง Robert Rauschenberg Foundation 
 สรุปผลการวิเคราะห์ผลงานศิลปะของ  Robert Rauschenberg ในด้านเน้ือหา
แนวความคิด ดา้นรูปแบบ ดา้นเทคนิคการจดัการกบัวสัดุ 
 ผลงานในชุด Gluts ของ Rauschenberg เร่ืองราวเน้ือหาสาระสะทอ้นถึงสภาพของ
สังคมทุนนิยมท่ีเนน้การผลิตและเนน้การบริโภคท่ีมากเกินความจ าเป็น ผลกระทบจากการบริโภคท่ี
                                                           

19Mary Lynn Kotz, Rauschenberg, art and life (New York: Harry N. Abrams, 1990), 
246-247. 

20Peggy Guggenheim Collection, Robert Rauschenberg: Gluts. The American Artist 
and The Poetic Side of Objects, เข้าถึงเม่ือ 14 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.guggenheim-venice.it/img/pdf_press/183pdf2_press_rauschenberg_ENG.pdf 
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เกินความจ าเป็นท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่ีมากเกินไป สุดทา้ยส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นกลบักลายเป็น
ขยะในเวลาต่อมา ตลอดจนยงัน าเสนอจิตวิญญาณของวตัถุท่ีหมดประโยชน์ ไร้คุณค่า ถูกทิ้งขวา้ง 
การน าวสัดุท่ีถูกทิ้งขวา้งมาสร้างเป็นผลงานศิลปะของเขาเป็นเสมือนการร าลึกถึง อีกทั้งยงัเป็นการ
เยียวยารักษาจิตวิญาณของวัสดุ ท่ีหมดคุณค่ าและไร้ประโยชน์ให้กลับมามีชีวิต อีกคร้ัง 
Rauschenberg ให้ความส าคญักบัส่ิงของใชแ้ลว้วสัดุท่ีถูกละทิ้งซ่ึงกลบักลายเป็นมวัหมอง ผลงาน
ของเขาไดดึ้งเอาคุณค่าของส่ิงท่ีไม่น่าสนใจใหก้ลบัคืนมา 
 ผลงานในชุดน้ีมีลกัษณะเป็นงานท่ีใชว้สัดุเป็นส่ือแสดงอารมณ์ความรู้สึกภายในของ 
Rauschenberg ผลงานมีทั้งสองมิติและสามมิติ ดว้ยความท่ีวสัดุท่ีเขาน ามาใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงานนั้นมีเร่ืองราวเน้ือหาอยู่ในตวัมนัเองค่อนขา้งมากจึงท าให้ผลงานสามารถส่ือสารความคิด 
อารมณ์ความรู้สึก 
 วสัดุแต่ละช้ินเปรียบเหมือนค าหน่ึงค าท่ีมีความหมาย การท างานดว้ยวสัดุก็เหมือนกบั
การน าค าแต่ละค ามาเรียบเรียงให้เป็นขอ้ความเป็นประโยค การสร้างสรรค์ผลงานชุดน้ีของเขาจึง
คลา้ยกบัการประพนัธ์บทกวดีว้ยวสัดุ 
 ผลงานชุดแตกต่างจากผลงานชุดอ่ืน ๆ ท่ีใชว้สัดุประกอบในผลงานตรงท่ีผลงานในชุด
น้ีไม่มีการแต่งแตม้หรือระบายสีลงไปบนวสัดุเลย ปล่อยให้วสัดุไดแ้สดงสาระเน้ือหาเร่ืองราวท่ีอยู่
ภายในตวัวสัดุอย่างเต็มท่ี Rauschenberg เป็นศิลปินมีความช านาญในใชว้สัดุ มีการเลือกวสัดุท่ีจะ
น ามาใช้ในแต่ละผลงานให้มีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั ใช้วสัดุแทนทศันธาตุทางศิลปะมีความ
ช านาญและมีชั้นเชิงการจดัวางองค์ประกอบท่ีสูงวสัดุท่ีน ามาใช้นั้นนอกจากจะมีประวติัศาสตร์
เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัสังคมบริโภคแลว้ วสัดุเหล่านั้นยงัมีร่องรอย มีความเก่า พบั บิด งอ ฉีกขาด ผุกร่อน 
ข้ึนสนิม ซ่ึงสามารถบ่งบอกอาการและแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เป็นอย่างดี ผลงานของเขามี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัผลงานแบบ แอ็บสแตรกส์เอกซ์เพรสชัน่นิสต์ อาร์ต (Abstract Expressionist 
Art) มากกวา่ 

 2.2.4  Tony Cragg Tony Cragg เป็นหน่ึงในประติมากรชาวองักฤษท่ีมีช่ือเสียง 
เกิดท่ีลิเวอร์พลู ประเทศองักฤษ ในปี ค.ศ. 1949 ก่อนท่ีจะเขา้ศึกษาศิลปะท่ี Gloucestershire College 
of Art and Design, Cheltenham College เขาเคยท างานเป็นเจา้หนา้ท่ีทางเทคนิคในห้องปฏิบติัการท่ี 
The Natural Rubber Producers Research Association ในระหว่างปี ค.ศ. 1966-1968 เขาส าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีจาก Wimbledon College of Art (1970 - 1973) และปริญญาโทจาก 
Royal College of Art, London (1973 -1977) ต่อมาในปี ค.ศ. 1977 Cragg ไดย้า้ยไปอาศยัและ
ท างานอยูใ่น Wuppertal ประเทศเยอรมนี จนถึงปัจจุบนั และในปี ค.ศ. 2009 เขาไดรั้บการแต่งตั้ง
เป็นผูอ้  านวยการ Kunstakademie Dusseldorf 
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 Tony Cragg เ ร่ิมต้นท างานศิลปะในช่วงเวลาท่ีศิลปะแนว Minimalism และ 
Conceptual Art ก าลงัเร่ิมมีบทบาทและมีความส าคญัมากยิ่งข้ึนต่อวงการศิลปะ Cragg ตระหนกัถึง
ความจ าเป็นในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมจากวสัดุและเทคนิคเท่าท่ีไดรั้บการคน้ควา้ใน
เวลานั้น ผลงานท่ีสร้างสรรคใ์นยคุตน้ของ Cragg ส่วนใหญ่จะมีความเก่ียวขอ้งกบัวสัดุเหลือใช ้โดย
ท่ี Cragg จะตั้งค  าถามและตรวจสอบถึงความเป็นไปไดใ้นการสร้างสรรค ์
 ผลงานของ Cragg ท่ีมีช่ือว่า Stack (ภาพท่ี 16) นั้นมีรูปทรงท่ีคล้ายกบัผลงานของ
ศิลปินกลุ่มมินิมอลลิสม ์(Minimalism) เพียงแต่แตกต่างกนัท่ีชนิดของวสัดุและเทคนิควิธีการสร้าง
ผลงาน โดย Cragg น าเศษซากวสัดุเหลือใชห้ลากหลายชนิดและมีขนาดแตกต่างกนั ซ่ึงมีตั้งแต่วสัดุ
ก่อสร้าง หนงัสือพิมพ ์นิตยสารท่ีทิ้งแลว้ ช้ินส่วนของไมจ้ากอาคารบา้นเรือน เศษอิฐ เป็นตน้ วิธีการ
จดัการกบัวสัดุนั้น Cragg ใชว้ิธีท่ีสะดวกเรียบง่ายไม่ยุง่ยากซบัซ้อน โดยน าวสัดุมาเรียงทบัซ้อนกนั
เป็นชั้ นให้อยู่ในรูปทรงลูกบาศก์ขนาดใหญ่การเรียงกันของเศษวสัดุเป็นการถ่ายทอดความ
ประทบัใจของชั้นทางธรณีวทิยา อีกทั้งยงัมองดูคลา้ยกบัขยะท่ีถูกกองทิ้งไว ้ผลงานช้ินน้ีท าให้นึกถึง
ธรณีวทิยาและโบราณคดี ผลงานของ Cragg เป็นเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัเขากบัธรรมชาติและ
มนุษยก์บัผลกระทบท่ีมีต่อธรรมชาติ เป็นการยืนยนัว่าผลกระทบท่ีเพิ่มข้ึนเกิดจากการกระท าของ
มนุษย ์
 

 
 

ภาพท่ี 16 Tony Cragg, Stacks, 1975  
ท่ีมา: The Tate Gallery, Tony Cragg Stack, เขา้ถึงเม่ือ 2 เมษายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.tate.org.uk/art/artworks/cragg-stack-t07428/text-summary 
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 ผลงาน Stack ช้ินน้ีเป็นหน่ึงในห้าช้ินท่ี Cragg ท  าข้ึนระหว่างปี ค.ศ.1975 ถึงปี ค.ศ. 
1985 เป็นช้ินแรกท่ีถูกสร้างข้ึนในขณะท่ีเขาศึกษาอยูท่ี่ Royal College of Art ผลงาน Stack แต่ละ
ช้ินจะมีลกัษณะเฉพาะไม่เหมือนกนั เน่ืองจากแต่ละช้ินจะมีการใช้วสัดุท่ีแตกต่างกนั และยงัเป็น
ประติมากรรมขนาดใหญ่ผลงานแรกของ Cragg 
 Cragg ไดก้ล่าววา่ “refuse[s] to distinguish between the landscape and the city”21 เขา
ปฏิเสธท่ีจะแยกแยะระหวา่งภูมิทศัน์และเมือง และยงัเสริมอีกวา่วตัถุส่ิงของท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเปรียบ
ไดก้บั “fossilized keys to a past time which is our present”22 เขาพยายามท่ีจะสร้างต านานบทกวี
ส าหรับวตัถุอุตสาหกรรมผลิตของเวลาของเรา และในปี ค.ศ. 1992 Cragg ไดก้ล่าววา่ 
 

I see a material or an object as having a balloon of information around it. 
Materials like wood already have a very occupied balloon. The objects of our industrial 
society as yet have very little information attached to them, so even if something like 
plastic can be accepted as a valid material for use, it still remains very unoccupied. 
There is a lot of work to be done to actually make a mythology for this material, over 
and above its extremely practical and utilitarian value. 23 

 
 ส่วนผลงานอีกชุด (ภาพท่ี 17 และ 18) Cragg น าช้ินส่วนหรือเศษโลหะและพลาสติก
มาสร้างเป็นผลงานนั้น Cragg น าวสัดุเหลือใช้เหล่านั้นมาวางให้เป็นรูปร่างตามท่ีเขาตอ้งการซ่ึง
วิธีการน้ีคล้ายกบังานโมเสก24 (Mosaic) แต่ Cragg จะวางเศษวสัดุไม่ชิดติดกนัมีการเวน้ระยะ
ระหวา่งช้ินพอสมควร ดูโปร่งตาผลงานชุดท่ีสร้างจากเศษพลาสติกจะมีทั้งท่ีติดบนผนงัและท่ีวาง
บนพื้น อีกทั้งเวลาแสดงผลงาน Cragg จะน าวสัดุท่ีตน้แบบมาแสดงเคียงขา้งกบัผลงานดว้ย 
 

                                                           
21The Tate Gallery, Tony Cragg Stack, เขา้ถึงเม่ือ 2 เมษายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.tate.org.uk/art/artworks/cragg-stack-t07428/text-summary 
22เร่ืองเดียวกนั. 
23เร่ืองเดียวกนั. 
24เป็นศิลปะการตกแต่งดว้ยช้ินแกว้หินหรือกระเบ้ืองช้ินเล็ก ๆ ซ่ึงใช้เป็นการตกแต่ง

ภายใน เช่น ภายในมหาวหิาร เทคนิคการสร้างภาพหรือ ลวดลายดว้ยกระจกสี 
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ภาพท่ี 17 Tony Cragg, Blue Moon, 1980 

ท่ีมา: Tony Cragg, Tony Cragg, เขา้ถึงเม่ือ 14มีนาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.tony-
cragg.com 
 

 
 

ภาพท่ี 18 Tony Cragg, Blue Container, 1981 
ท่ีมา:Tony Cragg, Tony Cragg, เขา้ถึงเม่ือ 14 มีนาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.tony-
cragg.com 
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 ผลงาน Britain seen from the North, 1981 (ภาพท่ี 19) เป็นผลงานท่ี Cragg สร้างข้ึนใน
ขณะท่ีไปเยือนประเทศองักฤษ ส าหรับการจดันิทรรศการของเขาท่ี Whitechapel Art Gallery ใน
ลอนดอนระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1981 ผลงานช้ินน้ีสร้างข้ึนจากเศษวสัดุท่ี
เขาไดเ้ก็บรวบรวมมาจากถนนและกองขยะในเวสตล์อนดอนก่อนท่ีจะจดัแสดงนิทรรศการ เป็นคร้ัง
แรกท่ีเขาตอ้งท าการรวบรวมพลาสติกเป็นจ านวนมากเพื่อน ามาใชใ้นการท างานน้ี และท าให้ความ
ใฝ่ฝันเขาท่ีว่าจะขยายลกัษณะของการท างานของเขา ตอนแสดงผลงานช้ินน้ีไดน้ าไปติดกบัผนัง
ผลงานจะประกอบดว้ยองค์ประกอบสองส่วน ส่วนแรกเป็นรูปแผนท่ีของเกาะองักฤษและอีกส่วน
เป็นรูปผูช้ายยืนอยู่ดา้นขา้งรูปแผนท่ี ซ่ึงเป็นภาพตวัเขาเองท่ีก าลงัมองไปท่ีรูปแผนท่ีเกาะองักฤษ
ดว้ยความสงสัยจากสายตาของคนนอก 
 ผลงานช้ินน้ีสะท้อนความรู้สึกไม่มีความสุขของ Cragg เ น่ืองจากอิทธิพลของ
เหตุการณ์ปัญหาความไม่สงบในประเทศองักฤษและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเลวร้ายท่ีเกิดข้ึน
ส่งผลกระทบกบัจิตใจของเขา และท าให้เขารู้สึกไม่มีความสุขท่ีจะกลบัมาประเทศองักฤษในคร้ัง
นั้น ความรู้สึกของภาวะซึมเศร้าน้ีบรรเทาลงบางส่วนดว้ยสีและวสัดุท่ีเขาน าใชส้ร้างผลงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 19 Tony Cragg, Britain seen from the North, 1981  
ท่ีมา: The Tate Gallery, Tony Cragg Britain Seen from the North, เขา้ถึงเม่ือ 2 เมษายน2558, 
เข้าถึงได้จาก http://www.tate.org.uk/art/artworks/cragg-britain-seen-from-the-north-t03347/text-
catalogue-entry 
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 สรุปผลการวิเคราะห์ผลงานศิลปะของ Tony Cragg ในดา้นเน้ือหาแนวความคิด ดา้น
รูปแบบ ดา้นเทคนิคการจดัการกบัวสัดุ 
 Tony Cragg สนใจในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัวตัถุ ปัญหาส่ิงแวดล้อม
เปรียบเทียบวา่ วสัดุจ าพวกพลาสติกก็เหมือนกบัฟอสซิลแห่งยุคสมยัของเรา เน่ืองจากพลาสติกเป็น
วสัดุท่ียอ่ยสลายท่ียาก 
 มีการเลือกวสัดุเหลือใช้ท่ีจะน ามาสร้างเป็นผลงานน าช้ินส่วนวสัดุมาประกอบเป็น
รูปร่างทั้งรูปร่างเรขาคณิต รูปร่างของส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต บางคร้ังก็น าวสัดุท่ีเขาเก็บมาเป็น
ตน้แบบ โดยติดตั้งผลงานบนพื้นห้องหรือไม่ก็ผนังห้อง ถึงแมว้่าจะน าวสัดุท่ีมีความหนามาใช้ก็
ตามแต่ผลงานกลบัมีลกัษณะสองมิติ มีบางผลงานท่ีมีลกัษณะเป็นสามมิติ 
 ผลงานชุด stack รูปทรงของผลงานเป็นลูกบาศก์ขนาดใหญ่ เป็นรูปทรงท่ีเรียบง่าย
เหมือนผลงานกลุ่มมินิมอลอาร์ต (Minimal Art) เป็นผลงานแนวเชิงความคิด เหมือนการส ารวจขุด
คน้ทางธรณีวิทยาหรือโบราญคดี เหมือนกบัชั้นของดินท่ีมีการทบัถมกนั วสัดุท่ีน ามาใช้จะมีความ
หลากหลาย 
 ส่วนผลงานชุดท่ีท าจากเศษพลาสติกนั้นมีวิธีการจดัการท่ีหลายหลาย เช่น น าเศษหรือ
ช้ินส่วนพลาสติกมาจดัวางเป็นรูปร่างต่าง ๆ กนัตามความตอ้งการของ Cragg ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
สถานการณ์ของสังคมท่ีเกิดข้ึนและส่งผลกระทบตอความคิดและความรู้สึกในแต่ละช่วงเวลา 

 2.2.5  Max Frisinger Max Frisinger เป็นศิลปินประเทศเยอรมนั เกิดเม่ือปี ค.ศ. 
1980 ท่ี Bremen ศึกษาศิลปะท่ี Hochschule für bildende Künste ในฮมับูร์ก ปัจจุบนัเขาใชชี้วิตและ
ท างานในกรุงเบอร์ลินและฮมับูร์ก 
 ในฐานะท่ีเป็นนักเก็บของเก่า ของใช้แล้ว ของท่ีถูกทิ้ง Frisinger จะข่ีจกัรยานซ่ึงมี
รถเขน็ท่ีสามารถบรรทุกของไดพ้ว่งทา้ยไปดว้ย เขาจะข่ีจกัรยานอยา่งไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือยผา่นเขา้ไป
ในชุมชนเมืองท่ีเขาอาศยัอยู่ทั้งในเวลากลางวนัและกลางคืน เขาจะเก็บทุกส่ิงทุกอย่างท่ีพบอยู่ตาม
ถนนหรือขา้งทางข้ึนมาส่ิงท่ีเขาเก็บข้ึนมานั้นมนัอาจจะเป็นขยะของใครบางคนหรือจากบริษทัใด
บริษทัหน่ึง ในสตูดิโอของเขาจะเต็มไปดว้ยวสัดุกองใหญ่ซ่ึงของเหล่าน้ีจะเป็นวตัถุดิบส าหรับการ
น ามาสร้างเป็นผลงานศิลปะ 
 ผลงานชุด GRAZIE ของเขาสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 2010 ผลงานในชุด GRAZIE น้ีมี
ดว้ยกนัทั้งหมด 7 ช้ิน ผลงานมีลกัษณะเป็นตูโ้ชวข์นาดใหญ่ (246 x 272.5 x 105 ซม.) แต่ละดา้น
ของตูจ้ะเป็นกระจก ซ่ึงภายในแต่ละตูจ้ะประกอบไปด้วยวสัดุเหลือใช้หลากหลายประเภท เช่น 
โลหะ เศษไม ้ก่ิงไม ้ท่อ ขาโต๊ะ อ่างพลาสติก และเศษวสัดุอ่ืน ๆ เป็นตน้ ซ่ึงวสัดุเหล่าน้ีเป็นวสัดุท่ี
เขาตระเวนเก็บมาจากท่ีต่าง ๆ ในเมืองท่ีเขาอาศยัอยู่ หากสังเกตและพิจาณาให้ดีจะเห็นถึงความ
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สับสนขดัแยง้ความไม่ประสานสัมพนัธ์กนัของวสัดุต่างเหล่านั้นมีทั้งการจดัการอยา่งมีระบบและ
อยา่งไร้ระเบียบปะปนกนัไป 
 ผลงานของเขาแมจ้ะเต็มไปดว้ยความสับสนวุน่วายแต่เม่ือพิจารณาให้ดีจะเห็นถึงการ
จดัการของศิลปินทั้งทางความคิดและเทคนิควิธีการ ผลงานของเขาเม่ือดูผ่าน ๆ จะมีลักษณะ
เหมือนกบัภาพจิตรกรรมนามธรรม ผลงานช้ินท่ีช่ือ Noah’s Ark (CocoRosie) (ภาพท่ี 20) ผลงาน
ช้ินน้ีจะเตม็ไปดว้ยรูปทรงของวสัดุท่ีไม่ค่อยจะมีความสัมพนัธ์กนั จะเห็นการประกอบกนัของวสัดุ
ท่ีมีการซอ้นกนัเป็นชั้น ๆ มีลกัษณะเป็นเส้นตดักนัเป็นช่องเป็นตาราง มีการเวน้ระยะ เวน้ช่องวา่ง  ดู
คลา้ยผลงานของ Piet Mondrian ส่วนผลงานท่ีช่ือ Rising (Yoko Ono) (ภาพท่ี 21) การเลือกวสัดุนั้น
จะเน้นวสัดุท่ีมีรูปร่างและรูปทรงบ่งบอกถึงความเคล่ือนไหว ตลอดจนการจดัวางท่ีเน้นให้เห็นถึง
ลกัษณะของความเคล่ือนไหว 
  

 
 

ภาพท่ี 20 Max Frisinger, Noah's Ark (CocoRosie), 2010 
ท่ีมา: Contemporary Fine Arts, Max Frisinger Noah's Ark (CocoRosie) 2010, เขา้ถึงเม่ือ 14 
มีนาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.cfa-
berlin.com/works/zoomview/3E6685C5DC006BD57A529E8FF09B1E54 
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ภาพท่ี 21 Max Frisinger, Rising (Yoko Ono), 2010 
ท่ีมา: Contemporary Fine Arts, Max Frisinger Rising (Yoko Ono) 2010, เขา้ถึงเม่ือ 14 มีนาคม 
2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.cfa-
berlin.com/works/zoomview/A13CCF754D34DB51CE27318F4FFEA0BE 
 
 เม่ือถูกถามถึงแนวความคิดพฒันาการในการสร้างงาน เขากล่าวสั้น ๆ วา่ “inveni, vidi, 
vici”25 (I found, I saw, I conquered) ผมพบ ผมเห็น ผมพิชิต ผลงานของเขามีความเช่ือมโยงและ
สามารถอา้งอิงไปถึงผลงานศิลปะในยุคก่อนหนา้น้ีท่ีสร้างสรรคจ์ากวสัดุส าเร็จรูปหรือจากขยะเช่น
ผลงานของ Marcel Duchamp และ Jean Tinguely หรือผลงานชุด Accumulations ของ Arman และ
ผลงานชุด Snare Pictures ของ Daniel Spoerri รวมทั้งผลงานของ Joseph Cornell และผลงานกลุ่ม 
Fluxus 
 ถึงผลงานชุดน้ีของเขาซ่ึงอาจดูคลา้ยถงัเก็บขยะขนาดใหญ่อาจจะมีส่วนคลา้ยคลึงกบั
ผลงานศิลปะในยคุก่อนหนา้น้ี แต่ผลงานของเขาก็แสดงใหเ้ห็นถึงสภาพสังคมเมืองโดยทัว่ไปในยุค
สมยัปัจจุบนัซ่ึงเป็นสังคมท่ีเตม็ไปดว้ยการบริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี 
 สรุปผลการวเิคราะห์ผลงานศิลปะของ Max Frisinger ในดา้นเน้ือหาแนวความคิด ดา้น
รูปแบบ ดา้นเทคนิคการจดัการกบัวสัดุ 

                                                           
25วาทะน้ี Frisinger น่าจะดดัแปลงจากวาทะของ Julius Caesar (จูเลียส ซีซาร์) ท่ีว่า 

“veni, vidi, vici” (I came, I saw, I conquered) ฉนัไดม้าถึง ฉนัไดม้าเห็นแลว้ และฉนัก็ไดช้ยัชนะ 
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 ผลงานชุด GRAZIE ของ Frisinger เป็นผลงานแนวเชิงความคิดมีเน้ือหาสาระท่ีแสดง
ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การอุปโภคบริโภคของผูค้นในสังคมเมือง ผลงานดูเหมือนตู้แสดงวตัถุ
ส่ิงของในพิพิธภณัฑ์ แต่แทนท่ีจะเป็นของเก่าในสมยัโบราญซ่ึงมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์กลบั
กลายเป็นของเก่าท่ีไร้ประโยชน์ไร้คุณค่าในสมยัปัจจุบนัวสัดุท่ีน ามาใชมี้ความหลากหลายผลงาน
สามารถบ่งบอกถึงสภาพของเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ของผูค้น การจดัการกับวสัดุนั้น Frisinger 
ไม่ไดท้  าลายเน้ือหาท่ีอยูใ่นตวัวสัดุเพียงแค่น าวสัดุมาจดัวางใหเ้กิดความงามทางรูปทรง 
 2.3  สรุปผลการวิเคราะห์ผลงานศิลปะของศิลปิน จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
ผลงานศิลปะท่ีศิลปินน าวสัดุเหลือใช้จากสังคมเมืองมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะขา้พเจา้ได้
ท าการศึกษาวเิคราะห์ในดา้นต่างดงัน้ี เหตุผลในการเลือกวสัดุ วธีิการจดัการกบัวสัดุ 
 เหตุผลในการเลือกวสัดุศิลปินน าวสัดุมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเน่ืองจาก
วสัดุสามรถกระตุน้เร้าความคิด จินตนาการ ความรู้สึก วสัดุท่ีศิลปินน ามาใชน้ั้นจะมีเร่ืองราวเน้ือหา
สาระท่ีสอดคล้องกับแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน วสัดุนั้น ๆ สามารถสนองตอบต่อ
แนวความคิดและเน้ือหาท่ีตอ้งการจะส่ือศิลปินจะเสนอความจริงแห่งวตัถุจะไม่ไปท าลายเน้ือหา
สาระเดิมท่ีมีอยูใ่นวสัดุ 
 ศิลปินมีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีตอ้งการเสนอความคิดมากกวา่ความงาม
ของรูปทรงและความรู้สึก โดยศิลปินตั้งใจให้ผลงานศิลปะเป็นการประกอบข้ึนของ “สัญญะ” 
มากมาย ท่ีส่ือความหมายโดยตรง (denotation) และความหมายแฝง (connotation) ผา่นทางรูปทรง
ของผลงานและวสัดุท่ีศิลปินน ามาใช้ อีกทั้งศิลปินยงัมีการคดัลอก หยิบยืมรูปแบบ การท าซ ้ า 
ผลงานศิลปะในอดีตหรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ ศิลปินแต่ละคนต่างศึกษาคน้ควา้หรือแสวงหารูปแบบ
และเทคนิควธีิการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาสาระ และมีลกัษณะเฉพาะของแต่
ละบุคคล 
 วิธีการจดัการกบัวสัดุศิลปินใชว้ิธีการท่ีเรียกวา่ Juxtaposition ค าวา่ Juxtaposition แปล
ตามความหมาย คือ การวางติดกนัเพื่อเทียบเคียง หรือการวางขา้ง ๆ กนัเพื่อเปรียบเทียบ เป็นการ
น าเอาของสองส่ิงหรือมากกว่ามาจดัวางเทียบเคียงกนัในองค์ประกอบต่าง ๆ เร่ืองราวนั้นอาจเป็น
เร่ือง เดียวกนั หรือเป็นเร่ืองราวท่ีแตกต่างกนัก็ได ้แต่การน าเร่ืองราวท่ีแตกต่างกนัหรือขดัแยง้กนั
มกัจะให้ความน่าสนใจมากกว่า เพราะสามารถท าให้ผูท่ี้รับชมเกิดความรู้สึก สนใจ ประหลาดใจ 
พิศวง งงงวย หรือ สนุก ขบขนั เกิดรูปลกัษณ์ใหม่ ๆ เกิดความหมายใหม่ ๆ เกิดอารมณ์ความรู้สึก
ใหม่ ๆ ข้ึนมา 
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 สรุปไดว้่าวสัดุเป็นส่ิงส าคญัท่ีก่อให้เกิดแรงบนัดาลใจหรือความบนัดาลใจแก่ศิลปิน 
จากนั้นศิลปินจะใชค้วามคิดและจินตนาการเพื่อคน้หารูปทรงของผลงานศิลปะ อีกทั้งวสัดุยงัเป็น
ตวัก าหนดแนวความคิด รูปแบบวธีิการ  
 
ตารางท่ี 1 ตารางการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลงานศิลปะของศิลปิน 

ศิลปิน แนวความคิด เน้ือหา รูปแบบ เทคนิค 
ชลูด น่ิมเสมอ 1. ความผกูพนั

ระหวา่งวิญญาณ
ของวตัถุ กบั

วญิญาณของผูค้น 
2. ความสัมพนัธ์
ระหวา่งมนุษย์
กบัส่ิงแวดลอ้ม
ในวถีิชีวติชนบท

ไทย 

1. ภาพแวดลอ้ม
และวถีิชีวติ
ชนบทไทย

วฒันธรรมชนบท
ท่ีก าลงั

เปล่ียนแปลงไป
ตามกระแสของ
ความเจริญของ

เมือง 

ผลงานมีลกัษณะ
เป็นงาน 3 มิติ 

Assemblage 
1. น าวสัดุต่าง
ประเภทกนัแต่
น ามาประกอบ
กนัใหมี้ความ
เก่ียวเน่ือง
สัมพนัธ์กนั 

มณเฑียร บุญมา 1. คุณค่าและ
ความงามในวตัถุ
ต่างๆ ทั้งในแง่
กายภาพและ
ความหมาย 

2. การใหส้ัญญะ
และความหมาย
ทางนามธรรมกบั
วสัดุท่ีน ามาใช้
สร้างสรรค ์

1. เร่ืองของวถีิ
ชีวติ วฒันธรรม 
ส่ิงแวดลอ้ม 

สังคม 
วถีิวฒันธรรม 
มานุษยวทิยา 
สังคมวทิยา 

ประวติัศาสตร์
ความเป็น
เฉพาะถ่ิน 

ผลงานมีลกัษณะ
เป็นงาน 3 มิติ 

Assemblage 
1. น าวสัดุ

ประเภทเดียวกนั
และ 

มีความเก่ียวเน่ือง
สัมพนัธ์กนัมา
ประกอบกนั 

2. น าวสัดุต่าง
ประเภทเดียวกนั

แต่ 
มีความเก่ียวเน่ือง
สัมพนัธ์กนัมา
ประกอบกนั 
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ตารางท่ี 1 ตารางการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลงานศิลปะของศิลปิน(ต่อ) 
ศิลปิน แนวความคิด เน้ือหา รูปแบบ เทคนิค 
Robert 

Rauschenberg 
1. แสดงออก
ทางโลก

ภายนอกซ่ึง
เป็นเร่ืองราวท่ี
ยงัคงผกูพนักบั

ภาวะ
ส่ิงแวดลอ้ม

ของสังคมแบบ
ชีวติในเมือง
สะทอ้นสังคม

บริโภค 

1. การบริโภค
ของผูค้นใน

สังคม 

ผลงานมี
ลกัษณะเป็น
งาน 2 และ 3 

มิติ 

Assemblage 
1. น าวสัดุประเภทเดียวกนั

และ 
มีความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์

กนัมาประกอบกนั 

Tony Cragg 1. คน้หา
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูค้น
และโลกวสัดุ 

1. 
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งมนุษย์

กบัวตัถุ 

ผลงานมี
ลกัษณะเป็น
งาน 2 และ 3 

มิติ 

Assemblage 
1. น าวสัดุประเภทเดียวกนั

และ 
มีความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์

กนัมาประกอบกนั 
Max Frisinger 1. สภาพสังคม

เมือง
โดยทัว่ไปใน

ยคุสมยั
ปัจจุบนัซ่ึงเป็น
สังคมท่ีเตม็ไป

ดว้ยการ
บริโภค 

1. การบริโภค
ของผูค้นใน

สังคม 

ผลงานมี
ลกัษณะเป็น
งาน 3 มิติ 

Assemblage 
1. น าวสัดุต่างประเภทกนั

และ 
ไม่มีความเก่ียวเน่ือง

สัมพนัธ์กนัมาประกอบกนั 
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บทที ่3 

 
การพฒันาและการสร้างสรรค์ผลงาน 

 
การสังเคราะห์ข้อมูล 
 ขา้พเจา้ไดน้ าเอาความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาวิเคราะห์ผลงานศิลปินและขอ้มูลดา้นต่าง ๆ 
มาประมวลเป็นแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของขา้พเจา้ดงัน้ี 
 ด้านแนวความคิด แสดงออกถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคมเมือง ทั้ง
ทางดา้นกายภาพและดา้นจิตใจ ในดา้นกายภาพแสดงถึงความไม่สมบูรณ์แบบ และแสดงถึงสภาวะ
จิตใจของผูค้นเหล่านั้น เช่น จิตใจท่ีสับสน วา้เหว ่เปล่ียวเหงา แปลกแยก จิตใจเปราะบาง ชีวิตไม่มี
ความหมายไร้คุณค่า ฯลฯ 
 ดา้นรูปแบบ ผลงานท่ีสร้างจากวสัดุส าเร็จรูปและวสัดุเหลือใชจ้ากสังคมเมือง ซ่ึงวสัดุ
ท่ีจะน ามาใชส้ร้างผลงานจะตอ้งมีเน้ือหาเร่ืองราวเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กบัแนวความคิดและจะตอ้งเป็น
วสัดุท่ีจะสามารถถ่ายทอดความคิดของขา้พเจา้ได้ ขา้พเจา้ได้ท าความเขา้ใจกบัเน้ือหาสาระและ
ความหมายท่ีซ่อนอยู่ในวสัดุท่ีขา้พเจา้เลือกใช้ ขา้พเจา้น าคุณลกัษณะต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นวสัดุไม่ว่าจะ
เป็นคุณลกัษณะทางรูปธรรมหรือนามธรรมมาเป็นสาระส าคญัเพื่อคน้หารูปทรง (Art Form) ท่ีมี
เน้ือหาเร่ืองราวและมีความสัมพนัธ์กบัวสัดุท่ีขา้พเจา้น ามาใช้ ตลอดจนวิธีการน าเสนอท่ีสามารถ
ตอบสนองกบัความตอ้งการของขา้พเจา้ 
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ภาพท่ี 22 การสังเคราะห์ผลงานชุดวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 1 
 

 
ภาพท่ี 23 การสังเคราะห์ผลงานชุดวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 2 
 

การแสดงสภาพสังคมเมือง
โดยทัว่ไปในยคุสมยั

ปัจจุบนัซ่ึงเป็นสังคมท่ีเตม็
ไปดว้ยการบริโภคของ 
Max Frisinger + การน า

วสัดุประเภทเดียวกนัและมี
ความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนั
มาประกอบกนัของ Tony 

Cragg 

ภาพร่าง ผลงาน 

การแสดงออกทางโลกภายนอก
ซ่ึงเป็นเร่ืองราวท่ียงัคงผกูพนักบั
ภาวะส่ิงแวดลอ้มของสงัคมแบบ

ชีวิตในเมืองสะทอ้นสงัคม
บริโภคของ Robert 

Rauschenberg + การแสกงสภาพ
สงัคมเมืองโดยทัว่ไปในยุคสมยั
ปัจจุบนัซ่ึงเป็นสงัคมท่ีเตม็ไป
ดว้ยการบริโภคของ Max 

Frisinger 

ภาพร่าง ผลงาน 
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ภาพท่ี 24 การสังเคราะห์ผลงานชุดวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 3 
 

 
ภาพท่ี 25 การสังเคราะห์ผลงานชุดวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 4 
 
 
 
 
 

การใหสั้ญญะและ
ความหมายทางนามธรรม

กบัวสัดุท่ีน ามาใช้
สร้างสรรคข์อง มณเฑียร 
บุญมา + การน าวสัดุ
ประเภทเดียวกนัและมี

ความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนั
มาประกอบกนัของ Robert 

Rauschenberg 

ภาพร่าง ผลงาน 

การน าวสัดุต่างประเภทกนัแต่
น ามาประกอบกนัใหมี้ความ
เก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนัของ ชลูด 
น่ิมเสมอ + การการใหส้ญัญะ

และความหมายทางนามธรรมกบั
วสัดุท่ีน ามาใชส้ร้างสรรคข์อง 
มณเฑียร บุญมา + แสดงสภาพ
สงัคมเมืองโดยทัว่ไปในยุคสมยั
ปัจจุบนัซ่ึงเป็นสงัคมท่ีเตม็ไป
ดว้ยการบริโภคของ Max 

Frisinger 

ภาพร่าง ผลงาน 
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การสร้างสรรค์ผลงาน 
 โดยทัว่ไปการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้น ศิลปินจะตอ้งแสวงหาแรงบนัดาลใจเพื่อ
กระตุน้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงแรงบนัดาลใจน้ีอาจเกิดจากจินตนาการหรือประสบการณ์
ส่วนบุคคล ส าหรับการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของขา้พเจา้นั้นเป็นการสร้างสรรคท่ี์เร่ิมตน้จากวสัดุ
ส าเร็จรูปและวสัดุเหลือใช้ ซ่ึงวสัดุเหล่าน้ีจะมีคุณสมบติัและคุณลกัษณะทั้งทางรูปธรรมภายนอก
และนามธรรมภายในท่ีอยูใ่นตวัวสัดุวสัดุท่ีขา้พเจา้เลือกใช้จะเป็นวสัดุท่ีมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์
กบัแนวความคิดของขา้พเจา้ วสัดุจึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมาก เพราะวสัดุจะเป็นตวักระตุน้ให้
ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจ เกิดความคิด เกิดจินตนาการอีกทั้ งวสัดุจะเป็นส่ิงท่ีก าหนดเน้ือหา
แนวความคิด รูปแบบ เทคนิควธีิการ ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ (ภาพท่ี 26) 

 

 
 
ภาพท่ี 26 ภาพแผนภูมิแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งวสัดุ แรงบนัดาลใจ ความคิดจินตนาการ  

แนวความคิด เน้ือหาเร่ืองราว รูปแบบของผลงาน วธีิการจดัการ 
 
 
 
 
 
 

วสัดุ 

แรง
บนัดาลใจ 

ความคิด
จินตนาการ 

เน้ือหา
เร่ืองราว 

แนวความคิด 

รูปแบบ
ของผลงาน 

วิธีการ
จดัการ 
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 เม่ือขา้พเจา้เกิดภาพในความคิดเกิดภาพในจินตนาการแล้วขา้พเจา้จึงท าการร่างภาพ
เหล่านั้นให้ปรากฏข้ึนมา อีกทั้งขา้พเจา้ยงัท าการคน้ควา้หาขอ้มูลและความรู้เพื่อให้แนวความคิด
ของขา้พเจา้มีเหตุผล มีความสมบูรณ์เม่ือไดภ้าพร่างแลว้จึงท าการสร้างสรรคผ์ลงานจริงซ่ึงสามารถ
สรุปเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของขา้พเจา้ไดค้ร่าว ๆ ไดด้งัภาพแผนภูมิน้ี (ภาพท่ี 
27) 
 

 
 
ภาพท่ี 27 ภาพแผนภูมิกระบวนการสร้างสรรค ์
 
 การสร้างสรรค์ผลงานในคร้ังน้ีขา้พเจา้ไดน้ าผลงานท่ีขา้พเจา้เคยสร้างสรรค์ (ภาพท่ี 
28) มาเป็นตน้แบบในการพฒันารูปทรงให้มีเร่ืองราวเน้ือหา และมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัวสัดุ
อุปกรณ์ตลอดจนเคร่ืองมือต่าง ๆ วสัดุท่ีข้าพเจ้าน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือของช่างก่อสร้างอาคาร
บา้นเรือน ท าให้ขา้พเจา้คิดถึงรูปร่าง รูปทรง ตลอดจนโครงสร้างของบา้น ขา้พเจา้จึงไดท้  าการร่าง
ภาพข้ึนมาชุดหน่ึงเพื่อคน้หารูปทรงทางความคิด 
 

วสัดุส่ิงของ
เหลือใช้

แรงบนัดาล
ใจ 

จินตนาการ
ความคิด
สร้างสรรค ์

ภาพร่างใน
ความคิด 
ภาพร่างใน

ใจ 

คน้ควา้หา
ขอ้มูล
ความรู้ 

ภาพร่างใน
กระดาษ 

แบบจ าลอง 

สร้างสรรค์
ผลงานจริง 
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ภาพท่ี 28 ผลงานท่ีน ามาพฒันาและสร้างสรรคผ์ลงานชุดวทิยานิพนธ์ 
 
 ขา้พเจา้มีความสนใจในรูปร่างรูปทรงของ “บ้าน” ความหมายของค าว่า บ้าน ตาม
พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตสถาน บา้น หมายถึง ท่ีอยูอ่าศยั ส่ิงปลูกสร้างส าหรับเป็นท่ีอาศยั เช่น 
บ้านพักตากอากาศ บ้านเช่า โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างส าหรับใช้เป็นท่ีอาศัยซ่ึงมีเจ้าบ้าน
ครอบครอง บา้นเป็นท่ีอยูอ่าศยัของมนุษยใ์หค้วามรัก ความอบอุ่น ความปลอดภยั เป็นศูนยร์วมของ
สมาชิกทุกคนในครอบครัวท่ีจะใชชี้วติร่วมกนัอยา่งมีความสุขและมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
 บา้นเป็นมรดกทางวฒันธรรมทุกชีวิตเกิดมายอ่มมี บา้น เป็นจุดเร่ิมตน้ จากอดีตจนถึง
ปัจจุบนั บา้น เป็นหลกัฐานช้ินส าคญัยิ่งในการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มชนแต่ละพวก 
แต่ละถ่ินฐาน รวมถึงการศึกษาทางประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของมนุษย ์บา้น คือการบอกเล่า
ความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพฒันาการในการด ารงชีพของมนุษย ์บา้น ท่ีอยูอ่าศยัหน่ึงในปัจจยัส่ี 
ซ่ึงมีความจ าเป็นส าหรับมนุษย ์และบ่งบอกถึงความมัน่คง บา้นคือวิมาน บา้นเป็นทุกอย่างแห่ง
ความสุข 
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 ขา้พเจา้ใช้รูปร่างรูปทรงบา้นเป็นตวัแทนของวิถีชีวิตของผูค้นและสภาพสังคมไทยท่ี
ผ่านมาในมุมมองและทศันคติของขา้พเจา้เป็นสังคมท่ีไม่ค่อยจะมีความมัน่คง ไม่แข็งแรง และ
เปราะบาง ขา้พเจา้จึงไดไ้ปบนัทึกภาพโครงสร้างของส่ิงก่อสร้าง เช่น บา้นตามสถานท่ีต่าง ๆ (ภาพ
ท่ี 29 และ 30) เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการร่างภาพในความคิด 
 

 
 

ภาพท่ี 29 ขอ้มูลท่ีในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 31 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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 หลงัจากท่ีขา้พเจา้ไดร้วบรวมขอ้มูล ท าการศึกษาขอ้มูล และเม่ือเกิดภาพในความคิดข้ึน
มาแล้ว ข้าพเจา้จึงท าการร่างภาพในความคิดข้ึนมา (ภาพท่ี 31 และ 32) อีกทั้งขา้พเจา้ยงัได้ท า
แบบจ าลองข้ึนมา (ภาพท่ี 33) 
 

 
 
ภาพท่ี 31 ภาพร่างผลงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 32 ภาพร่างผลงาน 
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ภาพท่ี 33 แบบจ าลองผลงาน 
 
 เม่ือไดภ้าพร่างแลว้ ขา้พเจา้จึงไดส้ร้างสรรคผ์ลงานจริง โดยน าเอาวสัดุท่ีขา้พเจา้คิดวา่มี
ความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัแนวความคิด มาทดลองประกอบกนัใหมี้ลกัษณะใกลเ้คียงกบัภาพร่าง 
(ภาพท่ี 34 และ 35) หลงัจากท่ีประกอบเสร็จเรียบร้อยแลว้จึงน าผลงานท่ีสร้างสรรคน์ั้นไปติดตั้ง 
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ภาพท่ี 34 ขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงานชุดวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 3 ช้ินท่ี 3 
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ภาพท่ี 35 ขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงานชุดวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 3 ช้ินท่ี 4 
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บทที ่4 

 
ผลงานสร้างสรรค์ชุดวทิยานิพนธ์ 

 
 การวจิยัและสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของขา้พเจา้มีจุดเร่ิมตน้จากวสัดุเหลือใชจ้ากสังคม
เมือง ข้าพเจ้ามีความสนใจในรูปร่างลักษณะของโครงสร้างและหน้าท่ีใช้สอยของเคร่ืองไม้
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตวั วสัดุส่ิงของและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้แต่ละชนิดนอกจากจะมี
รูปร่างลกัษณะทางกายภาพภายนอกท่ีบ่งบอกถึงหนา้ท่ีและประโยชน์ใชส้อยแลว้ ส่ิงของเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้หล่านั้นยงัสะทอ้นให้เห็นสภาพชีวิตของผูค้นท่ีเก่ียวขอ้งอีกดว้ย ขา้พเจา้จึงน าวสัดุส่ิงของ
เหล่าน้ีมาสร้างเป็นผลงานศิลปะ 
 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของขา้พเจา้นั้นเกิดข้ึนจากการเขา้ไปจดัการกบัลกัษณะ
ทางกายภาพของวสัดุ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้เช่น โครงสร้าง รูปร่างรูปทรงขนาดสัดส่วน น ้ าหนกั เป็น
ตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นเง่ือนไขและปัจจยัท่ีก าหนดให้เกิดรูปทรงของผลงานศิลปะ (Art Form) แต่ละ
ช้ินของขา้พเจา้ ดงันั้นผลงานศิลปะของขา้พเจา้อาจจะไม่เหมือนกบัภาพร่างท่ีร่างข้ึนเพื่อศึกษาและ
คน้หารูปทรงของผลงานแต่อยา่งใด 
 รูปทรงของผลงานเกิดข้ึนจากการประกอบกนัระหวา่งวสัดุแต่ละช้ินให้เกิดเป็นรูปทรง
ท่ีเป็นสามารถแสดงความคิด ความรู้สึกของข้าพเจ้า รวมทั้งการหาความเป็นไปได้ของการจดั
ประกอบประสานกันระหว่างวสัดุนั้น ๆ รูปแบบและเทคนิคของการสร้างสรรค์ผลงานจึงไม่มี
รูปแบบท่ีตายตวั แต่จะเปล่ียนไปตามคุณสมบติัเฉพาะของวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
 ในระหวา่งสร้างสรรค์ผลงานขา้พเจา้มีความรู้สึกพอใจและต่ืนเตน้กบัประสบการณ์ท่ี
ได้รับ ต้องศึกษาค้นควา้หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อสร้างความ
เก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์ระหว่างกนัของวสัดุเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เพื่อให้ผลงานศิลปะของขา้พเจา้
สามารถแสดงความคิดความหมาย อารมณ์ความรู้สึกท่ีขา้พเจา้ตอ้งการ 
 
ผลงานชุดวทิยานิพนธ์ชุดที ่1 แผ่นไม้อดั 
 ผลงานชุดท่ี 1 ช้ินท่ี 1 (ภาพท่ี 36) รูปท่ีปรากฏให้เห็นนั้น ขา้พเจา้น ารูปเคร่ืองหมาย
การคา้ของสินคา้บริโภคอุปโภคซ่ึงพบเห็นไดใ้นสังคมเมือง น ารูปเหล่านั้นมาจดัวางองค์ประกอบ
โดยใชโ้ปรแกรมตกแต่งภาพ Adobe Photoshop ภาพท่ีขา้พเจา้ท าข้ึนมานั้นเป็นภาพขาว - ด า (ภาพท่ี 
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37) หลงัจากไดภ้าพท่ีขา้พเจา้ตอ้งการแลว้จึงพิมพอ์อกมา ขา้พเจา้น าภาพเหล่านัน่ไปถ่ายเอกสารลง
บนแผน่ใสแลว้น ามาฉายภาพลงบนแผน่ไมอ้ดัเก่า ๆ ท่ีขา้พเจา้เก็บมา แผน่ไมอ้ดัน้ีมีรูปร่างลกัษณะ
เป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ ซ่ึงมีร่องรอยผ่านการใช้งานมาแลว้ เสร็จแลว้จึงระบายสีทีละชั้น จากสีขาว สี
แดง สีส้ม สีเหลือง โดยแต่ละสีจะมีรูปท่ีไม่เหมือนกัน เกิดการทบัซ้อนกัน หลังจากนั้นจึงน า
กระดาษรูปวงกลมมาปะติดลงไปเป็นชั้นสุดทา้ย 
 ลกัษณะของผลงาน เป็นงาน 2 มิติ เทคนิควธีิการ ระบายสีและปะติดกระดาษ 
 

 
 

ภาพท่ี 36 ผลงานชุดวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 1 ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 37 ภาพท่ีออกแบบดว้ยโปรแกรมตกแต่งภาพ Adobe Photoshop 
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 ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 1 ช้ินท่ี 2 และ 3 (ภาพท่ี 38 และ 39)ขา้พเจา้น าแผน่ไมอ้ดั
เก่าท่ีขา้พเจา้เก็บมาอีกเช่นกนัแต่แผน่ไมอ้ดัจะมีรูปร่างท่ีอิสระ ขา้พเจา้น าภาพของท่ีขา้พเจา้ เม่ือร่าง
เสร็จแลว้จึงระบายสีเพียงสีขาวเท่านั้น จากนั้นขา้พเจา้เจาะรูท่ีแผ่นไมอ้ดัคลา้ยกบัการปรุกระดาษ 
กระดาษไข ดว้ยเข็มหรือเหล็กแหลมในงานจิตรกรรมไทยประเพณี โดยเจาะรูให้เป็นรูปร่างของ
เคร่ืองหมายการคา้ของสินคา้ต่าง ๆ ท่ีสะทอ้นความเป็นสังคมเมือง ลกัษณะผลงาน เป็นงาน 2 มิติ
เทคนิควธีิการ ระบายสีและเจาะรู 

 

 
 

ภาพท่ี 38 ผลงานชุดวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 1 ช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 39 ผลงานชุดวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 1 ช้ินท่ี 3 
 
ผลงานชุดวทิยานิพนธ์ชุดที ่2 เคร่ืองเรือน 
 ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 2 ช้ินท่ี 1 (ภาพท่ี 40)ขา้พเจา้น าโครงของเกา้อ้ีพบัและท่ี
ตากผา้ท่ีผูค้นทิ้งแลว้มาประกอบเขา้ มาประกอบกนัให้เกิดเป็นรูปทรงใหม่ท่ีแปลกออกไปจากเดิม 
ขา้พเจา้มีความตอ้งการท่ีจะหาความเป็นไปได้ในการประกอบเฟอร์นิเจอร์เหล่าน้ีว่าจะสามารถ
ประกอบรูปทรงใดไดบ้า้งน าวสัดุมาประกอบเขา้ดว้ยกนั ใชเ้ส้นของโครงเกา้อ้ีพบัและท่ีตากผา้มา
จดัวางองคป์ระกอบให้เกิดจงัหวะของความเคล่ือนไหว สับสน วุ่นวาย สะทอ้นสภาพวิถีชีวิตของ
สังคมเมืองลกัษณะผลงาน เป็นงาน 3 มิติเทคนิควธีิการ การประกอบกนัของวสัดุ 
 ขา้พเจา้น าเอาท่ีตากเส้ือผา้และเกา้อ้ีมาจดัวางโครงสร้างรูปทรง 3 มิติ รูปแบบต่าง ๆ ซ่ึง
สามารถสร้างสรรคใ์หเ้กิดข้ึนไดจ้ากวสัดุส าเร็จ เป็นการอธิบายมุมมองของขา้พเจา้ท่ีมีต่อธรรมชาติ
และเน้ือหาของวสัดุ เป็นการท าความเข้าใจและค้นหาสัจธรรมท่ีซุกซ่อนอยู่ภายใน ตลอดจน
กระบวนการปรับเปล่ียนวสัดุส าเร็จรูปให้กลายเป็นผลงานศิลปะ วสัดุเป็นปัจจยัในการก าหนด
เทคนิคกรรมวธีิและรูปทรงของผลงานผลงานชุดน้ีเนน้ความงามขององคป์ระกอบ 
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ภาพท่ี 40 ผลงานชุดวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 2 ช้ินท่ี 1 
 
ผลงานชุดวทิยานิพนธ์ชุดที ่3 ตลบัเมตร 
 ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 3 ช้ินท่ี 1, 2, 3 และ 4 (ภาพท่ี 41, 42, 43 และ 44) ผลงาน
ในชุดน้ีเกิดจากการน าผลงานท่ีข้าพเจา้ได้เคยทดลองน าเคร่ืองไม้เคร่ืองมือของช่างก่อสร้างมา
ประกอบกนัเป็นผลงานโดยน ามาพฒันารูปทรงให้มีความหมายท่ีสัมพนัธ์กบัวสัดุท่ีใช้ รูปทรงท่ี
ขา้พเจา้น ามาใชน้ั้น ขา้พเจา้นึกถึงรูปทรงโครงสร้างของบา้น รูปทรงของส่ิงก่อสร้าง ขา้พเจา้จึงท า
การร่างภาพของความคิดใหป้รากฏออกมาจ านวนชุดหน่ึง 
 หลงัจากท่ีขา้พเจา้ไดภ้าพร่างแลว้ ขา้พเจา้พยามยามหาวสัดุท่ีจะน ามาใช้ในการสร้าง
ผลงาน ขา้พเจา้บงัเอิญไปพบกบัตลบัเมตรท่ีเสียแลว้และถูกทิ้งอยูท่ี่กองเศษวสัดุในบริเวณสถานท่ี
ก่อสร้าง ขา้พเจา้จึงเดินเขา้ไปดู และไดย้นืคิดพิจารณาและพบวา่เส้นตลบัเมตรนั้นน่าจะเป็นวสัดุท่ีมี
ความเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าจึงได้เก็บตลับเมตรท่ีเสียนั้นมา
ทดลองประกอบสร้างเป็นผลงานข้ึนมาช้ินหน่ึงขา้พเจา้รู้สึกพึงพอใจในผลงานขา้พเจา้จึงท าการ
รวบรวมสะสมตลบัเมตรท่ีเสียแลว้จากท่ีต่าง ๆ ท่ีขา้พเจา้พบเพื่อน ามาเป็นวสัดุในการสร้างสรรค์
ผลงานชุดน้ี 
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 ผลงานในชุดน้ีเป็นการสร้างสรรคท่ี์เร่ิมตน้จากวสัดุตลบัเมตรท่ีขา้พเจา้น าใชน้ั้นจะเป็น
ปัจจยัในการก าหนดกรรมวธีิและรูปทรงสุดทา้ยของผลงาน 
 ตลับเมตรนั้นมีหน้าท่ีหรือประโยชน์ใช้สอยในการวดัความยาวของส่ิงต่าง ๆ เป็น
เคร่ืองมือท่ีช่างส่วนใหญ่จะตอ้งมี ไม่วา่จะเป็นช่างไม ้ช่างปูน ช่างท่ีท าเคร่ืองเรือน เป็นตน้ เน่ืองจาก
ตลบัเมตรมีความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กบัรูปร่างในภาพร่างผลงานของขา้พเจา้ อีกทั้งเส้นตลบัเมตรมี
ลกัษณะเป็นเส้น ซ่ึงเส้นนบัว่าเป็นทศันธาตุทางศิลปะ (Elements of Art) อย่างหน่ึง เส้นหลาย ๆ 
เส้นเม่ือน ามาประกอบกนัก่อใหเ้กิดรูปร่างหรือรูปทรงท่ีมีความหมายข้ึนมาได ้
 ในผลงานชุดน้ีขา้พเจา้ได้น าตลบัเมตรท่ีเสียแลว้ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีถูกทิ้งไร้คุณค่า น ามนั
กลบัมาเยียวยาและให้ชีวิตใหม่เป็นวสัดุในการสร้างผลงานศิลปะ เป็นการให้คุณค่าใหม่และเป็น
การร าลึกถึงคุณค่าเดิมท่ีเคยมีอยู่น าเส้นตลับเมตรมาประกอบกันเป็นรูปร่างของโครงสร้าง
ส่ิงก่อสร้างคลา้ย ๆ วา่จะเป็นบา้น เป็นบา้นท่ีดูไม่มัน่คงแขง็แรง ไม่สมบูรณ์แบบ แสดงลกัษณะของ
ความไม่มัน่คงแข็งแรง ผลงานในชุดน้ีมีลกัษณะ 2 มิติ มีการจดัวางทิศทางและจงัหวะของเส้นให้มี
ลกัษณะท่ีดูสับสน ยุง่ ๆ วุน่วาย ไม่สงบ 
 

 
 
ภาพท่ี 41 ผลงานชุดวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 3 ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 42 ผลงานชุดวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 3 ช้ินท่ี 2 
 
 ผลงานชุดน้ีเป็นการสร้างสรรคโ์ดยเร่ิมตน้จากวสัดุ คุณสมบติัและคุณลกัษณะของวสัดุ
เป็นตัวก าหนดเทคนิควิธีการ การติดตั้ งผลงานมีส่วนท าให้ผลงานมีความน่าสนใจ กล่าวคือ 
เน่ืองจากการท่ีวสัดุอย่างเส้นตลบัเมตรมีความยืดหยุ่น อ่อนตวั บิดงอและหักพบัได ้ท าให้รูปทรง
ของผลงานในขั้นตอนสุดทา้ยไม่เป็นไปตามท่ีขา้พเจา้ตั้งใจ แต่กลบัท าให้ผลงานสามารถแสดง
เน้ือหาสาระท่ีสอดรับกบัแนวความคิดของขา้พเจา้เป็นอยา่งมาก การท างานสร้างสรรคชุ์ดน้ีขา้พเจา้
พบว่าเป็นการสร้างสรรค์ท่ียึดหลกัการ “สัจจะต่อวสัดุ” (Truth to Material) นัน่คือเป็นการใช้
ธรรมชาติท่ีแทจ้ริงของวสัดุท่ีมีคุณลกัษณะพิเศษเฉพาะตวัมาผสมผสานกบัความคิดในการก าหนด
รูปแบบ 
 ผลงานชุดน้ีมีลกัษณะของการลวงกบัความจริง การสร้างมิติความลึกต้ืนใกลไ้กลดว้ย
วสัดุทีมีลกัษณะเป็นเส้น เกิดภาวะของความยอ้ยแยง้กนัระหว่างจิตรกรรมลวงตาแบบสองมิติกบั
วสัดุจริง 
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ภาพท่ี 43 ผลงานชุดวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 3 ช้ินท่ี 3 
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ภาพท่ี 44 ผลงานชุดวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 3 ช้ินท่ี 4 
 
ผลงานชุดวทิยานิพนธ์ชุดที ่4 อุปกรณ์ท าความสะอาด 
 ผลงานชุดวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 4 ช้ินท่ี 1 และ 2 (ภาพท่ี 45 และ 46) หลงัจากผลงานในชุด
ตลบัเมตรแล้ว ขา้พเจา้ได้เปล่ียนไปใช้วสัดุอ่ืนท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นเหมือนกบัเส้นตลบัเมตร โดย
เปล่ียนมาเป็นเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือท าความสะอาด และเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือก่อสร้าง ขา้พเจา้น าอุปกรณ์
ต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นดา้มมายึดมาประกอบกนัเป็นโครงสร้างท่ีดูคล้ายบา้นเช่นเดียวกบัชุดตลบั
เมตร 
 จากผลงานท่ีมีลกัษณะสองมิติขา้พเจา้ไดป้รับเปล่ียนให้เป็นผลงานงานสามมิติ การ
น าเสนอผลงานในชุดน้ีข้าพเจ้าท าการแขวนผลงานให้ห้อยลงมาจากเพดานด้วยเชือก เปรียบ
เหมือนกบัชีวิตท่ีแขวนอยู่กบัเส้นดา้ยแห่งชะตากรรมขา้พเจา้พยายามให้ผลงานของขา้พเจา้เจือไป
ดว้ยอารมณ์ท่ีเปล่ียวเหงาของคนเมืองท่ีจากไกลจากบา้นเกิด 
 ผลงานชุดท่ีน าอุปกรณ์เคร่ืองใช้ท าความสะอาดมาใช้ในการสร้างสรรค์นั้น วสัดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ถูกน ามาประกอบกนัเป็นโครงสร้าง ขา้พเจา้ท าการยึดวสัดุแต่ละช้ินให้ติดกนัโดย
การมดั การผกู และน ามาประกอบกนัให้เป็นรูปทรงท่ีดูเหมือนบา้น ถูกจดัวางให้อยูอ่ยา่งโดดเด่ียว
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ในห้อง ในพื้นท่ีจดัแสดง ขา้พเจา้ตอ้งการแสดงออกถึงภาวะท่ีโดดเด่ียว ไร้ซ่ึงการเหลียวแล ดูเงียบ
เหงา เศร้า 
 ขา้พเจา้ยงัคงเลือกท่ีจะใชว้สัดุเหลือใช ้ประเภทขา้วของเคร่ืองใชใ้นบา้นเป็นหลกั อาทิ
เช่น ไมก้วาด ไมถู้พื้น กระป๋องน ้า เป็นตน้ วสัดุเหล่าน้ีถูกออกแบบเพื่อประโยชน์ในการใชง้านเป็น
ส าคัญ มีสีสันท่ีฉูดฉาด มีรูปลักษณ์ท่ีเรียบง่าย ผลิตด้วยระบบอุตสาหกรรม และเป็นท่ีนิยม
แพร่หลายในสังคมเมืองไทยโดยทัว่ไป อุปกรณ์เคร่ืองใช้ในบ้านเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของ
วฒันธรรมเมือง สะทอ้นวถีิชีวติคนท างาน สะทอ้นภาพลกัษณ์ของสังคมเมือง 
 ในผลงานชุดน้ีขา้พเจา้ตอ้งการสะทอ้นชีวิตของผูท่ี้มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสัดุหรือวตัถุ
เหล่าน้ีซ่ึงเป็นชีวิตของผูท่ี้จากถ่ินฐานบา้นเกิดซ่ึงมีปัญหาร่วมอย่างส าคญัคือ ภาวะโดดเด่ียวแปลก
แยกในสังคมซ่ึงเป็นท่ีมาของความรู้สึกอา้งวา้ง และความหวาดหวัน่ใจในความไม่มัน่คงของชีวติ 
 แน่นอนวา่คนเหล่าน้ีไม่มีหลกัประกนัทางการงาน เช่น อาจถูกเลิกจา้งเม่ือใดก็ได ้ เม่ือ
รู้สึกไม่เป็นส่วนหน่ึงของสภาพแวดล้อม ก็โหยหาความเขา้ใจและเห็นใจ แต่ก็จ  าเป็นตอ้งปลุก
ปลอบใจตนใหย้นืหยดัสู้งานเพื่อสร้างเน้ือสร้างตวัใหเ้ทียมหนา้เทียมตาคนอ่ืน 
 

 
 
ภาพท่ี 45 ผลงานชุดวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 4 ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 46 ผลงานชุดวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 4 ช้ินท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ตารางการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลงานสร้างสรรคชุ์ดวทิยานิพนธ์ 
ผลงานชุด
วทิยานิพนธ์ 

แนวความคิด เร่ืองราวเน้ือหา เทคนิควธีิการ ลกัษณะของ
ผลงาน 

ชุดท่ี 1 วถีิชีวติความ
เป็นอยูข่องคนใน
สังคมเมือง ทั้ง
ทางดา้นกายภาพ
และดา้นจิตใจ 

แสดงสภาวะและ
อารมณ์

ความรู้สึกของ
ขา้พเจา้ท่ีมีต่อวถีิ
ชีวติของผูค้นใน
สังคมเมือง 

ระบายสีและปะ
ติดกระดาษบน
วสัดุส่ิงของเหลือ
ใชจ้ากสังคม

เมือง 
 

เป็นงาน 2 มิติ 

ชุดท่ี 2 วถีิชีวติความ
เป็นอยูข่องคนใน
สังคมเมือง ทั้ง
ทางดา้นกายภาพ
และดา้นจิตใจ 

แสดงสภาวะและ
อารมณ์

ความรู้สึกของ
ขา้พเจา้ท่ีมีต่อวถีิ
ชีวติของผูค้นใน
สังคมเมือง 

น าวสัดุ ส่ิงของ
เหลือใชจ้าก
สังคมเมืองมา
ประกอบกนั 

เป็นงาน 3 มิติ 

ชุดท่ี 3 วถีิชีวติความ
เป็นอยูข่องคนใน
สังคมเมือง ทั้ง
ทางดา้นกายภาพ
และดา้นจิตใจ 

แสดงสภาวะและ
อารมณ์

ความรู้สึกของ
ขา้พเจา้ท่ีมีต่อวถีิ
ชีวติของผูค้นใน
สังคมเมือง 

น าวสัดุส่ิงของ
เหลือใชจ้าก
สังคมเมืองมา
ประกอบกนั 

เป็นงาน 2 มิติ 

ชุดท่ี 4 วถีิชีวติความ
เป็นอยูข่องคนใน
สังคมเมือง ทั้ง
ทางดา้นกายภาพ
และดา้นจิตใจ 

แสดงสภาวะและ
อารมณ์

ความรู้สึกของ
ขา้พเจา้ท่ีมีต่อวถีิ
ชีวติของผูค้นใน
สังคมเมือง 

น าวสัดุส่ิงของ
เหลือใชจ้าก
สังคมเมืองมา
ประกอบกนั 

เป็นงาน 3มิติ 
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บทที ่5 

 
สรุปผลการสร้างสรรค์ ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 
 การสร้างสรรคข์องขา้พเจา้เร่ิมจากความคิดท่ีจะน าวสัดุเหลือใชม้าเป็น “ส่ือ” ถ่ายทอด
ความคิด ความรู้สึกท่ีขา้พเจา้มีต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผูค้นในสังคมเมือง ในขั้นแรกขา้พเจา้
ศึกษาท าความเข้าใจถึงแนวความคิดและเหตุผลของศิลปินในการเลือกใช้ว ัสดุส าเ ร็จรูป 
(readymade) วสัดุเก็บตก (found object) และวสัดุเหลือใช ้ตลอดจนวิธีการจดัการกบัวสัดุส าเร็จรูป
และวสัดุเหลือใช้ท่ีน ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะของตนเอง 
 กระบวนการทางความคิดในการน าวสัดุส าเร็จรูปและวสัดุเหลือมาสร้างรูปทรงทาง
ความคิด (Art Form) ตลอดจนวธีิการจดัการกบัวสัดุเพื่อให้สามารถตอบสนองความคิดเป็นประเด็น
ท่ีขา้พเจา้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จากการศึกษาวิจยัขา้พเจา้ได้ท าการวิเคราะห์และท าความ
เขา้ใจถึงเหตุผลต่าง ๆ ในการน าวสัดุส าเร็จรูปและวสัดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของ
ศิลปิน จึงท าให้ข้าพเจ้าสามารถน าความรู้ท่ีได้มาท าการสังเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงานศิลปะท่ีมีแนวทางและลกัษณะเป็นของตนเอง 
 ขั้นต่อมาหลงัจากขา้พเจา้ไดศึ้กษาคน้ควา้หาขอ้มูลแลว้ ขา้พเจา้ไดน้ าขอ้มูลมาประมวล
เป็นแนวความคิด และคน้หารูปทรงทางความคิดร่างภาพความคิดท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งรวบรวมเก็บ
สะสมวสัดุท่ีจะน ามาใช้สร้างผลงานซ่ึงเป็นวสัดุท่ีสามารตอบสนองความคิดของขา้พเจา้ ส าหรับ
ขา้พเจา้วสัดุนบัวา่มีความส าคญัเป็นอยา่งมาก วสัดุท่ีขา้พเจา้น ามาใชมิ้ใช่เป็นเพียงแค่ “ส่ือ” แต่วสัดุ
คือตวัก าหนดเน้ือหาของผลงาน วสัดุไดถู้กแปรเปล่ียนจากการเป็นเพียง “เคร่ืองมือ” หรือ “ส่ือ” ให้
กลายเป็น “เน้ือหา” และ “สาระ” ของผลงาน การท างานของขา้พเจา้จะยึดหลกัการ “สัจจะต่อวสัดุ” 
(Truth to Material) นั่นคือการใช้ธรรมชาติท่ีแทจ้ริงของวสัดุแต่ละชนิดท่ีมีคุณลกัษณะพิเศษ
เฉพาะตวัมาผสมผสานกบัความคิดในการก าหนดรูปแบบ อีกทั้งวสัดุยงัเป็นปัจจยัส าคญัในการ
ก าหนดรูปทรงสุดท้ายของผลงานของข้าพเจ้า โดยท่ีความคิด รูปทรง เทคนิคและวสัดุนั้นต้อง
ประสานกนัเป็นหน่ึงเดียวตั้งแต่เร่ิมตน้ 
 โดยทัว่ไปศิลปินจะตอ้งแสวงหาแรงบนัดาลใจเพื่อกระตุน้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์
ซ่ึงแรงบนัดาลใจน้ีอาจเกิดจากจินตนาการหรือประสบการณ์ส่วนบุคคล ในกรณีการสร้างสรรค์
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ผลงานของขา้พเจา้นั้นจะมีจุดเร่ิมตน้มาจากวสัดุส่ิงของเหลือใชค้วามบนัดาลใจของขา้พเจา้เกิดจาก
วสัดุท่ีขา้พเจา้พบ วสัดุจะเป็นตวักระตุน้ให้ขา้พเจา้เกิดความคิดเกิดจินตนาการ จากนั้นขา้พเจา้จึง
ท าการคน้ควา้หาขอ้มูลและความรู้เพื่อให้ขา้พเจา้มีแนวความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผลเม่ือเกิดภาพทาง
ความคิดหรือเกิดภาพในใจข้ึนมาแลว้ขา้พเจา้จึงท าการร่างภาพเหล่านั้นให้ปรากฏข้ึนมา เม่ือไดภ้าพ
ร่างแลว้จึงท าการสร้างสรรคผ์ลงานจริง 
 ผลงานศิลปะของขา้พเจา้นั้นมีจุดมุ่งหมายของการสร้างสรรคท่ี์หลากหลายผสมผสาน
กนั ขา้พเจา้ตอ้งการแสดงออกทั้งความคิด อารมณ์ความรู้สึกและความงามผลงานของขา้พเจา้นั้นมี
ลกัษณะเป็นทั้งรูปทรงและความหมายมีความส าคญัดว้ยกนัทั้งคู่จะเห็นไดว้า่ วธีิคิดและแนวทางการ
สร้างสรรค์ของขา้พเจา้นั้น มีวิธีคิดเป็นภาพและการใช้ความคิดท่ีเป็นเหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์
ความรู้สึกและความงามวิธีคิดของขา้พเจา้นั้นท่ีมีความเช่ือพื้นฐานในแบบ “ภาวะวิสัย” ท่ีผลงานมี
เร่ืองราว เน้ือหา ความหมาย ตลอดจนรูปแบบผลงานของขา้พเจา้มีลกัษณะเป็น “รูปธรรม” ชดัเจน 
 ส่ิงหน่ึงท่ีข้าพเจ้าค้นพบจากกระบวนการสร้างสรรค์น่ีคือ ศิลปินศิลปะ อารมณ์ มี
ความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนั ดงัเช่นค ากล่าวของจิตร ภูมิศกัด์ิ ท่ีว่า “ถึงแมศิ้ลปินจะพยายามอยา่งไร 
อารมณ์บริสุทธ์ิปราศจากพื้นฐานก็ไม่อาจมีข้ึนไดอ้ยูน่ั้นเอง ศิลปะของเขายอ่มสะทอ้นแทนอารมณ์
ของเขา ท่ีมีพื้นฐานจากชีวิตจริงอย่างไม่อาจหลีกเล่ียงไดเ้ลย”1 ดงันั้นผลงานศิลปะของขา้พเจา้จึง
มิใช่การน าเสนอเพียงรูปทรงทางความคิดแต่เพียงอย่างเดียวผลงานของขา้พเจา้ยงัแสดงออกถึง
อารมณ์ความรู้สึกภายในใหป้รากฏออกมาดว้ย 
 
 

 

                                                           
1จิตร ภูมิศกัด์ิ, ศิลปะเพือ่ชีวติ, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: แม่ค  าผาง, 2552), 73. 
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ประวติัผูว้ิจยั 
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  กรุงเทพมหานคร 
  การแสดงผลงานศิลปกรรมของศิลปินไทยและศิลปินอิตาลี  
  หอศิลป์มหาวทิยาลยัศิลปากร กรุงเทพมหานคร 
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