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บทที ่1 
 

บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ 
 เราต่างเป็นบุคคลท่ีด ารงชีวิตอยูใ่นช่วงเวลาปัจจุบนัท่ีเรียกขานวา่ยคุ หลงัสมยัใหม่ 
(post  modern)  โลกแห่งเสรี   เทคโนโลย ี  ส่ือดิจิตอล  วถีิวตัถุนิยม  การแสวงหาดินแดนใหม่  การ
พฒันาคน้ควา้ ทดลอง สร้างสรรค ์แบบไร้ขีดจ ากดั 

 ยุคหลังสมัยใหม่ได้ให้เสรีภาพแก่เราในอันท่ีจะเลือกชีวิตหลอมรวมไปกับการ
สร้างสรรค์ งานทศันศิลป์ และผลงานศิลปะไดเ้ป็นเสมือนภาษาส่ือสารท่ีเปิดกวา้ง แมว้่าการรับรู้
ดว้ยประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ตลอดจนความคลุมเครือของปรากฏการณ์ หรือเหตุการณ์ต่างๆ
และการแปรเปล่ียน เคล่ือนไหวในห้วงเวลาน้ี จะท าให้การตั้งค  าถาม และการแสวงหา ค าตอบดู
ซบัซอ้น คลุมเครือ ยากท่ีจะบอกวา่ส่ิงใดดี ส่ิงใดเลว ถูก ผดิ 

 กระบวนการของแนวทางการสร้างสรรคท์างศิลปะแบบหลงัสมยัใหม่คือการทา้ทา้ยคติ
นิยมแห่งยุคสมยัใหม่ (Modern) ท่ีเช่ือว่าการสังเกตอย่างเป็นระบบเท่านั้นท่ีจะเปิดทางให้เขา้ถึง
ความจริงได ้มีหลกัเหตุผลชดัเจน สามารถจดัส่ิงต่างๆ เป็นหมวดหมู่ กระทัง่สามารถน าหลกันั้นมา
ใชจ้ดัระเบียบสังคม การเมืองการปกครอง ทั้งเกิดหลกัวชิาการต่างๆข้ึนมา แต่เม่ือโลกหมุนสู่สภาวะ
ของการเปล่ียนแปลง ถ่ายเทถึงกนัอย่างรวดเร็ว การเดินทาง ขนส่งต่างๆท่ีเช่ือมโยงกนัทัว่โลก 
ข่าวสาร ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบการส่ือสารหลากหลายวิธี แต่ระบบเหล่าน้ีกลบัไม่สามารถ
ให้ค  าตอบท่ีชดัแจง้ แก่ค าถามท่ีมาพร้อมการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี ขอ้เท็จจริงท่ีวา่ความจริงทั้งหลาย
ยอ่ม มีความแตกต่าง กนัตามกาลเทศะ และการอธิบายความจริงยอ่มเป็นไปตามความเขา้ใจของแต่
ละบุคคลตาม ช่วงเวลาและปรากฏการณ์ทางสังคมของตนเอง ดงันั้น ระบบความเช่ือหน่ึงเดียว จึง
ไม่สามารถอธิบายความจริงเหล่านั้นได ้เราจ าเป็นตอ้งหนัมาเช่ือมโยงสาระเหล่าน้ีใหม่ ตีความใหม่ 
โดยยดึการปฏิเสธเป้าหมายท่ีตายตวั เป็นหลกัส าคญั 
   จากส่ิงท่ีกล่าวมาน้ีส่งผลให้เกิดความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ ดว้ยกระบวนการ
ทางศิลปะ รูปแบบการจดัวางส่ือผสม ท่ีจะพิสูจน์แนวทางการแสดงออกทางศิลปะท่ีเป็นไปตามแนวคิด
หลงัสมยัใหม่ ต่อนิยามของค าวา่ “หุ่นน่ิง” ท่ีมีมิติในการส่ือสารเน้ือหาท่ีกวา้งขวางออกไป และในฐานะ
เคร่ืองมือถ่ายทอดทศันคติท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มทางสังคม ท่ีผูส้ร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์อาศยัอยู ่
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ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
 1.  เพื่อศึกษาภาษาทางทศันศิลป์ในรูปแบบเชิงพรรณนา (Momonologue) ดว้ยการ
จดัการและจดัวางวตัถุต่างๆภายใตค้วามเป็นหุ่นน่ิง (Still life) 
 2.  เพื่อศึกษาวธีิการสร้างสรรคโ์ดยไม่ก าหนดผลลพัธ์ก่อนล่วงหนา้แต่ใชเ้หตุปัจจยั
แวดลอ้มเป็นตวัก าหนดผลสัมฤทธ์ิของผลงานศิลปะ  การตอบโตร้ะหวา่งผูส้ร้างสรรคก์บัวตัถุ
ส่ิงของในช่วงเวลาต่างๆเป็นเน้ือหาหลกัของการศึกษา 
 3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์เช่ือมโยง ระหวา่งวสัดุต่างๆ รอบตวักบัสภาพความเป็นไป
ของจิตใตส้ านึก โดยมีระยะเวลาเป็นตวัก าหนดขอบเขตของปรากฏการณ์ ซ่ึงความสัมพนัธ์ท่ีปรากฏ
ข้ึนนั้นคือ บทสนทนาท่ีเป็นสัญญะบ่งบอกถึงสภาพชีวติของผูส้ร้างสรรคเ์อง 

 

สมมติฐานของการศึกษา 
 ท าความเขา้ใจภาษาทางทศันศิลป์ท่ีสร้างสรรค์ในรูปแบบเชิงพรรณนา (Monolouge)โดย
การศึกษารูปแบบศิลปะการจดัวาง (Installation) ท่ีใช ้วตัถุส่ิงของต่างๆ น ามาประกอบเขา้ดว้ยกนัอย่าง
อิสระ ภายใตบ้ริบทของความเป็นหุ่นน่ิง ท่ีมีรูปลกัษณะเป็นผลงานสามมิติ อาศยัพื้นท่ีวา่งจ าเพาะในการ
น าเสนอ และแสดงถึงลกัษณะเฉพาะของความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัผูส้ร้างสรรคก์บัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ในชีวิตประจ าวนั หรือเป็นสัญญะแสดงสภาพชีวิตช่วงหน่ึงของผูส้ร้างสรรคไ์ด ้โดยไม่ไดมุ้่งเนน้ท่ีการ
แปลความหมายใดๆ 
 
ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 1.  ศึกษาแนวความคิดเก่ียวกบัความหมายของค าวา่ “หุ่นน่ิง” ท่ีนอกเหนือความงาม
ทางกายภาพ ดว้ยการน าเสนอแนวทางและความส าคญัท่ีต่างออกไป  
 2.  ศึกษาและพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่หุ่นน่ิงเป็นเคร่ืองมือในการแสดงออกท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประสบการณ์ผูส้ร้างสรรค ์โดยเฉพาะความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุและหว้งเวลา 
 
ขอบเขตด้านรูปแบบ 
 น าเสนอผลงานสร้างสรรคใ์นรูปแบบศิลปะจดัวาง ท่ีประกอบดว้ยวตัถุส่ิงของส าเร็จรูป 
วตัถุส่ิงของจากการสร้างสรรคแ์ละประกอบข้ึนใหม่ส่ืออิเลคโทรนิคต่างๆ ภาพถ่าย ซากพืชและซาก
สัตว ์วตัถุทางวรรณกรรมฯลฯ ภายในห้องท่ีพ  านกัแลว้ยา้ยมาติดตั้งใหม่ในห้องนิทรรศการขนาด
ประมาณ 5 x 6 เมตร จ านวน 1 ชุด 
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 ขั้นตอนการศึกษา 

1.   ศึกษาหาขอ้มูลจากเอกสารวรรณกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.   ศึกษาสภาพแวดลอ้มในชีวติประจ าวนั 
3.   วเิคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน ามาสรุปเป็นการสร้างสรรคง์าน 
4.   น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสร้างสรรคผ์ลงานในแต่ละช่วงเวลาเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา 
5.   ปรับปรุงแกไ้ขผลงานใหไ้ดต้ามวตัถุประสงค ์
6.   น าเสนอผลงาน 

 
  เวลาทีใ่ช้ในการวจัิย 

ประมาณ 6 เดือน โดยเร่ิมตั้งแต่ เดือนกุมภาพนัธ์และส้ินสุดเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558  
 
  วธีิการศึกษา 

1.  ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งวรรณกรรมท่ีเช่ือมโยงถึงแนวความคิด  
2.   ศึกษาคุณลกัษณะของผลงานศิลปะเก่ียวกบัหุ่นน่ิงจากเอกสารต่างๆ 
3.   ศึกษารูปแบบการจดัวางวตัถุจากผลงานศิลปะประเภทจดัวางจากศิลปินต่างๆ ท่ีมี

ช่ือเสียง  
4.   บนัทึกประสบการณ์การรับรู้ในลกัษณะต่างๆจากสภาพแวดลอ้มในชีวิตประจ าวนั 
5.  ศึกษาบริบทของส่ิงต่างๆสถานการณ์ท่ีเขา้มากระทบความรู้สึกนึกคิดทั้งทางตรง

และทางออ้ม  
6.  ศึกษาจากบทสัมภาษณ์ศิลปินท่ีเช่ือมโยงกบัผลงานท่ีสร้างสรรค ์ 
 

แหล่งข้อมูล                     
1.  หนงัสือต่างๆ จากห้องสมุดมหาวทิยาลยัศิลปากร เช่น ปัญญาวิวฒัน์ ป็อปอาร์ต         

คอนเซ็ปชวลอาร์ต สุนทรียศาสตร์ 
2.  หอศิลป์ร่วมสมยั        
3.  ส่ิงแวดลอ้มในชีวติประจ าวนั 
4.  วดัป่าภวนาวิเวก วดัสังฆทาน วดัป่าบา้นตาด 
5.  บทสัมภาษณ์ศิลปิน 
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อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการค้นคว้า 

1.  อุปกรณ์   คอมพิวเตอร์ หนงัสือ โทรศพัท ์โทรทศัน์  
2.  วสัดุ ส่ิงของรอบตวั ซากพืชซากสัตว ์ท่ีมีอยูใ่นระบบนิเวศ และเกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติ 
 

ค่าใช้จ่ายในการเกบ็ศึกษาข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงาน 

         ประมาณ 60,000 บาท 

การน าเสนอผลงาน 

1.  ผลงานศิลปะในรูปแบบของนิทรรศการ 
2.  เอกสารประกอบวทิยานิพนธ์   
 

นิยามศัพท์ 
1. ยคุหลงัสมยัใหม่ ( Post modern )  ในทางศิลปะเป็นการทา้ทายคตินิยมยคุ 

สมยัใหม่    ( Modern) ท่ีแบ่งแยกอยา่งชดัเจนในความเป็นศิลปะชั้นสูงและต ่า 

2. โมโนล็อค ( Monologue) คือ การสนทนากบัตนเอง  ในเชิงพรรณนา 

3. ศิลปะจดัวาง ( Installation ) ในทางศิลปะคือ งานประเภทสามมิติเป็นการจดัวาง

ผลงานเฉพาะท่ี (Site-Specific Art) ซ่ึงค านึงถึง ความสัมพนัธ์กบัพื้นท่ี ท่ีใชใ้นการสรางสรรค์

ผลงาน 

4. ส่ือผสม (Mixed media ) ในทางศิลปะคือการใชเ้ทคนิค ท่ีมากกวา่ 2 เทคนิคข้ึนไป  

5. บริบท (Context ) ในกรอบคิดยคุ หลงัสมยัใหม่ ( Post modern ) เช่นภาษาเป็น

เพียงแค่การตีความ หากความจริงข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขต่างๆการใหค้วามหมายท่ีต่างกนั 

6. คอนเซ็ปชวลอาร์ต ( Conceptual Art ) ศิลปะท่ีใชแ้นวความคิดสร้างใหเ้กิดศิลปะ 

7. หุ่นน่ิง ( Still life ) ช่วงยคุ หลงัสมยัใหม ่( Post modern ) เป็นสัญญะแสดงภาพ

ชีวติช่วงหน่ึงของผูส้ร้างสรรคไ์ดเ้ห็นความสัมพนัธ์ ตวัเรา วตัถุ หว้งเวลา 

8. สัมพทัธ์ (relative ) คือ ส่ิงท่ีสัมพนัธ์กบัชีวติมีความซบัซอ้นและเปล่ียนแปลงได้

เสมอ เช่นการใหคุ้ณค่าทางสุนทรียะเป็นเร่ืองของแต่ละบุคคลกบัวตัถุส่ิงแวดลอ้มท่ีต่างกนัออกไป 
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9. สุนทรียภาพ (Aesthetics)  คือ  ความซาบซ้ึงในความงาม การรับรู้ท่ีมีความต่างกนั

จากประสบการณ์แวดลอ้ม เป็นดัง่การใหคุ้ณค่าท่ีมีต่อส่ิงต่างๆของแต่ละบุคคล 

10. สัญญะ ( Sign) คือ ส่ิงท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อส่ือความหมาย 

11. สัญชาตญาณ( Instinct)  คือความรู้ท่ีเกิดข้ึนเอง มีการสั่งสมมายาวนานของจิต 

 
                                                                                                                         
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 
 

 

บทที ่ 2 

ข้อมูลทีม่ีความเกี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ 

 สืบเน่ืองจากความจริงท่ีเราด ารงชีวิตอยูใ่นยุค หลงัสมยัใหม่ ( post modern ) โลกแห่ง
ความอิสระเสรีและช่วงเวลาท่ีธรรมชาติมีอิทธิพลอย่างยิ่งยวดต่อชีวิต  มนุษยเ์องไดก้ระท าทั้งส่ิงท่ี
สร้างสรรคแ์ละท าลายมีความซบัซอ้นในตวัเองเพิ่มข้ึนอยา่งไม่รู้ท่ีส้ินสุด 
 หากความจริงแทข้องชีวิตคือการรู้จกัหน้าท่ีของตนเองว่าด ารงอยู่เพื่อสร้างสรรค์งาน
ศิลปะ ซ่ึง เปรียบเสมือนอีกช่องทางของภาษาท่ีใช้บอกกล่าวความรู้สึกนึกคิดของตนจากการ
สนทนาโตต้อบกบัตนเอง ผ่านวตัถุและกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัจากประสบการณ์ส่ิงผนัแปรไม่
แน่นอน ประวิงเวลาในแต่ละช่วงเวลาเห็นความจริงในปัจจุบนัขณะ ทั้งโครงสร้างส่วนต่างๆ ใน
งานส่ือสารออกมาในรูปแบบวลีมิใช่ประโยคท่ีสมบูรณ์ โดยใช้กระบวนการท างานเป็นการเรียนรู้
ถึงเหตุปัจจยั มิใช่ความสมบูรณ์ทางกายภาพของสุนทรียะแต่ใชก้ระบวนการสร้างสรรคง์านในการ
คน้หาความหมายแก่นแทข้องการท างาน ดัง่การจดบนัทึกเร่ืองราว จากประสบการณ์ ชีวิตประจ าวนั 
ในการสร้างสรรค์ผลงาน บทสนทนาระหว่างตวัเรากบัตวัเราผ่าน วตัถุหุ่นน่ิง ได้รับอิทธิพลทาง
ความคิดและความบันดาลใจ ทั้ งส่วนท่ีเป็นทั้ งภายในท่ีมาจากประสบการณ์ส่วนตัวและภาย
นอกจากองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บ 
 

อทิธิพลและความบันดาลใจจากประสบการณ์ส่วนตัว 

 หากเราจะท าความรู้จกักบับุคคลหน่ึง การมีโอกาสไดอ่้านบนัทึกของบุคคลนั้นช่วยท า
ใหเ้ราเห็นสุนทรียภาพของกนัและกนัท่ีมาจากโครงสร้างท่ีซบัซ้อนเท่าท่ีประสบการณ์แต่ละบุคคล
จะพึงมีได ้

การถือก าเนิด การล่มสลายยงัคงด าเนินอยูชี่วติท่ีเหลืออยูค่วรเป็นดัง่จิตท่ีรู้อารมณ์ความ
ธรรมดาสามญัในชีวิตประจ าวนัเราเห็นปรากฏการณ์และความจริงจากสุนทรียภาพท่ีรับรู้ไดจ้าก
สัญชาตญาณท่ีมาจากประสบการณ์ของเรา ความซาบซ้ึง สัมผสัรับรู้ความงาม ส่ิงสะเทือนอารมณ์  
ท่ีเกิดข้ึนความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวทั้ งความสุขความโศกสลดเร่ืองราวท่ีแปรเปล่ียนตาม
กาลเวลาเราเลือกท่ีจะเรียนรู้ตรึกตรองและส ารวจตนเองเช่ือมโยงเห็นโครงสร้างชีวิตร้อยเรียงกนั
เปรียบฤดูกาลท่ีผลดัเปล่ียนหมุนเวียนตามกาลเวลาดัง่ค  ากล่าวท่ีว่าเวลาจะรักษาเยี่ยวยาใจตนส่งผล
มายงัการใชก้ลวิธีทางศิลปะเป็นการแสดงออกส่ิงท่ีรู้สึกนึกคิดไดอ้ยา่งไร้ขีดจ ากดั สุนทรียภาพจึง
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เป็นเร่ืองของแต่ละบุคคลท่ีมีความส าคญัมาจากประสบการณ์ส่วนตนความรู้สึกท่ีเป็นนามธรรมยงัมี
คุณค่าและความหมายต่อการด ารงชีวติอยา่งยิง่ 
 การบนัทึกสนทนากบัตนเองในแต่ละช่วงเวลาช่วยให้รู้เท่าทนัใจตนเองถ่ายเทภาวะ
ภายในความทะยานอยากกบัส่ิงท่ีเรียกวา่ความสุขส่ิงท่ีเรียกวา่ความทุกขค์งไม่มีหนทางใดท่ีไปกวา่น้ี
เท่าท่ียงัมีลมหายใจ สุนทรียภาพจึงมีอยูใ่นศิลปะและการด ารงชีวติของตนเองเสมอมา 
 

อทิธิพลและความบันดาลใจจากความรู้ทีไ่ด้รับ 

 ส่ิงกระทบภายนอกท่ีส่งผลเห็นได้ชัดเจนจากการอ่านวรรณกรรมท่ีสั่งสมมาเป็น
ระยะเวลายาวนานเป็นดั่งต้นเร่ืองน าพาให้สัมพทัธ์เกิดการส าเหนียกรับรู้ส่ิงภายในตนเองและ
ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งไร้ขีดจ ากดั   
 

อทิธิพลและความบันดาลใจจากวรรณกรรม  
 จากวรรณกรรมของ เฮอร์มานน์ เฮสเส  นักเขียนผูเ้ช่ือมโลกตะวนัตกเขา้กับโลก
ตะวนัออกผูท่ี้ละเอียดอ่อนหยัง่ลึกต่อธรรมชาติ ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ และเขา้ถึงความเป็นปัจเจก
ของมนุษย ์คือกวผีูท้่องโลกจิตวญิญาณของมนุษย ์หลายคร้ังท่ีไดอ่้านวรรณกรรมของเฮสเสเร่ืองราว
ท่ีถ่ายทอดออกมาสร้างความรู้สึกสะเทือนอารมณ์ผูอ่้านมิรู้ลืม เกมลูกแกว้ เป็นวรรณกรรมคลาสสิค
ช้ินหน่ึงของโลกเป็น นวนิยายรางวลัโนเบล เฮสเสเร่ิมเขียนเกมลูกแกว้ เม่ือปี 1931 สิบเอ็ดปีต่อมา
จึงเขียนจบ เฮสเสเขียนไวว้า่ เกมลูกแกว้เป็นผลการสังเคราะห์และจุดสุดทา้ยของการพฒันาความคิด
ของเฮสเส เร่ิมจากเร่ือง สิทธารถะ ท่องโลกตะวนัออกและสเตปเปนวูล์ฟ เรียงร้อยเขา้ดว้ยกนัเป็น
ภาพสังคมในอนาคตและสังคมเร้นลบัของนกัเล่นเกมลูกแกว้ 
 วรรณกรรมเกมลูกแกว้น้ีช่วยท าให้เราเห็นความไม่เท่ียงแททุ้กส่ิงเป็นอนิจจงัเน่ืองดว้ย
เฮสเสคุ้นเคยกับโลกและความคิดแบบชาวอินเดียอย่างแนบแน่นจึงไม่แปลกท่ีจะมีสัมผสัถึง
ตะวนัออก  
 แทจ้ริงทุกอยา่งในโลกน้ีมีความขดัแยง้ระหวา่งส่ิงท่ีถูกส่ิงท่ีผิดทุกส่ิงทุกอยา่งในโลกมี
เหตุผลในตวัเองจึงมีขอ้สรุปบทหน่ึงเก่ียวกบัมนุษยโ์ลกปรากฏข้ึนมานั้นคือการยอมรับของมนุษยว์า่
เป็นส่ิงมหศัจรรยสู์งสุดซ่ึงมีอยูใ่นธรรมชาติและตวัมนัเองนั้นหมายถึง มนุษยไ์ดถู้กสถาปนาให้เป็น
แกนกลางแห่งการเรียนรู้และการเปล่ียนแปลงในดา้นธรรมชาติทั้งหมด  เฮสเสไดน้ าเสนอศรัทธา
แห่งการมีชีวิตอยูด่ว้ยประสบการณ์การใชปั้ญญาผ่านปริศนาเกมลูกแกว้โครงสร้างจากเจตนารมณ์
ไร้ขอบเขต 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



8 
 

 สะทอ้นมิติดา้นต่างๆ ของชีวิตและโลกท่ีเราอาศยัอยู ่ ทั้งส่ิงท่ีเจริญกา้วหนา้และส่ิงไม่
มีค่าไร้ความหมายการตีความเกิดข้ึนจาก อ านาจความเข้าใจเป็นพลังท่ีเราอาจจะระบุได้ว่า แม้
ประวติัศาสตร์ก็ยงัปราศจากสัจธรรม ท่ีน่าเช่ือถือ ขณะท่ีเล่นเกมชีวติตอ้งมีวิจารณญาณ ขณะท่ีเกมน้ี
ตอ้งการศาสตร์ต่างๆ เป็นองคป์ระกอบส าคญัแต่ทา้ยสุดแลว้เกมก็คือเกม ชีวิตก็คือชีวิต ทุกอยา่งเป็น
เง่ือนไขธรรมชาติไม่ปรารถนาให้ศาสตร์ต่างๆ กา้วล ้ าเขา้ไปสร้างตวัตนในเกมสามารถกลบกลืน
ความหมายตนเองได ้โลกแห่งชีวติตอ้งการการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ              
 เกมลูกแกว้ เป็นวรรณกรรมท่ีส่งต่อให้ตนเองไดห้นักลบัไปส ารวจตนเองและสนใจท่ี
จะกลบัไปเรียนรู้ส่วนท่ีเรียกวา่ศรัทธาท่ีมาจากอดีตคร้ังเยาวว์ยัท่ียงัตราตรึงหวัใจเส้นทางแห่งพุทธ
ศาสนาท่ีมีทั้งส่ิงงดงามดว้ยปัญญาและความลุ่มลึกทางจิตวิญญาณส่ิงท่ีเรียกวา่ปัจจุบนัขณะคือความ
จริง1 
 
อทิธิพลความบันดาลจากศาสนา 

 การท่ีไดอ่้านศึกษาวรรณกรรมถึงแมจ้ะเขียนโดยนกัเขียนซีกโลกตะวนัตกแต่ยงัคงมี
ความเป็นตะวนัออกเขา้ไปร่วมดว้ยอยา่งประสานกลมกลืนเสมอมามีเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัความ
เป็นพุทธศาสนาและยงักระตุน้เตือนให้ได้เห็นความส าคญัของจิตใจและความเช่ือในการมีชีวิตอยู่
ส่งผลให้น าพาตนเองเข้าไปปฏิบัติเพื่อพบเจอส่ิงท่ีเรียกว่าความจริงส่ิงท่ีสนใจและใคร่รู้ด้วย
ประสบการณ์ตรงท่ีมิได้มาจากค าบอกเล่าต่อกันมากหากต้องลงมือกระท าด้วยสติและปัญญา 
ในทางพุทธศาสนาส่ิงท่ีเรียกวา่ชีวติเช่ือวา่ชีวิตของเราประกอบดว้ยรูปกบันาม รูป 1 นามแยกเป็น 4 
ไดแ้ก่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รวมเป็น 5 กองเรียก ขนัธ์ 5 ชีวิตเราจึงต่างจากวตัถุทั้งหลายท่ี
มิไดมี้เพียงรูปธรรมแต่มีนามธรรมดว้ยและยงัเป็นเร่ืองท่ีถกเถียงกนัว่าเร่ืองนามธรรมจิตใจมีจริง
หรือไม่ มนุษยเ์ราน้ีเกิดมาพร้อม อวิชชา ติดตวัมาหรือทางพระพุทธศาสนาเรียกวา่ ปฏิจจสมุปบาท 
มนุษยเ์ราตอ้งมีเคร่ืองรู้ทุกขณะจึงมีวิชชาเกิดปัญญาให้รูปนามบริสุทธ์ิรู้แจง้เห็นจริงการท่ีจะรู้แจง้
เห็นจริงตอ้งลงมือปฏิบติั 
 

ปฏิจจสมุปบาท  
ปฏิจจะ = อาศยั  
สมุปบาท = การเกิดข้ึนพร้อม 

 

                                                           
1
 เฮอร์มานน์ เฮสเส, เกมลูกแก้ว (กรุงเทพฯ: แพรว, 2545), 699-723. 
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ปฏิจจสมุปบาท เรียกอีกไดว้า่   อิทปัปัจจยตา  (ภาวะท่ีมีอนัน้ีๆ เป็นปัจจยั)  และปัจจยาการ 
อาการท่ีส่ิงทั้ งหลายเป็นปัจจัยแก่กัน แสดงให้ทราบทุกข์เกิดข้ึนอย่างไรดับอย่างไรโดยละเอียด               
มีลกัษณะธรรมชาติอาศยักนัและกนับางคร้ังเกิดข้ึน-ดบัลงรวดเร็วรุนแรงดัง่สายฟ้าแลบ เช่นความโกรธ
ทุกข์ในชีวิตประจ าวนัคนเราถา้เรามองเห็นจะเกรงกลวัถา้เรามองไม่เห็นจะไม่กลวั ปฏิจจสมุปบาทจึง
เป็นเร่ืองของจิตท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั 
 ปฏิจจสมุปบาท อธิบาย การท่ีส่ิงทั้งหลายอาศยักนัจึงเกิดข้ึน เช่น ทุกขเ์กิดข้ึนเพราะมี
ปัจจยัสืบเน่ืองกนั  
 ในชีวติจริงไม่สามารถร้อยเรียงตรงตามท่ีพระเดชพระคุณครูบาอาจารยก์ล่าวไวห้ากแต่เกิด
ส่วนใดข้ึนก่อนได้ตามเหตุและปัจจยัท่ีเป็นตามธรรมชาติ ปฏิจจสมุปบาทสามารถเปรียบให้เห็นถึง
โครงสร้างส่วนประกอบต่างๆท่ีด าเนินไปบนโลกท่ีเราอาศยัอยู่เห็นภาวะภายในจิตใจท่ีถูกกระทบโดย
อารมณ์การด าเนินไปในแต่ละช่วงเวลาทั้งยงัส่งผลให้เห็นปัจจุบนัขณะความจริงแทคื้อศิลปะแห่งการใช้
ชีวิตดั่งความ งามในเบ้ืองต้น หมายถึงการเรียนรู้  งามท่ามกลาง หมายถึงการปฏิบติั งามเบ้ืองปลาย 
หมายถึงการไดรั้บผลของการปฏิบติั หรือรวมเรียกวา่ ศีล สมาธิ ปัญญา ชีวิตท่ีมีความงามคือชีวิตท่ีเต็ม
ไปดว้ยความหมายของศาสนาและเป็นเร่ืองศิลปะท่ีตอ้งท าใหชี้วิตน้ีมีความงาม 
 เม่ือเราเกิดความเช่ือในพระศาสนาแลว้เรายอ่มปฏิบติัตามพระธรรมค าสอน  ในทางศาสนา
พุทธการปฏิบติัธรรมคือการกระท าเรียนรู้ธรรมะคนไทยโดยทัว่ไปเขา้ใจวา่ธรรมะคือค าสอนแต่อินเดีย
ธรรมะคือหน้าท่ีของส่ิงมีชีวิตทุกส่ิงมีหน้าท่ีตอ้งท าเพื่อให้รอดชีวิตซ่ึงทุกศาสนาในโลกมีจุดสุดทา้ย
เหมือนกนัคือความรอดในประเทศอินเดียธรรมะเท่ากบัหน้าท่ีก่อนพระพุทธเจา้เกิดเสียอีก  มนุษยมี์
ววิฒันาการมาตามล าดบัจากสัตวม์าเป็นคร่ึงลิงคร่ึงคนมาเป็นคนป่าจนกวา่เม่ือไรสติปัญญาคนในยุคนั้น
จะรู้สึกวา่มีส่ิงท่ีเรียกวา่หนา้ท่ีคือธรรมะนั้นเอง ภาษาไทยเรียก “ท า” หนา้ท่ีน้ีจึงเป็นส่ิงส าคญัเพราะถา้ไม่
มีหนา้ท่ีส่ิงมีชีวิตก็จะสูญเสียชีวิต ดงันั้นธรรมะคือหนา้ท่ี หนา้ท่ีคือการงาน ทั้งการงานและหน้าท่ีเรียก
ในภาษาบาลีวา่ธรรมะ “ท า” ในภาษาไทยอยูคู่่กนักบัชีวิต ธรรมะคือการท าหนา้ท่ีถูกตอ้งตามกฎเกณฑ์
ธรรมชาติของส่ิงท่ีมีชีวิตในการท าหน้าท่ีจงรู้จกัหน้าท่ีของตวัเองพยายามมองให้เห็นพอใจในตวัเอง
ส ารวจว่าเรามีความดีถึงท่ีสุดหรือยงัถา้ยงัให้ลองสอบสวนดูตั้งขอ้สังเกตวา่ในวนัน้ีเราท าอะไรท่ีสุดใน
ความเป็นมนุษยข์องเราแลว้ยกมือไหวต้วัเองไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิ่งการท าหนา้ท่ีของเรามีหนา้ท่ีอยา่งไรก็
ท าเตม็ท่ีก็พอใจไดป้ระพฤติธรรมะมีความสุขตรงนั้นท่ีก าลงัท าอยูท่ี่นั้นก็เป็นสวรรคเ์ม่ือนั้นเอง2 

                                                           
2 พุทธทาสภิกข,ุ ความสุขแท้มีอยู่แต่ในการงาน, ธรรมบรรยาย สวนโมกขพลาราม,             

15 ธนัวาคม 2526, เขา้ถึงเม่ือ 15 พฤษภาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.youtube.com/watch? 
v=rXgJF6sP0Rk 
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 การสร้างสรรค์งานของขา้พเจา้ไดรั้บอิทธิพลก่อเกิดแรงบนัดาลใจจากอดีตอนัแสน
ยาวนานผ่านประสบการณ์เรียนรู้ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ตั้งอยู่ ดบัไป ร้อยเรียงห่วงโซ่เหตุกบัปัจจยั
เกิดปฎิจจสมุปบาทผา่นกาลเวลามาปัจจุบนัขณะขา้พเจา้ส าเหนียงเสียงแห่งพระธรรมค าสอนลงมือ
ศึกษาปฏิบติัด้วยหวงัพบพานความจริงแทบ้ดัน้ีเห็นแจง้แก่ตนว่าธรรมะคือหน้าท่ีและหน้าท่ีของ
ขา้พเจา้คือการสร้างสรรค์งานศิลปะท่ีบริสุทธ์ิปราศจากการปรุงแต่งเพียงแค่รับรสสัมผสัรอบตวั
ประสบการณ์ชีวิตประจ าวนัสนทนากบัตนเองเฝ้าดูความรู้สึกนึกคิดปล่อยให้สัญชาตญาณภายใน
เดินทางผสมผสานกบัองคค์วามรู้แปรเปล่ียนเป็นพลงังาน น าพาศิลปะ ธรรมะ ธรรมชาติ ออกมาให้
ดูชมแลเห็นโครงสร้างความรู้สึกนึกคิดเรียงร้อยถอ้ยค าดัง่วลีมิใช่ประโยคท่ีสมบูรณ์ดัง่ธรรมชาติ
ช่วยรังสรรค์ผลงาน เร่ืองราวท่ีกล่าวมาเก่ียวกบัศาสนาส่งต่อไปถึงเร่ืองปรัชญาท่ีผูว้ิจยัน าค าว่า
ปัญญาในภาษาบาลีตรงกบัปรัชญาในภาษาสันสกฤตหากแต่ปัญญาในภาษาบาลีในทางตะวนัออกมี
ความหมายเฉพาะเป็นความรอบรู้ท่ีตอ้งผา่นกระบวนการความรู้ตั้งแต่ พิจารณาเหตุผล สืบคน้ตน้
เคา้ ก าหนดพิจารณาตรวจสอบภายในโดยการฝึกฝนจิตเป็นความรู้จากภายในส่วนปรัชญาทาง
ตะวนัตกเช่นอภิปรัชญาแสวงหาความจริงสุดทา้ยหรือความจริงสูงสุดท่ีเรียกว่า อนัติมะ เรียลลิตี 
เป็นท่ีมาของอะไรคือส่ิงท่ีมีอยูจ่ริง ความจริงของโลก ชีวติคืออะไรแมก้ระทั้งปัญหาความงาม 
 

อทิธิพลความบันดาลใจจากปรัชญา 

หากน าปรัชญามาเปรียบเทียบกบัปัจจยัส่ีและความจ าเป็นเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดหลายคน
อาจคิดวา่ปรัชญาไม่สามารถท าให้อ่ิมทอ้ง ไม่ไดช่้วยให้อบอุ่นเท่ากบัเคร่ืองนุ่งห่ม ไม่จ  าเป็นเท่ายา
รักษาโลกและเทียบเท่าไม่ไดเ้ลยกบัท่ีอยูอ่าศยั แต่เราก็ถามตวัเองว่ามีปัจจยัส่ีเพื่อส่ิงใด ค าตอบคือ
ความอยูร่อด แลว้เราอยูเ่พื่ออะไร  

อยู่เพื่ออะไรเก่ียวขอ้งกบัการด ารงอยู่ของมนุษย ์คือวิถีแห่งปรัชญา เราเป็นใคร ส่ิงใด
อยูเ่บ้ืองหลงัส่ิงต่างๆ อะไรคือความจริงแท ้ปรัชญาจึงเป็นเหมือนบทสนทนากบัตวัเองท่ีมีอยูภ่ายใน
มนุษยด์ัง่เงาติดตาม             

ปรัชญาเคยรุ่งเรืองและแพร่หลายในโลกตะวันตกโดยเฉพาะกรีซส่วนซีกโลก
ตะวนัออกรุ่งเรืองในจีนและอินเดียปรัชญาเป็นศาสตร์ท่ีว่าด้วยหลักการถ้าหากศาสตร์ใดขาด
หลกัการปรัชญาเสียแลว้ยอ่มเป็นศาสตร์ไม่ไดจ้ะไม่สมบูรณ์ปรัชญาเป็นความรู้สากลขาดเสียไม่ได้
เปรียบเหมือนรถไฟขาดหวัรถจกัรไม่ได ้

เป็นเร่ืองท่ีมนุษยพ์ยายามจะเขา้ใจสภาวะของโลก ธรรมชาติ รวมทั้งชีวิตมนุษยว์า่คือ
อะไร เป็นไปอย่างไร มีความจริงแทอ้ยา่งไรรวมถึงการตีค่าส่ิงต่างๆการกระท าต่างๆว่ามีคุณค่าต่อ
ชีวติหรือไม่ควรจะด าเนินชีวติอยา่งไรจึงจะท าใหชี้วิตมีคุณค่า 
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จริยศาสตร์เป็นแขนงหน่ึงของปรัชญาท่ีว่าด้วยเร่ืองความประพฤติหาคุณค่าความ
ประพฤติดีหลกัความดีการแสวงหาความดีเช่ือมโยงไปถึงความดี ความชัว่ ความถูก ความผิดของ
มนุษย ์เราพึงปฏิบติัตนอยา่งไรใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจริง 

จริยศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยปัญญานิยม ปัญญาหรือความรู้เป็นส่ิงสูงสุดมีค่าในตวัมนัเองความสุข
จึงเป็นเพียงวิถีท่ีจะน าไปสู่กิจกรรมทางปัญญาเท่านั้นปัญญาแยกมนุษยอ์อกจากสัตวไ์ดมี้นกัปรัชญาท่ี
เห็นวา่ปัญญาคือส่ิงท่ีดีท่ีสุดของมนุษยคื์อ โซเครตีส เพลโตและอริสโตเติล ต่างมีพื้นฐานคลา้ยกนัมีขอ้
แตกต่างเพียงเล็กนอ้ยมีแนวคิดคือ ทุกส่ิงทุกอยา่งในโลกย่อมมีลกัษณะเฉพาะของมนัเป็นลกัษณะท่ีท า
ให้ส่ิงๆหน่ึงเป็นตวัของมนัเองแยกออกได้จากส่ิงอ่ืนลกัษณะท่ีมีประจ าอยู่เราเรียกว่าสาระเช่นสาระ
เกลืออยูท่ี่ความเค็มสาระน ้ าตาลอยูท่ี่ความหวานส่วนสาระความเป็นคนตอ้งดูวา่ต่างจากสัตวอ์ยา่งไรส่ิง
นั้นคือปัญญาความสามารถในการใช้เหตุผลเพื่อคน้หาความจริงดัง่นั้นส่ิงท่ีคนควรแสวงหาคือปัญญา
ความรู้ไม่ใช่ความสุขสบายปัญญานิยมจึงถือว่าศกัด์ิศรีและค่าของมนุษยอ์ยู่ท่ีการมีปัญญาความรู้ทั้ง
อริสโตเติลและเพลโตมีความเห็นวา่ปัญญาเป็นลกัษณะเฉพาะของมนุษย ์เป็นส่ิงท่ีมนุษยแ์สวงหาอยา่ง
แทจ้ริงน ามนุษยไ์ปสู่ความตอ้งการทุกอย่างปัญญาน ามนุษยใ์ห้เขา้ถึงสัจจะธรรมได้หากสัจจะธรรม
ไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนแต่เป็นส่ิงท่ีมีอยูโ่ดยธรรมชาติบุคคลจะสามารถคน้พบสัจจะธรรมไดด้ว้ย
ปัญญาส่วนโซเครตีสมีทศันคติว่า มนุษยคื์อ วิญญาณท่ีถูกกกัขงัอยูใ่นร่างกาย เม่ือตายลงวิญญาณจะถูก
ปลดปล่อยให้เป็นอิสระแต่ชะตากรรมของวิญญาณจะข้ึนอยู่กบัการรักษาตวัเองให้บริสุทธ์ิจากความ
แปดเป้ือนทางกายมากน้อยเพียงไรความแปดเป้ือนท่ีเกิดจากอิทธิพลของกิเลสทางกายและคนฉลาดจะ
ท าตวัเองให้เป็นอิสระจากส่ิงเหล่าน้ีเขามองว่าเป็นการตระเตรียมเพื่อจะพบกบัความตายความรู้ท่ีเขา
ตอ้งการจึงเป็นความรู้เก่ียวกับความอมตะมนุษย์จึงควรหลีกเล่ียงความสุขทางกายและหันมาปฏิบติั
กิจกรรมแห่งวิญญาณ 

สุนทรียศาสตร์คือวิชาท่ีว่าด้วยความงามเป็นอีกแขนงของปรัชญาท่ีส าคญัอย่างยิ่งเน่ือง
ดว้ยมีความเช่ือมโยงกบัศิลปะเพราะสุนทรียศาสตร์ศึกษาเก่ียวกบัความสวยความงามความไพเราะความ
งามเป็นความรู้สึกของจิตใจ มีมากน้อยข้ึนอยู่กบัธรรมชาตินิสัยส่วนบุคคลและการฝึกอบรมความงาม
เป็นคุณสมบติัทางศีลธรรมพุทธิปัญญาและรูปสมบติัซ้ึงอาจโนม้นา้วใจเราให้เกิดความรู้สึกและปราบ
ปล้ืมยินดี ดว้ยความสมบูรณ์ของรูป สี เสียง ถอ้ยค าและความคิด ความงามเป็นความกลมกลืนระหว่าง
เน้ือหากบัรูปแบบ ความงามในแง่ของปรัชญา เป็นเร่ืองราวของการพิจารณาถึงความเหมาะสมประโยชน์
ท่ีมีคุณค่าต่อสังคม สุนทรียะ มีส่วนประกอบเพื่อพฒันาบุคลิกภาพต่างๆ ของแต่ละบุคคลให้เหมาะสม
กลมกลืนความงามท่ีว่าน้ีไม่ว่าจะเป็นในธรรมชาติหรือมนุษยส์ร้างข้ึนความงามในลีลาของบทกลอน 
ความงามในจินตนาการของบทละครหรือความน่าท่ึงต่อค าสอนของศาสนา มีลกัษณะอย่างหน่ึงของ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



12 
 

สสารมีคุณสมบติั 3 อยา่งคือ ความงาม  (Beauty)  ความแปลกหูแปลกตา  (Picture Sequences)  และความ
น่าท่ึง (Sublimity) 3 
 ปราชญท์่านเคยกล่าวไวว้า่ การท่ีสัตวต่์างๆ หรือแมม้นุษยเ์องมีความรู้สึกในความงามเช่นน้ี  
เพราะธรรมชาติไดส้ร้างอารมณ์ชนิดหน่ึงมาใหเ้รียกวา่อารมณ์สุนทรียะ (Aesthetic sense)  แต่อารมณ์ชนิด
น้ีแบ่งเป็นสองประเภทคือประเภทท่ีวิวฒันาการสูงข้ึนได้และประเภทท่ีเป็นไปตามสัญชาตญาณ
ธรรมชาติไม่กา้วหน้าต่อไป ประเภทแรกคือมนุษยท่ี์สามารถสร้างศิลปะอนันอกเหนือมาจากธรรมชาติ 
ประเภทหลงัคือพวกสัตวซ่ึ์งมีอารมณ์ในความงามก็คงเพียงเพื่อสัญชาตญาณในการสืบพนัธ์ุ4 

เบเนเดตโต โกรเช่ นักสุนทรียศาสตร์ชาวอิตาเลียน ศิลปะคือการเห็นแจง้ หรือญาณ
หยัง่รู้ หรืออชัฌตัติกญาณ ( Art as Intuition ) คือการรู้เอง หรือสหชัญาณ เป็นการรู้แจ่มแจง้ชดัเจน
โดยตรง ไม่ตอ้งอาศยัการอา้งเหตุผล หรือความเป็นตวักลาง เช่ือว่าความคิดท าให้เกิดความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์ แต่การรู้เองหรืออชัฌตัติกญาณ ท าให้เกิดการสร้างสรรคง์านศิลปะระดบัสูง การรู้การ
เห็นแจง้จากญาณน้ี เป็นการเห็นความจริงภายในส่ิงต่างๆ ท่ีคนธรรมดาทัว่ไปไม่อาจเห็นได ้ศิลปิน
อาจจะสร้างมโนก่อนลงมือสร้างจริง แล้วจึงถ่ายทอดเป็นผลงาน ญาณน้ีต้องมีการฝึกฝน มิได้
เกิดข้ึนตามอารมณ์หรือแบบท่ีก าหนด เพราะคุณลกัษณะงานศิลปะระดบัสูงนั้นอยู่เหนือเหตุผล
ทางจริยศาสตร์หรืออารมณ์ 
 จอห์น ดิวอ้ี นกัปรัชญาชาวอเมริกนัของลทัธิปฏิบติันิยม ไดแ้ยกแยะประสบการณ์ของบุคคล
เป็น 2 ลกัษณะใหญ่ คือประสบการณ์ในชีวติประจ าวนักบัประสบการณ์จากส่ิงแวดลอ้มแต่ละประสบการณ์
ยงัแบบท่ีไม่มีความทรงจ ากบัแบบจ าฝังใจ ท่ีไม่มีความทรงจ าอาจเป็นเร่ืองธรรมดาสามญัไร้แก่นสารลืม
เลือนไดง่้าย ส่วนประสบการณ์ท่ีจ าฝังใจประสบการณ์แทน้ั้น เป็นส่ิงมีความหมาย มีความส าคญัจนท าให้
เกิดการวางระเบียบมีกฎเกณฑ์และเป็นเอกภาพแต่ละคนย่อมมีประสบการณ์แทแ้ตกต่างกนัไป ข้ึนอยู่กบั
ภาวการณ์ต่างๆท่ีประสบ เช่น ความเศร้า ความผิดหวงั ความรัก ความอ่อนหวาน ความกลวั ความเจ็บปวด 
ศิลปินผูมี้ประสบการณ์แท้ อาจน าประสบการณ์เหล่าน้ีแปรเปล่ียนเป็นเชิงสุนทรียภาพ มาใช้ในการ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของตน ปรัชญาทางศิลปะให้ความส าคญัของประสบการณ์ตรง เช่น เคยเห็น ไดฝั้น 
ไดส้ัมผสัและไดป้ฏิบติัดว้ยตนเองนั้นส าคญัท่ีสุด ศิลปะคือความสมปรารถนา (Art as Wish-fulfillment)  ท่ี
เป็นผลมาจากการสร้างตามจินตนาการของศิลปินเองเช่ือมโยงเก่ียวกบัจิตวทิยาเป็นส าคญัเช่นกนั5

 

 

                                                           
3 สถิต วงศส์วรรค,์ ปรัชญาเบือ้งต้น (กรุงเทพฯ: อกัษรพิทยา, 2540), 1-201. 
4 ประยรู อุลุชาฎะ, ศิลปะรอบตัวเรา (กรุงเทพฯ: เลิฟแอนด์ลิพเพรส, 2540), 18. 
5 ก าจร สุนพงษศ์รี, สุนทรียศาสตร์ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2555), 125-127. 
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อทิธิพลและแรงบันดาลใจจากทฤษฎจิีตวทิยา 

                 ซับคอนเชียลเป็นส่ิงสัมพัทธ์ภายใน หาก ศิลปะคือความสมปรารถนา สร้างตาม
จินตนาการของศิลปิน แนวคิดน้ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis)  ของซิกมนัด์ ฟรอยด ์ 
(Sigmund  Freud, ค.ศ. 1856-1938) นักจิตวิทยาชาวยิวสัญชาติออสเตรีย เช่ือว่า จิตใต้ส านึก 
(Subconscious) คือภาวะจิตภายในท่ีไม่อยู่ในบังคับบัญชากับภาวะความไม่ รู้ตัว หรือไร้ส านึก 
(Unconscious) เป็นแรงผลักดันท่ีส าคัญของการเกิดความฝัน (dream) ในขณะหลับและฝันกลางวนั    
(day dream) เป็นการนึกฝันในส่ิงต่างๆ เช่น การสร้างวิมานในอากาศ  เป็นความฝันยามต่ืน มีสาเหตุเกิด
จากท่ีฟรอยด์เรียกวา่ libido ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัพลงังานทางเพศ หรือแรงขบัดนัทางเพศ โดยทัว่ไปสัมพนัธ์
กบัสัญชาตญาณทางเพศท าให้เกิดความฝัน 
 ค าว่าแรงขบัดนัหรือพลงัขบัดนัทางเพศน้ี มีความหมายกวา้งรวมไปถึงความรู้สึกพึง
พอใจ ตณัหาต่างๆ ราคะความใคร่ ความปรารถนามีช่ือเสียง ความตอ้งการแสวงหาวตัถุส่ิงของท่ีมา
สนองความพึงพอใจ และอ่ืนๆ 
               อิด ( id ) ในทฤษฎีจิตวเิคราะห์ของฟรอยดจ์ดัใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของบุคลิกภาพ เป็นส่วน
ของจิตใจท่ีอยูใ่นจิตใตส้ านึก  เป็นเคร่ืองมือของใจ ท าหนา้ท่ีเป็นแรงผลกัดนัดัง่เดิมของมนุษยต์าม
สัญชาตญาณ    
              ปรัชญาศิลปะตามทฤษฎีน้ีส่งผลให้เกิดลิทธิศิลปะหลากหลายลทัธิในดนตรี วรรณกรรม 
กวีนิพนธ์ จิตรกรรม และประติมากรรม ดัง่เช่นลัทธิเหนือจริง หรืออภิสัจนิยม (Surrealism) ใช้หลัก
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้ในงานโดยตรง ส่ิงเหล่าน้ีเดินทางผ่านเวลามาจนถึงปัจจุบนัยุคหลงั
สมยัใหม่ 6  
 

อทิธิพลและแรงบันดาลใจ จากยุค หลงัสมัยใหม่ ( postmodern ) 
               โลกไร้พรมแดน ไม่ส่ิงใดท่ีไม่เปล่ียนแปลง คร้ังก่อนหนา้ท่ีเราเรียกกนัวา่ยุคโมเดิร์นก็
ด ารงอยูพ่ร้อมกบัการเปล่ียนแปลงหากแต่มิไดป้รากฏชดัเจนเท่าช่วงเวลาน้ีท่ีมีแนวความคิดรูปแบบ
ชีวิตท่ีหลากหลายผูค้นมีสิทธิเสรีภาพต่างเร่ิมมีการตั้งค  าถามกบัส่ิงท่ีคนในสังคมให้คุณค่าความสูง 
ต ่า ความถูก ผดิ ส่ิงท่ีรียกวา่ความดีงามศีลธรรมจรรยาไม่สามารถใชม้าตรฐานเดียวกนัตดัสินไดทุ้ก
เร่ืองการเห็นคุณค่าของสภาวะแวดล้อมท่ีด ารงอยู่แมก้ระทั้งส่ิงท่ีเรียกว่าภาวะภายในของมนุษย์
นับวนัยิ่งเพิ่มความซับซ้อนมากข้ึนเหตุและผลท่ีคลุมเครือความทะยานอยากท่ีก่อตวัหมุนเวียน
ตลอดเวลาการคา้ท่ีแอบแฝงไปดว้ยกลยุทธทางการตลาดท่ีต่อสู้กนั สงครามท่ีมีหลากหลายรูปแบบ 
ส่ิงเหล่าน้ีก่อตวัเกิดข้ึนในช่วงเวลาน้ีทุกอย่างดูสับสนไร้ระเบียบและยงัคงด ารงอยู่ร่วมกนั กระทัง่

                                                           
6 เร่ืองเดียวกนั,127. 
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ศาสนา วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ได้เกิดรูปแบบทฤษฎีใหม่ๆข้ึนมามากมายมีการน าองค์ความรู้จาก
ศาสตร์ต่างๆเขา้มาสังเคราะห์ผสมผสานในงานของตน ไม่ยึดติดอยูก่บัสุนทรียภาพความงามดัง่เดิม 
ส่ิงท่ีน่ารังเกียจ หรือธรรมดาสามญัสามารถสร้างสุนทรียภาพได ้แต่ละบุคคลสามารถเลือกรับรส
ตามรสนิยมจากประสบการณ์ท่ีตนเองสั่งสมมา 
 ยคุหลงัสมยัใหม่ (postmodern) คืออะไรอาจจะดูซบัซอ้นก็เพราะวา่ในโลกตะวนัตก   
ค  าค าน้ีใชพ้ดูถึงเร่ืองสามเร่ืองท่ีแตกต่างกนั  

ความหมายแรก ใชพ้ดูถึงสภาพสังคม หมายความวา่ สังคมร่วมสมยัทุกวนัน้ีมีส่วนหน่ึงตก
อยูใ่นสภาพท่ีเรียกวา่ สภาวะหลงัสมยัใหม่ (postmodern condition หรือ postmodernity) ซ่ึงเกิดจากความ
แปรปรวนข้ึนในระบบคุณค่า เกิดความพร่าเลือนข้ึนในพรมแดนทีใชแ้ยกแยะส่ิงต่างๆ ความแปรปรวน
น้ีแสดงออกให้เห็นให้เห็นในหลาย ๆ เร่ือง ท่ีเด่นเป็นพิเศษคือ ในวฒันธรรมบริโภคนิยมร่วมสมยัท่ี   
ผกูมากบัระบบทุนนิยมขั้นล่าสุด คือ late capitalism  

ความหมายท่ีสอง  หมายถึง แนวทางการสร้างสรรค์ค์ศิลปะวรรณกรรมแนวหน่ึง ซ่ึง        
ลุกข้ึนมาทา้ทายคติและรสนิยมทางสุนทรียะของสังคมสมยัใหม่ หรือ โมเดิร์น เช่น ในเร่ืองการแบ่งชั้น
ศิลปะเป็นสูงกบัต ่า เป็นตน้ 

ความหมายสุดทา้ย “โพสโมเดิร์น” หรือ “หลงัสมยัใหม่” เป็นค าท่ีใชอ้ยา่งล าลองเพื่อ
เรียกช่ือแนวคิดทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์แนวหน่ึง ซ่ึงถ้าจะเรียกอย่าง
เคร่งครัดคือแลว้ก็คือ “poststruralism” หรือ “แนวหลงัโครงสร้างนิยม” แนวคิดทางวิชาการท่ีวา่น้ีมี
ลกัษณะเฉพาะตวัตรงท่ีมกัจะเสนอมุมมองใหม่ ๆ ท่ีเกิดจากตั้งค  าถามต่อพวกทฤษฏีและองคค์วามรู้
ทั้งหลาย ท่ีเช่ือถือกันมานานตั้งแต่ยุคแห่งความรู้แจง้ (enlightment) และยงัคงมีอิทธิพลอยู่ใน
ปัจจุบนั   ดงันั้น โพสโมเดิร์น มีหลายความหมาย เพราะใชส้ามส่ิงสามเร่ืองท่ีไม่เหมือนกนัเลย คือ 
สภาพสังคม สกุลทางศิลปะ แนะแนววิชาการ7   เห็นไดช้ดัวา่ผลงาน บทสนทนาระหวา่งตวัเรากบั
ตวัเราผา่น วตัถุหุ่งน่ิงน้ี รับอิทธิพลมาจากยคุ หลงัสมยัใหม่เห็นช่วงเวลาจาก หุ่นน่ิงรอบตวัเราส่งผล
ไปถึงการสังเคราะห์สามารถสืบคน้ถึงบริบท สภาวะแวดลอ้ม สังคม ความคิด และการด าเนินชีวิตท่ี
นบัวนัยิ่งซับซ้อนแรงเหวี่ยงทางสังคมท่ีถาโถมเขา้มาอย่างมิรู้จบโดยเฉพาะมนุษยเ์ป็นบุคคลท่ีมี
ศกัยภาพทางปัญญาอย่างหาส่ิงใดเปรียบไดแ้ต่เน่ืองจากแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกนัน้ีเอง 
น าพาใหเ้ราเขา้สู่สังคมยคุ หลงัสมยัใหม่ท่ีด าเนินอยูอ่ยา่งหลีกเล่ียงมิได ้

 

                                                           
7ยคุหลงัสมยัใหม:่ ท าความเข้าใจกบัภาวะหลงัสมัยใหม่.  เขา้ถึงเม่ือ 18 พฤษภาคม 

2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.oknation.net/blog/amorn/2007/06/29/entry-1. 
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ด้านสุนทรียศาสตร์และศิลปะ 

การเปรียบเทยีบให้เห็นความแตกต่าง โมเดิร์น กบัโพสโมเดิร์น 

ตารางที ่1 เร่ืองการเปรียบเทยีบให้เห็นความแตกต่าง โมเดิร์น กบัโพสโมเดิร์น 
 

โมเดิร์น โพสโมเดิร์น 
ความสมบูรณ์แบบ  (absolute) สมัพทัธ์ (relative) 
มีรูปแบบชดัเจน (form) ปฏิเสธรูปแบบ (anti-form) 
มีระบบการปกครองแบบคณะ  (hierarchy) อนาธิปไตย (anarchy) 
ชอบสร้างสรรค/์สงัเคราะห์ (creative/ synthesis) ร้ือโครงสร้าง/ท าส่ิงตรงขา้ม (deconstructive/ anlithesis) 
คิดถึงปัจจุบนั (presence) ไม่สนใจ (absence) 
รวมศูนย ์(centric) กระจดักระจาย ( dispersal ) 
ใชห้ลกัภาษาศาสตร์ (semantic) ใชส้ านวนโวหาร ( rhetoric ) 
ความล ้าลึก (depth) ผิวเผิน (surface) 
แสดงนยัส าคญั ( signified ) ไม่แสดง (signafer) 
อธิบาย ( grand narrative ) ไม่ชอบอธิบาย (Anti / little narrative) 
ก าหนดแน่นอน (determinacy) ไม่ก าหนดแน่นอน (indeterminacy) 

ท่ีมา: ก าจร  สุนพงษศ์รี, หนังสือสุนทรียศาสตร์ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
2553),183 

 

นักคิดนักปรัชญาคนส าคัญที่ส่งผลมาสู่ยุค หลงัสมัยใหม่ ( postmodern )  
เฟรดเดอริค วิลเฮล์ม นิทเช่  (F.W. Nietzsche, ค.ศ. 1844-1900)  นกัปรัชญาชาวเยรมนั 

นิชเช่ไม่เคยสอนปรัชญาแต่เขาไดเ้รียนวรรณกรรมและบทความต่างๆเขาเช่ือวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมีข้ึนใน
เอกภพ เป็นการแสดงออกถึงพลงัอนัเป็นธาตุแทข้องความจริงคือเจตจ านงท่ีตอ้งการมีอ านาจ (The Will-
to-power) แสดงออกเป็นหน่วยต่างๆเพื่อเป็นใหญ่เหนือกนัและกนั แต่หน่วยยอ่ยต่างๆมีพลงัเขม้ขน้ไม่
เท่ากนั ส่ิงท่ีมีความเขม้ขน้มากกวา่จะเอาเปรียบส่ิงท่ีมีความเขม้ขน้น้อยกวา่ เช่น เอาเปรียบแร่ธาตุ สัตว์
เอาเปรียบพืช และมนุษยเ์อาเปรียบทั้งธาตุ พืชและสัตว ์ในหมู่มนุษยเ์องก็มีพลงัความเขม้ขน้ไม่เท่ากนั 
คนฉลาดยอ่มมีพลงัเขม้แขง็มากกวา่ เอาเปรียบผูอ่้อนแอโง่เขลากวา่ ความดีระหวา่งมนุษยก์บัมนุษยด์ว้ย
ใจบริสุทธ์ิหายาก คนมีอ านาจแสดงความปราณีผูด้อ้ยกว่าเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของตนและเพื่อสร้าง
บุญคุณ นิชเช่ได้ประกาศว่าพระเจา้ตายแล้ว คือพระเจา้ท่ีพวกโง่เขล่าพากนัเคารพกราบไหวซ่ึ้งไม่ใช่
พระเจา้ท่ีแทจ้ริง เขาแบ่งมนุษยเ์ป็น 3 ระดบั 1.  ระดบัทาส 2.  ระดบันาย 3.  ระดบัอภิมนุษย ์ 
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1.  ระดบัทาส   ระดบัน้ีจะไม่เป็นตวัของตวัเอง กลวัการรับผดิชอบ ไม่กลา้คิด นิยมตาม
คนส่วนใหญ่ ประเภทศีลธรรมแบบธาตุ (slave morality) 

2.  ระดบันาย   ระดบัน้ีกลา้คิด กลา้ท า และกลา้เส่ียง เพื่อความเป็นใหญ่เหนือผูอ่ื้น ให้
ระดบัทาสเกรงกลวั ยอมให้เป็นนายเพราะพึ่งได ้จึงมีศีลธรรมแบบนาย  (master morality) ยอม
จ านนหากผูพ้บมีอ านาจเป็นนายเหนือตน ทั้งสองระดบัลว้นมีกิเลสเป็นเคร่ืองน าทาง 

3.  ระดบัอภิมนุษย ์ ระดบัน้ีไดแ้ก่นกัปราชญผ์ูแ้จง้ในสัจธรรม รู้ถึงปรากฏการณ์
เจตจ านงแห่งอ านาจ รู้วา่พลงัหน่วยยอ่ยทั้งหลายต่างด้ินรน เอาเปรียบกนัตลอดเวลา เป็นเหยือ่ของ
การเอารัดเอาเปรียบไม่ส้ินสุด คนทัว่ไปสามารถปรับระดบัได ้

แนวคิดนิชเช่เนน้ให้เห็นถึงความตกต ่าและเส่ือมถอยในอารยะธรรมตะวนัตก ทั้งดา้น 
อภิปรัชญา ญาณวิทยา ศีลธรรมและการเมือง ส่งผลให้มองโลกในแง่ส้ินหวงัรู้สึกวา่งเปล่า ไม่ยินดี
ยินร้าย ไม่มีส่ิงใดถูกตอ้ง ทุกส่ิงทุกอย่างลว้นเป็นไปไดแ้ละไม่ได ้ทุกส่ิงทุกอย่างจึงเป็นความไม่
แน่นอน เขาคิดวา่วฒันธรรมและศิลปะมีความส าคญัมากกวา่การเมือง 
              โรลองด์ บาร์ตส์ ( R. Barthes, ค.ศ. 1915-1980 )  ชาวฝร่ังเศส เป็นนกัภาษาศาสตร์และมายา
คติ ผลงานส าคญัคือ สัญวิทยา (semiol-ogy) หรือสัญศาสตร์ คน้หาความจริงจากถอ้ยค า รูปสัญญา เสียง 
ตวัหนงัสือ และความหมายสัญญะคือแนวคิดท่ีเราเขา้ใจจากถอ้ยค านั้น มายาคติ (mythologies) เป็นคติ
ความเช่ือทางวฒันธรรม เป็นผลผลิตทางประวติัศาสตร์ท่ีพบเห็น เช่น ศิลปวตัถุ สร้างให้เช่ือวา่ดีมีคุณค่า
สูงดว้ยมายาคติ จากนั้นข้ึนรูปสู่สัญญา เป็นส่ิงท่ีล ้ าค่าส าคญัของวฒันธรรมอนัสูงส่งไปในท่ีสุด เขามี
แนวคิดแบบลทัธิโครงสร้างนิยมท่ีมีการวิเคราะห์หาโครงสร้างดว้ยวิธีการดึงเอาส่ิงท่ีมองเห็นหรือไม่
เห็นของวตัถุดั้งเดิมนั้นออกมา จากนั้นประกอบเขา้ใหม่โดยให้เกิดการเปล่ียนแปลง มีการคน้พบใหม่มี
ความเขา้ใจปัญญาใหม่เพิ่มเขา้ไปแนวคิดของบาร์ตใชก้บัวรรณกรรมมากเพราะมีทั้งความหมายตรงและ
ความหมายแฝงมีผูน้ าไปประยุกต์ใช้ทางสังคม ซ่ึงความหมายแฝงอยู่ในกลไกอนัละเอียดอ่อนของ
ความสัมพนัธ์กนัในสังคม 
 ฌาคส์  แดริดา (J. Derrida, ค.ศ. 1930 -2004)  นกัปรัชญา นกัสุนทรียศาสตร์ชาวฝร่ังเศส 
ผลงานส าคญัคือการร้ือสร้าง (decompose) เป็นวิธีการใหม่ในลทัธิโครงสร้างนิยม การร้ือสร้างของ
เขาคือการเอาตวับทมาแยกหรือแบ่งเป็นส่วนยอ่ย (decompose) เช่นเดียวกบับาร์ตส์แต่เขาไดเ้พิ่มเขา้
ไปอีก โดยใหต้ั้งค  าถามกบัความหมายนั้นอีก เขาใชเ้ร่ืองภาษาเป็นเคร่ืองมือเช่ือมความคิด ผลคือตวั
บทจะมีความหมายและลกัษณะท่ีไม่แน่นอนตายตวัความจริงและความหมายท่ีไดไ้ม่เป็นความจริง
สูงสุด หากเปล่ียนแปลงไดต้ามเวลาทุกส่ิงทุกอยา่งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสังคม วฒันธรรมและภาษา 
เช่ือวา่อนาคตวฒันธรรมการอ่านจะน้อยลง แต่การเขียนท่ีเป็นรูปสัญญะท่ีแสดงถึงคุณค่าของชีวิต 
จิตรกรรม ประติมากรรมและอ่ืนๆ 
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หลักการส าคัญของทฤษฎีร้ือโครงสร้างของแดริดาชอบน าค าของคู่ตรงกันข้าม             
(binary opposition) มาใชใ้นการวิเคราะห์ เช่น ธรรมชาติกบัวฒันธรรม ชีวิตกบัความตาย ดีกบัเลว 
วฒันธรรมชั้นสูงกบัวฒันธรรมมวลชน เป็นท่ีไม่ชอบใจของชนชั้นสูง แนวคิด แดริดาน ามาอา้งอิง
เสมอในสุนทรียศาสตร์สมยัโพสโมเดิร์น 8 
 ช่วงเวลาโพสโมเดิร์นไดส่้งผลเกิดการเปล่ียนแปลงต่อวงการศิลปะอยา่งเห็นไดช้ดัวา่
ทุกอยา่งเป็นไปไดภ้ายใตโ้ลกแห่งศิลปะ 
 
อทิธิพลและแรงบันดาลใจจากลทัธิทางศิลปะ            

หากจินตนาการคือส่วนส าคญัของความจริง หากศิลปะคือการระบายออก  หรือดงัค า
กล่าวท่ีว่า ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้ น ศิลปะจึงเป็นการส่ือสารท่ีบอกกล่าวไดท้ั้งเวลาส่ิงสัมพทัธ์ภายใน
แลว้แสดงออกมาดว้ยรูปแบบวธีิการท่ีหลากหลายผา่นประสบการณ์ชีวติและองคค์วามรู้ท่ีบุคคลนั้น
สัมผสัรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
 การกระท าสร้างสรรค์งานศิลปะส่ิงใดท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนพร้อมประกอบดว้ยเจตนาเรา
เรียกวา่เป็นงานศิลปะ ลทัธิทางศิลปะต่างๆมีคุณค่าไม่แตกต่างกนัเพราะมีเจตนาท่ีเรียกวา่เป็นผลงาน
ศิลปะท่ีแสดงออกดว้ยความรู้สึกนึกคิดและปัญญาของมนุษยท่ี์พึงมีได ้หากแต่ส่ิงท่ีต่างออกไปคือ
แนวความคิดของผูรั้งสรรคง์าน ศิลปะอยูคู่่กบัมนุษยม์ายาวนานมีวิวฒันาการท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ซ่ึง
กนัและกนั ถา้หากอยากรู้วา่ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ สภาวะแวดลอ้มทางสังคม แมก้ระทัง่เร่ืองท่ี
เป็นประเด็นในสังคมท่ีเราอาศยัอยู่ร่วมกนัก าลงัต่ืนตวัต่ืนรู้ในส่ิงใดเราสามารถรับรู้ได้จากการ
สร้างสรรคง์านศิลปะส่ิงกระทบโลกกระทบใจเกิดแรงบนัดาลใจออกมาในรูปแบบผลงานศิลปะมี
การส่ือสารท่ีมีการใช้สัญญะทางรูปภาพ เสียง และภาษาเข้ามาส่ือสารเป็นงานศิลปะ กระทั่ง
ช่วงเวลาแห่งโลกเสรีโลกท่ีไร้พรมแดนเราเรียกช่วงเวลาน้ีว่า ยุคหลังสมัยใหม่ (postmodern) 
คลุมเครือ ซบัซ้อน สังคมเปล่ียนแปลงรวดเร็วผูค้นให้ความส าคญักบัเทคโนโลยีการเรียกร้องสิทธ์ิ
เสรีภาพท่ีเป็นปัจเจกและมีหลกัสุนทรียศาสตร์ท่ีไม่ชดัเจน ศิลปินรุ่นใหม่มีการน าค าถามเก่ามาถาม
อีกวา่อะไรคือศิลปะ หรืออะไรสามารถเรียกวา่ศิลปะประเด็นต่างๆถูกหยิบยกข้ึนมา ศิลปะคือส่ิงใด
กนั จึงไดเ้กิด คอนเซ็ปชวลอาร์ต โดย โซล เลอวิตต ์ศิลปินอเมริกนัหลงัจากนั้นไดแ้พร่ขยายเขา้มา
ในองักฤษ ศิลปินคอนเซ็ปรุ่นเยาว ์อย่างโจเซฟ โครซุธ ประกาศว่าศิลปะทุกช้ินหลงัจาก มาร์เชล     
ดูชองป์เป็นตน้ไปเป็นงานคอนเซ็ปชวลทั้งหมดโดยธรรมชาติการท างานศิลปะแนวคอนเซ็ปชวล
องค์ประกอบทางความคิดถูกน ามาใช้แทนวสัดุเป็นการน าเสนอความแตกต่างจากรูปแบบเดิม       

                                                           
8 ก าจร สุนพงษศ์รี, สุนทรียศาสตร์, 183-187. 
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สูจิบตัร บตัรเชิญสามารถเทียบเท่ากบัการให้ขอ้มูลนิทรรศการแม้กระทั้งบทสัมภาษณ์สามารถ
กลายเป็นนิทรรศการไดผู้ช้มมกัเขา้ไปมีส่วนร่วมในงานและอาจตอ้งใชค้วามพยายามท าความเขา้ใจ
เป็นอนัมากความคิดจึงเป็นส่ิงส าคญัในงานคอนเซ็ปชวลอาร์ต ส่ิงท่ีแฝงอยู่ ภาพร่างกระบวนการ
สร้างสรรค์เทียบเท่าไดก้บัผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์เป็นการลดทอนส่ิงท่ีเป็นส่ือทางรูปธรรมกระตุน้
ให้เกิดความคิดและจินตนาการท่ีผูช้มใช้สุนทรียะจากประสบการณ์และองค์ความรู้ของตนเองมา
เช่ือมต่อน าพาตนเองเขา้ไปในผลงานเกิดมุมมองใหม่ๆต่องานศิลปะปัจจุบนัเราซึมซับกบัศิลปะ
คอนเซ็ปชวลอาร์ตท่ีแวดลอ้มรอบตวัเราศิลปินหยิบยกเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัประเด็นทางสังคม
ส่ิงแวดลอ้ม จุดเปล่ียนท่ึส าคญั นัน่คือลทัธิดาดา้ ศิลปิน มาร์เชล ดูชองป์ ท่ีน าวสัดุส าเร็จรูปส่ิงของ
ในชีวติประจ าวนัมาสร้างสรรคแ์ละเรียกวา่น่ีคือศิลปะ การใชส่ื้อวสัดุมาสร้างสรรคย์งัเช่ือมโยงไปสู่
ลทัธิ ป๊อปอาร์ต ศิลปินอยา่ง โรเบิร์ต เราส์เชนเบิร์ก ผูบุ้กเบิกทางให้ป็อปอาร์ตถึงกบักล่าววา่ไม่เคย
เห็นงานศิลปะใดงดงามเท่าผลงานช่ือ ฟาวเทน หรือ น ้ าพุ ของ มาร์เชล ดูชองป์ หากเป้าหมาย
สุนทรียศาสตร์ของ มาร์เชล ดูชองป์คือ น าส่ิงอ่ืนมาแทนท่ีส่ิงท่ีเราเรียกว่า สวยงาม และเรียกว่า
ศิลปะท่ีตอ้งตา ปลุกคนใหต่ื้นจากส่ิงใหม่ส่ิงท่ีส าคญัของเขาคือความคิดส่ิงท่ีไม่คุน้ชินในชีวิตทัว่ไป 
ศิลปะป็อปอาร์ตเกิดข้ึนคร้ังแรกท่ีอังกฤษในช่วงค.ศ.1950และเข้าสู่ยุครุ่งเรืองในประเทศ
สหรัฐอเมริกาช่วงค.ศ.1960 ป็อปอาร์ตแสดงให้เห็นชีวิตประจ าวนัสู่ความเป็นสามญัของมนุษย ์เรา
เคยเรียนรู้กบัศิลปะท่ีไม่ไดรั้บใชส่ิ้งใดนอกจากศิลปะ ช่วงเวลาน้ีเราไดห้นัมาสนใจส่ิงท่ีปรากฎอยู่
ภายนอกแวดลอ้มรอบงานศิลปะทศันคติต่างๆท่ีเปล่ียนไป ศิลปะท่ีไม่ไดรั้บใชเ้ฉพาะศาสนาและชน
ชั้นสูงอีกต่อไปหากสะทอ้นถึงชนชั้นกลางให้เห็นถึงการมองโลกการปลดปล่อยตวัเองจากจารีต
ประเพณีประวติัศาสตร์ศิลป์ น าเอาส่ือใหม่เขา้มาร่วม เช่นภาพถ่าย การส่ือสาร โฆษณา ส่ือส่ิงพิมพ ์ 
ป็อปอาร์ตเป็นศิลปะท่ีสรรเสริญการบริโภคนิยมดว้ยกลวิธีท่ีชาญฉลาดจนมาถึงปัจจุบนัไม่ไดมี้การ
เส่ือมถอยลงไปหากแต่น าส่ิงแวดลอ้มประเด็นท่ีส าคญัต่อคนเรามาน าเสนอไดอ้ย่าง คมคาย กระทบใจ 
กระตุน้การรับรู้ท่ีเหมาะกบัช่วงเวลาปัจจุบนั9 

ความหลากหลายท่ีเกิดข้ึนบนโลกใบน้ีท าให้เกิดการสร้างสรรคง์านท่ีมาจากแรงบลัดาลใจ
และประสบการณ์ของศิลปินท่ีแตกต่างกนัออกไปเลือกท่ีจะสนใจ ศิลปินแต่ละคนเร่ิมจากความเช่ือ
ไปในทิศทางเดียวกันกบัศิลปินท่ีตนช่ืนชม กลวิธีท่ีศิลปินน ามาเช่ือมโยงให้ผูช้มรับรสได้อย่าง
สะเทือนอารมณ์ เราไม่อาจปฏิเสธไดว้า่การสร้างสรรคผ์ลงานในปัจจุบนัยอ่มไดรั้บอิทธิพลและมี
การพฒันามาเป็นล าดบัขั้นจากศิลปินก่อนหน้าน้ีส่งต่อมายงัปัจจุบนัโลกยงัคงกา้วต่อไปพร้อมกบั
แรงบลัดาลใจจากผลงานศิลปะท่ีผา่นมาใหเ้ราไดศึ้กษาเรียนรู้น ามาพฒันางานใหมี้คุณค่ามากยิง่ข้ึน 

                                                           
9 ดาเนียล มาร์โซนา, คอนเซ็ปชวลอาร์ต (กรุงเทพฯ: เดอะเกรทไฟน์อาร์ต, 2552), 6-25. 
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อทิธิพลและแรงบันดาลใจจากศิลปิน 

ศิลปะเกิดข้ึนจากการสร้างสรรค์ของมนุษยท่ี์มีวิวฒันาการมาโดยล าดบั มนุษยเ์ป็น
เผา่พนัธ์ุท่ีปรับตวัเขา้กบัสภาวะแวดลอ้มไดอ้ยา่งดีเยี่ยมสืบเน่ืองมาถึงปัจจุบนัน้ี โลกยุคปัจจุบนัเกิด
ส่ิงส่ิงประดิษยส์ร้างสรรค์ข้ึนมากมาย ส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป บริบททางสังคมท่ีแตกต่างเหล่าน้ี
กระตุน้ให้งานศิลปะย่อมพฒันาหากลวิธีท่ีเหมาะสมให้ผลงานศิลปะไดบ้อกกล่าวส่ิงท่ีศิลปินรู้สึก
นึกคิดให้ผูช้มได้ตระหนักและใช้ปัญญาในการตรึกตรองตีความตามประสบการณ์ของตนการ
สร้างสรรคผ์ลงานยอ่มไดรั้บอิทธิพลมาจากศิลปินท่ีส่งผา่นจากยคุสมยัสู่ปัจจุบนั 

ซาร่า Sze ศิลปินหญิงชาวอเมริกนั สร้างสรรค์ผลงานรูปแบบการจดัวางด้วยวตัถุใน
ชีวิตประจ าวนัท่ีหลากหลายดว้ยสัญญะส่ือออกมาเป็นภาษาทางศิลปะ ดว้ยส่ิงท่ีด าเนินอยู่ย่อมเกิด
การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวตัถุท่ีเช่ือมโยงกนัมีการน าการรูปแบบการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ร่วมด้วยแรงโน้มถ่วงท่ีมีในธรรมชาติก่อเกิดความสมดุลทั้งภายในภายนอกเป็นดัง่
ประติมากรรมโลกปัจจุบนัท่ีเปรียบเปรยได้ว่า เพียงแค่เรายืนอยู่ท่ีหน้าต่างแล้วทอดสายตาไกล
ออกไปเห็นตึกสูงสามารถรับรู้ไดถึ้งความสัมพนัธ์เช่ือมโยงท่ีมีต่อกนัไดอ้ยา่งมิรู้จบ 

 
 

 

ภาพท่ี 1 ผลงานของ ซาร่าห์ Sze 
ท่ีมา: ซาร่าห์ Sze, พาวลิเลยีนสหรัฐ Venice Bienale อติาล ี2013, เขา้ถึงเม่ือ 20 พฤษภาคม 2558, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://observer.com/2013/05/a-laboratory-for-arts-creation-sarah-sze-at-the-u-s-

pavilion-in-venice/ 
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ภาพท่ี 2 ผลงานของ ซาร่า Sze 

ท่ีมา: ซาร่าห์ Sze, พาวลิเลยีนสหรัฐ Venice Bienale อติาล ี2013, เขา้ถึงเม่ือ 20 พฤษภาคม 2558,           
เขา้ถึงไดจ้าก  http://observer.com/2013/05/a-laboratory-for-arts-creation-sarah-sze-at-the-u-s-
pavilion-in-venice/    
 

 

ภาพท่ี 3 ผลงานของ ซาร่า Sze 
ท่ีมา: ซาร่าห์ Sze, พาวลิเลยีนสหรัฐ Venice Bienale อติาล ี2013, เขา้ถึงเม่ือ 20 พฤษภาคม 2558,                    
เขา้ถึงไดจ้าก   http://www.domusweb.it/en/news/2013/06/3/sarah_sze_triplepoint.html  
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เทรซีย ์เอมิน ศิลปินหญิงชาวองักฤษ  สร้างความยอ้นแยง้และทา้ทายให้ผูช้มเป็นอยา่ง
มากไดเ้ห็นส่ิงท่ีเรียกวา่ความงามคุณค่าแบบเดิมท่ีมิอาจควบคุมไดต้วัตนท่ีพึงพอใจเผยออกมาดว้ย
เน้ือหาท่ีเป็นเร่ืองราวส่วนตวัประสบการณ์ในชีวิตจริงถ่ายทอดสภาวะภายในด้วยกลวิธีต่างๆท่ี
หลากหลายเป็นผลงานศิลปะทั้งการจดัวาง ดรออ้ิงค์ เพน้ท์ ภาพถ่าย ปักผา้ และกลวิธีอีกมากมาย
เท่าท่ีจะตอบสนองความรู้สึกนึกคิดของศิลปิน หากการเสพงานกระบวนการท่ีเอมินเลือกใชเ้อ้ือให้
ผูช้มได้พิจารณาถึงเสรีภาพภายในหัวใจพื้นท่ีส่วนท่ีมิมีผูใ้ดเป็นเจ้าของการระบายออกการ
แสดงออกท่ีตรงไปตรงมาทั้งวตัถุและอารมณ์ท่ีแฝงเร้นในผลงานยอ่มเขา้ใจไดไ้ม่ยากเพียงแค่เปิด
โอกาสใหเ้พื่อนมนุษยผ์ูห้น่ึงไดส่ื้อสารออกมาเป็นการเยีย่วยาหวัใจดัง่บนัทึกเร่ืองราวหลายคราวยาก
ท่ีจะลืมเลือน 

 
  

 
 

ภาพท่ี 4 ผลงานของ เทรยซี์ เอมิน 
ท่ีมา: เทรยซี์ เอมิน, ทีพ่กัของฉัน, เขา้ถึงเม่ือ เขา้ถึงเม่ือ 25 พฤษภาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก            
http: //en.wikipedia.org/wiki.Tracey_Emin 
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ภาพท่ี 5 ผลงานของ เทรยซี์ เอมิน 
ท่ีมา: เทรยซี์ เอมิน, ทุกคนทีไ่ด้เคยนอนด้วย, เขา้ถึงเม่ือ 25 พฤษภาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก           
http: //en.wikipedia.org/wiki.Tracey_Emin 
 

แซม เทยเ์ลอร์ วูด  ศิลปินหญิงชาว องักฤษ ศิลปินร่วมสมยัท่ีท างานทั้งภาพถ่ายและ
วิดีโอผลงานวีดีโอ    ท่ีโดดเด่นคือ ภาพยนตร์ still life แสดงให้เห็นถึงความตายมีความชดัเจนการ
เน่าเป่ือยเส่ือมสลายตามเวลาท่ีผนัเปล่ียนเสมอหากหลายคร้ังท่ีเรามองขา้มและละเลยท่ีจะสังเกตส่ิง
เหล่าน้ีเกิดข้ึนมานานแลว้และยงัคงด าเนินอยู่ดว้ยกลวิธีจากหุ่นน่ิงท่ีเป็นวตัถุจริงเฝ้ามองด้วยการ
บนัทึกดว้ยวดีีโอไดเ้ห็นการแปรรูปเฉกเช่นเห็นความตายท่ีคลืบคลานเขา้มาสู่ท่ีละนิดทีละนิด 

 

 

ภาพท่ี 6 ผลงานของ แซม เทเลอร์ วดู 
ท่ีมา: แซม เทเลอร์ วดู, A Little Death, เขา้ถึงเม่ือ 25 พฤษภาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก                  
https: //www.youtube.com/watch?v=H21ypJb7KJk 
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ภาพท่ี 7 ผลงานของ แซม เทเลอร์ วดู 
ท่ีมา: แซม เทเลอร์ วดู, Still life, เขา้ถึงเม่ือ 25 พฤษภาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก https:// 
www.youtube.com/watch?v=H21ypJb7KJk 
         

คามิน เลิศชยัประเสริฐ  ศิลปินท่ีกล่าวว่า ศิลปะคือ ชีวิต ศิลปะคือ กระบวนการเรียนรู้จาก 
ชีวติ ธรรมชาติ สังคม เราไดส้ร้างสรรคง์านศิลปะเพื่ออธิบายความจริงท่ีมาจากประสบการณ์กระทัง่ช่วย
บ าบดัเยียวยาหวัใจความสูญเสียและคน้หาความหมายของชีวิต ผลงานของคามิน     จึงไม่จ ากดัรูปแบบ 
กลวิธีท่ีส่ือสารมาเป็นผลงาน ศิลปะคือกระบวนการเรียนรู้จากชีวิตโดยใชกิ้จกรรมปัจจุบนัขณะท่ีเรามี
ชีวิต หากเราเร่ิมท่ีจะเห็นสัจจะของการมีชีวิตอยู่ความเป็นมนุษยท่ี์มีความเหมือนกนัและความแตกต่าง
กนันั้นยอ่มจะเห็นวา่ผูอ่ื้นก็มีความงามความดีอยา่งท่ีเรามีเช่นกนั 
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ภาพท่ี 8 ผลงานของ คามิน เลิศชยัประเสริฐ  
ท่ีมา: คามิน เลิศชยัประเสริฐ, ก่อนเกดิหลงัตาย, เขา้ถึงเม่ือ 26  พฤษภาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
https:// www.youtube.com/watch?v=ctJIodnNyUs 

           การเคารพในตวัเองจากผลงานของ คามินท่ีเคารพในส่ิงท่ีตนเองรู้สึกนึกคิด
เจตนาท่ีกระท ากิจกรรมของตวัเองทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนบนโลกใบน้ีเราไดส้ ารวจตวัเองก่อน ชีวิตมิใช่มี
เพียงปัจจุบนัแต่รวมถึงก่อนเกิดหลงัตาย ชีวติมีพลงังานต่อเน่ือง ถา้เราจะเขา้ใจสภาวะต่างๆ เราตอ้ง
เข้าใจสภาวะปัจจุบันก่อน ท าให้เราตระหนักได้ว่าส่ิงท่ีเราได้ส าเหนียกสัมผสัรู้สึกนึกคิดใน
ชีวิตประจ าวนัล้วนแล้วแต่บอกกล่าวให้เราได้รับรู้ในการเช่ือมโยงของสรรพส่ิงคนสัตวส่ิ์งของ
กลายเป็นส่ิงสัมพทัธ์ภายในท่ีมิไดมี้แต่เราผูเ้ดียว ผลงานเหล่าน้ีเปรียบการบนัทึกช่วงเวลาชีวิตของ
คนคนหน่ึงท่ีร้อยเรียงดว้ยถอ้ยค าวลีท่ีงดงามตามธรรมชาติผา่นกลวธีิทางศิลปะท่ีตนจดัเจน 
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ภาพท่ี 9  ผลงานของ คามิน เลิศชยัประเสริฐ 
ท่ีมา: คามิน เลิศชยัประเสริฐ, ก่อนเกดิหลงัตาย, เขา้ถึงเม่ือ 26  พฤษภาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก    
http:// www.rama9art.org/artisan/2012/march/kamin/exhibitions.html 

 
สาครินทร์ เครืออ่อน  ครูผูใ้ห้ความรู้และศิลปินผูส้ร้างสรรคง์านคอนเซ็ปชวลท่ีไดรั้บ

การยอมรับทั้งในระดบัประเทศและนานาชาติโดดเด่นดว้ยรูปแบบเฉพาะตวัท่ีร่วมสมยั ผสมผสาน
ดว้ยพื้นฐานทางศิลปะไทยท่ีแฝงดว้ยวฒันธรรมประเพณีความเช่ือท่ีมีความเป็นเช้ือชาติผนวกเขา้กบั
ความสนใจในยุคสมยัปัจจุบนัความเป็นวตัถุนิยมสังคมท่ีเรียกตวัเองว่าเมืองพุทธศาสนาแสวงหา
ศีลธรรมจรรยาทวงถามความดีงาม แทจ้ริงสังคมน้ีมีความคลุมเครือและซับซ้อนผูค้นพากันตั้ง
ค าถามเพื่อแสวงหาค าตอบผลงานท่ีโดดเด่นของอาจารยส์าครินทร์ไดรั้บการเช้ือเชิญแสดงผลงาน
ในนิทรรศการ documenta คร้ังท่ี 12  ณ เมืองคสัเซิล  ประเทศเยอรมนีท่ีจดัข้ึนทุกๆห้าปี สาครินทร์
น าเสนอผลงานนาขา้วแบบขั้นบนัไดศิลปะกบันาขา้วเช่ือมโยงชีวิตสังคมกบังานศิลปะแนวคิดเร่ือง
แรงงานกบัสังคมการเกษตรดัง่เดิมการท างานร่วมกนัระหวา่งอาสาสมคัรชาวไทยและยุโรปสะทอ้น
เห็นว่าเราจะอยู่แบบเอ้ืออาทรกนัหรือแบบทุนนิยมกระทัง่ช่วงเวลาน้ี สาครินทร์กล่าวว่าผลงาน
ตนเองไดเ้ปล่ียนไปเร่ือยๆ จุดท่ีเปล่ียนท่ีสุดคือละท้ิงส่ิงท่ีตนเองคิดว่ามีความส าคญัเช่นความเช่ือ
เดิมๆรูปแบบเดิมๆเม่ือเราเร่ิมท่ีจะละทิ้งมนัเหมือนเราเห็นประตูเรามกัคิดว่าเราปลอดภยัท่ีเราขงั
ตวัเองไวแ้ต่ในบา้นแทจ้ริงเท่ากบัเราไม่ได้ไปไหนเลยแต่ถ้าเม่ือไหร่เราถอดกลอนกุญแจเราเดิน
ออกไปขา้งนอกเราจึงไดเ้ห็นอะไรอยา่งอ่ืนอีกมากมายแลว้เราก็กลา้ท่ีจะเผชิญตอ้งฝึกเผชิญชีวิตขา้ง
นอกด้วยยอมรับความจริงว่าเราไม่ได้อยู่เพียงแต่ในบ้านเหมือนกับทุกคนเม่ือเราท างานศิลปะ
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พยายามคน้ควา้พฒันารูปแบบเดิมๆ ของเราใหก้า้วหนา้ข้ึนจนวนัหน่ึงรูปแบบท่ีเราพยายามท าเร่ิมขงั
ตวัเองไวใ้นนั้นแลว้ความหมายของชีวิตอยูท่ี่ไหนหรือเราตอ้งเป็นทาสส่ิงท่ีสร้างข้ึนมาในเม่ือเราท า
อะไรไดม้ากมายท าไมเราตอ้งท าแต่ส่ิงนั้นหรือพยายามพฒันาต่อส่ิงส่ิงนั้นท่ีเรารู้วา่การพฒันาจะไป
ถึงจุดหน่ึงท่ีไปต่อไม่ไดเ้ราไม่คิดว่าตวัเราท าไดม้าก่อนพอเราปล่อยให้ตวัเราเป็นอิสระแลว้คิดท า
อะไรแบบนั้นออกมาดูคน้พบว่ามนัมีความเป็นอิสระจากส่ิงท่ีเราท ามาก่อนหน้านั้นแล้วเราก็จะ
สามารถส่ือสารกบัคนดูไดม้ากกวา่ท่ีเราเคยท าไดห้ลายเท่า10 

 

 

ภาพท่ี 10  ผลงานของ สาครินทร์ เครืออ่อน 
ท่ีมา: สาครินทร์ เครืออ่อน, ศิลปะกบันาข้าว, เขา้ถึงเม่ือ 26  พฤษภาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http:// 
www.bloggang.com/mainblog.php?id=haiku&month=24-06-2014&group=33&gblog=35 
 

อีกหน่ึงผลงานท่ีตอ้งกล่าวถึง แจกันดอกไม้ ในนิทรรศการสนามตรึก จดัโดย หอ
ศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกบั ถงั คอนเทมโพรารี อาร์ต นิทรรศการศิลปะงานแรกท่ี
รวบรวมผลงานของศิลปินอาว็อง-การ์ดชาวจีนจากกรุงปารีส หวง หย่ง ผิง และ สาครินทร์ เครือ
อ่อน หุ่นน่ิงแจกนัดอกไมผ้ลงานของ สาครินทร์ เครืออ่อนน้ีคร้ังแรกท่ีเห็นรู้สึกไดถึ้งความโรแมน
ติคเป็นแจกนัดอกไมท่ี้ธรรมดาสามญัในชีวติประจ าวนัแต่สามารถท าใหผู้ช้มสะเทือนอารมณ์เก็บไป
คิดตรึกตรอง 

                                                           
10 สาครินทร์ เครืออ่อน, สัมภาษณ์ศิลปินต้นทาง, เขา้ถึงเม่ือ 26 พฤษภาคม 2558,   

เขา้ถึงไดจ้าก Youtube 
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ภาพท่ี 11  ผลงานของ สาครินทร์ เครืออ่อน 
ท่ีมา: สาครินทร์ เครืออ่อน, Remain (Installation), การแสดงผลงานชุด สนามตรึก ณ หอศิลปะ
และวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 16 กุมภาพนัธ์ – 26 เมษายน  2558.  
 

         ผลงานช้ินน้ีเห็นความส าคญัของ สัญชาตญาณ เป็นเสรีภาพและเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในงาน คอน

เซ็ปชวลอาร์ต แจกนัถูกก าหนดโดยเง่ือนไขท่ี เม่ือใดท่ีน าเสนอผลงานจะตอ้งมีคนดูแลเปล่ียน

ดอกไมใ้นแจกนัตอ้งรักษาความสัมพนัธ์รักษาแจกนัส่ิงท่ีเรารับผดิชอบเราเรียกวา่สัมพนัธภาพถา้

ดูแลไดต้ลอดก็จะสมบูรณ์ผลงานชุดน้ีเราไดเ้ห็น เวลา วตัถุ คนและกฎ เห็นความสมดุลของเวลา

และความมีชีวติของมนัท่ีสัมพนัธ์กนั เป็นหน่ึงเดียวกนั อธิบายถึงสัมพนัธภาพชีวติการรับรู้เร่ือง

เวลาดว้ยวธีิการต่างๆเห็นไดใ้นผลงานช้ินน้ี 

 

อทิธิพลและแรงบันดาลใจจากภาพหุ่นน่ิง ปีเตอร์ อาร์ตเซิน 
หุ่นน่ิง (still life ) วตัถุส่ิงของส่ิงท่ีมีสัมพนัธภาพกบัเรายอ้นกลบัไปยุคสมยัฟ้ืนฟูศิลปะ

วทิยาการเราเห็นงานหุ่นน่ิงในรูปแบบงานเพน้ทท่ี์แทรกอยูใ่นภาพใหญ่ท่ีมกัจะเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบั
ศาสนาหรือการเขียนท่ีเรียกวา่เป็นการแสดงสัญญะเก่ียวกบัปรัชญาการเฉลิมฉลองส่ือถึงความอุดม
สมบูรณ์หากยงัมีผลงานท่ีใชรู้ปแบบชีวติประจ าวนัน าเสนอดัง่ผลงานของปีเตอร์ อาร์ตเซิน 
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ภาพท่ี 12  ผลงานของ ปีเตอร์ อาร์ตเซิน 
ท่ีมา: ปีเตอร์ อาร์ตเซิน, still life , เขา้ถึงเม่ือ 28 พฤษภาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://artoftherenaissance.weebly.com/still-life.html 
 

เราไดเ้ห็นชีวิตประจ าวนัท่ีน่าสนใจยงัคงมีเร่ืองราวศาสนาแทรกอยูห่ากมาในรูปแบบ
ชีวิตท่ีเป็นการบริโภคการซ้ือขายของสดเน้ือสัตวค์วามเป็นกิจกรรมอยู่ของคนในยุคนั้นเป็นการ
บนัทึกชีวติประจ าวนัดว้ยรูปแบบเพน้ท ์2 มิติเสมือนหยุดเวลาไวด้ว้ยวิธีการเพน้ท์หากพื้นผิวท่ียงัคง
อยูค่วามสดของเน้ือรูปทรงท่ีคงเดิมไม่เปล่ียนแปลง 

จากส่ิงท่ีกล่าวมาน้ีคือแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นองค์ความรู้น ามาผนวกใช้กบัประสบการณ์
ส่วนตวัแลว้แสดงออกดว้ยกลวิธีทางศิลปะหลากหลายรูปแบบสามารถส่ือสารให้ผูช้มไดต้ระหนกั
และซึมซบัเรียนรู้วา่ทุกสรรพส่ิงลว้นอิงอาศยัซ่ึงกนัและกนัดัง่ขอ้มูลองคค์วามรู้ศาสตร์ต่างๆ ท่ีน ามา
ร้อยเรียงเป็นวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://artoftherenaissance.weebly.com/still-life.html


29 
 

 

บทที ่3 

วธีิการด าเนินงานและขั้นตอนการสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ 

สุนทรียภาพท่ีเกิดจากส่ิงแวดล้อมชีวิตประจ าวนัวตัถุส่ิงของสถานการณ์ต่างๆ ส่ิง
สัมพทัธ์ภายในตนเองส่ิงเหล่าน้ีก่อให้เกิดแรงบนัดาลใจความรู้สึกนึกคิดและการตั้งค  าถามเพื่อ
แสวงหาค าตอบ ในการพฒันาการแสดงออกสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะท่ีมีลกัษณะเฉพาะตน ผลงาน
วทิยานิพนธ์ในชุด บทสนทนาระหวา่งตวัเรากบัตวัเรา ผา่นวตัถุหุ่นน่ิง เป็นการบนัทึกผา่นช่วงเวลา
ชีวิตประจ าวนัและกิจกรรม ในกรอบเวลาท่ีก าหนดดัง่สมุดบนัทึกหน่ึงเล่ม หุ่นน่ิงท่ีเกิดข้ึนจะเป็น
ส่ือเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ในระหวา่งสรรพส่ิงเป็นความงามและความจริงแท ้ท่ีด ารงอยูเ่ทียบเท่ากบั
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลท่ีรับรู้ได ้

ผลงานชุด บทสนทนาระหวา่งตวัเรากบัตวัเรา ผา่นวตัถุหุ่นน่ิง มีลกัษณะท่ีเป็น ศิลปะ
แบบจดัวาง จ านวน 1 ชุดท่ีมีกรอบของช่วงเวลาเป็นตวัก าหนดขอบเขตโดยมีขั้นตอนด าเนินงาน
ดงัต่อไปน้ี 

 

1.  ศึกษาข้อมูลทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 
1.1  ขอ้มูลจากการบนัทึกในชีวติประจ าวนัการพรรณนาดัง่การสนทนากบัตนเองท่ีเป็น

ทั้งภาษาเขียน ภาษาภาพวตัถุส่ิงของและกิจกรรมท่ีเรียกวา่งานศิลปะ 
1.2  ขอ้มูลจากการศึกษาลงมือปฏิบติัแสวงหาส่ิงท่ีเรียกวา่ความดี ความงาม ความจริง

หนทางดบัทุกขก์ายและใจตามหลกัพระธรรมค าสอนและการปฏิบติัขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้
จากเคเบิ้ลทีวีวดัป่าบา้นตาดวดัสังฆทานและเขา้รับการปฏิบติัดว้ยตนเองท่ีวดัป่าภวนาวิเวก  ต. รางบวั     
อ. จอมบึง จ. ราชบุรีโดยใชห้ลกัการพิจารณากายานุปัสสนาภายในตนเองเป็นส าคญั 

1.3  ขอ้มูลจากการศึกษาผลงานและบทความบทสัมภาษณ์ศิลปินท่ีสร้างแรงบนัดาลใจทั้ง
ไทยและต่างประเทศ  อาทิเช่น ซาร่า Sze ,  เทรยซี์ เอมิน,  แซม เทเลอร์ วดู,  ปีเตอร์ อาร์ตเซิน,        คา
มิน เลิศชยัประเสริฐ, สาครินทร์ เครืออ่อน 

1.4  ขอ้มูลจากการอ่านวรรณกรรมเร่ือง เกมส์ลูกแกว้ ของเฮอร์มานน์ เฮสเส เร่ือง ปฏิ
หาริยแ์ห่งการต่ืนอยูเ่สมอ เร่ืองปัจจุบนัคือเวลาประเสริฐสุด ของ ท่านติช นทั ฮนัห์ 

1.5  ขอ้มูลจากหนงัสือในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัศิลปากร เช่น สุนทรียศาสตร์ ปัญญา
ววิฒัน์ ป๊อปอาร์ต คอนเซ็ปชวลอาร์ต  โพสโมเดิร์น 
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2.  ข้อมูลทีเ่กี่ยวกบัการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
2.1   แนวความคิด 

 จากแรงบนัดาลใจสุนทรียภาพท่ีเกิดจากชีวิตประจ าวนัวตัถุส่ิงของสถานการณ์
ต่างๆ การให้คุณค่าท่ีมีต่อส่ิงนั้ นเกิดการตั้ งค าถามแสวงหาค าตอบการประวิงเวลาเลือกท่ีจะ
พรรณนากบัตวัเองเหล่าน้ีช่วยให้เราไดเ้ห็นความจริงท่ีว่ามนุษยน้ี์มิอาจอยู่ไดด้ว้ยตวัเองหากยงัคง
สัมพทัธ์กบัส่ิงท่ีก่อเกิดชีวิต ครอบครัว สังคมประสบการณ์ตรงเหล่าน้ีหลอมรวมเกิดเป็นตวัเรา
เปรียบการเขียนบนัทึกเป็นดัง่วลีมิใช่ประโยคท่ีสมบูรณ์ 

ผลงาน “ บทสนทนาระหว่างตวัเรากบัตวัเราผา่น วตัถุหุ่นน่ิง” ไดใ้ชว้ตัถุส่ิงของ
และกิจกรรมท่ีเรากระท าในชีวิตประจ าวนัท่ีเราเรียกเจตนาให้เป็นงานศิลปะเป็นสัญญะท่ีเราตอ้ง
ตีความภาษาท่ีเราใช้สนทนากบัตวัเองเป็นการพรรณนาช่วยให้เราเห็นโครงสร้างชีวิตท่ีมีความ
ซบัซ้อนปรากฏการณ์ท่ีด าเนินอยูข่องหุ่นน่ิง ตวัเรา เวลา และกระบวนการคิดในช่วงเวลาท่ีก าหนด
เป็นดัง่บนัทึกท่ีเห็นความจริงแทข้องชีวติ 

2.2  รูปแบบ 
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด บทสนทนาระหว่างตวัเรากบัตวัเราผ่าน 

วตัถุหุ่นน่ิง  มีลกัษณะรูปแบบจดัวาง (Installation) เป็นทั้ง 2 มิติและ3มิติ เพื่อน าเสนอเร่ืองราวการ
บนัทึกผ่านช่วงเวลาท่ีก าหนด โดยมีวตัถุส่ิงของและกิจกรรมท่ีเราเรียกวา่ศิลปะเป็นสัญญะจากการ
พรรณนาหรือสนทนากบัตนเองจากนั้นใชอ้งคค์วามรู้อธิบายตามหลงัพิสูจน์ให้เห็นความจริงท่ีเรามิ
สามารถอยูเ่พียงล าพงัหากเราน้ีสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัส่ิงต่างๆ และหุ่นน่ิงก่อนหนา้น้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ี
เราหยบัจบัและกระท ากบัมนัเพียงแค่เราวางลงจึงเรียกว่าหุ่นน่ิงแทจ้ริงไม่มีส่ิงใดน่ิงยงัคงมีส่ิงท่ี
เคล่ือนไหวอยูแ่ละช่วยสะทอ้นประสบการณ์ส่ิงท่ีเราใหคุ้ณค่าความรู้สึกนึกคิดท่ีก็ใหค้วามหมายการ
รับรู้ต่างกนัออกไปผูช้มสามารถใชป้ระสบการณ์ของตนเองเองตีความรับรสส่ิงตรงหน้าท่ีเรียกว่า
หุ่นน่ิงได้อย่างอิสระทางความคิดจินตนาการสอดคล้องกบัรูปแบบท่ีให้คุณค่ากบัการบนัทึกคือ
สถานการณ์ต่างๆท่ีเรามิอาจคาดเดาไดเ้ราจึงตอ้งเรียนรู้และปรับตวักบัช่วงเวลาปัจจุบนัขณะท่ีเป็น
ดัง่ความจริงแท ้

2.3  เทคนิค 
ผลงาน บทสนทนาระหวา่งตวัเรากบัตวัเราผา่น วตัถุหุ่นน่ิง เป็นผลงานส่ือผสมใช้

เทคนิคกลวธีิท่ีหลากหลายเช่น การวาดภาพ  การระบายสี การป้ัน การแกะ ภาพพิมพ ์ภาพถ่าย และ
การน ารูปทรงส าเร็จมาประกอบกนัเป็นผลงาน 
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2.4  วเิคราะห์หุ่นน่ิงยคุหลงัสมยัใหม่ท่ีมีอิทธิพลทางความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
หุ่นน่ิงในผลงานวทิยานิพนธ์ชุด บทสนทนาระหวา่งตวัเรากบัตวัเราผา่น วตัถุหุ่น

น่ิง มีวิวฒันาการส่งผา่นหุ่นน่ิงจากอดีตท่ีก่อนหนา้น้ีเสมือนหยุดเวลาไวท่ี้ภาพวาด 2 มิติยงัคงเป็น
รูปแบบท่ีคุน้ชินกับการรับรู้ความงามทางทศันธาตุและสัญญะท่ีเป็นไปตามยุคสมยัตัง่แต่รับใช้
ศาสนา ขุนนาง การเฉลิมฉลองในช่วงเวลาต่างๆ แมก้ระทัง่ช่วยบ่งบอกถึงชนชั้นทางสังคมจาก
รสนิยมท่ีช่ืนชอบในผลงานศิลปะและมีไวค้รอบครองเป็นส่ิงประดบัประดาบา้นเรือนส่ือฐานะทาง
สังคม จนถึงปัจจุบนัเราเดินทางเขา้สู่ยุคหลงัสมยัใหม่( postmodern ) ท่ีวตัถุมีอิทธิพลต่อคนในยุคน้ี  
ผลงานศิลปะมิไดค้  านึงถึงทศันธาตุคตินิยมรูปแบบดัง่เดิมท่ีเราคุน้ชินอีกต่อไป 

ในการสร้างสรรคหุ่์นน่ิงช่วงเวลายุคหลงัสมยัใหม่น้ีไดท้  าให้เห็นสารัตถะท่ีก าลงั
ด าเนินอยูเ่ป็นส่ิงส าคญัวา่ไม่มีส่ิงใดหยุดน่ิงไม่มีส่ิงใดไม่เปล่ียนแปลงทุกสรรพส่ิงมีการเคล่ือนไหว
ท่ีอยูบ่นการเปล่ียนแปลงเช่ือมโยงอิงอาศยัซ่ึงกนัและกนัเราเห็นสุนทรียภาพท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์
ของเวลากบัวตัถุใชก้ลวธีิทางศิลปะท่ีใหคุ้ณค่าส่ิงท่ีเรียกวา่สัญชาตญาณท่ีสั่งสมมาจากประสบการณ์
ส่วนตัวเป็นเร่ืองเฉพาะตัวบุคคลมิสามารถเรียนรู้ให้แก่กันได้ วตัถุส่ิงของท่ีเราเจตนาน ามา
สร้างสรรคจ์ดัวางเรียกวา่หุ่นน่ิงสามารถท าใหเ้ราเห็นสารัตถะการเปล่ียนแปลงของเวลาบริบทความ
เป็นหุ่นน่ิงท่ีชดัเจนต่างจากรูปแบบการสร้างสรรค์แบบ 2 มิติท่ีหยุดเวลาไม่มีเส่ือมสลายไม่มีการ
แปรเปล่ียนนัน่ย่อมไม่ใช่ความจริงหากความจริงคือส่ิงท่ีด าเนินอยูใ่นทุกขณะเหมือนความคิดของ
คนเราท่ีก าลงัด าเนินอยูเ่ช่นกนัส่ิงเหล่าน้ีเราเห็นไดจ้ากปรากฏการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวนัท่ีเราได้
เรียนรู้จาก ตวัเรา ครอบครัว สังคม ส่ิงแวดลอ้มท่ีเราไม่สามารถหยุดการเปล่ียนแปลงน้ีได ้ หุ่นน่ิง
อนัเกิดจากพฤติกรรมในแต่ละวนักบัการสนทนากบัตนเองกบัพื้นท่ีดว้ยวตัถุกลุ่มหน่ึงและกิจกรรม
ท่ีมาจากชีวติประจ าวนัเราเลือกมาสร้างสรรคง์านศิลปะท่ีปรากฏข้ึนช่วงเวลาหน่ึง ประกอบกนัเป็น
ผลงานท่ีเป็นการจดัวางท่ีวตัถุแสดงใหเ้ห็นวา่ก่อนหนา้น้ีไม่ไดน่ิ้งหากแต่เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม
ท่ีเราเป็นผูเ้ลือกกระท าผูช้มสามารถรับรู้บริบทของหุ่นน่ิงวา่ไม่น่ิงหากยงัคงมีส่ิงท่ีเคล่ือนไหวอยูไ่ด้
เห็นปรากฏการณ์และความจริงท่ีก าลงัด าเนินอยูเ่ราสามารถเห็นประสบการณ์กระบวนการคิดใน
กรอบของช่วงเวลาท่ีเราไดก้ าหนดและผูช้มเองสามารถใชป้ระสบการณ์ของตนเองสนทนากบัหุ่น
น่ิงไดอ้ยา่งไร้ขีดจ ากดัเป็นการใชศ้กัยภาพการรับรู้สุนทรียภาพส่วนบุคคล 

น่ีคือความเป็นหุ่นน่ิงในช่วงเวลายุคหลงัสมยัใหม่ดัง่เห็นโครงสร้างชีวิตจริง
ความสัมพนัธ์ตวัเราวตัถุเวลาเป็นหน่ึงเดียวกันด้วยกลวิธีทางศิลปะกับความธรรมดาสามญัใน
ชีวติประจ าวนั 
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3.  ขั้นตอนการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 
3.1  จดัเตรียมพื้นท่ีเพื่อจดัวางโครงสร้างในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
3.2  จดัเตรียมคดัสรรวตัถุส่ิงของในส่วนท่ีเป็นภาชนะหลากหลายรูปทรงและขนาดทั้ง

ภาชนะเปล่าและภาชนะท่ีมีการบรรจุซากพืชและซากสัตวท์ั้งการบนัทึกภาพถ่าย, เร่ืองราวท่ีตนเอง
ไดเ้ขียนบนัทึกถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดในช่วงเวลาต่างๆทั้งท่ีเป็นภาษาเขียนและรูปภาพในสมุด
บนัทึก,ชุดหลอดไฟ,วสัดุอุปกรณ์ท่ีสามารถใชเ้ป็นส่ือในการสร้างสรรคง์านเขียนภาพ งานป้ัน งาน
พิมพแ์ละกิจกรรมท่ีเรากระท าเจตนาเรียกวา่การสร้างสรรค,์หนงัสือวรรณกรรมส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีมา
จากการท่ีเราใหคุ้ณค่าจากสุนทรียภาพท่ีเป็นประสบการณ์ของตนเอง 

3.3  เลือกวสัดุโตะ๊ เกา้อ้ี ชั้นวางของเพื่อเป็นโครงสร้างหลกัใชใ้นการจดัวางวตัถุ
กิจกรรมท่ีเรากระท าลงบนวสัดุท่ีเลือกน้ีและวสัดุท่ีน ามาเป็นโครงสร้างหลกัมีการใชง้านจริงอยา่ง
ต่อเน่ืองในชีวติประจ าวนั 

3.4  ก าหนดช่วงเวลาในการบนัทึกจ านวน 100 วนัตัง่แต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ถึงวนัท่ี 11 
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

3.5  ท าการสร้างสรรคโ์ดยทบทวนปรากฏการณ์ความจริงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัเลือก
กลวธีิการตีความผา่นวตัถุโดยใชส้ัญชาตญาณอนัมาจากประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาในช่วงเวลาท่ีกระท า
กบัวตัถุกบักิจกรรมท่ีเราเรียกวา่ผลงานศิลปะ 

3.6  น าวตัถุท่ีเรากระท าและกิจกรรมท่ีเราสร้างสรรคเ์จตนาเรียกวา่งานศิลปะเปรียบ
การสนทนากบัตนเองในแต่ละวนัเสร็จแลว้วางลงบริเวณท่ีเรากระท าไม่เคล่ือนยา้ยไปไหนอีก
กระท าในทุกๆวนัช่วงเวลาท่ีไดก้ าหนดดัง่หุ่นน่ิงท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนั 

3.7  การประกอบช้ินส่วนของวตัถุแต่ละส่วนท่ีเรากระท าและวางลงบนพื้นท่ีในแต่ละ
วนัจากช่วงเวลาท่ีก าหนด มีขนาดรูปทรงท่ีไม่แน่นอนตายตวั เกิดพื้นท่ีวางในอากาศ ท าใหเ้กิด
โครงสร้างโดยอตัโนมติัท่ีมาจากสัญชาตญาณจากประสบการณ์ท่ีเรามิสามารถควบคุมไดแ้ต่เราใช้
เวลา 100 วนัเป็นตวัก าหนดปรากฏการณ์ความจริงในผลงานหุ่นน่ิงท่ีค่อยๆ ประกอบเป็นโครงสร้าง
ใหญ่ ดัง่เห็นไดจ้ากผลงาน หุ่นน่ิง 100 วนั 

3.8  การติดตั้งผลงานในห้องแสดงงานเป็นอีกหน่ึงขั้นตอนท่ีมีความส าคญัเน่ืองจาก
ผลงานชุดน้ีมีรายละเอียดและการเปล่ียนแปลงของวตัถุท่ีแปรเปล่ียนไปตามเวลาการน าพาผลงาน
จากพื้นท่ีเดิมท่ีท าการสร้างสรรค์มาสู่พื้นท่ีใหม่ห้องแสดงงานย่อมมิใช่เร่ืองง่ายจึงต้องใช้การ
ถ่ายภาพเก็บขอ้มูลเพื่อใหผ้ลงานยงัคงมีต าแหน่งโครงสร้างท่ีไม่ผดิเพี้ยนไปจากเดิม 
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ภาพท่ี 13 วสัดุอุปกรณ์ 

  

ภาพท่ี 14 วสัดุอุปกรณ์ 
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ภาพท่ี 15  ตวัอยา่งวตัถุท่ีใชใ้นงาน 

 

 

ภาพท่ี 16  ตวัอยา่งวตัถุท่ีใชใ้นงาน 
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ภาพท่ี 17  ตวัอยา่งวตัถุท่ีใชใ้นงาน 

 

ภาพท่ี 18 ตวัอยา่งวตัถุท่ีใชใ้นงาน 
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ภาพท่ี 19 ตวัอยา่งวตัถุท่ีใชใ้นงาน 

 

 

ภาพท่ี 20  ตวัอยา่งวตัถุท่ีใชใ้นงาน 
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ภาพท่ี 21 ตวัอยา่งวตัถุท่ีใชใ้นงาน 

 

ภาพท่ี 22 ตวัอยา่งวตัถุท่ีใชใ้นงาน 
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ภาพท่ี 23 ตวัอยา่งวตัถุท่ีใชใ้นงาน 

 

ภาพท่ี 24 พื้นท่ีใชใ้นการจดัวางการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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ภาพท่ี 25 หนงัสือท่ีมีอิทธิพลส่งผลต่อการสร้างสรรคผ์ลงาน 

             

 

ภาพท่ี 26 หนงัสือท่ีมีอิทธิพลส่งผลต่อการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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ภาพท่ี 27 ภาพถ่าย 

 

 

ภาพท่ี 28 ภาพถ่าย 
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ภาพท่ี 29 ซากพืชซากสัตวต่์างๆ ท่ีน ามาประกอบเป็นผลงาน 

 

ภาพท่ี 30 ซากพืชซากสัตวต่์างๆ ท่ีน ามาประกอบเป็นผลงาน 
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ภาพท่ี 31 ซากพืชซากสัตวต่์างๆท่ีน ามาประกอบเป็นผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 32 ซากพืชซากสัตวต่์างๆท่ีน ามาประกอบเป็นผลงาน 
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ภาพท่ี 33 ซากพืชซากสัตวต่์างๆ ท่ีน ามาประกอบเป็นผลงาน 

 

     

   ภาพท่ี 34 ซากพืชซากสัตวต่์างๆท่ีน ามาประกอบเป็นผลงาน 
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ภาพท่ี 35 ซากพืชซากสัตวต่์างๆท่ีน ามาประกอบเป็นผลงาน 

 

ภาพท่ี 36 วตัถุส่ิงของท่ีน ามาประกอบเป็นผลงาน 
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ภาพท่ี 37 วตัถุส่ิงของท่ีน ามาประกอบเป็นผลงาน 

 

 

ภาพท่ี 38 สมุดบนัทึกท่ีน ามาประกอบเป็นผลงาน 
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ภาพท่ี 39 สมุดบนัทึกท่ีน ามาประกอบเป็นผลงาน 

 

 

ภาพท่ี 40 วตัถุส่ิงของท่ีน ามาประกอบเป็นผลงาน 
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ภาพท่ี 41 วตัถุส่ิงของท่ีน ามาประกอบเป็นผลงาน 

 

 

ภาพท่ี 42 วตัถุส่ิงของท่ีน ามาประกอบเป็นผลงาน 
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ภาพท่ี 43 วตัถุส่ิงของท่ีน ามาประกอบเป็นผลงาน 

 

 

ภาพท่ี 44 กิจกรรมทางศิลปะท่ีน ามาประกอบเป็นผลงาน 
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ภาพท่ี 45 กิจกรรมทางศิลปะท่ีน ามาประกอบเป็นผลงาน 

 

 

ภาพท่ี 46 กิจกรรมทางศิลปะท่ีน ามาประกอบเป็นผลงาน 
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ภาพท่ี 47 กิจกรรมทางศิลปะท่ีน ามาประกอบเป็นผลงาน 

 

  

ภาพท่ี 48 กิจกรรมทางศิลปะท่ีน ามาประกอบเป็นผลงาน 
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ภาพท่ี 49 กิจกรรมทางศิลปะท่ีน ามาประกอบเป็นผลงาน 

 

 

ภาพท่ี 50 ขอ้ความท่ีน ามาประกอบเป็นผลงาน 
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บทที ่4 

วเิคราะห์ผลงานการด าเนินงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด บทสนทนาระหวา่งตวัเรากบัตวัเราผา่นวตัถุ 
หุ่นน่ิง เป็นผลงานการจดัวางส่ือผสมท่ีไดมี้การพฒันามาอย่างต่อเน่ือง การเห็นปรากฏการณ์และ
ความจริงจากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนัก่อเกิดแรงบนัดาลใจ,แนวความคิด,รูปแบบส่ือออกมา
เป็นผลงานศิลปะดว้ยกลวิธีท่ีเราใช้สัญชาตญาณเป็นตวัก าหนดการสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆจาก
ประสบการณ์ส่วนตวัท่ีแปรเปล่ียนไปตามเวลาท่ีไม่มีส่ิงใดหยดุน่ิงหากเราจ าตอ้งเรียนรู้จากสรรพส่ิง
ท่ีอยูแ่วดลอ้มรวมถึงส่ิงสัมพทัธ์ภายในตวัเราเปรียบการสนทนากบัตนเอง จากท่ีกล่าวมาน้ีท าให้เห็น
วา่การท างานของขา้พเจา้ไม่ไดมี้ความยึดติดต่อกลวิธีเดียวหากเกิดจากปัจจุบนัขณะเวลาท่ีกระท า
และสร้างสรรค์จากปรากฏการณ์และความจริงท่ีเอ้ือต่อกลวิธีท่ีก าหนดรู้โดยอตัโนมติัสร้างสรรค์
อยา่งต่อเน่ืองเป็นผลงานดัง่ศิลปะท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนั 

 

การวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1.  วเิคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 

1.1 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี  1  
1.2 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี  2  
1.3 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี  3  

2.  วเิคราะห์ขั้นตอนการพฒันาผลงานวิทยานิพนธ์ 
2.1   การพฒันาผลงานวทิยานิพนธ์ระยะท่ี  1 
2.2   การพฒันาผลงานวทิยานิพนธ์ระยะท่ี  2 
2.3   การพฒันาผลงานวทิยานิพนธ์ระยะท่ี  3 
2.4   การพฒันาผลงานวทิยานิพนธ์ระยะท่ี  4 
2.5   การพฒันาผลงานวทิยานิพนธ์ระยะท่ี  5 
2.6   การพฒันาผลงานวทิยานิพนธ์ระยะท่ี  6 
2.7   การพฒันาผลงานวทิยานิพนธ์ระยะท่ี  7 
2.8   การพฒันาผลงานวทิยานิพนธ์ระยะท่ี  8 

3.  วเิคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
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1.  วเิคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 
1.1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที ่1  

เป็นผลงานในวิชาทดลองรูปแบบในภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษาท่ี 1 ระดบั
ปริญญาโท สาขาวิชา ทศันศิลปศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากรไดเ้รียนรู้ทดลองกลวิธีการสร้างสรรค์
ให้สอดคล้องกับแนวความคิดเรามากข้ึนเร่ิมจากความคิดท่ีศิลปะมิใช่ส่ิงไกลตัวหากเป็น
สุนทรียภาพท่ีอยูภ่ายในตนเองและแวดลอ้มรอบตวั การเห็นปรากฏการณ์และความจริงจึงเป็นเร่ือง
ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะบุคคล ในความเป็นจริงศิลปะมิใช่มีแค่เพียงวาดเส้นระบายสีงานป้ันงานพิมพเ์ท่านั้น
ท่ีส าเร็จออกมาแลว้อธิบายบอกกล่าวส่ิงต่างๆ ไดท้ั้งหมด หากกระบวนการท่ีส าคญัคือความคิดท่ี
สอดคลอ้งกบัรูปแบบ ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1 น้ีไดเ้ลือกใชว้ตัถุส่ิงของในชีวิตประจ าวนั
ทัว่ไปเช่นการจดัวางเศษวสัดุกระจกท่ีไม่สามารถยอ่ยสลายไดด้ว้ยตวัเอง กลบัมาสร้างสรรคผ์ลงาน
การบนัทึกท่ีใชส้ัญชาตญาณจากประสบการณ์ท่ีเราไดพ้บเห็นคุณลกัษณะกระจกเช่นในห้องทดลอง
วิทยาศาสตร์กระทัง่ประสบการณ์การบนัทึกภาพถ่ายผา่นฟิล์มสไลด์ท่ีคุน้ชิน การใชคุ้ณสมบติัการ
กดทบัการประกบกนัระหว่างกระจกคล้ายแผ่นบางของกระดาษท่ีเราบนัทึกเร่ืองราวโดยน าวตัถุ
ส่ิงของใส่เขา้ไปแลว้ผนึกกระจกทุกด้านให้สนิททีละแผ่น จากนั้นน าไปเสียบเรียงบนแท่นปูนท่ี
เรียบเป็นแท่งเหล่ียมเซาะร่องเท่ากบัความหนาของแผน่ช้ินงานกระจกให้เสียบลงไปเรียงท่ีละช้ินแต่
ละแท่นน ามาเรียงต่อเน่ืองกนัมองเห็นการทบัซอ้นเรียงล าดบักนัไป 

ดงันั้นผลงานระยะท่ี 1 ไดท้  าให้ตระหนกัถึงการใชก้ลวิธีในการเลือกวตัถุส่ิงของ
ซากพืชซากสัตว์ท่ีอยู่แวดล้อมตวัเราตามท่ีปรากฏข้ึนจริงมาสร้างสรรค์จากประสบการณ์ท่ีเรามิ
สามารถบิดเบือนได้ในสถานการณ์ต่างๆ วตัถุส่ิงของซากพืชซากสัตว์ต่างมีรูปร่างรูปทรงและ
คุณลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไปน้ีจึงเป็นผลให้การสร้างสรรค์งานชุดต่อไปควรเพิ่มกลวิธีท่ี
เหมาะสมกับแต่ละวตัถุส่ิงของท่ีมิได้ใช้แผ่นกระจกเป็นตวัก าหนดเพียงอย่างเดียว เน่ืองจากใน
ชีวิตประจ าวนัยงัคงสัมพนัธ์กบัวตัถุส่ิงของซากพืชซากสัตวกิ์จกรรมทางศิลปะท่ีเลือกกระท าลว้น
แลว้แต่มีบริบทท่ีต่างกนัออกไปจากประสบการณ์ของตนเอง 
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ภาพท่ี 51 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 52 บางส่วนของผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 

 

1.2   ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที ่ 2 
ผลงานในระยะท่ี 2 มีความเป็นส่ือผสมท่ีชดัเจนมากข้ึน การสร้างสรรค์ผลงานท่ี

เป็นดัง่การบนัทึก ตอ้งเกิดจากการสังเกตและสงสัยใคร่รู้ เรียนรู้กบัส่ิงท่ีปรากฏข้ึนล้วนแล้วเป็น
ประสบการณ์ การน าวตัถุส่ิงของท่ีต่างบริบทกนัมาจดัวางร่วมดว้ยยอ่มแสดงถึงการเช่ือมโยงกนัจาก
ตวัวตัถุส่ิงของต่างๆ ท่ีหลากหลายคุณลกัษณะแต่สามารถร่วมอยู่ในชีวิตประจ าวนัเราไดท้  าให้เรา
เร่ิมตระหนกัถึงโครงสร้างสลบัซบัซอ้นท่ีอยูใ่นตวัเราเร่ิมมีการน าเทคโนโลยีการบนัทึกดว้ยภาพถ่าย
เขา้มาใช้ตอบสนองกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนอย่างฉับพลนัและเป็นการบนัทึกท่ีคนยุคหลงัสมยัใหม่นิยม
ตอบสนองส่ิงท่ีกระทบอารมณ์ตนเองไดอ้ยา่งรวดเร็วมีการตกแต่งภาพดว้ยเทคโนโลยีท่ีง่ายดายกวา่
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การสร้างสรรค์ดว้ยกระบวนการทางศิลปะแบบเดิมๆ หากเปรียบเทียบกบัภาพถ่ายในยุคดัง่เดิมท่ีมี
สีสันตรงตามความเป็นจริงดว้ยยงัไม่สามารถคิดคน้นวตักรรมไดเ้ท่ายุคน้ี กระทัง่ภาพจากนิตยสาร 
หนงัสือ ขอ้ความต่างๆ ท่ีมีความน่าสนใจแตกต่างกนัและสัมพนัธ์กบัเราในชีวติประจ าวนั ส่ิงเหล่าน้ี
ได้น ามาจดัวางร่วมด้วยในงานภาพถ่ายจากการบนัทึกส่ิงท่ีส่ือถึงอากัปกิริยา คน สัตว์ ส่ิงของ 
ประสบการณ์ส่ิงสะเทือนอารมณ์ท่ีพบเจอมีการเนน้ภาพถ่ายท่ีเราเลือกให้ความส าคญัดว้ยแสงสวา่ง
ของหลอดไฟให้ค่าน ้ าหนกัมืดสวา่งซากพืชซากสัตวท่ี์เราน ามาบนัทึกมีการพฒันารูปทรงเลือกใช้
วสัดุท่ีเอ้ือต่อการเก็บรักษารูปทรงท่ีแตกต่างกนัออกไป เร่ิมมีการใชส้ารเคมีท่ีช่วยในการรักษาความ
เป็นคุณลกัษณะของซากสัตวเ์ช่นการแช่น ้ ายาแอลกอฮอล์ใส อีกทงัส่วนประกอบท่ีเป็นหนังส่ือ
วรรณกรรมต่างๆท่ียงัคงอ่านเป็นประจ าในชีวติประจ าวนัส่งผลและมีอิทธิพลต่อความคิด  

ดงันั้นผลงานระยะท่ี 2 มีการใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลายและมีการใชพ้ื้นท่ี นอกเหนือจาก
การจดัวางวตัถุส่ิงของส่วนท่ีเป็นพื้นราบยงัเพิ่มการจดัวางส่วนผนงั และมีการใชแ้สงไฟเขา้มาร่วม
ดว้ย การเลือกใช ้วตัถุท่ีมิใชเ้พียงแค่กระจกท่ีช่วยในการบนัทึกหากจดัหาวตัถุท่ีเหมาะสมกบัรูปทรง
รูปร่างท่ีตอ้งการจดัเก็บ การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมด้วย น าส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึง
อิทธิพลท่ีผลกัดนัให้เกิดแนวความคิดและรสนิยมข้ึนมาเช่น หนงัสือวรรณกรรมต่างๆ ท่ีมีอิทธิพล
ต่อความรู้สึกนึกคิดปัจจุบนัยงัคงน ากลบัมาอ่านเสมอ วตัถุส่ิงของท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัและเคยมี
ประสบการณ์กบัส่ิงเหล่านั้น 

 

  
 

ภาพท่ี 53 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 
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ภาพท่ี 54 บางส่วนของผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 

1.3  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที ่ 3 
การสร้างสรรคท่ี์ผา่นมาทั้ง 2 ระยะส่งผลให้เกิดประสบการณ์ท่ีต่อยอดแนวความคิด

กระบวนการแสดงออกทางศิลปะท่ีส่ือโดยการเลือกใช้กลวิธีอนัเป็นส่ิงส าคญัผลงานระยะท่ี 3 น้ีไดมี้
ความสนใจเป็นพิเศษในเร่ืองของการใชส้ัญชาตญาณเป็นแก่นของการท างานเน่ืองจากสัญชาตญาณมา
จากประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาและเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แต่ช่วยให้เรารู้ถึงเค้าโครง
ความรู้สึกนึกคิดจิตใตส้ านึกของเราดัง่เราคือผูส้ังเกตการณ์ตามรู้ความคิดของตนเองก่อนส่ิงใด เร่ิมท่ีให้
ความส าคัญกับจิตใจมีความเช่ือส่วนบุคคลเช่นศิลปะช่วยเยี่ยวยารักษาใจในการกระท ากิจกรรม
สร้างสรรค์ท่ีเราเจตนาเรียกว่าศิลปะทุกคร้ังย่อมมีแรงบนัดาลใจส่ิงสะเทือนอารมณ์อยู่รอบตวัและส่ิง
สัมพทัธ์ภายใน เราเรียกส่ิงน้ีว่าสุนทรียภาพไม่ว่าดีหรือร้ายเราจ าต้องยอมรับและท าความเขา้ใจกับ
ปรากฏการณ์และความจริงเหล่านั้นแล้วตีความออกมาเป็นสัญญะด้วยสัญชาตญาณก าหนดรู้โดย
อตัโนมติั ระยะน้ีผลงานจึงเป็นนามธรรมท่ีพยายามส่ือสารผ่านวตัถุท่ีเป็นรูปธรรมใช้วตัถุสนทนากบั
ตนเองและบอกกล่าวกบัผูอ่ื้น ผลงานยงัคงมีเน้ือหาเป็นการบนัทึกเร่ืองราวท่ีเราไดส้นทนากบัตนเอง
ผ่านวตัถุส่ิงของและกิจกรรมท่ีเราเรียกว่างานศิลปะบนพื้นท่ีโต๊ะท่ีเราใช้งานจากสัญชาตญาณมาจาก
ประสบการณ์ท่ีสั่งสมมา 

ดงันั้นผลงานระยะท่ี 3 เป็นการลดทอนทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะเช่นการค านึงถึง  
ทัศนธาตุขั้ นพื้นฐานท่ีเราเคยเรียนรู้ก่อนหน้าน้ี หากเราก าลังให้ความส าคัญกับกระบวนการ
แนวความคิดความรู้สึกเป็นตวัเน้ือหามากกว่าความงามท่ีเป็นสากล ส่ิงเหล่าน้ีมาจากการท่ีเราไดศึ้กษา
และพบว่าทุกสรรพส่ิงต่างเช่ือมโยงถึงกนัและสารัตถะคงอยู่ภายในตวัเรา การท่ีเราตอ้งการแสวงหา
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ความรู้ศิลปะวิทยาการต่างๆ เราควรท่ีจะรู้เท่าทันตนเองตามรู้สนทนากับตนเองดั่งผูส้ังเกตการณ์
เสียก่อน ผลงานระยะท่ี 3 น้ี ดูคร้ังแรกอาจเป็นการยากท่ีจะท าให้เกิดความเขา้ใจกระจ่างชดักบัผูช้มท่ี
ตอ้งการแปลความหมายในทุกรายละเอียดซ่ึงในความเป็นจริงผูส้ร้างสรรค์ผลงานเห็นสมควรท่ีจะให้
ผูช้มตระหนกัถึงปรากฏการณ์ความจริงท่ีไม่สามารถทดัเทียมกนัไดไ้ม่มีส่ิงใดช้ีวดัไดอ้ยา่งแน่นอน หาก
ส่ิงท่ีพอรับรู้ไดคื้อความมีเจตนาของผูส้ร้างสรรค์เรียกส่ิงท่ีตนกระท าวา่เป็นผลงานศิลปะและความพึง
พอใจตอบสนองผูส้ร้างสรรคผ์ลงานเป็นอนัดบัแรกจากนั้นและผูช้มสามารถท่ีจะน าประสบการณ์ของ
ตนเองออกมาสนทนากบัผลงานท่ีอยูต่รงหนา้ดัง่ตนเองไดก้ระท าและสนทนากบัวตัถุเช่นกนั  

เหล่าน้ีคือส่ิงทา้ทายท่ีตอ้งหาค าอธิบายดว้ยการเปรียบเปรยเช่น ท าอะไร ส าคญัอยา่งไร 
ท าเพื่ออะไร เรียนรู้กบัวตัถุส่ิงสร้างสรรคก์ลวิธีท่ียงัคงมีอีกมากมายท่ีมาจากประสบการณ์ท่ีเราต่าง
เผชิญหน้าเขา้หากนัในแต่ละวนัเวลาไดเ้ห็นปรากฏการณ์และความจริงจากการท่ีจินตนาการไม่มี
ขอบเขตเราจะสามารถพฒันาผลงานให้ผูช้มไดร่้วมแสดงออกทางความคิดจากผลงานท่ีอยูต่รงหนา้
ในทิศทางใด จากท่ีกล่าวมาทั้ งหมดน้ีเป็นฐานข้อมูลจากการศึกษาและปฏิบัติงานจริงสู่การ
สร้างสรรคผ์ลงานชุดวทิยานิพนธ์ 

 

 

ภาพท่ี 55 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 3 
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2.  วเิคราะห์ขั้นตอนการพฒันาผลงานวิทยานิพนธ์ 
2.1   การพฒันาผลงานวิทยานิพนธ์ระยะที ่ 1 

จากผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ท่ีผา่นมาทั้ง 3 ระยะ สู่ช่วงเวลาการสร้างสรรคผ์ลงาน
ท่ีด าเนินไปพร้อมกับสภาวะแวดล้อมรอบตัวได้เลือกใช้วิธีการท่ีเราคุ้นชินและเรียบง่ายการ
แสดงออกดว้ยการใชล้ายเส้นการขีดเขียนการระบายสีดัง่เร่ืองราวการบนัทึกท่ีแสดงออกดว้ยเน้ือหา
แนวความคิดอารมณ์ความรู้สึกลายเส้นท่ีเป็นอตัลกัษณ์ส่วนบุคคลการส่ือออกไปสัญญะโดยสัญญะ
มากกวา่ความงามท่ีรับรู้ทางสายตาผลงานสร้างสรรคร์ะยะท่ี 1 น้ีไดน้ าส่ิงท่ีตนแสดงออกดว้ยการได้
บนัทึกลงบนกระดาษจากประสบการณ์ในแต่ละช่วงเวลาน ามาติดตั้งจดัวางบนพื้นท่ีเฉพาะท่ีเราท า
การสร้างสรรค์ ผลงานชุดน้ีได้รับอิทธิพลแรงบนัดาลใจส่วนหน่ึงจากภายในโบสถ์ วิหาร พระ
อารามของไทยภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีบนัทึกเร่ืองราวจากพุทธประวติัไดรั้บการซึมซบัมาจากอดีต
ดั้งรากเหงา้ของตนเองเป็นส่ิงยดึเหน่ียวและปลอบประโลมใจ เม่ือใดเรากา้วเขา้สู่ภายในพื้นท่ีโบสถ ์
วิหารย่อมเกิดการสะเทือนอารมณ์ได้โดยอตัโนมัติด้วยพื้นท่ีท่ีโอบล้อมรอบด้านการส่ือสารท่ี
ใช้สัญญะด้วยวิธีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเร่ืองราวประติมากรรมรูปเหมือน
พระพุทธรูปสร้างสร้างความศรัทธราดัง่งานจดัวางท่ีอยูร่่วมกนัเรามาชา้นานเปรียบวถีิชีวติ 

ดังนั้ นการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1 เ ร่ิมต้นท่ีแรงบันดาลใจจาก
จิตรกรรมฝาผนงังานศิลปะไทยผ่านกระบวนการทางความคิดการน ามโนคติของตนเองมาใช้การ
บนัทึกเร่ืองราวสุนทรียภาพท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัดว้ยวิธีการพื้นฐานทางศิลปะเช่นการวาดเส้น 
ระบายสีลงบนกระดาษ น า เสนอด้วยรูปแบบการจัดวางประกอบกันให้สัมพันธ์กับพื้นท่ี
อุปมาอุปไมยเหมือนภายในโบสถ์ วิหาร จากการท่ีเราไดท้  าการจดัวางอยา่งต่อเน่ืองจึงพบวา่การใช้
วธีิการเหล่าน้ีไม่สามารถตอบสนองไดเ้ท่าท่ีควร เน่ืองจากในความเป็นจริงประสบการณ์ต่างๆเรามิ
สามารถควบคุมได้การบันทึกด้วยวิธีการขีดเขียนย่อมเป็นการหยุดแต่ละช่วงเวลาลงบน
แผน่กระดาษเท่านั้น จึงไดเ้ล็งเห็นวา่ควรมีการคน้ควา้ทดลองสร้างสรรคเ์พิ่มข้ึนเช่นการเลือกใชว้ตัถุ
ส่ิงของซากพืชซากสัตวส่ิ์งเหล่าน้ีสามารถแสดงใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งชดัเจนดว้ยบริบทท่ี
ต่างกนัออกไปจากคุณลกัษณะของตนเองการสัมพทัธ์กบัอากาศท่ีวิ่งวนโดยรอบท่ีเรามิสามารถเห็น
ได้ด้วยตาเปล่าเกิดการกัดกร่อนแปรเปล่ียนทั้ งรวดเร็วและส่ิงท่ีต้องใช้เวลาเป็นตัวบ่งช้ี การ
สร้างสรรค์ระยะน้ียงัขาดการสร้างสรรค์ในการน าเสนอกลวิธีท่ีควรเพิ่มข้ึนเน่ืองจากความจริงใน
ชีวติประจ าวนัเราพบเจอเร่ืองราวท่ีแตกต่างกนัออกไปจึงมีการเรียนรู้กบัวตัถุส่ิงของและส่ิงเราต่างๆ
ท่ีเราเลือกระท าส่ิงใหม่ๆ เพื่อออกมาเป็นผลงานศิลปะท่ีตอบสนองเราอยูอ่ยา่งมิอาจหยดุย ั้ง   
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ผลงานระยะท่ี 1 ในช่วงน้ีแสดงออกถึงแนวความคิดอิทธิพลท่ีมาจาก ลทัธิทาง
ศิลปะ คอนเซ็ปชวลอาร์ต อิทธิพลจากศาสนาท่ีเกิดจากประสบการณ์ของตนเองท่ีสั่งสมมา กบัการ
ใชอิ้ทธิพลทางปรัชญาและอิทธิพลแรงบนัดาลใจจากศิลปิน คามิน เลิศชยัประเสริฐ  

   

ภาพท่ี 57 การพฒันาผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี  1 

 

 

ภาพท่ี 58 บางส่วนของผลงานการพฒันาวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 
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2.2   การพฒันาผลงานวิทยานิพนธ์ระยะที ่ 2 
จากขั้นตอนการพฒันาระยะท่ี 1 ไดก้ลบัมาใคร่ครวญพิจารณาความเป็นจริงใน

ชีวิตประจ าวนั กบับริบทของวตัถุท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัเราพบว่าเรามกักระท าการบนัทึก
และกระท าส่ิงต่างๆ ท่ีเรียกว่าพฤติกรรมและวางลงบนวตัถุท่ีเราเรียกว่าโต๊ะส่ิงท่ีเรากระท าเป็น
ประจ าหลากหลายเร่ืองราววธีิการช่วงเวลาท่ีเรากระท าซ ้ าท่ีเดิมเป็นพื้นท่ีเราไดส้นทนากบัตนเองดัง่
การพรรณนา การตั้งค  าถาม การแสวงหาค าตอบ การน าโต๊ะท่ีคนส่วนทัว่ไปรับรู้ว่าคือโต๊ะท่ีใชใ้น
การเขียนแบบสร้างช้ินเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อการท างานเขียนแบบท่ีเฉพาะเจาะจงหากเราน าโต๊ะ
เขียนแบบมาสร้างสรรค์โดยน าบริบทท่ีสัมพนัธ์กบัเราเองจากการท่ีเราเห็นประโยชน์การท่ีโต๊ะ
สามารถปรับระดบัไดมี้โครงสร้างท่ีแขง็แรงจากเหล็กสามารถน าวตัถุส่ิงของเกาะเก่ียวใชป้ระโยชน์
ไดร้อบดา้นในผลงานน้ีมีการน าหลอดไฟมาใช้พาดกบัขาโต๊ะเป็นการอิงอาศยัความแข็งแรงการ
สอดรับกบัแท่งหลอดไฟไดอ้ยา่งลงตวั ผลงานช้ินน้ีเร่ิมมีการบนัทึกเร่ืองราวน าเสนอความแตกต่าง
กนัของวตัถุท่ีหลากหลายมาอยูร่่วมกนัการท่ีเราเลือกใหคุ้ณค่าและความหมายท่ีมาจากประสบการณ์
ของเราเองเสียมากกวา่ ในส่วนของอีกหน่ึงช้ินงานท่ีอยูใ่นระยะท่ี 2 เช่นกนัคือการน าโต๊ะนกัเรียน
ท าจากไมรู้ปทรงผืนผา้น ามากลบัดา้นมีขาโต๊ะพุ่งข้ึนมา 4 ดา้นจากนั้นเราน าแผน่พลาสติกใสขึงให้
ตึงทั้ง 4 ด้านปักหมุดลงไปทุกดา้นให้พลาสติกคงรูปได้ระนาบส่ีเหล่ียมผืนผา้จากนั้นน าวตัถุท่ี
สัมพนัธ์กบัเราและเราเลือกกระท ากบัวตัถุนั้นวางลงท าเช่นน้ีเราเรียกวา่การบนัทึกการสนทนากบัตวั
เราเอง ท าเช่นน้ีทุกคร้ังท่ีเราสนทนาผ่านวตัถุเท่าท่ีแผ่นพลาสติกจะรับน ้ าหนกัได้ดัง่การบนัทึกท่ี
เปรียบเปรยจาก มโนคติมิติของเวลา ท่ีวา่เวลาของแต่ละบุคคลอาจข้ึนอยูก่บัปรากฏการณ์และความ
จริงส่ิงท่ียงัคงเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนัและมิอาจปฏิเสธได ้

ดงันั้นผลงานขั้นตอนการพฒันาระยะท่ี 2 เป็นการกล่าวถึงการบนัทึกบทสนทนา
ของตนเองอย่างเป็นปัจเจกมากข้ึนการน าเสนอเก่ียวกบับริบทท่ีช้ีให้เห็นถึงความหลากหลายแต่มี
ความสัมพนัธ์รวมอยูภ่ายในบุคคลหน่ึง สถานท่ีหน่ึง ช่วงเวลาหน่ึงไดอ้ยา่งเช่ือมโยงถึงกนั หากทุก
สรรพส่ิงลว้นมีความต่าง ผลงานระยะท่ี 2 น้ียงัคงเป็นเร่ืองท่ีผูช้มตอ้งการค าอธิบายถึงเร่ืองของ 
ความงามวา่คือส่ิงใดในผลงานรูปแบบน้ี 
 ผลงานระยะท่ี 2 ในช่วงน้ีแสดงออกถึงแนวความคิดอิทธิพลท่ีมาจาก ยคุหลงั

สมยัใหม่ ( Post modern) ท่ีเก่ียวกบัทฤษฎีร้ือโครงสร้าง ของแดริดา และสัญญะของ โรลองด ์

บาร์ตส  การจดัวางวตัถุของซ่าราท่ีมีการประกอบสร้างจากส่ิงของท่ีหลากหลายเกิดการเช่ือมโยงกนั

ทางความคิด ไดใ้ชอิ้ทธิพลทางจิตวทิยาดึงเอาจิตใตส้ านึกออกมาใช้ 
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ภาพท่ี 59 การพฒันาผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2   
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ภาพท่ี 60 การพฒันาผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2   
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2.3   การพฒันาผลงานวิทยานิพนธ์ระยะที ่ 3 
ผลงานท่ีผ่านมาได้มีการสัมมนาวิจารณ์กบัคณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิไดเ้สนอแนะให้

พกัการสร้างสรรคผ์ลงานชัว่คราวแลว้หนัมาศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความงาม สุนทรียศาสตร์และ
สุนทรียภาพเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการท่ีเราจะสร้างสรรค์ผลงานช่วยในการอธิบายส่ิงท่ีเป็น
กระบวนการทางความคิดอารมณ์ความรู้สึก ในช่วงเวลาการค้นควา้ทฤษฎีต่างๆ ยงัคงต้องกลับมา
สร้างสรรค์งานควบคู่กนัไปเพราะตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาการท างานดัง่บนัทึกในชีวิตประจ าวนัเรา
กระท าเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตจริงในแต่ละช่วงเวลาเสมอมามีการสนทนากับตนเองอยู่เป็นนิจด้วย
กิจกรรมท่ีเรากระท าผา่นวตัถุและส่ิงท่ีเราเรียกวา่งานศิลปะ หากเปรียบการท างานคือการเยี่ยวยารักษาใจ
ตนไดน้ าพาภาวะภายในระบายออกบนพื้นท่ีส่วนบุคคล ผลงานระยะน้ีเร่ิมเห็นถึงการใช้สัญชาตญาณ
ความทะยานอยากจากประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาเป็นช่วงเวลาท่ีดึงเอาจิตใตส้ านึกออกมาใช้อย่างเปิดเผย
มากยิ่งข้ึนผ่านสัญะญะท่ีเป็นวตัถุแลละกิจกรรมท่ีเราเลือกกระท าวางลงบนวสัดุโต๊ะ เกา้อ้ีท่ีเราใช้งาน
จริง ณ.ขณะนั้น 

ดงันั้นผลงานระยะท่ี 3 น้ีเป็นการน าอารมณ์ความรู้สึกนอกเหตุเหนือผลมา
สร้างสรรค์งานโดยการสนทนาผ่านวตัถุเปิดโอกาสให้จิตใตส้ านึกแสดงออกอย่างอิสระผนวกกบั
ความรู้จากส่ิงท่ีคณาจารยแ์นะน าใหไ้ปศึกษาคน้ควา้น ามาสังเกตการณ์ในส่ิงท่ีตนกระท าสร้างสรรค์
จึงเห็นควรท่ีผลงานช้ินต่อไปเร่ิมท่ีตอ้งมีขอบเขตของผลงานเพื่อช่วยกระตุน้ให้ผูช้มไดเ้ขา้ใจส่ิงท่ี
ตอ้งการน าเสนอให้มากยิ่งข้ึน การรับรู้ท่ีเป็นสากลนั้นเป็นส่ิงท่ีตอ้งน าไปตรึกตรองหากลวิธีในการ
น าเสนอผลงานท่ีแสดงออกดว้ยกระบวนการทางความคิดมากกว่าความงามท่ีเรารับรู้โดยสายตา
เพียงอย่างเดียว ผลงานศิลปะท่ีเรียนรู้สั่งสมประสบการณ์จากอดีตช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์เหตุ
และปัจจยัท่ีสนบัสนุนผลงานและส่ิงท่ีขาดตกบกพร่องในงาน การเลือกใช้แรงบนัดาลใจท่ีมาจาก
สุนทรียภาพและสัญชาตญาณซ่ึงเป็นเร่ืองส่วนบุคคลจ าตอ้งอาศยัความศรัทธราในส่ิงท่ีตนเองก าลงั
กระท าการสร้างสรรค์อย่างยิ่งยวดในขณะเดียวกนัตอ้งประนีประนอมกบัตนเองมีการคน้ควา้หา
ทฤษฎีมาช่วยสนบัสนุนความคิดให้ผูส้ามารถเช่ือมโยงส่ิงต่างๆจากประสบการณ์ของตนเองจากน้ี
ยงัคงตอ้งสร้างสรรคผ์ลงานสั่งสมประสบการณ์ในผลงานระยะต่อจากน้ีไป 
 ผลงานระยะท่ี 3 ในช่วงน้ีแสดงออกถึงแนวความคิดอิทธิพลท่ีมาจาก จิตวทิยา จิต

ใตส้ านึก เป็นส่วนใหญ่ และเร่ิมน าองคค์วามรู้ อิทธิพลแรงบนัดาลใจทั้งหมดผนวกเขา้ดว้ยกนั 

เช่ือมโยงเพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิของผลงานศิลปะ 
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ภาพท่ี 62 การพฒันาผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 3 
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2.4   การพฒันาผลงานวิทยานิพนธ์ระยะที ่ 4 
จากการไดค้น้ควา้ขอ้มูลทางสุนทรียภาพควบคู่กบัการสร้างสรรค์ผลงานท าให้เกิด

ความคิดการหวนค านึงถึงอดีตและเกิดความคิดพัดพาไปถึงอนาคตสลับกันไปมาท าให้ตัวเราผู ้
สังเกตการณ์เห็นการแปรเปล่ียนไม่คงท่ีของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดจึงเกิดกระบวนการทางความคิด
ท่ีว่าอดีตได้ผ่านไปแล้วอนาคตยงัคงมาไม่ถึงมีแค่ ปัจจุบนัขณะท่ีเราก าลงัเผชิญหน้าอยู่กบัส่ิงท่ีเป็น
ปรากฏการณ์และความจริงให้เราได้สัมผสัรู้สึกตวัทัว่พร้อมจากสุนทรียภาพความซาบซ้ึงกินใจท่ีเกิด
ข้ึนกบัเราในแต่ปัจจุบนัขณะเป็นส าคญั ไดเ้ลือกใชว้ตัถุส่ิงของในชีวิตประจ าวนัเร่ืองราวท่ีประสบพบ
เจอส่ิงท่ีไดก้ระท าในแต่ละช่วงเวลา บนัทึกท่ีมีทั้งการสะสมการใชภ้าพถ่ายท่ีส่ือถึงเร่ืองราวทางกายภาพ
ส่ิงท่ีประสบพบเจออย่างทนัท่วงที ภาพคร้ังอดีตท่ียงัคงส่ือความหมายต่อเราไม่เส่ือมคลายและยงัคงมี
การใช้ความสว่างจากหลอดไฟมาประกอบในผลงานจากบริบทของแสงไฟคือให้ความแจ่มชัดต่อ
บริเวณท่ีติดตั้งหากไกลออกไปความชดัเจนย่อมพร่าเลือนเป็นธรรมดา ในการจดัวางผลงานเป็นการน า
คุณลักษณะ บริบทของวตัถุส่ิงของท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ์ส่วนบุคคลการจดัวางไม่ได้เน้นถึง
องคป์ระกอบทางทศันธาตุ หากส่ิงท่ีค านึงถึงคือกระบวนการทางความคิดการท่ีวตัถุไดส่ื้อถึงพฤติกรรม
ของผูส้ร้างสรรค์ในแต่ละช่วงเวลาวตัถุส่ิงของกลุ่มหน่ึงช่วยให้เราสามารถเห็นโครงสร้างชีวิตของ
บุคคลนั้นได ้

ดงันั้นผลงานระยะท่ี 4 น้ีไดน้ ากระบวนการทางความคิดท่ีเห็นวา่เราก าลงัอยูก่บั
ปัจจุบนัขณะผนวกเขา้มาเป็นแก่นของความคิดและน าวตัถุส่ิงของท่ีเราสนทนาจากสุนทรียภาพใน
ชีวติประจ าวนัทั้งท่ีเป็นส่วนของวตัถุท่ีเพียงแค่ประเทืองอารมณ์เกิดคุณค่าทางจิตใจและวตัถุท่ีท าข้ึน
เพื่อประโยชน์ใชส้อยทั้งสามารถใชง้านไดจ้ริงและส่วนท่ียอ่ยสลายแปรสภาพไปตามเวลาผลงานใน
ระยะน้ียงัคงมีส่วนท่ีเร่ิมเห็นวา่ตอ้งใชช่้วงเวลาเป็นขอบเขตและยงัมีขอ้โตแ้ยง้เคลือบแคลงสงสัยใน
วตัถุส่ิงของต่างๆท่ีผูช้มยงัคงตั้งค  าถามและหาความหมายในส่วนของผูส้ร้างสรรค์ได้เขา้ใจว่า
จะต้องเกิดค าถามกับรูปแบบการน าเสนอท่ีไม่ได้แสดงถึงความงามทางสายตาหากต้องใช้
สัญชาตญาณการรับรู้และเรียนรู้อันเกิดจากความซาบซ้ึงในสุนทรียภาพท่ีมีความต่างกันเป็น
ธรรมดาจึงมีการเตรียมท าความเขา้ใจและพยายามท่ีจะอธิบายจากการเพียรพยายามกระท าผลงาน
สนทนาผา่นวตัถุดัง่บนัทึกในชีวติประจ าวนั 

 ผลงานระยะท่ี 4 ในช่วงน้ีแสดงออกถึงแนวความคิดอิทธิพลแรงบนัดาลใจ จาก 
ศิลปะคอนเซ็ปชวลล์ ท่ีให้ความส าคญัเร่ืองกระบวนการทางความคิด อิทธิพลทางสัญญะท่ีมีการ
ตีความ และอิทธิพลแรงบนัดาลใจทั้งหมดจากท่ีกล่าวถึงในส่วนของวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งลว้นเป็น
ส่วนประกอบใหเ้กิดผลงาน 
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2.5   การพฒันาผลงานวิทยานิพนธ์ระยะที ่ 5 
หากถามว่าคุณก าลงัสร้างสรรค์ส่ิงใดค าตอบคือผลงานช้ินน าเสนอเร่ืองราวหุ่นน่ิง

ชีวิตประจ าวนัการบนัทึกดว้ยวตัถุส่ิงของซากพืชซากสัตวก์ารเขียนบนัทึกผา่นตวัอกัษรการเยบ็สมุดท า
มือภาพเขียนสีน ้ าท่ีได้แรงบันดาลใจจากการสนทนาผ่านวัตถุและกิจกรรมท่ีตนเลือกกระท า
อุปมาอุปไมยดัง่หุ่นน่ิงจากการเลือกเทคนิควิธีการทางศิลปะท่ีเรียบง่ายตรงไปตรงมาเช่นการเขียนภาพ
หุ่นน่ิงดว้ยสีน ้ าการบนัทึกท่ีเป็นการหยุดเวลาไวใ้นผลงานน าภาพสีน ้ าน้ีเขา้มาเป็นส่วนประกอบหน่ึง
ของผลงานส่งผลเกิดการเปล่ียนแปลงเราไดเ้ห็นว่าก่อนหน้าน้ีภาพหุ่นน่ิงสีน ้ ามิไดน่ิ้งแต่เราไดก้ระท า
การสร้างสรรค์ภาพหุ่นน่ิงสีน ้ าน้ีข้ึนมา บริบทของวตัถุช้ินน้ีจึงบอกถึงช่วงเวลา วตัถุและตวัเรา ดัง่วตัถุ
ท่ีมาจากคุณลกัษณะต่างกนัหากไดเ้ขา้มาอยูร่่วมกบัชีวิตเราอยา่งเช่ือมโยงถึงกนั ในส่วนของการใชแ้สง
ไฟเขา้ช่วยให้เน้นถึงความชัดเจนของพื้นท่ีตรงส่วนนั้นและหลอดไฟยงัเป็นวตัถุท่ีเราไดเ้ลือกกระท า
สนทนาเป็นส่วนหน่ึงด้วย หากตอ้งการสนทนากบัความจริงเราสามารถเรียนรู้ได้จากพฤติกรรมเรา
กระท าเป็นส าคญักบัการระบายอออกบนพื้นท่ีส่วนบุคคลจึงเป็นส่ิงท่ีควรเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนั 

ดงันั้นผลงานระยะท่ี 5 น้ีไดน้ าการรูปแบบหุ่นน่ิงท่ีเป็นกิจกรรมท่ีเรากระท ามาจดัวาง
ร่วมกบัวตัถุอ่ืนเป็นการเปรียบเปรยในส่ิงท่ีเรามิอาจท าให้มนัหยุดน่ิงไดจ้ากการท่ีเรายงัตอ้งด าเนินชีวิต
ในปัจจุบนัและส่ิงสัมพทัธ์ท่ีอยู่ภายในตวัเราปลุกเร้าให้ได้กระท าและเปล่ียนแปลงตลอดเวลาเราเป็น
เพียงผูเ้ฝ้าสังเกตการณ์กบัส่ิงท่ียงัไม่สามารถควบคุมได ้การน าสัญชาตญาณมาก าหนดกลวิธีช่วยให้เร่ิม
เห็นเคา้โครงจิตใตส้ านึกท่ีมีความต่างของบุคคล น่ีคือช่วงเวลาท่ีมีคุณประโยชน์สามารถประนีประนอม
กบัตนเองไดเ้ร่ิมสังเกตเรียนรู้ตนเองจากการสร้างสรรคง์านศิลปะเห็นกระบวนการทางความคิดท่ีมิใช่
เพียงเคร่ืองประเทืองอารมณ์เพียงอย่างเดียว จากท่ีผ่านมาส่ิงท่ีท าให้ผลงานหาขอ้สรุปได้ยากในการ
สัมมนากบัคณาจารยท่ี์ตอ้งการขอบเขตของงานช้ินน้ีจึงเร่ิมพูดถึงเวลาเป็นตวัก าหนดขอบเขตและหุ่นน่ิง
ท่ีเราน าเสนอในช่วงเวลาปัจจุบนัสอดคลอ้งกบัยุคสมยัท่ีเราเรียกวา่ หลงัสมยัใหม่และการสนทนาผ่าน
วตัถุหุ่นน่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ในขอบเขตของเวลาท่ีเราเริมน ามาก าหนดในขั้นตอนการพฒันาระยะต่อไป 

ผลงานระยะท่ี 5 ในช่วงน้ีแสดงออกถึงแนวความคิดอิทธิพลแรงบนัดาลใจจาก การ
ผนวก องคค์วามรู้วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ดงัท่ีกล่าวมาเหมือนเป็นโครงสร้างท่ีใชส้ัญญะให้ผา่น
การตีความ จากความต่างสัญชาตญาณส่วนบุคคล  
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ภาพท่ี 67 การพฒันาผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี  5 

                                         

ภาพท่ี 68 บางส่วนของผลงานการพฒันาวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 5   
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ภาพท่ี 69 บางส่วนของผลงานการพฒันาวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 5   

                                      

ภาพท่ี 70 บางส่วนของผลงานการพฒันาวทิยานิพนธ์ระยะท่ี  5   
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2.6   การพฒันาผลงานวิทยานิพนธ์ระยะที ่ 6 
ผลงานระยะน้ีในช่วงการส่งสรุปคร้ังท่ี 1 ในวิชาสัมมนาเป็นการเตรียมพร้อมก่อนได้

สร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ มีการก าหนดของเขตของช้ินงานดว้ยเวลา โดยก าหนดให้บนัทึกในระยะเวลา 14 
วนัเป็นการท างานในพื้นท่ีท่ีเราเลือกกระท ากบัวตัถุและกิจกรรมท่ีเราเลือกกระท าแล้ววางลงไม่ขยบั
เขยื้อนไปท่ีอ่ืนกระท าเช่นน้ีในท่ีเดิม วตัถุส่ิงของท่ีเป็นซากพืชซากสัตวน์ั้นเป็นการแสดงให้เห็นทาง
กายภาพหากในผลงานน้ีไดน้ าส่ิงท่ีเรียกวา่อาหารท่ีบริโภคไดจ้ริงในช่วงเวลานั้นท่ีนั้นร่วมอยูด่ว้ยอาหาร
จะยอ่ยสลายเกิดปฏิกิริยากบัความช้ืนอากาศและเวลาท าให้เห็นการแปรเปล่ียนของรูป รส กล่ิน ไดอ้ยา่ง
ชดัเจนจากหุ่นน่ิงยงัมี ส่วนประกอบของหนังสือท่ียงัคงได้อ่านเป็นประจ ามีความสัมพนัธ์ในผลงาน 
เน่ืองจากส่ิงสัมพทัธ์ภายในตนเองท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการทางความคิดมาจากหนงัสือวรรณกรรมท่ี
ไดอ่้านยึดถือมาประกอบกบัการด ารงชีวิตเสริมสร้างรสนิยมทางความคิดให้แก่เรา การน าเสนอพืชผกั
เช่น การเจริญเติบโตของตน้ถวังอกท่ีเราเพาะมาจากเมล็ดถัว่เขียวเห็นความสัมพนัธ์ท่ีมีกบัเวลาในการ
เจริญเติบโตและค่อยๆ เห่ียวเฉาลงดว้ยเวลาของตน้ถัว่งอกเองเช่นกนั จากหุ่นน่ิงส่ิงอนัหลากหลายท่ีดู
แลว้ไร้ระเบียบและสับสนแต่น่ีคือความจริงระดบัส่วนบุคคลท่ีเราต่างตอ้งรับรู้จากประสบการณ์ตนเอง
ว่าทุกสรรพส่ิงเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั การใช้ศิลปะเป็นกลวิธีในการบอกกล่าวด้วยเจตนาท่ีให้ผูช้มได้
ตระหนักคิดด้วนตนเองจากการสนทนากับผลงานชุด หุ่นน่ิง 14 วนัน้ี ตั่งอยู่ตรงหน้าท้าทาย
ประสบการณ์ของผูช้มให้ร่วมตีความหุ่นน่ิงท่ีเกิดสัญญะจากมโนคติท่ีแตกต่างกนั หากยงัคงเป็นวตัถุ
ส่ิงของท่ีด ารงอยูจ่ริงบนโลกท่ีเราอาศยัอยูร่่วมกนัต่างกนัแค่เพียงประสบการณ์ชีวิตท่ีไม่เหมือนกนัเพียง
เท่านั้น ในส่วนท่ีเป็นรายละเอียดเช่นดินป้ันข้ึนรูปทรงรูปร่างคลา้ยดัง่งูท่ีดูไร้ท่ีมาท่ีไปน้ีคือส่วนท่ีเรา
ปล่อยใหส้ัญชาตญาณท่ีเราน ามาร่วมใชใ้นการท างานเปิดเผยออกมอยา่งเต็มท่ีเพราะสัญชาตญาณมาจาก
ประสบการณ์ในชีวิตจึงอาจเป็นความจริงตกตะกอนจากเราหรือเป็นสัญญะจากแก่นภายในตวัเรา ใน
ส่วนของพื้นท่ีโดยรอบท่ีเป็นผนงัมีการบนัทึกจดัวางเห็นบริบทแต่ละส่ิงของวตัถุต่างกนัออกไปดว้ย
หนา้ท่ีของตนเอง 

ดังนั้นระยะท่ี 6 จึงเป็นการใช้กลวิธีในทางศิลปะสนทนากับความจริงจาก
ประสบการณ์ในชีวิตและมีความหมายในการด าเนินชีวิตท่ีเหลืออยู่จากน้ีไปยงัตอ้งสืบคน้ส่ิงต่างๆ
ดว้ยการส าเหนียกจากตนเองเป็นส าคญัและให้ความหมายกบัวตัถุในยุค หลงัสมยัใหม่ ท่ีเราก าลงั
ด ารงชีวติอยูจ่ริงในช่วงเวลาปัจจุบนั 

ผลงานระยะท่ี 6 ในช่วงน้ีแสดงออกถึงแนวความคิดอิทธิพลแรงบนัดาลใจจาก 
สัญชาตญาณ ท่ีเป็นประสบการณ์ในการสั่งส่งผ่านอิทธิพลแรงบนัดาลใจอนัหลากหลายท่ีเกิดข้ึน
สัมผสัรับรู้ดว้ยตนเอง และจากศิลปิน สาครินทร์ เครืออ่อน ท่ีกล่าวถึงกระบวนการทางความคิด ท่ีมี
สัญชาตญาณเป็นส าคญั  
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 ภาพท่ี 71 การพฒันาผลงานวทิยานิพนธ์ระยะท่ี  6 

 

ภาพท่ี 72 การพฒันาผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี  6 
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ภาพท่ี 73 บางส่วนของผลงานการพฒันาวทิยานิพนธ์ระยะท่ี  6 

   

ภาพท่ี 74 บางส่วนของผลงานการพฒันาวทิยานิพนธ์ระยะท่ี  6 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.7   การพฒันาผลงานวิทยานิพนธ์ระยะที ่ 7 
ผลงานระยะน้ีมีส่วนประกอบโครงสร้างท่ีเรียกวา่โต๊ะ 2 ส่วนดว้ยกนั รวมอยูเ่ป็นงาน

ชุดเดียวกันท่ีมีเวลาเป็นตัวก าหนดการบันทึก งานชุดน้ีก าหนดไวท่ี้ 25วนั ขั้นตอนการพฒันา
วิทยานิพนธ์ระยะท่ี 7 ขอกล่าวถึงเพียงหน่ึงโครงสร้าง ส่วนอีกโครงสร้างได้น าไปกล่าวถึงในระยะ
ต่อไป ระยะท่ี 7น้ีน าโครงสร้างท่ีเรียกวา่โต๊ะท่ีมีความสูงประมาณหวัเข่าและยงัต ่ากว่าระดบัสายตาคน
ส่วนใหญ่ให้นิยามว่าโต๊ะกลางชุดรับแขก มีบริบทเป็นพื้นท่ีเพื่อใช้ในการวางวตัถุส่ิงของระหว่าง
ช่วงเวลาท่ีมีการสนทนาระหวา่งกลุ่มคนหรือกิจกรรมท่ีเรากระท าในแต่ละช่วงเวลา ผลงานในชุดน้ีหาก
มองดว้ยตาเปล่าเห็นว่ามี 2 โครงสร้างท่ีเรียกว่าโต๊ะในช่วงเวลาเดียวกนัจากพฤติกรรมการสร้างสรรค์
ของคนคนเดียวแสดงออก มองอย่างผิวเผินย่อมประกอบด้วยสองโครงสร้าง หากแท้จริงเป็นหน่ึง
เดียวกนัการอยูใ่นช่วงเวลาเดียวกนัท่ีไดก้ าหนดไว ้25 วนัท าให้เราไดเ้ห็นโครงสร้างภายในสภาวะจิตใต้
ส านึกผ่านหุ่นน่ิงท่ีเกิดจากพฤติกรรมหรือการท ากิจกรรมท่ีเราเจตนาเรียกว่างานศิลปะในแต่ละวนักบั
พื้นท่ีโตะ๊กลางและบริบทโดยรอบการกระท ากบัส่ิงท่ีเรียกวา่วตัถุเปรียบดัง่การสนทนากบัตนเองการน า
ส่ิงท่ีเรียกว่าสัญชาตญาณมาใช้ในการจดัวางวตัถุลงบนพื้นท่ี การน าผา้สีด ามาคลุมลงบนส่วนท่ีเป็น
ผลงานและใชแ้สงไฟจากโคมไฟสีเหลืองมาเป็นส่วนท่ีเห็นชดัเจนในงานยอ่มเห็นวา่มีการอ าพรางส่ิงท่ี
อยู่ภายใตผ้า้สีด าหากยงัพอเห็นได้ในส่วนท่ีแสงไฟสาดส่องให้ความส าคญับริเวณนั้นด้านบนของผา้
คลุมยงัมีรูปทรงจากธรรมชาติท่ีข้ึนรูปด้วยดินเหนียวและปล่อยวางทิ้งไว ้ส่วนท่ีข้ึนรูปทรงด้วยดิน
เหนียวน้ีเป็นการเลือกกลวิธีสัญชาตญาณการก าหนดรู้ท่ีเป็นอตัโนมติัจากประสบการณ์ท่ีเป็นส่วน
บุคคลท่ีมิสามารถรับรู้เหมือนกนัได ้

ดงันั้นระยะท่ี 7 ผลงานชุดน้ีเห็นโครงสร้างในพื้นท่ีหน่ึงท่ีมีการน าเสนอโต๊ะท่ีมี
ความใกลเ้คียงกนัในบริบทท่ีอยูใ่นพื้นท่ีจริงท่ีใชส้ร้างสรรคง์านดว้ยกรอบระยะเวลา 25 วนัท่ีก าหนดไว้
ผูช้มอาจดูสับสนในการท างานท่ีดูฟุ้งเฟ้ือแต่ด้วยผูส้ร้างพยายามท่ีจะถอดรหัสส่ิงท่ีสัมพทัธ์ภายใน
ออกมาอยา่งตรงไปตรงมาไม่มีขอ้จ ากดัในการระแสดงออกเพราะท่ีผา่นมาจากการศึกษาศิลปะจากอดีต
การเร่ิมตน้ในส่วนทฤษฎีและปฏิบติัเราค่อยๆฝึกฝนเรียนรู้ตามแบบแผนท่ีมีตวัก าหนดพื้นฐานให้เรา
เป็นการช้ีบอกเส้นทางหากในการเดินทางยอ่มตอ้งพบเจอส่ิงท่ีคาดไม่ถึงการเรียนรู้กบัแต่ละเร่ืองราวท่ี
เขา้มาเลือกตดัสินใจเลือกกระท าในส่ิงท่ีเราเห็นดีแล้วในสถานการณ์นั้นๆ การสร้างสรรค์ผลงานก็
เช่นกนั ในการสร้างสรรคง์านแนวความคิดกลวิธีกระบวนการยอ่มส าคญัการน าปรากฏการณ์และความ
จริงมาใชใ้นงานจึงเป็นการตอบโจทยผ์ลงานท่ีเป็นดัง่การบนัทึกจริง ผลงานท่ีดูเต็มไปดว้ยวตัถุส่ิงของท่ี
หลากหลายมีบริบทความส าคัญท่ีต่างกันมาร่วมอยู่ในงานย่อมแสดงถึงความหลากหลายใน
ชีวติประจ าวนั ครอบครัว สภาพแวดลอ้มท่ีเพิ่มจ านวนทั้งตวัวตัถุเอง ประชากรท่ีเพิ่มข้ึน การบริโภคอนั
หลากหลาย ความทะยานอยาก น่ีคือตวัอยา่งเพียงนอ้ยนิดท่ีมาจากส่ิงสัมพทัธ์ภายในของผูส้ร้างสรรคเ์อง 

   ส
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ผลงานน้ีคงตอ้งอาศยัสัญชาตญาณในการตีความสนทนาผา่นวตัถุดว้ยประสบการณ์ตวัผูช้มเองไดร่้วม
สร้างสรรคผ์ลงานท่ีผา่นกระบวนการทางความคิดส่วนบุคคล 

ผลงานระยะท่ี 7 ในช่วงน้ีแสดงออกถึงแนวความคิดอิทธิพลแรงบนัดาลใจจาก 
ประสบการณ์ กระบวนการทางความคิด ทางจิตวทิยาเป็นส าคญั  
 

 

ภาพท่ี 75 การพฒันาผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี  7 
 

2.8   การพฒันาผลงานวิทยานิพนธ์ระยะที ่ 8 
   เป็นผลงานท่ีอยูใ่นช่วงเวลาเดียวกนักบัระยะท่ี 7 ก าหนดขอบเขตของเวลาไวท่ี้ 25
วนั การบนัทึกท่ีเป็นดัง่การสนทนากบัตนเองผ่านวตัถุท่ีเรียกว่าหุ่นน่ิง ในชีวิตประจ าวนัท่ีสัมพนัธ์
กบัวตัถุท่ีมีววิฒันาการมาจากอดีตจนปัจจุบนัหลอมรวมจนมนุษยไ์ม่อาจอยูไ่ดด้ว้ยตวัเอง ผลงานใน
ระยะน้ีน าวสัดุท่ีเป็นโต๊ะไมมี้บริบทเฉพาะท่ีใชใ้นการศึกษาเล่าเรียนแต่ปัจจุบนัน้ีไม่นิยมใชเ้หมือน
ก่อนดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมีการผลิตโต๊ะท่ีใชใ้นการเรียนเขียนอ่านออกมาหลากหลายรูปแบบ
หากคุณค่าท่ีเป็นปรากฏการณ์และความจริงของวตัถุย่อมข้ึนอยู่กับประสบการณ์ตรงจึงได้น า
ประสบการณ์ของตนเองเลือกโตะ๊นกัเรียนท าจากไมมี้ล้ินชกัเหมือนท่ีตนเคยใชค้ร้ังอดีตแต่ในคร้ังน้ี
ไดก้ลบัดา้นของโต๊ะปรับเปล่ียนมุมมองท าให้เกิดรูปแบบใหม่ในการสนทนาพื้นท่ีท่ีเป็นอิสระจาก
ความเคยชินแปรเปล่ียนไดด้ว้ยการสนทนากบัวตัถุท่ีเราเลือกกระท าในแต่ละช่วงเวลา การประกอบ
กนัของตวัโต๊ะและแผ่นไมก้ระดานท่ีเคยเป็นส่วนประกอบของบนัไดใชข้ึ้นและลงบา้นท่ีเคยไดใ้ช้
งานจริง น ามาพาดทบัโต๊ะนกัเรียนการท่ีไดน้ าโต๊ะและแผน่ไมป้ระกอบกนัเพียงพกัวางติดกนัดว้ย
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แนวความคิดจากความสัมพนัธ์ท่ีต่างบริบทกันหากยงัคงเช่ือมโยงสัมพนัธ์อยู่ร่วมกนัได้และยงั
แปรเปล่ียนได้ไปตามเหตุและปัจจยั ในส่วนของพื้นท่ีว่างท่ีมีอากาศวิ่งวนอยู่เห็นไดจ้ากวตัถุท่ีมา
จากซากอินทรียท่ี์เราเรียกว่าขนไก่มีน ้ าหนกัเบาเม่ือกระทบกบัแรงลมในอากาศรับรู้ถึงการอิงอาศยั
กนัระหวา่งวตัถุกบัสภาวะแวดลอ้มจงัหวะในการวางวตัถุท่ีเล่ือมล ้าสอดรับกบัการต่อเน่ืองในแต่ละ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและเราเลือกกระท า 

ดงันั้นระยะท่ี 8 มาจากความสัมพนัธ์ท่ีเราเปิดโอกาสให้ความแตกต่างในแต่ละบริบท
อิงอาศยัซึงกนัและกนัได ้หากสัญชาตญาณเป็นส่ิงท่ีติดตวัมนุษยทุ์กคนจากการสั่งสมมายาวนานเราคง
เปรียบเปรยให้เป็นดัง่ศิลปะท่ีเป็นกลวิธีท่ีมนุษยใ์ช้แสดงออกมายาวนานเช่นกนัจากอดีตกาลท่ีมีการ
บนัทึกดว้ยวิธีการต่างๆส่งผ่านความคิดและประสบการณ์ท่ีพบเจอมาเล่าสู่กนัฟัง ในยุคหลงัสมยัใหม่ 
เทคโนโลยีก้าวล ้ าจนเราลืมให้ความส าคญักบัจิตใจท่ีมีโครงสร้างอนัสลบัซับซ้อนวตัถุท่ีมาจากการ
คิดคน้ของมนุษยท่ี์มีความหลากหลายตอบสนองเราอยา่งไม่รู้วา่จะส้ินสุดเม่ือใด ผลงานชุดน้ียิ่งแสดงให้
เห็นความสัมพนัธ์เช่ือมโยงท่ีต่างกนัดูแลว้เป็นวตัถุส่ิงของท่ีเราเลือกให้ความส าคญัจากการท่ีเราเห็น
ปรากฏการณ์และความจริงท่ีมาจากตัวเรา จากการสัมมนากับคณาจารย์เห็นชอบให้เราสามารถ
สร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์ชุด บทสนทนาระหว่างตัวเรากับตัวเราผ่าน วตัถุหุ่นน่ิงได้หากยงัมี
ขอ้เสนอแนะบางประการเช่นการเลือกก าหนดขอบเขตของงานรูปแบบของงาน การท างานท่ีสามารถ
อธิบายไดแ้ละท าใหผู้ช้มตระหนกัไดถึ้งโครงสร้างความส าคญัของการสนทนา ผา่นวตัถุหุ่นน่ิง 

ผลงานระยะท่ี 8 ในช่วงน้ีแสดงออกถึงแนวความคิดอิทธิพลแรงบนัดาลใจจาก 
ลทัธิทางศิลปะ กระบวนการทางความคิด คอนเซ็ปชวลล์อาร์ต เปิดโอกาสให้ไดน้ าแรงบนัดาลใจ
ต่างๆเขา้มาใชโ้ตต้อบกบัตนเองไดอ้ยา่งเปิดกวา้ง 
 

 

         ภาพท่ี 76 การพฒันาผลงานวทิยานิพนธ์ระยะท่ี  8 
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ภาพท่ี 77 บางส่วนของผลงานการพฒันาวทิยานิพนธ์ระยะท่ี  8 

 

                  

ภาพท่ี 78 บางส่วนของผลงานการพฒันาวทิยานิพนธ์ระยะท่ี  8 
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ภาพท่ี 79 บางส่วนของผลงานการพฒันาวทิยานิพนธ์ระยะท่ี  8 

3. วเิคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
การพฒันาท่ีมาจากความต่อเน่ืองจากผลงานการสร้างสรรคร์ะยะก่อนวิทยานิพนธ์ จาก

ประสบการณ์ท่ีน าสัญชาตญาณของตนเองโตต้อบกบัเหตุปัจจยัแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน ในชีวิตประจ าวนั 
ไดมี้การน าปัญหาและขอ้บกพร่องในผลงาน เร่ืองขอบเขตของงาน ความงาม และโครงสร้างการ
ประกอบกนัของส่วนต่างๆท่ีดูยุง่เหยงิ จึงไดท้  าการวเิคราะห์ เพื่อใหผ้ลงานมีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

ผลงานสร้างสรรค์ชุด “บทสนทนาระหว่างตวัเรากับตัวเราผ่าน วตัถุหุ่นน่ิง” เป็น
ผลงานส่ือผสม รูปแบบการจดัวาง  ( Installation art ) เช่น  ประเภทวตัถุส าเร็จรูป ( found object ) 
ประเภทซากพืชซากสัตว ์ประเภทสร้างสรรค์ข้ึนมาใหม่ ส่ิงเหล่าน้ีน ามาจดัวางในส่วนต่างๆของ
พื้นท่ี เช่น บนโตะ๊ บนผนงั การแขวน และวางบนพื้นราบ ในขอบเขตของเวลาท่ีก าหนดไว ้100 วนั 
ช่วงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ผลงานน้ีจึงมีช่ือวา่ “หุ่นน่ิง 100 วนั”  

จากการศึกษาเปรียบเทียบกบัผลงาน จิตรกรรมหุ่นน่ิงในยุคก่อน เช่นผลงานของ ปี
เตอร์ อาร์ตเซิน ภาพหุ่นน่ิงท่ีแสดงเน้ือหาเก่ียวกบัชีวติประจ าวนั ความเช่ือ ศีลธรรม จารีต ขนบนิยม
ต่างๆ ผ่านสัญญะท่ีอยู่ในชีวิตประจ าวนั หุ่นน่ิงในยุคก่อนจึงหยุดเวลาไวใ้นงานวาดเขียน ไม่
เปล่ียนแปลง  
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ภาพท่ี 80 ผลงานของ ปีเตอร์ อาร์ตเซิน 
ท่ีมา: ปีเตอร์ อาร์ตเซิน, Still life,  เขา้ถึงเม่ือ 15 พฤษภาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก htpp: //www.text-
und-zeit.de/rel/Christ 007.html    

 

ส่วนของผลงาน “หุ่นน่ิง 100 วนั” ส่วนต่างๆท่ีเราเรียกวา่หุ่นน่ิง และน ามาประกอบกนั
ดว้ยวิธีการจดัวางท่ีใช้พื้นท่ีพ  านกัของผูส้ร้างสรรค์ มีส่วนประกอบ ท่ีเป็นซากพืชซากสัตว ์น ามา
บรรจุในภาชนะเป็นการบนัทึกตามเหตุปัจจยัและบริบทท่ีสัมพนัธ์กบัช่วงเวลานั้นๆเช่น ซากคางคก
ขึงดว้ยสะดึงปักผา้ ซากงูเขียวดองน ้ายาในขวดแกว้ 

 

 

ภาพท่ี 81 ส่วนประกอบซากพืชซากสัตว ์ในผลงาน “หุ่นน่ิง 100 วนั” 
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ภาพท่ี 82 ส่วนประกอบซากพืชซากสัตว ์ในผลงาน “หุ่นน่ิง 100 วนั” 

 ในส่วนท่ีเป็นประเภทวตัถุส าเร็จรูป น ามาประกอบร่วมในผลงานชุดน้ี จากวตัถุ
ส่ิงของในชีวติประจ าวนั เกิดความหมายใหม่จากบริบทท่ีผูส้ร้างสรรคน์ ามาจดัวาง เช่น วตัถุทาง
การแพทยส์ าหรับผูป่้วยท่ีเจาะคอ  เตารีดเหล็กท่ีใชค้วามร้อนจากถ่าน 

 

 

ภาพท่ี 83  ส่วนประกอบ ประเภทวตัถุส าเร็จรูปในผลงาน “หุ่นน่ิง 100 วนั” 
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ภาพท่ี 84  ส่วนประกอบ ประเภทวตัถุส าเร็จรูปในผลงาน “หุ่นน่ิง 100 วนั” 

ส่วนท่ีเป็นประเภท การสร้างสรรคข้ึ์นมาใหม่ เช่น การป้ัน การวาดภาพท่ีประกอบร่วม
เป็นเป็น หุ่นน่ิง ส่ิงท่ีสร้างสรรคจ์ากกลวธีิต่างๆลว้นมีช่วงเวลาเขา้มาเก่ียวขอ้งเหตุปัจจยัท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

 
     

 

 

 

             

 

ภาพท่ี 85  ภาพวาดบนกระดาษส่วนประกอบ ประเภทสร้างสรรคข้ึ์นมาใหม่  
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ภาพท่ี 86  รูปป้ันดินเผาส่วนศรีษะมนุษยส่์วนประกอบ ประเภทสร้างสรรคข้ึ์นมาใหม่  

 

 การจดัวางในผลงานชุดน้ี ใชพ้ื้นท่ีทั้งส่วนท่ีวางอยูบ่นพื้น บนโตะ๊ บนผนงั กระทัง่การ
แขวนเกาะเก่ียวกนั จากเหตุและปัจจยัสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาเป็นตวัก าหนดวธีิการ 
 

 

ภาพท่ี 87  การน าเสนอดว้ยการแขวนเกาะเก่ียว  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



83 

 

        

 

ภาพท่ี 88  การน าเสนอดว้ยการวางลงบนพื้น  

 

 

ภาพท่ี 89 การน าเสนอดว้ยการวางลงบนโตะ๊  
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จากการจ าแนกประเภทของวตัถุส่ิงของและน าเสนอการจดัวางในแต่ละวิธีการ ท าให้
ไดเ้ห็นวา่ หุ่นน่ิงในผลงานชุดน้ี ไดน้ าเสนอ หุ่นน่ิงท่ีเกิดความหมายใหม่ต่างไปจากหุ่นน่ิงยุคก่อน 
จากการแสดงออกทางศิลปะในยุคหลังสมัยใหม่ หุ่นน่ิงท่ีบอกถึงสภาวะความจริงท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา เกิดจากการโตต้อบระหวา่งสัญชาตญาณของผูส้ร้างสรรคก์บัสถานการณ์
ในชีวติประจ าวนั วตัถุส่ิงของ และหว้งเวลา 

หุ่นน่ิง 100 วนั เป็นผลงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั เกิดจากองคป์ระกอบทางความคิดท่ีมี
ความสมดุลจากภายในกบัภายนอก จาก สัญชาตญาณภายในความรู้ท่ีเกิดข้ึนเอง ผ่านความคิด สู่
กลวธีิทางศิลปะท่ีส่ือสารสู่ภายนอกใหผู้ช้มร่วมตีความจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเป็นส าคญั 
 

 

ภาพท่ี 90  ผลงาน “หุ่นน่ิง 100 วนั” 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

สรุปการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
ในการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุด “ บทสนทนาระหวา่งตวัเรากบัตวัเราผา่นวตัถุ หุ่นน่ิง” 

เป็นการศึกษาภาษาทางทศันศิลป์รูปแบบ พรรณนา ( Monologue)ไดแ้รงบนัดาลใจและแนวความคิดจาก
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั เป็นการสร้างสรรคโ์ดยมิไดก้  าหนดผลลพัธ์ไวล่้วงหนา้ แต่เราใชเ้หตุและปัจจยัเป็น
ตวัก าหนดผลสัมฤทธ์ิของผลงาน 

ผลงานชุด หุ่นน่ิง 100 วนัใช้รูปแบบศิลปะการจัดวาง ( Installation art) ส่ือผสม                    
( Mixed media ) ท่ีใช้การน าวตัถุส่ิงของมาประกอบกนัอย่างอิสระ ภายใตบ้ริบทของความเป็นหุ่นน่ิง 
อาศยัพื้นท่ีวา่งในการน าเสนอความสัมพนัธ์ระหวา่งสัญชาตญาณสร้างสรรค์กบัเหตุปัจจยัแวดลอ้มและ 
สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวนั  วตัถุส่ิงของและห้วงเวลานั้นได้ถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือส่ือ
ความหมายของค าวา่ “หุ่นน่ิง” แบบยคุหลงัสมยัใหม่ ( Post modern )  

ผลงานทั้งหมดมีการน าเสนอรวมกนัเป็น 1 ชุด ภายใตก้รอบเวลา 100 วนั ตัง่แต่วนัท่ี 1 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของความสัมพนัธ์ท่ี
ปรากฏ เป็นรูปธรรมของบทสนทนา ท่ีบอกเล่าถึงสภาพชีวติผูส้ร้างสรรคเ์อง 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากการศึกษาผลงาน ท่ีมิไดก้ าหนดผลลพัธ์ไวล่้วงหนา้ จึงพบวา่สัญชาตญาณเป็น

ส่ิงส าคญั เพราะสัญชาตญาณก าหนดรูปแบบความคิด ความคิดก าหนดรูปแบบภาษาทางศิลปะ 

2. สัญชาตญาณเป็นเสรีภาพและเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในงานศิลปะ คอนเซ็ปชวล 

3. จากการศึกษา “หุ่นน่ิง”ผลงานชุดน้ีแสนอมุมมอง ในแบบยคุหลงัสมยัใหม่  ( Post 

modern )ท่ี เราเห็นหุ่นน่ิงท่ีเป็นสัญญะบ่งบอกสภาวะแวดลอ้มของผูส้ร้างสรรค ์มีความเป็นรูปแบบ

เฉพาะตน และสามารถพฒันาสู่การสร้างสรรคผ์ลงานชุดต่อๆไปได ้
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