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            The dissertation aims to provide creativity in art of expressing a good buddhistic 

attitude called ‘change’, In the dissertation ‘change’ is both emotional and bodily deterioration 
that caused by a truth called “impermanency of things”. This is in accordance with buddhistic 
philosophy called ‘Three common characteristics” (anicca dukkha and anatta). In this dissertation, 
the concept of deterioration, which is a kind of impermanency and could cause pitifulness and 
fear, is deployed to create mirror-decorated mixed media sculpture in ‘scrap material’ theme . 
This kind of art theme could cause sharply  tragic emotion that further enlighten people to higher 
buddhistic philosophy of things’ impermanency. 

  
 
  

 

 

 

 

 

Program of Visual Arts                   Graduate School, Silpakorn University 
Student’s signature .......................................                    Academic Year 2016  
Thesis Advisors’signature 1. ...................................      2. ...................................   



 

ฉ 

 

กติติกรรมประกาศ 

ขา้พเจา้ขอนอบน้อมนมสัการคุณพระศรีรัตนตรัย มีอ านาจแห่งพระพุทธเจา้ พระธรรม  
พระสงฆ ์พระอริยะบุคคล มีหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม และหลวงตาพระมหาบวั  ญาณฺสมฺปนฺโน ดว้ย
เศียรเกลา้ ขอระลึกถึงพระคุณแห่งมารดา บิดา ผูใ้ห้ชีวิตเลือดเน้ือ และขอบูชาต่อคุณูปการแห่งครู 
อาจารย ์ผูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ทุกแขนง  มีองคพ์ระพิฆเนศวร องคพ์ระวิษณุกรรม บรมครู
ช่างประดบักระจก  ครูช่างประดบักระจกทุกๆท่าน มีครูแดง ดอกไมเ้ทศ ครูวิเชียร อ้ิวชาวนา ครู
อุบล เสียงดงัเหนาะ ผูถ่้ายทอดวิชาความรู้ในงานช่างประดับกระจก ครูอาจารย์ทางด้านศิลปะ
สมยัใหม่มีศาสตราจารยศิ์ลป์  พีระศรี  ศาสตราจารยช์ลูด  น่ิมเสมอ  อาจารยธ์งชยั  ศรีสุขประเสริฐ  
อาจารย์ปัญญา  วิจินธนสาร ผูม้อบแนวทางในการสร้างสรรค์ศิลปะและมอบวิชาความรู้ แรง
บนัดาลใจในการสร้างสรรค์  และขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าภาควิชาศิลปไทยทุกท่าน 
สถาบนัการศึกษา ตลอดจนดวงวิญญาณทั้งหลายท่ีสถิตยอ์ยู่ในผลงานวิทยานิพนธ์  สาราสัตวอ์นั
นอ้ยใหญ่ท่ีเป็นเพื่อนเกิดแก่เจบ็ตายในสังสารวฏั และขอระลึกถึงสัจธรรมอนัยิ่งใหญ่ท่ีให้ธรรมะแก่
ชีวติของขา้พเจา้ 

คุณความดีทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนจากการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี ขา้พเจา้ขอ
สร้างสรรคเ์พื่อเป็นสาธารณประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นมรณานุสติแก่สังคม และขอ
อุทิศความดีน้ีแด่ครู อาจารยท์างดา้นศิลปะทุกๆท่าน ผูล่้วงลบัท่ีเป็นวิญญาณสถิตยใ์นวตัถุท่ีมาจาก
โศกนาฏกรรมของมนุษย์ รวมทั้งขออุทิศแด่บรรพบุรุษ ผูรั้กษาศิลปวฒันธรรมไทย บรมครูช่าง
ประดบักระจก และครูช่างประดบักระจกทุกท่านท่ีไดคิ้ดคน้ สร้างสรรค์ สืบทอดงานประณีตศิลป์ 
อนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาติให้ชนรุ่นหลงัไดศึ้กษา ซ่ึงขา้พเจา้ไดน้ าวิชาความรู้ของท่านมาสืบทอด
จารีต ประเพณี  และคติความเช่ือท่ีมีต่อพุทธศาสนา ใชเ้ป็นแนวทางสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ 
จนส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  

ด้วยอ านาจแห่งการระลึกถึงผูมี้พระคุณน้ี ขอจงบงัเกิดเป็นพลังให้ข้าพเจ้าและผูศึ้กษา
วทิยานิพนธ์ช้ินน้ี ด ารงรักษาไวซ่ึ้งศาสนา ศิลปะ ประเพณี อนัดีงามใหค้งอยูสื่บต่อไป 

 

 

 

 



 

ช 

 

สารบญั 

                                                                                                                                                     หนา้
บทคดัยอ่ภาษาไทย .......................................................................................................................... ง      
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ..................................................................................................................... จ 
กิตติกรรมประกาศ .......................................................................................................................... ฉ      
สารบญัภาพ .................................................................................................................................... ฌ      
บทท่ี             

1       บทน า ..................................................................................................................................  1         
       ความมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องการศึกษา ............................................................  3   
       สมมติฐานของการศึกษา .............................................................................................  3   
       ขอบเขตของการศึกษา .................................................................................................  4 
       ขั้นตอนของการศึกษา .................................................................................................  6  
       วธีิการศึกษา ................................................................................................................  7                  
       แหล่งขอ้มูล .................................................................................................................   8       
       อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรค ์....................................................................................  8                                                                     
2       ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรค ์ ................................................................................... 10  
       ท่ีมาของแนวความคิดและแรงบนัดาลใจ ................................................................... 10       
       ทศันคติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรค ์........................................................................ 10            
       อิทธิพลท่ีไดรั้บจากประสบการณ์ชีวติและทศันคติส่วนตน ....................................... 11           
       อิทธิพลท่ีไดรั้บจากสังคม ........................................................................................... 12       
       อิทธิพลท่ีไดรั้บจากบรมครูช่างไทย ........................................................................... 14                 
       อิทธิพลท่ีไดรั้บจากพระพุทธศาสนา .......................................................................... 15 
3       ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค ์................................................................................. 20
       การก าหนดรูปแบบและวธีิการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ .............................................. 20
       ขั้นตอนและวธีิการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ ................................................................ 21
       ทศันธาตุท่ีปรากฏในผลงานวทิยานิพนธ์ ................................................................... 35 
4       การด าเนินการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ .............................................................................. 53
       การสร้างสรรคแ์ละการพฒันาผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 .................... 53
       การสร้างสรรคแ์ละการพฒันาผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 .................... 54



 

ซ 

 

       การสร้างสรรคแ์ละการพฒันาผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 3 .................... 54     
       การสร้างสรรคแ์ละการพฒันาผลงานในช่วงวทิยานิพนธ์ .......................................... 56        
5       บทสรุป .............................................................................................................................. 78 

รายการอา้งอิง ................................................................................................................................ 79  
รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค ์................................................................................................. 80
ประวติัผูว้จิยั .................................................................................................................................. 81 

           

  

 

   

        

           

   

   

 

 

            

 

 

 

 



 

ฌ 

 

สารบญัภาพ 

ภาพท่ี                                       หนา้                                                                                                                                                                                                                                              

1          ภาพอิทธิพลจากสังคมท่ีแสดงความจริงของชีวติมนุษย ์................................................. 18    
2          ภาพอิทธิพลท่ีไดรั้บจากบรมครูช่างไทย ........................................................................ 19       
3          ภาพจากการสังเกตและศึกษาซากวตัถุทางสังคม ........................................................... 37                                                                                                    
4          ภาพจากการสังเกตและศึกษาซากวตัถุทางสังคม ........................................................... 38                                                                                                
5          ภาพแสดงลกัษณะส าคญัของเทคนิคประดบักระจกแบบประเพณีไทย .......................... 39                                                                                                    
6          ภาพแสดงลกัษณะส าคญัของเทคนิคประดบักระจกแบบประเพณีไทย .......................... 40                                                                                                                                  
7          ภาพแสดงการหาความเป็นไปไดข้องผลงานดว้ยการท าภาพร่าง ................................... 41                                                                                                    
8          ภาพแสดงการหาความเป็นไปไดข้องผลงานดว้ยการท าภาพร่าง ................................... 42                                                                                                                                                                                                              
9          ภาพแสดงการหาความเป็นไปไดข้องผลงานดว้ยการท าภาพร่าง ................................... 43                                                                                                    
10        ภาพแสดงการหาความเป็นไปไดข้องผลงานดว้ยการท าภาพร่าง ................................... 44                                                                                                    
11        ภาพแสดงการหาความเป็นไปไดข้องผลงานดว้ยการท าภาพร่าง ................................... 45                                                                                                                                                                                                              
12        ภาพแสดงการหาความเป็นไปไดข้องผลงานดว้ยการท าภาพร่าง ................................... 46                                                                                                    
13        ภาพแสดงการขนยา้ยซากวตัถุเพื่อน ามาสร้างผลงานวทิยานิพนธ์ .................................. 47                                                                                                                                  
14        ภาพแสดงการขนยา้ยซากวตัถุเพื่อน ามาสร้างผลงานวทิยานิพนธ์ ................................. 47                                                                                                    
15        ภาพแสดงขั้นตอนด าเนินการขนยา้ยซากวตัถุมายงัสถานท่ีปฏิบติังาน .......................... 48                                                                                                
16        ภาพแสดงขั้นตอนด าเนินการขนยา้ยซากวตัถุมายงัสถานท่ีปฏิบติังาน .......................... 48                                                                                                    
17        ภาพขั้นตอนการท าความสะอาดขดัสีผวิซากรถ ............................................................. 49                                                                                                                                  
18        ภาพขั้นตอนการตดักระจกเพื่อน ามาใชส้ร้างสรรค ์........................................................ 49                                                                                                    
19        ภาพแสดงกระบวนการของงานประดบักระจกลงบนผวิภายนอก ................................. 50                                                                                                                                                                                                              
20        ภาพแสดงกระบวนการของงานประดบักระจกลงบนผวิภายนอก ................................. 50                                                                                                    
21        ภาพแสดงกระบวนการของงานประดบักระจกลงบนผวิภายนอก ................................. 50                                                                                                                                  
22        ภาพแสดงกระบวนการของงานประดบักระจกลงบนผวิภายนอก ................................. 51                                                                                                                                                                                                              
23        ภาพแสดงกระบวนการของงานประดบักระจกลงบนผวิภายนอก ................................. 51                                                                                                    
24        ภาพแสดงกระบวนการของงานประดบักระจกลงบนผวิภายนอก ................................. 51                                                                                                                                  
25        ภาพแสดงกระบวนการของการท าสีลงบนผวิภายใน ..................................................... 52                                                                                                    
26        ภาพแสดงกระบวนการของการท าสีลงบนผวิภายใน ..................................................... 52                                                                                                
27        ภาพแสดงกระบวนการของการท าสีลงบนผวิภายใน ..................................................... 52                                                                                                    



 

ญ 

 

28        ภาพผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 1 .................................................... 59                                                                                                                                  
29        ภาพผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 2 .................................................... 60                                                                                                    
30        ภาพผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 3 .................................................... 61                                                                                                                                                                                                              
31        ภาพผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 1 .................................................... 62                                                                                                    
32        ภาพผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 2 .................................................... 63                                                                                                                                  
33        ภาพผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ................................................................ 64                                                                                                    
34        ภาพผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ................................................................ 65                                                                                                
35        ภาพผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ................................................................ 66                                                                                                    
36        ภาพผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ................................................................ 67                                                                                                                                  
37        ภาพผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ................................................................ 68                                                                                                    
38        ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ................................................................................................. 69                                                                                                                                                                                                              
39        ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ................................................................................................. 70                                                                                                    
40        ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ................................................................................................. 71                                                                                                                                  
41        ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ................................................................................................. 72                                                                                                    
42        ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ................................................................................................. 73                                                                                                
43        ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ................................................................................................. 74                                                                                                    
44        ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ................................................................................................. 75                                                                                        
45        ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ ............................................................................... 76                                                                                                   
46        ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ ............................................................................... 77                                                                                                                                                                                                                                                          

 



 

1 

 

 

บทที่ 1 

บทน า 

เทคนิคประดบักระจกหรืองานประดบักระจก  เป็นงานประณีตศิลป์แบบประเพณีไทย ท่ีใช้
ตกแต่งส่ิงอุปโภคใหเ้กิดความงามสมบูรณ์บนผวิภายนอก โดยการประดบักระจกนั้นใชว้สัดุกระจก
สีท่ีมีลกัษณะพิเศษ คือ มีความมนัวาวเล่ือมพรายสะทอ้นแสงมาตดัแบ่งแต่งเป็นช้ินเล็กช้ินน้อย 
ประดบัเป็นลวดลายตามอุดมคติในหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงงานประดบักระจกนั้นมีเอกลกัษณ์เป็น
ทศันธาตุทางศิลปะท่ีแสดงออกถึงความเคล่ือนไหว แปรเปล่ียนไปตามสภาพของส่ิงท่ีพึงประดบั    
ใช้สร้างสรรค์ตามทัศนคติและอุดมคติด้วย จุดประสงค์ต่างๆ รวมไปถึงคตินิยมทางศาสนา 
วฒันธรรม ประเพณี และความเจริญทางสังคม เช่น งานพุทธศิลป์ งานประณีตศิลป์ หรือศิลปวตัถุ 
ทั้งน้ี  ข้ึนอยูก่บันยัยะและบริบทของการน าเทคนิคมาใชส้ร้างสรรคค์วามงาม  เพื่อให้เกิดส่ิงใหม่
หรือทดแทนความเส่ือมโทรมทางวตัถุและจิตใจ อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากกาลเวลาท่ีแปรเปล่ียน
สภาพสังคมและศิลปวฒันธรรม เทคนิคประดบักระจกน้ี จึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อการ
สร้างสรรค์เพื่อเปล่ียนรูปลกัษณ์ของส่ิงเดิมท่ีหม่นหมอง ให้มีความงดงามและมีชีวิตชีวามากข้ึน  
ตามจุดประสงค์ของการสร้างสรรค์ทางศิลปะทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือแบบช่างหรืองาน
สร้างสรรคส์มยัใหม่ 

รูปลกัษณ์ท่ีแปรเปล่ียนของสรรพส่ิง และส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งทางภาพลกัษณ์ท่ีเส่ือมโทรมทาง
สังคม มาจากความไม่เท่ียงแท ้เม่ือผ่านกาลเวลาหรือผ่านเหตุการณ์รุนแรง จึงเกิดรูปลกัษณ์ใหม่  
ภาพลักษณ์ท่ีเกิดข้ึนอาจก่อเกิด ทุกขเวทนา ความสลดสังเวช ความน่าสะพรึงกลัว ส่ิงเหล่าน้ี 
กลายเป็นความน่ารังเกียจทางความรู้สึกท่ีผูค้นไม่อยากจะสัมผสั  จึงปฏิเสธท่ีจะยอมรับ พยายามด้ิน
รนหาทางออกเพื่อหลีกหนีจากภาพความสะเทือนใจ  และพยายามแสวงหา  ขวนขวายต่อเติมความ
สวยงามความสมบูรณ์แบบของชีวิตให้กลบัคืนมา ดงันั้น รูปลกัษณ์ท่ีสะเทือนใจทั้งหลายเหล่าน้ี
ปรากฏให้เห็นชดัในแต่ละช่วงชีวิตของมนุษยอ์ย่างไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ และสร้างความทุกข์
ใหก้บัชีวติอยา่งไม่มีวนัจบส้ิน  ความเป็นธรรมดาของสามญัลกัษณะ หรือกฎธรรมดาของสรรพส่ิง
ทั้งปวง อนัไดแ้ก่ อนิจจลกัษณะ คือ ความไม่เท่ียง หมายถึง ทุกส่ิงในโลกยอ่มมีการแปรเปล่ียนไป
เป็นธรรมดา ทุกขลกัษณะ คือ ความเป็นทุกข์ หมายถึง มีความบีบคั้นดว้ยอ านาจของธรรมชาติ ท า
ใหทุ้กส่ิงไม่สามารถทนอยูใ่นสภาพเดิมได ้และอนตัตลกัษณะ คือ ความไม่มีตวัตน หมายถึง ความ
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ท่ีทุกส่ิงไม่สามารถบงัคบับญัชาให้เป็นไปตามตอ้งการได้1 จึงเป็นเสมือนบทเรียนของชีวิต เพื่อ
น าเข้าสู่การระลึกถึงความจริงอนัเป็นสัจธรรม ฉะนั้น สติและปัญญา จึงมีอิทธิพลต่อการช้ีน า
แนวทางท่ีถูกตอ้งส าหรับมนุษย์ และเป็นส่ิงอธิบายความหมายแห่งชีวิตได้ดีท่ีสุด ไม่ว่าจะเกิด
เหตุการณ์หรือผา่นสภาวะท่ีโหดร้ายอนัยากท่ีจะยอมรับได ้

 สติ 2 จึงมีบริบทต่อแนวทางการด าเนินชีวิต เพราะสติคือความระลึกรู้ เป็นส่ิงท่ีท าให้เกิด
ปัญญาและเป็นส่ิงส าคญัยิง่ต่อการปฏิบติัในทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งยงัเป็นส่ิงพิจารณาให้เห็นถึง
ความจริงอนัสูงสุด และพระสัทธรรมท่ีองคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดท้รงคน้พบ  บญัญติัหลกัธรรม
ค าสอนใหแ้ก่มนุษยไ์ดศึ้กษา เพื่อท าความเขา้ใจ คน้หาแนวทางต่างๆให้หลุดพน้จากความทุกข ์การ
ระลึกถึงสติ ถือว่าเป็นวิธีการหรือแนวทางท่ีกล่อมเกลาจิตใจไม่ให้ตกอยู่ในอ านาจของความ
ประมาท ดว้ยการระลึกรู้ต่ออายตนะ3ต่างๆ ในกายสังขารอนัเส่ือมโทรม เช่น ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 
เป็นตน้ ผูท่ี้ประมาทต่อการด าเนินชีวติโดยปราศจากสติและปัญญานั้น เปรียบไดด้ัง่คนเกิดมาแมน้มี
ชีวิตแต่ลืมตาย หลงตาย เพราะไม่สามารถหยัง่รู้ถึงปัญญาในการดบัความทุกข์ เพื่อแกไ้ขปัญหา
ต่างๆท่ีเกิดข้ึน จนน าพาไปสู่ความลม้เหลวของการด ารงความเป็นมนุษย ์ซ่ึงเป็นส่วนเช่ือมโยงท่ีท า
ใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีอปัลกัษณ์ ทั้งทางรูปลกัษณ์ภายนอกของสังขารหรือภาพลกัษณ์ทางสังคม และ
รูปลักษณ์ภายในใจ อันน าไปสู่การปฏิเสธยอมรับต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม ดังนั้ น สติ จึงมี
ความส าคญัในการสร้างทศันคติท่ีดีงามต่อการด ารงชีวิต เพื่อเปล่ียนแปลงความรู้สึกนึกคิดในการ
มองความจริงหรือส่ิงเลวร้ายท่ีเกิดข้ึนในชีวิต ทั้งร่างกายและจิตใจ จนน าไปสู่การแสวงหาความ
เจริญทางดา้นจิตใจ และน าไปสู่ความสุขท่ีแทจ้ริง 

ด้วยเหตุน้ีเอง ข้าพเจ้าจึงต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปไทยร่วมสมยั จากความจริงท่ี
เกิดข้ึนในชีวติมนุษยแ์ละทศันคติท่ีดีงาม ต่อความแปรเปล่ียนท่ีอปัลกัษณ์ทั้ง ทางรูปลกัษณ์และทาง
ความรู้สึก  ด้วยทัศนธาตุทางศิลปะและ ส่ิงแสดงความไม่ย ัง่ยืนท่ีมาจากซากวตัถุอันเกิดจาก

                                                           
1สารานุกรมเสรี, ความหมายของไตรลักษณ์, เขา้ถึงเม่ือ 18 พฤษภาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก:  

https://th.wikipedia.org/wiki/ไตรลกัษณ์ 
2อวชิชาสูตร ๑๙/๑, ความหมายของสติ, เขา้ถึงเม่ือ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, เขา้ถึงไดจ้าก:  

http://www.nkgen.com/sti.htm 

3ราชบณัฑิตยสถาน, ความหมายของอายตนะ, เขา้ถึงเม่ือ 5 พฤษภาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก:  
dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/อายตนะ  

http://www.nkgen.com/sti.htm
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โศกนาฏกรรม4ของมนุษย ์ เช่ือมโยงไปสู่คติธรรมในพระพุทธศาสนา  เพื่อระลึกถึงสติและปัญญาท่ี
มีความหมายละเอียดลึกซ้ึง พร้อมทั้งเผยใหเ้ห็นความจริงและความงามจากผลงานสร้างสรรคศิ์ลปะ
ดว้ยเทคนิคประดบักระจกแบบประเพณีไทย  เพื่อตอ้งการแสดงความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และนยั
ยะทางธรรมะ ออกมาเป็นผลงานศิลปไทยร่วมสมยั ในรูปแบบประติมากรรมส่ือผสม  

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา                                                                                                              

1. ตอ้งการพฒันาผลงานสร้างสรรค์ศิลปไทยร่วมสมยั ตามทศันคติส่วนตน แสดงออกใน
รูปแบบของศิลปะร่วมสมยั  แนวประติมากรรมส่ือผสม โดยพฒันาทั้งเชิงเน้ือหาและเชิงความคิด
สร้างสรรค ์รวมทั้งเชิงเทคนิควิธีการในการแสดงออก ดว้ยเทคนิคการประดบักระจกแบบประเพณี
ไทย 

2. ต้องการทดลองค้นคว้าหาความเป็นไปได้ของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ด้วย
กระบวนการสร้างสรรค์ตามคติและแบบแผนของงานช่างประดบักระจก ซ่ึงเป็นงานประณีตศิลป์
แขนงหน่ึงของไทย รวมถึงการแสดงออกทางศิลปะในเชิงลึก ตามเน้ือหาสาระต่างๆท่ีตอ้งการ
น าเสนอ 

3. ตอ้งการแสดงออกถึงเน้ือหาสาระ ท่ีปรากฏให้เห็นชดัในผลงานท่ีสร้างสรรค์ ดว้ยซาก
สังขารจากวตัถุทางสังคม โดยอธิบายความหมายในเร่ืองไตรลกัษณ์ ท่ีแสดงออกถึงความงามและ
ความจริงแห่งชีวิตอนัเป็นสัจธรรม  มุ่งเนน้ให้ผูค้นเห็นความไม่เท่ียงแท ้ และมองเห็นทศันะคติอนั
ดีงามของศิลปะประเพณีท่ีสร้างสรรค์ข้ึนตามทศันคติส่วนตน รวมถึงการด ารงชีวิตดว้ยความงาม
ของการสร้างสรรค ์เป็นส่วนช้ีน าเพื่อแสดงใหเ้ห็นหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา 

สมติฐานของการศึกษา   

ส่ิงท่ีคาดหวงัจากความเป็นไปไดใ้นการพฒันาผลงานวิทยานิพนธ์ศิลปะ ในหวัขอ้ เทคนิค
ประดบักระจก บนรูปทรงท่ีแปรเปล่ียน มีดงัต่อไปน้ี  

1. ผลงานสร้างสรรคช้ิ์นน้ี สามารถสร้างความสะเทือนอารมณ์ให้กบัผูช่ื้นชมผลงานศิลปะ
ตลอดจนผูศึ้กษาแนวทางการท างานศิลปะทุกแขนง และมีการตระหนกัในเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการ

                                                           
4ราชบณัฑิตยสถาน, ความหมายของโศกนาฏกรรม, เขา้ถึงเม่ือ  18 พฤษภาคม 2560, เขา้ถึง

ไดจ้าก: dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/โศกนาฏกรรม 
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น าเสนอ เร่ือง ไตรลกัษณ์  ผลงานจะสามารถเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาจิตใจของมนุษยไ์ด ้หาก
แสดงออกและสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

2. ผลงานสร้างสรรค์ช้ินน้ี มีความเป็นไปไดท่ี้จะแสดงออกถึงสาระส าคญัของเน้ือหา ดว้ย
ทศันคติท่ีเป็นดา้นบวก หรือเสริมสร้างจิตใจไปในทิศทางท่ีดี โดยลดความหดหู่ ความน่าสะพรึง 
กลวัของรูปลกัษณ์จากซากวตัถุทางสังคม  รวมทั้งช่วยท าลายและลดความอปัลกัษณ์ทางความรู้สึกท่ี
มีต่อซากวตัถุลง ด้วยความงามของเทคนิคการสร้างสรรค์ทางศิลปไทย  และอุดมคติทางศิลปะ
ประเพณี  ซ่ึงเทคนิคท่ีน ามาใชส้ร้างสรรคผ์ลงาน คือ เทคนิคประดบักระจกแบบประเพณีไทย 

3. ผลงานสร้างสรรค์ช้ินน้ี ได้มีการพฒันารูปแบบของการสร้างสรรค์อย่างสูงสุด ใน
รูปแบบของศิลปะร่วมสมยั โดยใชแ้นวทางการสร้างสรรค์จากทศันคติ คติความเช่ือ และแบบแผน
ของช่างประดบักระจก รวมถึงการคิดคน้และวิเคราะห์แนวทางการสร้างสรรค์ดว้ยเทคนิคประดบั
กระจกแบบประเพณีไทยข้ึนมาใหม่ ตามอตัลักษณ์ของตนเอง เป็นโครงสร้างส าคญัของการ
สร้างสรรค ์

ขอบเขตของการศึกษา  

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ศิลปะ ได้ก าหนดและแบ่งอธิบายเป็น
ประเด็นหลกัๆ ไว ้3 หวัขอ้ ดงัน้ี คือ  

1. เน้ือหาสาระท่ีใชใ้นการแสดงออก  

 2. รูปแบบศิลปไทยร่วมสมยั แนวประติมากรรมส่ือผสม      

 3. เทคนิคท่ีใชใ้นการสร้างสรรค์ 

ตอนท่ี 1 ขอบเขตของเน้ือหาสาระท่ีใชใ้นการแสดงออก 

เน้ือหาส าคัญของการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ศิลปะช้ินน้ี คือ เร่ืองไตรลักษณ์   
สามญัลกัษณะ อนัไดแ้ก่  อนิจจงั คือ ความไม่เท่ียง ทุกขงั คือ ความทุกข์ อนตัตา คือ ความไม่ใช่
ตวัตน โดยเน้ือหาแสดงให้เห็นอยู่ในความเป็นมาของวตัถุ ท่ีแสดงความเปล่ียนแปลงและแสดง
ความอัปลักษณ์ท่ีปรากฏอยู่บนรูปลักษณ์ภายนอก ซ่ึงผลงานช้ินน้ีต้องการบอกเล่าในเน้ือหา
สาระส าคญัท่ีน าเสนอท่ีแสดง ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ดว้ยการใชท้ศันธาตุทางศิลปะแสดงออก
ซ่ึงทศันคติ อุดมคติของขา้พเจา้ รวมไปถึงอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อวตัถุท่ีอปัลกัษณ์เหล่าน้ี 
เพื่อเป็นส่วนเติมเต็มความสมบูรณ์ และสร้างสรรครู์ปลกัษณ์ท่ีปรากฏอารมณ์ความรู้สึกท่ีหดหู่ น่า
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สะพรึงกลวั ให้เปล่ียนไปในทิศทางท่ีเจริญจิตใจ และเช้ือเชิญให้เห็นเน้ือหาสาระท่ีแสดงความงาม
ของสัจธรรมอยา่งบริบูรณ์ 

ตอนท่ี 2 ขอบเขตของการแสดงออกในรูปแบบศิลปไทยร่วมสมยั แนวประติมากรรม
ส่ือผสม 

ประเด็นส าคญัของการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ศิลปะช้ินน้ี รูปแบบของการสร้าง 
สรรค์มาจากการคน้หาและคดัเลือกใช้วตัถุท่ีแสดงความเป็นซาก โดยสามารถแสดงอารมณ์ความ 
รู้สึกท่ีสะเทือนใจดว้ยรูปทรงท่ีมีลกัษณะเป็น 3 มิติ รวมไปถึงคุณสมบติัเฉพาะของวตัถุท่ีมีความบิด
เบ้ียวของรูปทรง ซ่ึงเปล่ียนรูปลกัษณ์จากลกัษณะเดิมของวตัถุท่ีมีหนา้ท่ีการใชง้านทางสังคม เป็น
รูปทรงท่ีแสดงออกถึงความแหลกสลายดว้ยเหตุการณ์อนัเกิดจากอุบติัเหตุ ท่ีมีการกระทบกนัของ
วตัถุอย่างรุนแรง จนรูปทรงแปรเปล่ียนไม่เหลือความเป็นรูปทรงเดิมของวตัถุ และแสดงให้เห็น
ความดั้งเดิมของวตัถุนอ้ยท่ีสุด ความชดัเจนของรูปทรงท่ีน าเสนอซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไปน้ี 
เป็นส่วนช้ีน าและอธิบายใหเ้ห็นถึงความหมดส้ินสถานะของวตัถุท่ีมาจากกระบวนการทางสังคม ท่ี
เคยเอ้ือประโยชน์ให้กบัชีวิตมนุษย ์เพื่อน าเป็นส่ือในการแสดงออกและสร้างสรรคผ์ลงานตามขอบ 
เขตของเน้ือหาสาระท่ีก าหนดไว ้

ดว้ยรูปทรงท่ีแสดงออกถึงความแปรเปล่ียน  ผลงานสร้างสรรคส์ามารถแสดงเน้ือหาสาระ 
และสร้างรูปแบบของการสร้างสรรค ์โดยอาศยัธรรมชาติของรูปทรงและพื้นผิวของวตัถุท่ีมีอยูแ่ลว้
ซ่ึงประกอบกบัความลงตวัระหว่างส่ือวตัถุและเทคนิคประดบักระจก ผสมผสานเป็นส่วนเสริมท่ี
ช่วยสร้างแรงปะทะทางทศันธาตุร่วมกนั เพื่อให้เกิดผลงานท่ีสร้างความสะเทือนใจและสร้างบริบท
ท่ีมีความแปลกใหม่  ในรูปแบบศิลปะส่ือผสมออกมาไดอ้ยา่งชดัเจนและน่าสนใจ ขอ้ก าหนดเหล่าน้ี
จึงเป็นขอบเขตท่ีส าคญัของรูปแบบการแสดงออก ในการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ศิลปะช้ินน้ี 

ตอนท่ี 3 ขอบเขตของเทคนิคท่ีใชใ้นการสร้างสรรค ์ 

 เทคนิคท่ีใช้ในการสร้างสรรค์นั้ น เป็นเทคนิคท่ีต่อเน่ืองมากจากศิลปนิพนธ์ในระดับ
ปริญญาตรี คือ เทคนิคประดบักระจกแบบประเพณีไทย  โดยแนวความคิดหลกัของการสร้างสรรค ์
คือ เป็นการสร้างสรรครู์ปลกัษณ์ให้กบัซากวตัถุท่ีอปัลกัษณ์ข้ึนมาใหม่ ซ่ึงยงัคงใชส่ิ้งท่ีเป็นจุดเด่น
ของเทคนิคประดบักระจก คือการใชค้วามหมายของการประดบัรวมถึงการใชส้ามเหล่ียมและเส้น
เป็นส่วนสร้างความสมบูรณ์ให้กบัผลงาน ตลอดจนน าลกัษณะรูปแบบของการประดบักระจกบาง
ลกัษณะ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดลกัษณะเพล่มุมเป็นเหล่ียมสัน เพื่อให้เกิดผลในเชิงทศันธาตุท่ีมี
ลกัษณะเกิดแสงและเงา ในการสะทอ้นแสงท่ีมากระทบ โดยเนน้เพื่อให้เกิดความมีมิติดว้ยน ้ าหนกั
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แสงเงาของกระจกท่ีประดบัห่อหุม้ผวิภายนอกของรูปทรงและเพิ่มความกลมกลืนให้กบัวตัถุ การน า
ลกัษณะของทศันธาตุท่ีมีอยูใ่นเทคนิคประดบักระจกสีแบบดั้งเดิมมาใชใ้นการสร้างสรรคน์ั้น เป็น
การแสดงออกถึงความเป็นประเพณีของเทคนิคประดบักระจก และท าให้เสน่ห์ของงานประดบั
กระจกยงัคงอยู ่ทั้งน้ีก็เพราะลกัษณะความเป็นประเพณีแบบดั้งเดิมนั้นมีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ียากใน
การเลียนแบบ เป็นความรู้ท่ีสืบทอดกนัเฉพาะกลุ่มช่างท างานประณีตศิลป์และงานช่างสิบหมู่ อีกทั้ง
ยงัเป็นส่วนเสริมในการอธิบายเน้ือหาสาระของวตัถุท่ีตอ้งการประดบัไดอ้ยา่งชดัเจนอีกดว้ย  

ขั้นตอนของการศึกษา  

ขั้นตอนของการศึกษา แบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน ดงัน้ี  

     1. คน้หาวตัถุท่ีน ามาท างานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ศิลปะ จากแหล่งขายวตัถุซากรถท่ีให้
อารมณ์ความหดหู่และความสะเทือนใจตามเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการน าเสนอ ในแหล่งขายซากรถท่ีอยู่
ในพื้นท่ีต่างๆ รวมไปถึงด าเนินการเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีๆมีแหล่งวตัถุท่ีตอ้งการน ามาสร้างสรรคเ์ป็น
ผลงาน ด้วยการบนัทึกเป็นภาพถ่ายและจดบนัทึกอย่างละเอียด พร้อมทั้งด าเนินการซ้ือขายและ
เคล่ือนยา้ยซากวตัถุเพื่อเตรียมด าเนินการสร้างสรรค์ 

     2. ด าเนินการท างานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ศิลปะ ด้วยการวางแผนและสร้าง
กระบวนการจดัการต่อการท างานสร้างสรรค์อย่างมีขั้นตอน พร้อมทั้งสังเกตปัญหา แก้ไขปัญหา  
ในระยะสั้ นและระยะยาว ทั้งน้ีเพื่อให้การด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานเป็นไปตามกรอบและ
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงเป็นตวัแปรส าคญัของการสร้างสรรค ์

     3. วิจารณ์ผลงานระหว่างการด าเนินงาน ดว้ยการจดบนัทึก สร้างภาพร่าง และสนทนา
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัอาจารยผ์ูติ้ดตามผลงานวิจยั ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษทางดา้นเทคนิคประดบั
กระจกแบบประเพณีไทย รวมทั้งศึกษาผลงานประดบักระจกจากแหล่งศิลปกรรมไทย และบุคคล
ทัว่ไป ตลอดจนแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการท างานแต่ละคร้ัง เพื่อคน้หาความลงตวั
และความชดัเจนของผลงาน แต่ยงัคงเนน้การแสดงออกดว้ยทศันคติเฉพาะตนเป็นหลกัในการสร้าง 
สรรค ์

     4. ด าเนินการจดัท านิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจยัความคิดสร้างสรรค์ ตามหัวขอ้
วทิยานิพนธ์ และตีพิมพเ์อกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งเผยแพร่ความคิดของผลงานสร้างสรรค์
ต่อสาธารณชน ตามขอ้ก าหนดของสถาบนัการศึกษา 
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วธีิการศึกษา    

1. ศึกษาคน้ควา้หาความแปลกใหม่ของงานประดบักระจก โดยน ามาสร้างความหมายใหม่
ในรูปแบบของผลงานด้านทศันศิลป์ ตลอดจนศึกษาจากการทดลองสร้างสรรค์ผลงานตามความ
เขา้ใจและทศันคติส่วนตน 

2. ศึกษาคน้ควา้หาความหมายในตวัวตัถุและความหมายในลกัษณะของการประดบักระจก 
เพื่อหาเหตุผลของการสร้างสรรคว์า่ เพราะเหตุใด เทคนิคประดบักระจกซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีแสดงออก
ถึงความเป็นศิลปไทย จึงมีความเหมาะสมกบัซากวตัถุท่ีไร้ซ่ึงความงดงามและมีความอปัลกัษณ์ตาม
อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคม 

3. ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ือง ไตรลกัษณ์ สามญัลกัษณะ การประดบัปรุงแต่ง 
และสังขาร รวมไปถึงเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อเน้ือหาสาระท่ีน าเสนอ เช่น อิทธิพลต่างๆท่ีมี
ส่วนก าหนดขอบเขตของการสร้างสรรคผ์ลงาน เพื่อตอ้งการหาความหมายของเน้ือหาและลกัษณะ
ท่ีแสดงส่วนเช่ือมโยงเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัส่ิงอปัลกัษณ์ ซ่ึงแสดงความเป็นซากและแสดงความไม่
เท่ียงแท ้    

4. ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัพิธีกรรมทางศาสนา ท่ีสืบทอดเป็นประเพณีปฏิบติักนัมาในทุก
เร่ืองท่ีมีความเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนักบัการสร้างสรรค์ความงามให้กบัซากวตัถุ ตวัอย่างเช่น การ
ถวายสังฆทานชกับงัสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัซากรถ การท าบดั
พลีเพื่อขอขมาและขออนุญาตจากดวงวิญญาณท่ีสถิตยอ์ยู่ในซากรถ การพรมน ้ ามนตธ์รณีสารเพื่อ
ปัดเป่าส่ิงชัว่ร้าย การไหวค้รูกลางแจง้เพื่อขออนุญาตต่อบรมครูช่างแขนงต่างๆตามคติความเช่ือของ
ช่างไทย และการเจริญกุศลภาวนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลใหว้ญิญาณท่ีสถิตยอ์ยูใ่นซากรถ เป็นตน้ 

ทั้งน้ี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตญัญูกตเวทิตาต่อทุกสรรพส่ิงและผูมี้พระคุณ อีกทั้ง
ยงัเป็นการสร้างสรรคจิ์ตวิญญาณของตนเองให้มีความนอบนอ้มต่อทุกสรรพส่ิง เพื่อเรียนรู้ในหลกั
สัจธรรมของธรรมชาติท่ีมีส่วนสัมพนัธ์กนั โดยประเด็นส าคญัของเหตุผลในขอ้น้ีคือ เป็นการขอ
อนุญาตต่อดวงจิตวิญญาณท่ีสถิตยอ์ยูใ่นวตัถุซากรถท่ีประสบโศกนาฏกรรมท่ีเลวร้าย อนัแสดงให้
เห็นถึงสัญลกัษณ์แห่งความตาย  ซ่ึงในทางการศึกษานั้น สัญลกัษณ์น้ีคือมรณานุสติ ท่ีเปรียบเสมือน
อาจารยใ์หญ่ท่ีมอบความรู้ใหไ้ดศึ้กษา และเป็นการขออนุญาตจากบรมครูช่างประดบักระจกในการ
น าเทคนิคในทางศิลปไทยอนัทรงคุณค่า มาแปรเปล่ียนบริบทของการสร้างสรรคท่ี์ผิดแปลกไปจาก
เดิมท่ีเคยสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพุทธศิลป์ข้ึนมาใหม่  ดว้ยวิธีปฏิบติัทางคติพราหมณ์และภูมิปัญญา



8 

 

 

พื้นบ้านท่ีสืบทอดกันเป็นประเพณีมาแต่ดั้ งเดิม ทั้ งน้ี เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามคตินิยมและ
ประเพณีของคนไทยสมยัก่อน อนัสืบเน่ืองมาจากหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา   

5. ศึกษาหารูปแบบและวิธีการใหม่ๆท่ีใช้ในงานเทคนิคประดบักระจกแบบประเพณีไทย 
ตวัอยา่งเช่น การคน้หาลวดลายหรือรูปแบบอ่ืนๆท่ีใหผ้ลเชิงทศันะธาตุไดดี้ เป็นตน้ รวมไปถึงศึกษา
วิธีการสร้างสรรคต์ามแบบแผนของงานประดบักระจกแบบประเพณี ในลกัษณะท่ีเนน้การให้พลงั
ทางศิลปะและผลทางทัศนะธาตุเป็นหลัก  โดยได้รับอิทธิพลแนวทางการสร้างสรรค์และ
แนวความคิดจากบรมครูช่างประดบักระจก ทั้งน้ี เพื่อเป็นการคน้หาความแปลกใหม่ในผลงาน อีก
ทั้งเป็นการซึมซบัแนวคิดและอุดมคติต่างๆท่ีมีในงานเทคนิคประดบักระจก 

6. ศึกษาผลท่ีได้ระหว่างการท างานและภายหลงัการสร้างสรรค์ผลงานเสร็จส้ินเรียบร้อย
จากผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีสร้างสรรคข้ึ์นอยา่งละเอียด ทั้งเชิงเน้ือหาสาระ เชิงความคิด และเชิงการ
แสดงออกทางทศันศิลป์ ทั้งน้ี เพื่อตอ้งการคน้หาผลดีและผลเสียท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการท างาน โดยน า
ความรู้ท่ีไดเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการท างานสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมสมยั ตามทศันคติส่วนตน อีก
ทั้ง ยงัเป็นการน าแนวทางของการท างานท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ไปคน้หา พฒันา และสร้าง
บริบททางศิลปะท่ีมีความแปลกใหม่ต่อไปในอนาคต 

แหล่งข้อมูล  

1. ศึกษาขอ้มูลของเทคนิคท่ีใช้สร้างสรรค์ตามศาสนสถานท่ีมีงานประดบักระจก เช่น วดั
พระศรีรัตนศาสดาราม วดัสุทศัน์เทพวนาราม พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร ฯลฯ เป็นตน้ 

2. แหล่งความรู้และส่ืออ่ืนๆท่ีให้ความรู้เร่ืองธรรมะ เช่น หนงัสือธรรมะ หนงัสือปรัชญา
ญ่ีปุ่น อินเตอร์เน็ต และส่ือออนไลน์ เป็นตน้  

3. การสังเกตวิถีการด าเนินชีวิตของผูค้นในสังคม สภาพแวดลอ้มท่ีให้อารมณ์ ความรู้สึกท่ี
สะเทือนใจ และการถามตอบ สนทนาแลกเปล่ียนความรู้จากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์   

4. แหล่งขายวตัถุซากรถท่ีให้อารมณ์ความรู้สึกท่ีสะเทือนใจใน จ.นครปฐม จ.ราชบุรี และ 
จ.สมุทรสาคร รวมไปถึงพื้นท่ีใน จ.ใกลเ้คียงท่ีมีซากวตัถุขายทัว่ไป 

 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 

1. ทุนทรัพย ์  
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2. แหล่งขายซากวตัถุใน จ.นครปฐม จ.ราชบุรี จ.สมุทรสาคร และ จ.อ่ืนๆใกลเ้คียง 

3. อุปกรณ์ในการประดบักระจก เช่น เพชรเฉือน เพชรตดั ไมต้บั กระจกสีขาว กาวอีพอกซ่ี 
เกรียงเหล็ก ถงัน ้า ผา้สะอาด ฯลฯ เป็นตน้ 

4. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการตดัส่วนเกินท่ีไม่จ  าเป็นต่อการด าเนินงาน เช่น เคร่ืองมือตดัเหล็ก 
เคร่ืองเจียร์เหล็ก แก๊สตดัเหล็ก ถงัแก๊ส น ้ายาขดัสีรถยนต ์ฯลฯ เป็นตน้  

5. สีน ้ามนัคุณภาพดี เช่น สีน ้ามนัรองพื้นและสีน ้ามนัทบัหนา้สีแดง น ้ายาเคลือบเงา เป็นตน้ 

6. วสัดุห่อหุม้กนัความช้ืนและวสัดุกนักระแทก  

7. ยานพาหนะท่ีใชข้นยา้ยผลงานและส่ิงอ านวยความสะดวกในระหวา่งการด าเนินงาน เช่น 
รถหกลอ้ติดเครนขนซากวตัถุ รถกระบะขนอุปกรณ์การท างาน ฯลฯ เป็นตน้ 

8. ปัจจยัอ่ืนๆท่ีช่วยอ านวยความสะดวกต่อการท างาน เช่น สมุดบนัทึก กล้องถ่ายภาพ 
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองดูดฝุ่ น ฯลฯ เป็นตน้  
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บทที่ 2 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์  

ทีม่าของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

ธรรมชาติ คือ ส่ิงท่ีเกิดข้ึน แปรเปล่ียนไปตามเหตุปัจจยัต่างๆ ปราศจากการปรุงแต่งและ
แปรเปล่ียนไปตามสามญัลกัษณะ อนัไดแ้ก่  อนิจจงั คือ ความไม่เท่ียง ทุกขงั คือ ความทุกข ์อนตัตา 
คือ ความไม่มีตวัตน เป็นตน้ สังขาร คือ ส่ิงท่ีถูกปรุงแต่งข้ึนจากธาตุ 4 ท่ีมีการเกิดข้ึน คงอยูใ่นสภาพ
เดิมไม่ได ้และเส่ือมโทรมส้ินสลายไปในท่ีสุด ประกอบกนัข้ึนเป็นรูปลกัษณ์และเป็นตวัแปรส าคญั 
ท่ีท าใหเ้กิดการปรุงแต่ง เป็นเหตุของความทุกขท์ั้งมวล โดยไม่มีส่ิงใดพน้ไปจากความแปรเปล่ียนท่ี
ไม่เท่ียงแทข้องสามญัลกัษณะน้ีได ้ 

สังขารทั้งปวงไม่เท่ียง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข ์สังขารทั้งปวงมิใช่ตวัตน5 รูปลกัษณ์ภายนอก
ของสังขารแสดงซ่ึงความไม่เท่ียงแท ้ความทุกข์ และความไม่มีตวัตน มีความผนัแปรตามเหตุและ
ปัจจยัท่ีเกิดข้ึนดว้ยธรรมชาติ รวมไปถึงปัจจยัท่ีมนุษยป์รุงแต่งให้เป็นไปตามความสมบูรณ์แบบท่ี
ตนเองตอ้งการ การปรุงแต่งน้ีจึงเป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหเ้กิดทุกขแ์ละอาการกิริยาต่างๆท่ีส่งผลให้เกิด
ความรู้สึกนึกคิด การกระท าท่ีแสดงออกถึงการด้ินรน เพื่อแสวงหาความสมบูรณ์แบบใหก้ลบัคืนมา 

ทศันคติทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ 

ขา้พเจ้าได้มองเห็นสัจธรรมจากความไม่เท่ียงแท้ท่ีปรากฏอยู่ในสังคมของมนุษย์ ผ่าน
โศกนาฏกรรมอนัเกิดจากซากรถท่ีผา่นการประสบอุบติัเหตุอย่างรุนแรง ซ่ึงปรากฏภาพอปัลกัษณ์
ทั้งทางรูปลกัษณ์ภายนอกและความรู้สึก หรือแมแ้ต่ความสลดหดหู่ ความสังเวชใจ และความน่า
สะพรึงกลวัในจิตใจ โดยความรู้สึกเหล่าน้ีพบเห็นจากความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชีวติและสภาวะ

                                                           
5พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ไตรลักษณ์: พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ์

มูลนิธิพุทธธรรม, 2547), 3, 8, 10, 12. (ค  าว่า “สังขารทั้งปวงมิใช่ตวัตน” ในท่ีน้ี โดยเน้ือหาท่ีจริง
แลว้ ใชค้  าวา่ “ธรรมทั้งปวงเป็นอนตัตา” ซ่ึงมีท่ีมาจากค าวา่ “ธรรม” หมายถึงสภาวะหรือสภาพทุก
อย่างทั้งหมดทั้งส้ิน ทั้งท่ีถูกปรุงแต่งและไม่ถูกปรุงแต่ง ทั้งท่ีเป็นสังขารและมิใช่สังขารรวมทั้ง
นิพพาน เป็นอนตัตาคือมิใช่ตวัตน) 
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แวดลอ้มทัว่ไป เช่น อุบติัเหตุตามทอ้งถนนท่ีมีคนเสียชีวติ เป็นตน้ การสังเกตเห็นในความอปัลกัษณ์
ทางความรู้สึกจากซากวตัถุทางสังคม หรือซากรถท่ีผ่านเหตุการณ์เลวร้ายดว้ยอุบติัเหตุน้ี ท าให้เกิด
อารมณ์ ความรู้สึกและความคิดท่ีจะน าซากวตัถุเหล่าน้ี มาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิลปไทยร่วมสมยั 
เพื่อเป็นสัญลกัษณ์แห่งมรณานุสติในสังคมสมยัใหม่ข้ึนมาดว้ยทศันคติท่ีดีงาม ช้ีน าไปสู่มุมมองท่ี
ช่วยในการพฒันาจิตใจ อีกทั้งน าพาใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคต่์อมนุษยแ์ละสังคม รวมถึงท าให้เกิด
ทศันคติในดา้นดีต่อสภาวะการรับรู้ถึงความจริงท่ีมาจากรูปลกัษณ์ทางความรู้สึกท่ีเลวร้าย  

ดว้ยความคิดน้ี จึงไดน้ าความส าคญัของเหตุผลดงักล่าว มาเป็นส่ิงส าคญัของการสร้างสรรค ์
ส่งผลท าให้ขา้พเจา้ไดรู้้สึกถึงสภาวะความจริงของชีวิต อนัเต็มไปดว้ยความสลดหดหู่และความน่า
สะพรึงกลวั โดยไดน้ าเสนอมุมมองและทศันคติท่ีขา้พเจา้ไดส้ัมผสัถึงสัจจะของความไม่เท่ียงแทใ้น
ชีวติมนุษย ์ ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลดงัต่อไปน้ี 

อทิธิพลทีไ่ด้รับจากประสบการณ์ชีวติและทศันคติส่วนตน 

ประสบการณ์ความรู้สึกเฉพาะตนท่ีไดรั้บช่วงเวลาท่ีขา้พเจา้เติบโตในช่วงเวลาวยักลางคน
นั้น ได้สัมผสัประสบการณ์ตรงหลายอย่างท่ีท าให้เห็นและตระหนักในจิตใจ ถึงเร่ืองราวความ
เปล่ียนแปลงของสรรพส่ิง โดยสัมผสัเห็นความผนัแปรของชีวิตมนุษยเ์ป็นส าคญั ดว้ยการสังเกต
และรู้สึกร่วมไปกบัความเปล่ียนแปลงนั้นๆ แลว้พิจาณาถึงความเป็นธรรมชาติท่ีมีกระบวนการแปร
เปล่ียนไปตามวฏัจกัร ซ่ึงจากประสบการณ์ต่างๆในชีวิตส่วนตนของขา้พเจา้ ไดม้องเห็นสาระสัจ
ธรรมแทอ้ยู่พอสมควร ตวัอย่างเช่น ความไม่เท่ียงแทอ้าจจะซ่อนอยูใ่นทุกเส้ียววินาที หรือชัว่ขณะ
ลมหายใจเขา้ออก เปรียบเทียบคล้ายกับการเกิดอุบติัเหตุท่ีสามารถเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา ดงัเช่น
อุบติัเหตุทางรถยนต์ท่ีพบเห็นตามทอ้งถนน หรืออุบติัเหตุท่ีท าให้เกิดอาการเจ็บป่วยเต็มอนัไปดว้ย
ทุกขเวทนา เป็นตน้ ตวัอยา่งดงักล่าวขา้งตน้ เช่ือมโยงให้เห็นถึงความบอบบางของชีวิต ท่ีสามารถ
กา้วเขา้สู่ความตายหรือความทุกขแ์ห่งชีวติไดทุ้กขณะ 

ประสบการณ์เหล่าน้ี ท าใหเ้กิดการตระหนกัและเปรียบเทียบกบัประสบการณ์รับรู้ในความ
จริงของมนุษยร์ะยะแรก ท่ีเร่ิมสัมผสัเห็นสัจธรรมในห้วงเวลาหน่ึงของชีวิตขา้พเจา้ ท่ีค่อยๆแปร
เปล่ียนไปตามธรรมชาติ เช่น ดอกไมห้รือใบไมท่ี้เห่ียวย่น ร่วงหล่นตามธรรมชาติ หรือแมก้ระทัง่
ซากไมย้ืนตน้ตาย หรือโค่นลม้ลงเองตามธรรมชาติ เป็นตน้ ซ่ึงท าให้ขา้พเจา้เกิดการเปรียบเทียบ
และท าความเขา้ใจใหเ้ห็นชดัวา่ ในบางคร้ังชีวิตมนุษยน์ั้นอาจจะไม่ไดส้ง่างามดัง่ธรรมชาติ เหมือน
ตน้ไมห้รือเทือกเขาท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือเป็นไป ก็ต่อเม่ือรอใหถึ้งวาระเวลาท่ีควรจะเป็น แต่ในทาง
ตรงกนัขา้ม หากเป็นบุคคลหรือชีวิตสรรพสัตวท์ัว่ไป สามารถมีโอกาสเปล่ียนแปลงได้ตลอดทุก
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ขณะเวลาตามธรรมชาติของชีวิตมนุษย ์ฉะนั้น การขาดสติในการมองความจริงของชีวิต คือส่ิงท่ี
สร้างเหตุปัจจัยนานาประการให้เราต้องเผชิญ และเป็นส่ิงก าหนดท่ีท าให้ชีวิตของมนุษย์นั้ น 
เปล่ียนแปลงไปในสภาวะต่างๆ เช่น สุข ทุกข ์ดีใจ เสียใจ เป็นตน้ 

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวท่ีขา้พเจา้ไดส้ัมผสัถึงประสบการณ์ในชีวิตส่วนตน ประกอบกบัมีการ
สังเกตความเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ท าใหข้า้พเจา้สามารถเขา้ใจไดเ้สมอวา่ ประสบการณ์ในชีวิต
ของแต่ละคนลว้นเป็นธรรมมะสอนใจไดท้ั้งส้ิน บางคร้ังหากเราเปรียบเทียบ พิจารณาเหตุผลจาก
เร่ืองราวต่างๆท่ีเกิดข้ึน ธรรมะหรือค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้อยู่ในทุกสรรพส่ิงท่ีผ่านเขา้มาใน
ชีวิต ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัทศันคติของแต่ละคนท่ีจะสังเกตหรือพบเห็นไดเ้ช่นไร บางคร้ัง อาจจะพบเห็น
ธรรมะไดใ้นช่วงชีวติวยัเร่ิมตน้ วยักลางคน หรือช่วงบา้นปลายใกลฝ่ั้ง ซ่ึงลว้นแต่เป็นประสบการณ์
การเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัออกไป ตามการด้ินรนของแต่ละบุคคล ดงันั้น การปรับเปล่ียนทศันคติของ
มนุษยใ์นด้านบวก จึงเป็นส่ิงท่ีดีงามในการเปล่ียนมุมมองของชีวิตให้เปิดกวา้งมากข้ึน เพื่อน า
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเกิดปัญญาและพฒันาชีวติได ้ 

อทิธิพลทีไ่ด้รับจากสังคม 

 วิถีชีวิตของมนุษยน์ั้น ล้วนด ารงตนเองตามกฎของธรรมชาติ ท่ีมีลกัษณะแปรเปล่ียนไม่
เท่ียงแทอ้ยูต่ลอดเวลา  เป็นส่ิงท่ีทุกคนลว้นรับรู้ไดเ้สมอไม่ว่าจะเป็นความแปรเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนใน
การด าเนินชีวิต หรือแมก้ระทัง่ชีวิตประจ าวนั มกัเปล่ียนผนัไปตามกระแสสังคมภายนอกอยูต่ลอด 
เวลา  การด าเนินชีวิตท่ีประกอบไปดว้ยสามญัลกัษณะ คือ ความไม่เท่ียงแท ้ความทุกข์ ความไม่มี
ตวัตน แสดงให้เห็นถึงสภาวะต่างๆท่ีสามารถเช้ือเชิญความรู้สึกนึกคิดของมนุษย ์ให้เขา้ใจสาระท่ี
แทจ้ริงของชีวิตได้  ตวัอย่างเช่น มนุษยมี์การเกิด ด ารงอยู่ด้วยการอบรมเล้ียงดู ใช้ชีวิตศึกษาหา
ความรู้ ออกท างานเพื่อหาเล้ียงปากทอ้ง ด ารงซ่ึงเผา่พนัธ์ุสร้างครอบครัว และมีการเจ็บป่วย จนใน
ท่ีสุด ชีวิตก็ล่วงมาถึงความตายด้วยประการต่างๆ หรือแมก้ระทัง่ ความสุขสมหวงั ผิดหวงั ทุกข์
เพราะพลัดพรากจากส่ิงท่ีรักพอใจ เช่นเด็กท่ีประสบอุบัติเหตุตายแต่เยาว์วยั หรือคนรักตาย
กะทนัหนั เป็นตน้ บริบทของความเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึนในชีวิตมนุษย ์จึงเป็นคติเตือนใจของ
แต่ละบุคคล ให้เห็นหลกัส าคญัในการสร้างความย ัง่ยืนท่ีแทจ้ริงให้กบัชีวิต ตลอดจนท าความเขา้ใจ
กบัส่ิงท่ีก าลงัเกิดข้ึนหรือผา่นพน้เป็นอดีต เพื่อท่ีจะพฒันาตนเองให้มีทศันคติท่ีพร้อมจะเรียนรู้ ท า
ความเขา้ใจ และปล่อยวางจากความทุกขอ์นัหนกัหน่วง เพื่อกา้วขา้มสภาวะวกิฤตในช่วงของชีวติ 

แต่ดว้ยสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมของมนุษย ์ มกัด ารงชีวิตให้หลีกหนีจากความ
จริง  พยายามสรรค์สร้างวตัถุเพื่ออ านวยความตอ้งการทางปัจจยัพื้นฐาน ให้ด าเนินชีวิตได้อย่าง
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สะดวกสบาย  และสร้างสรรคเ์พื่อความสง่างามต่อภาพลกัษณ์ทางสังคมเป็นส าคญั อีกทั้งพยายาม
กระท าทุกอย่างเพื่อหลีกหนีความจริงท่ีน่าสะพรึงกลัว ตัวอย่างเช่น รถยนต์ท่ีมีความหรูหรา
ปลอดภยั  ถูกคิดคน้ดว้ยฝีมือมนุษยต์ามความรู้ความสามารถ  แต่เม่ือประสบอุบติัเหตุเผชิญกบัส่ิงท่ี
ไม่คาดคิด  ก็สามารถพินาศยอ่ยยบัไดใ้นท่ีสุด หรือการเกิดอุบติัภยัทางธรรมชาติท่ีท าให้ตึกรามบา้น
ช่องท่ีสวยหรูตอ้งพงัทลายลง เป็นตน้  ถึงแมจ้ะมีส่ิงประโลมผูค้นใหสุ้ขส าราญ แต่เม่ือความจริงของ
ธรรมชาติท่ีด ารงซ่ึงสามญัลกัษณะ ปรากฏข้ึนอยา่งโหดร้าย ความทุกขน์ั้นก็เขา้ครอบง า แปรเปล่ียน
ความสมบูรณ์แบบใหห้ายไปอยา่งส้ินเชิง  การยอมรับหรือปล่อยวางต่อสภาพความจริงท่ีไม่เท่ียงแท้
น้ี  เป็นส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนยากท่ีจะยอมรับเพียงเพราะภาพลกัษณ์ความสวยหรู คือความสมบูรณ์แบบ
ท่ีชีวติของทุกคนตอ้งการ จนกลายเป็นปัจจยัส าคญัของการอยูร่่วมกนัในสังคม   

ด้วยเหตุน้ี มนุษย์จึงพยายามด้ินรนไขว่ควา้ แสวงหาทุกวิถีทางเพื่อเติมเต็มให้ตนเอง
สามารถด ารงชีวิตในสังคมต่อไปไดไ้ม่วา่จะอยูใ่นสภาวะใดก็ตาม  แต่หากแสวงหาหรือเติมเต็มทุก
ส่ิงทุกอย่างให้  ตนเองกลบัไปสง่างามเหมือนเดิมไม่ได้อย่างท่ีใจปราถนา ความอปัลกัษณ์ท่ีจะ
เกิดข้ึนจากความด าริทางกายและใจ อาจจะสร้างความทุกข์ซ ้ าเติมมากยิ่งข้ึนจนยากท่ีจะปล่อยวาง 
ทั้งน้ี เป็นผลสืบเน่ืองมาจากความยึดติด ไม่ปล่อยวางจากความเป็นจริงท่ีไม่เท่ียงแท ้ความยึดมัน่ถือ
มัน่น้ีกลายเป็นความอยาก ความตอ้งการท่ีหลงในรูปลกัษณ์หรือภาพลกัษณ์ตามสถานะทางสังคม
ของตนเอง ซ่ึงเม่ือแต่ละคนอยูร่่วมกนัดว้ยความยึดมัน่ในความสมบูรณ์แบบจากส่ิงท่ีเจริญแต่เพียง
ภายนอก  ภายในคือเร่ืองของจิตใจ กลบัเป็นส่ิงท่ีถูกละทิ้งและหยัง่ไดย้าก ไม่วา่จะเป็นสังคมขนาด
เล็กหรือขนาดใหญ่ ลว้นเกิดความแปลกแยก เหยียดหยนัซ่ึงกนัและกนั เพื่อแก่งแยง่สร้างตวัตนให ้ 
ศิวิไลซ์ตามท่ีตนเองตอ้งการ ความด้ินรนท่ีนอกเหนือไปจากปัจจยัพื้นฐานของมนุษย ์ท่ีมีแค่ปัจจยั 
เอ้ือต่อการด ารงสังขารนั้น เป็นความเหน็ดเหน่ือยท่ีทุกข์ทรมานและบอบช ้ าไม่รู้จกัจบส้ิน จนใน
ท่ีสุด ความไม่รู้จกัพอใจในส่ิงท่ีแต่ละบุคคลด ารงนั้น  กลายเป็นอิทธิพลน าพาความรู้สึกนึกคิดของ
ผูค้น สร้างทศันคติท่ีเลวร้ายใหแ้ก่กนั ส่ิงเหล่าน้ีจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีควรตระหนกัในสังคม  ท่ีส่งผลไป
ถึงวฒันธรรมทางความคิดของมนุษย ์ ท่ียงัพอสร้างสรรคใ์หม่ให้มีความเจริญทางดา้นจิตใจและอยู่
ร่วมกนัอยา่งมีความสุข 

การสร้างทศันคติท่ีดีของมนุษย ์ จึงเป็นส่ิงส าคญัต่อการอยูร่่วมกนัในสังคม ชีวิตมนุษยทุ์ก
คนอาจเปล่ียนแปลงไปสู่ดา้นดีดา้นชัว่ เลวร้ายหรือสวยงาม ก็ล้วนแต่แปรเปล่ียนไปตามเหตุและ
ปัจจยัแวดลอ้มทางภายนอกและภายใน ดงันั้น การสร้างสรรค์เพื่อปลูกฝังทศันคติของมนุษยใ์ห้ดี
งามดว้ยการเผชิญหนา้ เรียนรู้ และพฒันาตนเองให้เท่าทนักบัสภาวะความไม่เท่ียงแทข้องชีวิต จึง
เป็นส่ิงส าคญัท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะท าใหเ้รานั้นรู้เท่าทนัความทุกขท่ี์จะเกิดข้ึน  ความรู้เท่านั้นในท่ีน้ีหมายถึง 
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การท าความเข้าใจในความเป็นธรรมชาติของแต่ละสรรพส่ิง ว่ามีความเปล่ียนแปลงด าเนินไป
อยา่งไร  เพื่อท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในชีวิตไดอ้ยา่งทนัเท่าสภาวะทุกข ์เรียนรู้ในส่ิงท่ี
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีสติและไม่ตั้งอยูใ่นความประมาท  รวมถึงเขา้ใจกฎของธรรมชาติในแต่ละช่วงของ
ชีวิต  จนน าไปสู่ความเจริญงอกงามทางจิตใจและมีทศันคติท่ีเปิดกวา้ง สามารถหลีกหนีจากความ
ทุกขเ์พื่อพบกบัความสุขแทจ้ริง 

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ท าให้ขา้พเจา้ตระหนกัต่อการมองเห็นความเส่ือมโทรมของสังคมและ
สัมผสัถึงทศันคติบางอยา่งท่ีเป็นดา้นมืดในจิตใจของมนุษย ์ เป็นผลให้ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาถึงความ
ทุกขข์องผูค้น  จากสภาวะแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัออกไปในสังคมรูปแบบต่างๆ เหตุผลเหล่าน้ีจึงเป็น
อิทธิพลส าคญัในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ช้ินน้ี 

อทิธิพลทีไ่ด้รับจากบรมครูช่างไทย  

งานช่างและประเพณีทางศิลปะท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษนั้น มีบริบทส าคญัต่อการ
สร้างสรรค์ตามแบบอุดมคติของช่าง อันมีท่ีมาและแรงบันดาลใจมาจากงานพุทธศิลป์ ช่างผู ้
สร้างสรรค์งานพุทธศิลป์แต่ละแขนง ไดส้อดแทรกเน้ือหาสาระสร้างสรรค์ผลงานไวห้ลากหลาย
รูปแบบ  ซ่ึงเทคนิคท่ีช่างไทยคิดคน้และสืบทอดเป็นประเพณีทางศิลปะนั้น ไม่เพียงแต่ผา่นกาลเวลา
ท่ียาวนานในการสืบทอดหลายชัว่อายุคน  แต่ยงัปรากฏชดัในความแข็งแกร่งของจินตนาการทาง
ความคิด  ตามร่องรอยของประวติัศาสตร์และคติความเช่ือทางพระพุทธศาสนา ท่ีปรากฏคุณค่าไว้
อยา่งมากมาย  ท าให้ขา้พเจา้เกิดความสนใจในการน าความส าคญัเหล่าน้ี มาพฒันาเพื่อด ารงเจตนา
ของบรมครูช่างไว ้ วิชาช่างท่ีขา้พเจา้ไดรั้บอิทธิพลมาใชใ้นการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ศิลปะคร้ังน้ี 
คือ เทคนิคประดบักระจกแบบประเพณีไทย          

เทคนิคประดับกระจก เป็นเทคนิคหน่ึงในงานช่างสิบหมู่ท่ีนิยมใช้สร้างสรรค์ในงาน
ศิลปกรรมไทย  และถูกน ามาใช้ในการสร้างงานพุทธศิลป์อย่างแพร่หลาย รวมถึงมีการสืบทอด
เอกลกัษณ์ ความเป็นประเพณีไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งยงัสอดแทรกอุดมคติไวม้ากมายหลาย
ประการ  ความงดงามของเทคนิคประดบักระจกท่ีสร้างความเรืองรองอยู่ในสถาปัตยกรรม วตัถุ 
หรือส่ิงปลูกสร้างท่ีเก่ียวข้องกับพุทธศาสนานั้น เม่ือผ่านกาลเวลาล่วงเลยจากยุคสู่ยุคและผ่าน
สงครามอนัเต็มไปดว้ยความตาย  ความเป็นจิตวิญญาณของบรรพบุรุษท่ีหวงแหนในศาสตร์วิชา
แขนงน้ี  กลายเป็นส่ิงท่ีท าให้บรมครูช่างประดบักระจกไดต้ระหนกัและสร้างวิสัยทศัน์ต่องานช่าง
แขนงน้ีไวอ้ยา่งคมคาย  ดว้ยการใชเ้ทคนิคประดบักระจก ซ่อมแซม เติมเต็มความสมบูรณ์จากความ
เส่ือมโทรมและหม่นหมองท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ  ดงัปรากฏให้เห็นในงานพุทธศิลป์แต่ละประเภท  



15 

 

 

ทศันคติอนัดีงามท่ีถูกปลูกฝังในหมู่ช่างน้ี ล้วนแปรเปล่ียนเป็นความคิดท่ีหลากหลายแตกแขนง
ออกไปอย่างน่าช่ืนชม จนสืบทอดเป็นวฒันธรรมทางความคิดท่ีชัดเจนในวิธีการปฏิบติัและมี
กระบวนการสร้างสรรค์ท่ีแสดงถึงความมุ่งมัน่ มีวิริยะอุตสาหะ รวมทั้งแสดงให้เห็นชัดถึงสมาธิ
และปัญญาในการสร้างผลงานอนัวจิิตร เพื่อสร้างความดีงาม ความศรัทธาไวใ้นพระพุทธศาสนา   

ดว้ยความศรัทธาของช่างประดบักระจกท่ีมีความมานะ ฝึกฝนทกัษะมาอยา่งดี เพื่อให้ไดซ่ึ้ง
งานศิลปะประเพณีท่ีทรงด้วยพลังสติปัญญาและมีคุณค่าท่ีเจริญแก่จิตใจ ท าให้ขา้พเจา้มองเห็น
สาระส าคญัของทศันคติท่ีคลา้ยคลึงกนั จนเป็นแรงผลกัดนัให้ขา้พเจา้เกิดแรงบนัดาลใจในการน า
เน้ือหาสาระของเจตนา ทศันคติ และความเป็นอุดมคติแบบช่าง มาแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค ์ 
เพื่อตอ้งการหยัง่รากลึกเขา้ไปในความเป็นจิตวิญญาณของบรรพบุรุษ และน าเน้ือหาสาระเหล่านั้น
มาสืบสานจากส่ิงท่ีบรมครูช่างคิดไว้ รวมทั้ งน าทัศนคติในหลากหลายด้านท่ีมีบริบทต่อ
ศิลปวฒันธรรม  มาผสมผสานให้เกิดความร่วมสมยัมากข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการซึมซบัความงามและ
ความประทบัใจท่ีมีต่องานช่างประดบักระจก  เป็นพลงัให้ขา้พเจา้น าลกัษณะของการสร้างสรรค์ท่ี
พิเศษ  รวมไปถึงความงามของเทคนิคประดบักระจกเป็นหลกัส าคญั มาพฒันาเป็นผลงานศิลปไทย
ร่วมสมยั 

 ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ ท าให้ขา้พเจา้ไดท้ดลองสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมยั ดว้ยเทคนิค
จากงานประณีตศิลป์ ผนวกกบัประสบการณ์ในดา้นต่างๆท่ีผา่นมาในแต่ละช่วงชีวิตของขา้พเจา้ ท า
ให้ได้เห็นความส าคญัของอิทธิพลท่ีได้รับจากบรมครูช่าง ในการน าเทคนิคประดบักระจกแบบ
ประเพณีไทย มาสร้างสรรค์ด้วยทศันคติอนัดีงาม ตามหลกัการและอุดมคติของช่างไทย เพื่อการ
สร้างสรรคศิ์ลปะใหเ้ป็นความงดงามท่ีเจริญจิตใจสืบต่อไป   

อทิธิพลทีไ่ด้รับจากพระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนา คือศาสนาท่ีสอนให้เห็นหลักความจริงท่ีมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ มี
หลกัธรรมท่ีปรากฏเหตุผลและขอ้พิสูจน์อยา่งละเอียดลึกซ้ึง  แนวทางปฏิบติัของศาสนาพุทธมีความ
มุ่งหมายให้มนุษย์แสวงหาทางออกของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตด้วยตนเอง  เพื่อให้หลุดพน้จาก
สภาวะของความทุกข ์ดว้ยหลกัธรรมค าสอนและวธีิปฏิบติัต่างๆท่ีสามารถสังเกต ซึมซบั และพิสูจน์
ในหลกัค าสอนได ้ ขณะเดียวกนัยงัมีหลกัพิจารณาดว้ยปัญญา สามารถน าหลกัความจริงเป็นส่วน
เช่ือมโยงทุกสรรพส่ิงเขา้ดว้ยกนั  ดว้ยการพิจารณาเปรียบเทียบ อุปมาอุปไมย ระหวา่งมนุษยก์บักฎ
ของไตรลกัษณ์อยา่งมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ทั้งน้ี เพื่อเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ ความเป็นธรรมดา
สามญั แสดงตวัตนใหเ้ห็นความจริงแทท่ี้แสนเจ็บปวดและทุกขท์รมาน อนัมีอยูใ่นตวัตนของมนุษย์
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ทุกคน รวมไปถึงทุกสรรพท่ีอยูใ่นธรรมชาติ โดยหลกัปฏิบติัทางพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจา้
ทรงบญัญติัวิธีการปฏิบติัให้เข้าถึงหลักธรรมค าสอน ด้วยการระลึกถึง สติ เพื่อน าไปสู่การเกิด
ปัญญา พิจารณาถึงความแปรเปล่ียนในทุกสรรพส่ิงของธรรมชาติ คือ ไตรลกัษณ์ หรือ กฎของ
ธรรมชาติ อนัไดแ้ก่ อนิจจงั ความไม่เท่ียง ทุกขงั ความทุกข ์อนตัตา ความไม่มีตวัตน ดงันั้น สติและ
ปัญญา  จึงมีความหมายต่อพระพุทธศาสนาเป็นอยา่งมาก  เพราะเป็นหลกัส าคญัท่ีพระพุทธองคท์่าน
ทรงคน้พบดว้ยการปฏิบติั  และใชพ้ิจาณาเพื่อเขา้ถึงวิถีทางการแกไ้ขปัญหาของชีวิตแบบยัง่ยืน อนั
เป็นหนทางแห่งการหลุดพน้จากความทุกขท์ั้งปวง  

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไดท้รงก าหนดแนวทางการปฏิบติัต่อการรับรู้ถึงความทุกข์ใน 
พระพุทธศาสนาไวห้ลากหลายแนวทาง มีจุดประสงค์เดียวท่ีเน้นหลกัส าคญัคือ สติ โดยสตินั้นจะ
เกิดข้ึนก็ต่อเม่ือมีการรู้ตวัทัว่พร้อมตามอายตนะต่างๆ หรือทวารทั้ง 5 ของร่างกาย ไดแ้ก่ ตา หู จมูก 
ล้ิน กาย ใจ  อยูทุ่กขณะท่ีมีความรู้สึกรับรู้ในส่ิงท่ีเขา้มากระทบ ทั้งส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม
การพิจารณาเพื่อเขา้ถึงหลกัธรรมและหนทางหลุดพน้จากความทุกข ์จ าเป็นตอ้งศึกษาจากส่ิงท่ีมีอยู่
ในตนเอง รวมไปถึงส่ิงรอบข้างเป็นส าคัญ ส่ิงท่ีปรากฏภายในตัวตนของเราท่ีแสดงความ
แปรเปล่ียนอยูต่ลอดเวลานั้น ลว้นมีความเก่ียวขอ้งแสดงปฏิสัมพนัธ์กนัในเร่ืองพื้นฐานชีวิตมนุษย์
แทบทั้งส้ิน ฉะนั้น หากพิจาณาถึงค าสอนของพระพุทธเจา้แลว้ ตอ้งพิจารณาจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าริของภายในจิตใจ และส่ิงท่ีมากระทบการรับรู้ในกายสังขารเป็นเบ้ืองตน้อย่างสม ่าเสมอ ทั้งน้ี  
เป็นการสร้างความเขา้ใจเพื่อเตรียมพร้อมในการรับรู้ถึงสภาวะของความทุกข์ท่ีจะเขา้มา ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ เพื่อละวางความรู้สึกทุกข์หรือทุกขเวทนาได้อย่างเท่าทนัปัจจุบนั ฉะนั้น การ
ระลึกดว้ยสติต่อการเกิดข้ึน ตั้งอยู่ และดบัไป  จึงเป็นส่ิงน าพาให้สามารถเขา้ถึงสามญัลกัษณะได้
โดยสมบูรณ์  ซ่ึงแนวทางการปฏิบติัทางพุทธศาสนาท่ีเอ้ือต่อการฝึกสติอีกแนวทางหน่ึง เรียกว่า 
มรณานุสติ 

มรณานุสติ คือแนวทางการปฏิบติัธรรมแนวทางหน่ึง ท่ีสามารถช้ีน าความรู้สึกและการรับรู้
เพื่อเขา้ถึงหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยสามารถเรียนรู้ไดจ้ากส่ิงท่ีอยูภ่ายใน
ตนเองหรือสังคมรอบขา้ง ท่ีมีลกัษณะแสดงความผนัแปรไปตามเหตุปัจจยัและความส้ินสุดของ
สามญัลกัษณะ อนัมีความตายเป็นท่ีพึงระลึก ซ่ึงในสังคมของมนุษยส์ามารถพบเห็นไดอ้ยา่งมากมาย  
การพบเห็นความตายหรือส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตายของมนุษยน์ั้น มกัปรากฏให้เห็นในรูปแบบ
ต่างๆ ตวัอยา่งเช่น โรงพยาบาลท่ีมีห้องดบัจิต ห้องผ่าตดั ห้องดบัจิต หรือแมแ้ต่ในวดั อารามต่างๆ 
หรือสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนานั้น ก็สามารถพบเห็นสัญลกัษณ์แห่งความตายไดม้ากมาย  
เช่น โลงศพ โกฏิเก็บอฐิัธาตุ เมรุเผาศพ เตาเผาศพ ดอกไมจ้นัทน์ สุสาน เป็นตน้ สัญลกัษณ์แห่ง
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ความตายท่ีสามารถพบเห็นได้โดยทัว่ไปน้ี ล้วนมาจากสภาพความจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ีแสดง
ความรุนแรงแตกต่างกนัออกไป โศกนาฏกรรมของมนุษยท่ี์เกิดจากอุบติัเหตุ เป็นอีกเหตุการณ์หน่ึง
ท่ีเตือนจิตใจ สอนชีวิตให้รู้จกักบัความพลดัพรากจากบุคคลอนัเป็นท่ีรัก และความจริงท่ีสลดหดหู่ 
ทุกข์ทรมานไดเ้ป็นอย่างดี ส่ิงเหล่าน้ีไม่สามารถมีผูใ้ดล่วงรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบใด และน าพา
ไปสู่ความสูญเสียส่ิงใด ความอาลยัจากการพลดัพรากจากส่ิงท่ีรักพอใจนั้น จึงเป็นตน้เหตุของการ
หาทางออกเพื่อสงบจิตใจ ต่อความความโศกเศร้าท่ีเขา้มาปรากฏในหว้งหน่ึงของชีวติ 

ฉะนั้น มรณานุสติ คือส่ิงส าคญัท่ีจะน าไปสู่การพิจารณาถึงความทุกข์ เพื่อเป็นส่ิงยบัย ั้ง
จิตใจใหมี้สติอยูก่บัปัจจุบนั และปล่อยวางจากความทุกขท่ี์ผา่นเขา้มาในชีวิต การสร้างสรรคผ์ลงาน  
ศิลปร่วมสมยั  ท่ีขา้พเจา้ไดห้ยิบยกซากวตัถุจากโศกนาฏกรรมของมนุษยท่ี์เกิดข้ึนอย่างรุนแรงมา
น า เสนอนั้ น อาจเป็นส่ิงสอนใจได้ดี อีกประการหน่ึง ท่ี มีบทบาทช่วยสร้างหน้า ท่ีแทน
พระพุทธศาสนา  เพื่อเป็นคติสอนธรรมให้ระลึกถึงสติและปัญญาของพระพุทธเจา้ ในการประคอง
ชีวติไม่ใหต้กอยูภ่ายใตอ้  านาจของความทุกข ์รวมถึงมีบริบท สามารถเปล่ียนแปลงทศันคติของผูค้น
ในสังคม ทั้งความรู้สึก ความคิด และการกระท า ใหด้ าเนินไปในแนวทางท่ีถูกตอ้ง  
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ภาพท่ี 1  ภาพอิทธิพลจากสังคมท่ีแสดงความจริงของชีวิตมนุษย ์
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       ภาพท่ี 2  ภาพอิทธิพลท่ีไดรั้บจากบรมครูช่างไทย 
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บทที่ 3 

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ 

การก าหนดรูปแบบและวธีิการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

การด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลทางการ
สร้างสรรคม์าจากความจริงท่ีไม่เท่ียงแทข้องชีวิตและการสร้างทศันคติท่ีดีงามต่อการมองความจริง
ท่ีแปรเปล่ียน ดว้ยทศันคติ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกในเชิงบวกต่อวตัถุท่ีสะเทือนอารมณ์และ
แสดงความรู้สึกในเชิงลบ น ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการ
ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา รวมถึงอิทธิพลท่ีได้รับมาจากเจตนา ทศันคติ และอุดมคติ 
ตลอดจนจารีต ประเพณีอนัดีงามของงานช่างประดบักระจก การท างานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์
ศิลปะช้ินน้ี จึงเห็นภาพรวมได้ชัดเจนต่อ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก หลอมรวมกับอิทธิพล  
กลายเป็นทศันคติส่วนตนได้ชัดเจนมากข้ึน ซ่ึงเป็นผลท าให้เกิดความงามในเชิงสุนทรียะและ
ความหมายในเชิงศิลปะ ทั้งในทางรูปแบบท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม   

ขา้พเจา้ไดก้ าหนดแนวทางการท างานในคร้ังน้ี เพื่อใชเ้ป็นขอบเขตในการสร้างสรรค ์โดย
ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินน้ี เป็นการสร้างความงามบนรูปทรงท่ีแสดงความอปัลกัษณ์ ทั้งทางรูปลกัษณ์
และความรู้สึก  ซ่ึงความงามท่ีสร้างข้ึนนั้นไดม้าจากความประทบัใจในการสร้างสรรคด์ว้ยเทคนิค
ประดบักระจก  ผสานกบัความงดงามแบบอุดมคติในงานศิลปกรรมไทย ส่วนรูปทรงท่ีแสดงความ
อปัลกัษณ์นั้น เป็นรูปทรงของซากรถท่ีผ่านการประสบอุบติัเหตุอย่างรุนแรงบนทอ้งถนน โดย
ลกัษณะของรูปทรงนั้นแสดงออกถึงความแหลกสลายและแสดงออกถึงความแปรเปล่ียน จาก
รูปทรงดั้งเดิมของวตัถุ เปล่ียนไปสู่รูปทรงในอีกรูปแบบหน่ึง รวมไปถึงมีการแสดงออกถึงพลงั
ความเคล่ือนไหวในเชิงทศันะธาตุ ซากวตัถุหรือซากรถน้ี เป็นส่ิงซ่ึงแสดงความอปัลักษณ์ทาง
ความรู้สึกท่ีแสดงความน่าสะพรึงกลัว มีความฉับพลัน รุนแรง และสะเทือนจิตใจ อารมณ์ 
ความรู้สึกอยูม่ากพอสมควร ดว้ยขนาดท่ีใหญ่กวา่สัดส่วนของมนุษย ์ท าให้ผูช้มผลงานสามารถเกิด
ความตระหนกัในพลงัของผลงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงแตกต่างจากผลงานวทิยานิพนธ์ในระดบัปริญญา
ตรีท่ีน าซากจากต้นไม้ผุพ ัง หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ซากสังขารจากธรรมชาติ ท่ีให้อารมณ์
ความรู้สึกแบบอ่อนโยนและแสดงการเล่ือนไหลของรูปทรงแบบน่ิมนวล โดยขา้พเจา้ได้น าข้อ
แตกต่างจากวตัถุและวสัดุธรรมชาติทั้งสองแบบ มาเปรียบเทียบและเลือกน าขอ้แตกต่างท่ีส าคญัๆ
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ของส่ิงท่ีพึงประดบั มาพฒันาคล่ีคลายในเชิงความคิด นยัยะ และรูปแบบวิธีการ เพื่อสร้างสรรคเ์ป็น
ผลงานวทิยานิพนธ์สืบต่อมา 

ความงามท่ีเกิดข้ึนน้ี สามารถสร้างความสะเทือนอารมณ์และสร้างพลังทางศิลปะ ตาม
เน้ือหาสาระท่ีน าเสนอในผลงานของขา้พเจา้ไดอ้ยา่งลงตวั  ดว้ยความงามทางสุนทรียภาพหรือหลกั
สุนทรียศาสตร์ ท่ีมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของมนุษย ์ขา้พเจา้จึงตอ้งการใช้หลกัการเหล่าน้ี สร้าง
ความงามของการสร้างสรรค ์เพื่อเป็นส่วนกระตุน้จินตนาการใหผู้ค้นรู้สึกถึงไตรลกัษณ์ และพิจาณา
ถึงสังขารท่ีผ่านการแปรเปล่ียนสภาพ ทั้งรูปลกัษณ์ภายนอกและรูปลกัษณ์ภายในความรู้สึก ดว้ย
ความจริงท่ีแสดงความเปล่ียนแปลงของส่ิงแสดงความไม่เท่ียงแท ้รวมถึงการพิจาณาเหตุผลต่อ
เน้ือหาสาระท่ีปรากฏในผลงาน ในรูปแบบประติมากรรมส่ือผสม 

ในขั้นตอนน้ีขา้พเจ้าได้ก าหนดโคลงความคิดและจุดประสงค์ของการสร้างสรรค์ เพื่อ
น าไปสู่ขั้นตอนและวธีิการสร้างสรรค ์คือ ตอ้งการแสดงใหเ้ห็นสัจธรรมจากส่ิงท่ีขา้พเจา้สร้างสรรค์
ข้ึน ดว้ยการน าเทคนิคประดบักระจก เขา้ไปสร้างรูปลกัษณ์เปลือกนอกของวตัถุ ท่ีขา้พเจา้พบเห็น
และหยิบยกมาน าเสนอ โดยเข้าไปสังเกตและคดัเลือกวตัถุท่ีมีความสะเทือนอารมณ์ให้ตรงกับ
เน้ือหา ผสมผสานกบัเทคนิคท่ีขา้พเจา้ใชส้ร้างสรรคข้ึ์น ให้กลมกลืนกบัความรู้สึกบางอยา่งท่ีซ่อน
เร้นอยูใ่นซากวตัถุ อนัมาจากความรู้สึกท่ีเลวร้ายต่างๆท่ีเกิดข้ึนพร้อมกบัการผา่นความเปล่ียนแปลง
ท่ีสืบเน่ืองมาจากความไม่เท่ียงแท ้ ซ่ึงเกิดข้ึนดว้ยส่ิงต่างๆท่ีเขา้มาเป็นเหตุปัจจยัท่ีท าให้เกิดการผนั
แปร จนเกิดความกลมกลืนในเชิงความคิด ระหวา่งส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์นกบัส่ิงท่ีแปรเปล่ียนไป
ตามหลกัเกณฑข์องธรรมชาติ และน าไปสู่เน้ือหาสาระทางพระพุทธศาสนา  

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวในขา้งตน้ ขา้พเจา้จึงไดก้ าหนดวิธีและขั้นตอนของการสร้างสรรค์ไว้
เป็นหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี  

ขั้นตอนและวธีิการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์  

1. ขั้นตอนการสังเกต ศึกษา และการรวบรวมขอ้มูล       

    1.1 ข้อมูลจากการสังเกต ศึกษาสัจธรรมท่ีเกิดข้ึนในมนุษย์และธรรมชาติ อนัสืบ
เน่ืองมาจากการไดรั้บอิทธิพลทางพระพุทธศาสนา โดยในขั้นตอนน้ี ขา้พเจา้ไดศึ้กษาคน้หาความ
จริงท่ีซ่อนอยูใ่นชีวติมนุษย ์ทั้งในธรรมชาติและในสังคม ดว้ยการสังเกตส่ิงต่างๆท่ีมนุษยต์อ้งเผชิญ
ในแต่ละหว้งของชีวติ ซ่ึงขา้พเจา้ไดม้องเห็นหลกัส าคญัในการอุปมาอุปไมย เปรียบเทียบการด าเนิน
ชีวติของมนุษย ์เปรียบไดด้ัง่การเดินทางท่ีมีจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุด ขอ้สังเกตน้ีท าให้ขา้พเจา้ไดเ้ห็น
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การด้ินรนของมนุษย์ในทิศทางต่างๆตามหน้าท่ีของตน ซ่ึงแสดงออกถึงความรู้สึกเหน่ือยล้า 
หม่นหมอง ทรมาน โดยมีความสอดคลอ้งกบัธรรมชาติท่ีแสดงความเป็นไปในทิศทางเดียวกนั แต่
แสดงใหเ้ห็นความไม่เท่ียงแทต่้างลกัษณะ กล่าวคือ สังขารของธรรมชาติแสดงซ่ึงความแปรเปล่ียน
ในแบบท่ีค่อยเป็นค่อยไป ตรงกนัขา้มกบัสังขารของมนุษยท่ี์สามารถแปรเปล่ียนไดทุ้กขณะเวลา อนั
เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการด้ินรนเพื่อใหถึ้งส่ิงท่ีหมาย ซ่ึงเปรียบไดด้ัง่ปลายทางของการเดินทาง  

     ซ่ึงเหตุผลการเปรียบเทียบระหว่างความเป็นมนุษยก์บัธรรมชาตินั้น ท าให้ขา้พเจา้เกิด
ความคิดรวบยอดในการพฒันาผลงานสร้างสรรค ์จากความคิดท่ีมาจากการสังเกตสัจธรรมท่ีเกิดข้ึน
ในธรรมชาติ เป็นผลท าให้ข้าพเจ้าเลือกพฒันาสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ด้วยข้อแตกต่างท่ีเป็น
สาระส าคญั ระหวา่งความเป็นมนุษยแ์ละความเป็นธรรมชาติ  จนน าไปสู่การสร้างแรงบนัดาลใจใน
การคน้หาส่ิงท่ีพึงประดบั ใหต้รงตามความรู้สึกและความคิดท่ีขา้พเจา้ตอ้งการ   

     1.2 ข้อมูลจากการสังเกตและศึกษาซากสังขารท่ีปรากฏในสังคม โดยข้อมูลน้ีได้ถูก 
น ามาทดลองใช้สร้างสรรค์เป็นผลงานก่อนช่วงวิทยานิพนธ์ ขา้พเจา้ไดม้องเห็นความสะเทือนใจ
ของมนุษย์ในเบ้ืองต้น ในเร่ืองความไม่เท่ียงแท้ของชีวิตมนุษย์ อนัมีสังขารเป็นตวัแปรส าคัญ
พอสมควร เป็นผลสืบเน่ืองมาจากเน้ือหาทางสังคม รวมถึงไดเ้ห็นความส าคญัของการด าเนินชีวิต
ในทุกรูปแบบท่ีมาจากความด้ินรนของมนุษย ์ ซ่ึงส่ิงท่ีอยูร่อบขา้งจะเป็นส่ือแสดงความเก่ียวขอ้งกบั
การด ารงชีวติในทุกส่วน ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม ขา้วของเคร่ืองใช ้ยานพาหนะ หรือ เคหะสถานท่ี
แสดงความเป็นตวัตนของมนุษยไ์ดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

     เหตุผลในขอ้น้ี ท าให้ขา้พเจา้เกิดความสนใจในวตัถุท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ในการน าอารมณ์
ความรู้สึกต่างๆของวตัถุท่ีผ่านการใช้งานด้วยฝีมือมนุษย์ ซ่ึงวตัถุแต่ละประเภทให้อารมณ์ 
ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัออกไป ตามรูปลกัษณ์ท่ีผา่นการแปรสภาพในรูปแบบต่างๆ ลกัษณะส าคญั
ของวตัถุทางสังคมท่ีปรากฏน้ี ท าให้ขา้พเจา้เกิดความประทบัใจในความงามบางอยา่งในวตัถุ จึงได้
น ามาทดลองสร้างสรรค์ผลงาน ในระยะก่อนวิทยานิพนธ์ระยะแรกและระยะท่ีสอง รวมถึงคน้หา
ลกัษณะส าคญัของการให้ผลเชิงทศันธาตุ จนน าไปสู่การทดลองสร้างสรรค์ประดบักระจกลงบน
วตัถุต่างๆ เพื่อหาความเป็นไปไดข้องการสร้างสรรค ์ ผลลพัธ์ท่ีออกมามีความน่าสนใจพอสมควร 
แต่ความหมายในเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการน าเสนอนั้น ยงัไม่ปรากฏชดัเจนเท่าท่ีควร  

     ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการทดลองสร้างสรรค ์เป็นผลให้ขา้พเจา้สังเกตในเน้ือหาสาระของ
วตัถุแต่ละประเภท มาวิเคราะห์เพื่อคน้หาส่วนเช่ือมโยงท่ีมีความเป็นไดใ้นการหาความลงตวัของ
ผลงาน  ดว้ยการคน้หาวตัถุท่ีใหอ้ารมณ์ความรู้สึกถึงสังขาร และความไม่เท่ียงแทท่ี้สะเทือนอารมณ์
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ความรู้สึก ตลอดจนวตัถุนั้นๆตอ้งแสดงถึงพื้นท่ีในการสร้างสรรค์ไดดี้พอสมควร ท าให้เกิดการ
ทบทวนและตระหนกั ในพื้นฐานของชีวติมนุษยท่ี์ปรากฏเหตุการณ์ต่างๆท่ีสะเทือนใจ รวมถึงแสดง
ความไม่เท่ียงแทไ้ดช้ดัเจนท่ีสุด นัน่คือ ความตาย ขา้พเจา้จึงเกิดความคิดในการน าอารมณ์ความรู้สึก
ของวตัถุท่ีผ่านเหตุการณ์เลวร้าย เช่น ซากรถท่ีผ่านการประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรง มาให้
ความส าคญัต่อความหมายของวตัถุและพื้นท่ีส าหรับการสร้างสรรค ์ท่ีสามารถสร้างการตระหนกัใน
ชีวิตมนุษยไ์ด ้ เพื่อเป็นส่วนเสริมในการก าหนดความเป็นไปได้ของการสร้างสรรค์ในระยะก่อน
การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ระยะท่ีสาม จนเกิดความลงตวัของการสร้างสรรค์ระหวา่งเทคนิคและ
วตัถุซากรถท่ีน ามาสร้างสรรค ์อนัแสดงถึงความไม่เท่ียงแท ้ ความลงตวัของการท างานในช่วงระยะ
ก่อนการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ คือส่วนพฒันาท่ีส าคญัท่ีท าให้ขา้พเจา้ได้ก าหนดทิศทางในการ
คน้หาซากวตัถุทางสังคม และน าไปสู่การสร้างผลงานวทิยานิพนธ์ในระยะเวลาต่อมา 

2. ขั้นตอนการคน้หาและคดัเลือกรูปทรงของวตัถุท่ีน ามาใช้สร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ใน
ขั้นตอนน้ี ขา้พเจา้ไดก้ าหนดทิศทางของการคน้หาวตัถุ เพื่อน ามาสู่การสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ดว้ย
การก าหนดอารมณ์ ความรู้สึกของวตัถุ ในทิศทางท่ีแสดงออกถึงความน่าสะพรึงกลวั และสะเทือน
ใจ โดยแสดงใหเ้ห็นความไม่เท่ียงแทข้องชีวิตมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง กล่าวคือ รูปลกัษณ์ของวตัถุแสดง
ให้เห็นถึงการแปรสภาพของรูปทรงดว้ยการประสบอุบติัเหตุอย่างรุนแรง จนสามารถเช้ือเชิญผูค้น
ใหรู้้สึกถึงความตายไดอ้ยา่งชดัเจน ขั้นตอนน้ี ขา้พเจา้ไดค้าดหวงักบัอารมณ์ความรู้สึกของวตัถุเป็น
ประเด็นส าคญัในการคดัเลือกส่ิงซ่ึงแสดงถึงความไม่เท่ียงแท ้ เหตุผลเพราะมนุษยมี์พื้นฐานของการ
รับรู้และตระหนักได้จากผสัสะทางร่างกาย ท่ีมีการรับรู้ต่อความรู้สึกต่างๆเป็นส าคญั อนัเป็น
สัญชาติญาณท่ีอยูเ่หนือการรับรู้อ่ืนใดของมนุษย ์ ขา้พเจา้จึงมีความคิดในการใหค้วามส าคญักบัผลท่ี
ใหท้างความรู้สึกของมนุษยม์ากท่ีสุด 

ดว้ยเหตุผลเหล่าน้ี ขา้พเจา้จึงไดน้ ามาก าหนดใชเ้ป็นขอบเขตของคน้หาวตัถุ และด าเนินการ
ตามทศันคติส่วนตนด้วยตนเอง  เพื่อน ามาสร้างเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ โดยศึกษา ค้นหา และ
คดัเลือกวตัถุท่ีตรงกับอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองให้มากท่ีสุด ด้วยการสังเกต เก็บขอ้มูลเป็น
ภาพถ่าย และการจดบนัทึก ในพื้นท่ีๆขายวตัถุซากรถ ซ่ึงขั้นตอนน้ีตอ้งมีเวลาเพียงพอในการคน้หา
วตัถุตามความพึงพอใจและขอบเขตของเน้ือหาสาระ เพื่อใชเ้ป็นส่ือในการแสดงความคิดสร้างสรรค ์ 
ขา้พเจ้าได้ด าเนินการค้นหาเป็นระยะเวลานานพอสมควร ต่อการค้นหาวตัถุท่ีมีความสะเทือน
อารมณ์และน่าสนใจ  จนในท่ีสุดไดค้น้หาส าเร็จและคน้พบวตัถุท่ีแสดงออกซ่ึงอารมณ์ ความรู้สึก 
รวมถึงรูปลกัษณ์ท่ีให้ความสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงให้เห็นผลของความ
เปล่ียนแปลงท่ีมีความรุนแรงจากการปะทะกนัของวตัถุ จนท าให้เกิดการบิดเบ้ียวของรูปทรง อนัมา
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จากความรุนแรงของอุบัติเหตุ รวมทั้ งได้ด าเนินการขนย้ายน าซากวัตถุมาสร้างเป็นผลงาน
วทิยานิพนธ์ในระยะเวลาต่อมา 

     3. การสังเกตและศึกษาลักษณะส าคญัของเทคนิคท่ีน ามาใช้สร้างสรรค์  ขั้นตอนน้ีเป็น
ขั้นตอนท่ีมีความส าคญัในอีกขั้นตอนหน่ึง  มีความส าคญัเทียบเท่ากบัขั้นตอนการคน้หาวตัถุท่ีน ามา
สร้างวทิยานิพนธ์ โดยขั้นตอนน้ีเป็นการศึกษา คน้หา และน าลกัษณะส าคญัของงานประดบักระจก
มาใชเ้พื่อสร้างความลงตวัใหก้บัผลงาน ซ่ึงขา้พเจา้ไดศึ้กษาขอ้มูลจากแหล่งศิลปกรรมในวดั อาราม
ต่างๆ รวมถึงศึกษาขอ้มูลทางเทคนิคจากครูช่างท่ีเคยฝึกฝนวิชาช่างประดบักระจก  ประกอบกบั
ความลงตวัของเทคนิคในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์  ท่ีสืบเน่ืองมาจากระดบัปริญญาตรีท่ี
เนน้การประดบัดว้ยรูปร่างกระจกแบบสามเหล่ียมและเส้น น ามาประดบัแบบเพล่มุมของกระจกเพื่อ
ท าให้เกิดผลทางการสะทอ้นแสง ผนวกกบัการทดลองเทคนิคในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ เอกลกัษณ์
ของการสร้างสรรค์เหล่าน้ี ขา้พเจา้สร้างสรรคข้ึ์นและทดลองปรับใชจ้นพฒันาเป็นเอกลกัษณ์ของ
ตนเองไดใ้นระดบัท่ีพึงพอใจเป็นอยา่งมาก จนยากในการเลียนแบบในกลุ่มงานช่างแขนงน้ี จึงไดน้ า
เอกลักษณ์เหล่าน้ี ผสมผสานกับลกัษณะพิเศษของเทคนิคในรูปแบบใหม่ๆในบางลักษณะท่ี
สอดคลอ้งกนั ตามความคิดและทศันคติของขา้พเจา้ 

ลกัษณะส าคญัในเชิงรูปแบบการแสดงออกดว้ยเทคนิคประดบักระจกในวิทยานิพนธ์ช้ินน้ี  
ขา้พเจ้าได้สังเกตมาจากศิลปกรรมในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ท่ีมีการประดับเพื่อห่อหุ้มเป็น
เคร่ืองนุ่งห่มของยกัษ์ ซ่ึงเป็นสัตวใ์นอุดมคติจากงานศิลปกรรมไทย โดยปรากฏลกัษณะการให้ผล
ทางทศันะธาตุคลา้ยกบัการสร้างเปลือกลงบนวตัถุดว้ยกระจกสี แทนสัญลกัษณ์ของเคร่ืองนุ่งห่ม
หรือภาษาทางช่างประดับกระจก เรียกว่า ใส่เส้ือยกัษ์ ข้าพเจ้าเกิดความสนใจในลักษณะการ
แสดงออกของงานประดบักระจกในลกัษณะน้ี จึงไดน้ ารูปแบบการแสดงออกเหล่าน้ีมาทดลองใช้
ประยุกต์ และปรับเปล่ียนให้เข้ากบัผลงานสร้างสรรค์ ด้วยการเลือกใช้กระจกสีขาวแทนความ
บริสุทธ์ิของสังขารท่ีมีลกัษณะบอบบางเหมือนแกว้ใส  เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ตามเน้ือหา
สาระท่ีตอ้งการเน้นไปถึงความไม่เท่ียงแทข้องความสวยงามท่ีบอบบาง จนน าไปสู่การแสดงออก
โดยใชเ้ทคนิคประดบักระจกแทนเปลือกนอกหรือผวิของวตัถุ เช่ือมโยงความหมายให้สอดคลอ้งกบั
ความเป็นมนุษย ์โดยมีลกัษณะของสังขารเป็นตวัแปรส าคญัของการตีความ 

ลกัษณะส าคญัท่ีพิเศษในงานประดบักระจกท่ีให้ผลในเชิงทศันะธาตุน้ี ท าให้ขา้พเจา้เกิด
การตระหนกัถึงความส าคญัของรูปลกัษณะในงานประดบักระจก ท่ีมีความส าคญัต่อการแสดงออก
ในรูปแบบศิลปร่วมสมยั  ท่ีตอ้งน าเอกลกัษณ์ของตนเองเขา้ไปมีส่วนร่วมสร้างผลลพัธ์ทางความ
งาม อารมณ์ ความรู้สึก ในผลงานซ่ึงขาดเสียไม่ได้ และความส าคญัเหล่าน้ีน าพาให้ข้าพเจา้เกิด
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จินตนาการทางความคิดต่อบรมครูช่าง ท่ีคิดคน้และสืบทอดเอกลกัษณ์มาจนขา้พเจา้ได้สืบสาน
เจตนาและทศันคติของครูช่าง ซ่ึงเป็นผลท าใหข้า้พเจา้เกิดความสนใจท่ีจะน าเทคนิควิชาช่างแขนงน้ี 
ใชส้ร้างสรรคต่์อไปในอนาคต 

4. ขั้นตอนการคน้หาความเป็นไปไดข้องผลงานดว้ยการท าภาพร่าง ในส่วนของการท างาน
ขั้นตอนน้ี  ขา้พเจา้ไดท้ดลองสร้างภาพร่างของการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ในการสร้าง
ความสัมพนัธ์เชิงทศันธาตุ ระหวา่งเทคนิคประดบักระจกและซากวตัถุ (ซากรถ) เพื่อหาความลงตวั
และความสมบูรณ์ของผลงาน ในมุมมองแบบภาพรวมด้วยการสร้างภาพร่างด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Photoshop CS6 และการสร้างภาพร่างดว้ยการลงสีลงบนรูปภาพ โดยวตัถุซากรถนั้นมี
ลกัษณะคล้ายคลึงกบัเปลือกนอกห่อหุ้มสังขาร ซ่ึงปรากฏรูปลกัษณ์ท่ีแสดงให้เห็นทั้งรูปลกัษณ์
ภายนอกและรูปลกัษณ์ภายใน ดว้ยวตัถุท่ีแสดงออกถึงความเป็นอุตสาหกรรม  อนัสืบเน่ืองมาจาก
ความคิดของมนุษยท่ี์สร้างวตัถุเพื่ออ านวยความสะดวก  ท าให้มองเห็นพื้นผิวในลกัษณะต่างๆ ท่ี
ช่วยเอ้ือต่อการสร้างจินตนาจากมโนภาพร่วมกนักบัวตัถุ  ถึงความเป็นไปไดข้องการสร้างสรรคด์ว้ย
เทคนิคประดบักระจกในลกัษณะต่างๆ เพื่อคน้หาความลงตวัในผลงานสร้างสรรค ์

ขา้พเจ้าจึงได้ทดลองคน้หาความเป็นไปได้ของการสร้างภาพร่างในรูปแบบต่างๆ โดย
ก าหนดการทดลอง พอเป็นสังเขป ดงัน้ี 

     4.1 ทดลองสร้างภาพร่างดว้ยการทดลองประดบักระจกลงบนผิวดา้นนอกและผิวดา้น
ใน ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการทดลองส่วนน้ี ขา้พเจา้ไดส้ร้างมโนภาพข้ึนโดยนึกถึงความ
งามของเพชรพลอยท่ีระยบิระยบั จึงทดลองสร้างภาพร่างดว้ยการประดบักระจกให้เต็มพื้นท่ีทั้งดา้น
นอกและด้านในของวตัถุ แสดงการห่อหุ้มซากวตัถุเพื่อสร้างสถานะใหม่ให้กบัความเป็นซากท่ี
สะเทือนใจ และลดความเศร้าหมองของวตัถุดว้ยกระจกท่ีแสดงความเรืองรอง การทดลองส่วนน้ี 
เป็นผลท าใหข้า้พเจา้เห็นผลลพัธ์ของการทดลองในมุมมองท่ีน่าสนใจอยูพ่อสมควร 

     4.2 ทดลองสร้างภาพร่างดว้ยการทดลองประดบักระจกลงบนผิวนอกและบุเบาะลงบน
ผวิดา้นใน ในการทดลองส่วนน้ี ขา้พเจา้สร้างภาพร่างดว้ยการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยไดรู้้สึก
ถึงความสะเทือนอารมณ์ของโลงศพท่ีปรากฏอยูใ่นพิธีกรรมของแต่ละศาสนา และมีความเก่ียวขอ้ง
ในเร่ือง ความตาย ซ่ึงมีพื้นผวิของวตัถุท่ีน่าสนใจ คือผวิดา้นนอกมีความเรียบสวยงามและผิวดา้นใน
มีการบุภายในดว้ยเบาะใหมี้ความหรูหรา ขา้พเจา้จึงเกิดความสนใจและไดท้ดลองสร้างมโนภาพข้ึน 
โดยทดลองประดบักระจกลงบนผวิดา้นนอก และสร้างผิวดา้นในดว้ยการบุเบาะท่ีมีลกัษณะหรูหรา
ลงบนพื้นผิวดา้นในของซากรถ  เพื่อแสดงถึงสถานะความสวยงามทางสังคมและเช่ือมโยงไปถึง
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ความเป็นโลงศพ  อนัเป็นสัญลกัษณ์ของความตาย  ผลการทดลองออกมาค่อนขา้งเป็นท่ีน่าพอใจ
มากพอสมควร  

     4.3 ทดลองสร้างภาพร่างดว้ยการประดบักระจกลงบนผิวดา้นนอกและเวน้ผิวดา้นในไว้
ให้เห็นพื้นผิวเดิมของความเป็นซากรถ ในขั้นตอนน้ี ขา้พเจา้ไดส้ร้างภาพร่างดว้ยการใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การทดลองคร้ังน้ี ขา้พเจา้ได้ค  านึงถึงความเป็นดั้ งเดิมของวตัถุท่ีมีความเป็นมาท่ีมี
เร่ืองราวความรุนแรงของอุบติัเหตุเป็นส่วนส าคญั โดยเนน้แสดงให้เห็นความเป็นวตัถุท่ีแสดงความ
ดิบและไม่เจือปนส่ิงใด  ขา้พเจา้จึงไดส้ร้างมโนภาพข้ึน ดว้ยการทดลองประดบักระจกดา้นนอก 
และเวน้ดา้นในเป็นพื้นผิวดั้งเดิม เพื่อแสดงให้เห็นความเป็นซากรถและความเป็นมาของซากได้
ชดัเจนยิ่งข้ึน ผลการทดลองในขั้นตอนน้ี เป็นผลท าให้ขา้พเจา้มองล าดบัการพฒันาการสร้างภาพ
ร่างในขั้นตอนต่อไป 

     4.4 ทดลองสร้างภาพร่างดว้ยการประดบักระจกลงบนผิวดา้นนอกและทาสีน ้ ามนัลงบน
ผิวดา้นใน ในขั้นตอนน้ี ขา้พเจา้ไดส้ร้างภาพร่างจากผลการทดลองในขั้นตอน 4.3 ดว้ยการน าผล
การทดลองท่ีไดไ้ปพิมพล์งบนกระดาษและลงสีเพิ่มเติมในส่วนท่ีตอ้งการ ขั้นตอนน้ี ขา้พเจา้ไดน้ า
ผลการทดลองท่ีน่าสนใจของการประดบักระจกลงบนผิวดา้นนอก และละเวน้ผิวด้านในให้เห็น
ความเป็นพื้นผิวของซากวตัถุ น ามาพฒันาต่อดว้ยความคิดท่ีมีท่ีมาจากงานเคร่ืองมุกในงานประณีต
ศิลป์  ท่ีแสดงให้เห็นพื้นผิวท่ีเรียบง่ายแต่ลงตวัของงานประดบัมุก โดยเห็นไดจ้ากผลงานต่างๆใน
งานศิลปกรรม ท่ีประดบัลายมุกลงบนผิวดา้นนอกและลงสีให้มีความสด สวยงามอยู่บนผิวภายใน 
ซ่ึงปรากฏสีต่างๆมากมายท่ีเป็นสีหลกั อนัแสดงออกถึงความเป็นงานศิลปกรรมไทยไดอ้ยา่งชดัเจน 
เช่น สีแดง สีด า และสีทอง เป็นตน้   

     ขา้พเจ้าจึงมีความสนใจเทคนิควิธีการ การท าพื้นผิวในงานประดบัมุกท่ีกล่าวมาใน
ขา้งตน้  มาใชท้ดลองสร้างภาพร่างดว้ยการลงสีต่างๆ ท่ีมีลกัษณะเก่ียวขอ้งกนักบัการสร้างสรรคง์าน
ศิลปกรรมไทย  โดยขา้พเจา้ไดส้ร้างมโนภาพดว้ยการน าภาพของซากรถท่ีประดบักระจกอยูบ่นผิว
ภายนอก  มาทดลองลงสีในหลากหลายลกัษณะเพื่อแทนผิวดา้นใน ทั้งหมด 3 แบบ คือ สีแดง สีด า 
และสีทอง โดยสีต่างๆท่ีใชใ้นงานศิลปกรรมไทยในนั้น แสดงความหมายในเชิงศิลปะ เชิงเน้ือหา
สาระทางพระพุทธศาสนา และเชิงศิลปกรรมไทย ตามแต่ละสีนั้นๆแตกต่างกนัออกไป โดยสามารถ
ส่ือความหมายทั้งหมด ดงัต่อไปน้ี 

            4.4.1 สีแดง มีความหมายในเชิงศิลปะ แสดงออกถึง ความต่ืนกลวั ร้อนแรง มีพลงั  
เลือดเน้ือ และความตาย  ในเชิงเน้ือหาสาระทางพุทธศาสนา หมายถึง ร่างกาย สังขาร ความไม่เท่ียง
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แท ้ส่วนในเชิงศิลปกรรม หมายถึง สุขติภูมิ เป็นภูมิท่ีอยูสู่งกวา่โลกมนุษย ์ตามคติในการสร้างสรรค์
ศิลปกรรมไทย จะใชสี้แดงในการแทนสัญลกัษณ์ของสุขติภูมิหรือโลกสวรรค ์โดยจะเห็นสีแดงได้
ในส่วนต่างๆของงานศิลปกรรม เช่น เพดานโบสถ์ หลงัประตูโบสถ์ ฐานพระ และงานจิตรกรรมฝา
ผนงั (ปรากฏอยูบ่ริเวณเหนือเส้นสินเธาว ์โดยเขียนภาพเทวดาทบัซอ้นบนสีแดง) เป็นตน้ 

            4.4.2 สีด า มีความหมายในเชิงศิลปะ แสดงออกถึง ความลึกลบั ความน่ากลวั ความ
มืดมน ความทุกข์ ความเขม้แข็ง ในเชิงเน้ือหาสาระทางพุทธศาสนา หมายถึง ความตาย (ใช้ใน
พิธีกรรมทางศาสนา เช่น การบ าเพญ็กุศลศพ) ความทุกข ์ สังขาร (ปรากฏสีด าจากการเผาศพท่ีไหม้
เป็นสีด า) ความหลง (ความมืด) จกัรวาล ส่วนในเชิงศิลปกรรม หมายถึง ทุขคติภูมิ เป็นภูมิท่ีอยู่ต  ่า
กว่าโลกมนุษย ์คือ อบายภูมิ อนัไดแ้ก่ นรก เปรต อสุรกาย สัตวเ์ดรัจฉาน โดยจะเห็นสีด าจากงาน
ศิลปกรรมไทยในเชิงเทคนิคท่ีท าดว้ยรักสมุก เพื่อการให้ผลทางทศันธาตุ น ามาท าเป็นพื้นก่อนท า
เทคนิคอ่ืนเป็นส่วนต่อไป เช่น งานประดบักระจก งานเขียนลายรดน ้า หรืองานประดบัมุก เป็นตน้ 

            4.4.3 สีทอง มีความหมายในเชิงศิลปะ แสดงออกถึง ความบริบูรณ์ ความแวววาว 
ความรุ่งเรืองมัน่คง ความสุข ความมัง่มี ความสง่างาม ในเชิงเน้ือหาสาระทางพุทธศาสนา หมายถึง 
การหลุดพน้จากความทุกข์ สภาวะธรรมท่ีสูงส่ง ส่วนในเชิงศิลปกรรม หมายถึง สุขติภูมิหรือ
นิพพาน โดยจะเห็นสีทองได้จากงานศิลปกรรมไทยมากมาย เพื่อใช้ส่ือความหมายแทนความ
เรืองรองของสถานท่ีหรือวตัถุนั้นๆ และแสดงออกถึงความวเิศษของพุทธศาสนา เช่น พระพุทธรูปท่ี
ปิดดว้ยทองค าเปลว ลายหนา้บรรณ ลวดลายฐานพระประธาน ลายรดน ้า งานจิตรกรรม เป็นตน้ 

     การสร้างภาพร่างดว้ยการทดลองในแบบต่างๆ ท่ีไดอ้ธิบายตามหวัขอ้ขา้งตน้มาแลว้นั้น  
ท าให้ขา้พเจา้เห็นผลลพัธ์ของการทดลองท่ีน่าพึงพอใจในแต่ละแบบ ท่ีมีความลงตวัทั้งเชิงเทคนิค
และเชิงเน้ือหาสาระท่ีสอดคล้องกบัความคิด ทศันคติของข้าพเจ้า ซ่ึงการทดลองในแต่ละส่วน 
จ าเป็นตอ้งเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมกบับุคลิก ลกัษณะของวตัถุ ท่ีตอ้งการสร้างอารมณ์ความรู้สึก 
และความหมายว่าควรเป็นไปไดไ้ปในทิศทางใด  เพื่อให้ได้ผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีตรงกบัเน้ือหา
สาระ ทศันคติส่วนตนใหม้ากท่ีสุด 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานจริง ในขั้นตอนน้ี ข้าพเจ้าได้ด าเนินการ
สร้างสรรค์ไปทีละขั้นตอน โดยเร่ิมตน้จากขั้นตอนท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด เพื่อการด าเนินการ
สร้างสรรคอ์ยา่งเป็นระบบ ซ่ึงสามารถอธิบายเป็นหวัขอ้ๆ ดงัต่อไปน้ี 

     5.1 ขั้นตอนในการศึกษา เพื่อสรุปและท าความเขา้ใจกบัภาพร่างวทิยานิพนธ์ ในขั้นตอน
น้ีขา้พเจา้ได้ท าความเขา้ใจและศึกษาหาความเป็นไปได้ของการน าภาพร่างวิทยานิพนธ์ มาเป็น
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ตน้แบบในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์จริง โดยไดค้ดัเลือกภาพร่างท่ีเหมาะสมกบัซากวตัถุ
ให้มากท่ีสุด  ซ่ึงภาพร่างท่ีน ามาใช้เกิดความลงตวัด้วยการน าลกัษณะของการประดบักระจก มา
ประดับลงบนผิวด้านนอกของวตัถุซากรถ และสร้างผิวด้านในด้วยการลงสีน ้ ามันสีแดง เพื่อ
แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึกของเน้ือหาสาระในเร่ืองสังขาร รวมทั้งเนน้การแสดงออกถึงความ
ตาย ท่ีไม่เท่ียงแท้  ตลอดจนมีความเหมาะสมกับวตัถุท่ีน ามาประดับท่ีแสดงอารมณ์ความรู้สึก
สะเทือนใจ  อีกทั้งยงัต้องการเวน้พื้นท่ีภายในผิวด้านในของซากรถ ในการแสดงออกถึงความ
เป็นมาของการสร้างวตัถุเพื่อใช้ทดแทนความร่วงโรยของสังขารมนุษย ์โดยสีแดงท่ีเลือกใช้ทา
ภายในของวตัถุ  สามารถแสดงความหมายไดห้ลายประการ เช่น แสดงออกถึงความตาย ความเป็น
สังขาร ความมีชีวิตหรือการสูญเสีย พลงั ความต่ืนกลวั หรือแมก้ระทัง่ วิญญาณและการสังเวย รวม
ไปถึงความหมายในเชิงจิตวิญญาณหรือศาสนาท่ีช้ีน าให้รู้สึกถึงส่ิงดีงาม ตามคติความเช่ือของคน
ตะวนัออกและตามคติความเช่ือในทางศิลปกรรมไทยท่ีสืบเน่ืองมาจากพระพุทธศาสนา ท่ีก าหนดสี
แดงใช้แทนความงามของสุขคติภูมิและส่ิงท่ีอยู่เหนือโลกมนุษย ์ ขอ้จ ากดัของเทคนิคท่ีใช้ในการ
สร้างสรรคน้ี์ ขา้พเจา้ไดว้างขอบเขตของเทคนิคการแสดงออกไว ้ดงัน้ี  

            5.1.1 เทคนิคท่ีใชใ้นการสร้างสรรคล์งบนพิ้นผิวภายนอกของวตัถุ โดยเทคนิคท่ีใช ้
สร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี ขา้พเจา้เลือกใช้เทคนิคประดบักระจกแบบประเพณีไทยแทน
ทศันคติส่วนตน อนัเป็นบุคลิกลกัษณะเฉพาะตนท่ีสืบทอดเฉพาะกลุ่มและได้น าเทคนิคประดบั
กระจกมาพฒันาเพื่อการสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมสมยั โดยยงัรักษาขนบ ประเพณี เจตนา ทศันคติและ
อุดมคติของช่างไทยท่ีคิดคน้ สืบทอดและอนุรักษ์มาทุกประการ ซ่ึงไดมี้การพฒันาลกัษณะเฉพาะ
ของเทคนิค ด้วยการผสมผสานลักษณะเฉพาะของความเป็นประเพณีร่วมกันกับลักษณะของ     
ทศันธาตุ ในรูปแบบท่ีสร้างความแปลกใหม่ของงานประดบักระจกให้มากท่ีสุด ระยะของการ
สร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ดว้ยเทคนิคประดบักระจกแบบประเพณีไทยน้ี ควรมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม
พอสมควร ในการพฒันารูปแบบของเทคนิคท่ีแปลกใหม่ เพื่อคุณภาพท่ีดีของผลงานวทิยานิพนธ์  

            5.1.2 เทคนิคท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ลงบนพื้นผิวภายในของวตัถุ ข้อจ ากัดของ 
ขอบเขตน้ี ขา้พเจา้ได้น าลกัษณะของการทาสีในวดั อาราม มาใช้ทาผิวภายในของซากรถ ทั้งน้ี
เพื่อใหก้ระบวนการของการท างานรวมถึงลกัษณะเฉพาะของสี แสดงปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนักบัเทคนิค
ประดบักระจก สีท่ีขา้พเจา้เลือกใชต้ามแบบวิทยานิพนธ์ เป็นสีแดงยี่ห้อ Lee Lava ซ่ึงเป็นสีน ้ ามนัท่ี
มีคุณภาพเยี่ยมและนิยมใช้ในหมู่งานช่าง ขา้พเจา้ไดก้ าหนดลกัษณะโดดเด่นของสีไว ้คือ ลกัษณะ
ของสีแดงท่ีน ามาใช้ในการแสดงออกนั้น ต้องมีคุณสมบติัเงางามและมีลกัษณะแสดงความสด
เปรียบดงัเลือดของมนุษยอ์อกมาให้มากท่ีสุด  ดงัเช่นตวัอย่างในงานประดบัมุกท่ีมีการทาสีลงบน
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พื้นท่ีวา่งแบบเรียบง่ายและมีเสน่ห์  ตามอุดมคติของช่างผูส้ร้างงานศิลปกรรม โดยไดรั้บแรงบนัดาล
ใจ ความคิด และทศันคติ สืบทอดใหค้วามเป็นอตัลกัษณ์ ปรากฏในผลงานไดอ้ยา่งชดัเจนมากยิง่ข้ึน  

     5.2 ขั้นตอนในการปฏิบติังานจริง ในขั้นตอนน้ี ข้าพเจ้าได้ก าหนดขั้นตอนของการ
สร้างสรรคไ์ว ้เป็นหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

            5.2.1 ขั้นตอนในการขออนุญาตต่อดวงวิญญาณท่ีสถิตยใ์นซากรถ เพื่อน าซากรถมา
สร้างเป็นผลงานวทิยานิพนธ์ ในขั้นตอนน้ี ตอ้งกระท าดว้ยจิตนอบนอ้มและเจตนาอนัดีงาม ต่อซาก
รถท่ีเราน ามาสร้างสรรคผ์ลงาน อนัเป็นวตัถุท่ีมาจากโศกนาฏกรรมท่ีมีการสูญเสีย ขั้นตอนเหล่าน้ีมี
ความส าคญัเป็นอยา่งมากต่อการท างานและมีความส าคญัต่อตวับุคคลนั้นๆ โดยตามคติของคนไทย
ท่ีนบัถือศาสนาพุทธนั้น ผูท่ี้ประสบอุบติัเหตุตายหรือตายกะทนัหนัดว้ยไม่ทนัระวงัรู้ตวั เรียกวา่ คน
ตายโหง หรือ ผีตายโหง แมก้ระทัง่ส่ิงของท่ีเป็นของคนๆนั้น ดงัเช่นซากรถท่ีมีผูข้บัข่ีขณะเกิดเหตุ 
อาจตายและสิงสู่อยู่ในรถท่ีประสบอุบติัเหตุ ดว้ยความเช่ือเหล่าน้ี ท าให้วตัถุหรือส่ิงของท่ีอยู่ใน
เหตุการณ์อุบติัเหตุ  ถูกตีความวา่เป็นของอปัมงคล ฉะนั้น การท าศิลปะดว้ยส่ิงอปัมงคลจึงค่อนขา้ง
ผิดแปลกจากวฒันธรรมของสังคมไทย  แต่ดว้ยเน้ือหาสาระท่ีอยู่ในวตัถุ คือกุศโลบายท่ีสอนธรรม
ให้แก่มนุษยไ์ดดี้  ขา้พเจา้จึงเกิดความคิดสวนทางกบัคตินิยมของคนไทยทัว่ไป แต่ก็มิหลงลืมการ
ปฏิบติัตามประเพณีอนัดีงามตามหลกัทางศาสนาและคติความเช่ือของคนไทยสมยัก่อนท่ีสืบทอดมา
นาน อนัเป็นส่ิงส าคญัท่ีขา้พเจา้ยึดถือและรักษา ซ่ึงตอ้งท าขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ถูกตอ้งตามครรลอง 
มิเช่นนั้น หากปฏิบติัต่อประเพณีไม่ถูกตอ้งหรือมองขา้มไป อาจจะเกิดผลเสียต่อผูป้ฏิบติัเอง เช่น 
วิปริต เสียสติ หรือถูกผีครอบง า เป็นตน้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอยืนยนัในคติความเช่ือ ประเพณีเหล่าน้ี ว่า
เป็นส่ิงท่ีปฏิบติัใชไ้ดผ้ลจริงตามหลกัทางศาสนาและคตินิยมของสังคมสมยัใหม่ ซ่ึงขั้นตอนต่างๆท่ี
ตอ้งปฏิบติัก่อนน าซากรถมาสร้างเป็นผลงานนั้น สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี                      

                    5.2.1.1 ขั้นตอนการท าพิธีบดัพลีเพื่อขอขมากรรมต่อดวงวิญญาณท่ีสถิตยใ์น
ซากรถ ขั้นตอนน้ีเป็นการบอกกล่าวเจตนาอนัดีงามท่ีจะน าซากรถน้ีไปสร้างผลงานศิลปะ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนา  ดว้ยการเตรียมอาหารคาวหวาน มีขา้ว 1 อยา่ง ย  า 1 อยา่ง อาหาร
คาว 1 อยา่ง อาหารหวาน 1 อยา่ง ผลไม ้1 อยา่ง น ้ าด่ืม 1 อยา่ง ดอกไมห้รือพวงมาลยั จากนั้นท าพิธี
ปักธูปลงบนอาหาร อยา่งละ 1 ดอก และจุดธูป 9 ดอก กล่าวนะโมฯ 3 จบ กล่าวค าขอขมาลาโทษ 
และขออโหสิกรรมต่างๆ เพื่อขออนุญาตน าซากรถไปสร้างผลงานวทิยานิพนธ์ หลงัจากขอขมาเสร็จ
ส้ิน อธิษฐานจิตบอกกล่าวเจตนาในการน าซากรถไปสร้างเป็นผลงานศิลปะ เสร็จแลว้ปักธูปลงบน
กระถาง พร้อมทั้งน าพวงมาลยั แสดงการสักการะ เคารพต่อดวงวิญญาณ เพื่อแสดงออกถึงความ
กตญัญูกตเวที เป็นอนัเสร็จพิธีในขั้นตอนการท าบดัพลี 
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                    5.2.1.2 ขั้นตอนการท าพิธีถวายสังฆทานและการชักผา้บงัสุกุลหน้าซากรถ  
โดยขั้นตอนน้ีเป็นการสร้างกุศลให้ดวงวิญญาณท่ีเสียชีวิตในขณะเกิดอุบติัเหตุและสัมภเวสีท่ีสถิตย์
ในซากรถให้อยู่ในสุขติภูมิ ดว้ยการถวาย ปัจจยั 4 แก่พระภิกษุ ประกอบดว้ย ผา้อาบน ้ าฝน เคร่ือง
ไทยทาน อาหารคาวหวาน และยารักษาโรค (ของท่ีเตรียมจดันั้นจดัหาตามสมควร) โดยท าพิธีตาม
ขั้นตอนของศาสนพิธี เร่ิมตน้ นิมนตพ์ระสงฆ ์1 รูป จากนั้นจุดธูป 1 ดอกบอกกล่าวต่อดวงวิญญาณ
ใหม้ารับกุศลท่ีตั้งใจบ าเพญ็ไปให ้ปักธูปลงกลางแจง้หนา้ซากรถ กล่าวนะโม 3 จบ และกล่าวค าขอ
ศีลและค าถวายสังฆทาน พระสงฆ์รับสังฆทานและพิจารณาผา้บงัสุกุล หลงัจากนั้นกรวดน ้ าอุทิศ
ส่วนกุศลใหแ้ก่ดวงวญิญาณใหท้่านเหล่านั้นอยูใ่นสุขติภูมิ เป็นอนัเสร็จพิธีในขั้นตอนน้ี                              

                    5.2.1.3 ขั้นตอนการท าพิธีพรมน ้ามนตธ์รณีสาร ขั้นตอนน้ีเป็นการปัดเป่าส่ิงชัว่
ร้ายท่ีไม่เก่ียวขอ้งใหอ้อกจากซากรถ ตามคติความเช่ือของคนไทยและประเพณีอนัดีงาม โดยศาสตร์
เหล่าน้ี ตอ้งกระท าดว้ยผูท่ี้เช่ียวชาญในวิชาอาคมในการท าน ้ ามนต์ธรณีสาร ไดแ้ก่ สัปเหร่อ หรือ
พระสงฆท่ี์จดัการเก่ียวกบัพิธีศพ เป็นตน้ ทั้งน้ี พิธีการท าน ้ ามนตธ์รณีสารอยูก่บัคนไทยมาเน่ินนาน 
ซ่ึงการท าน ้ ามนต์ธรณีสารนั้น ท าข้ึนใช้เฉพาะบางโอกาสท่ีเกิดเร่ืองอปัมงคลในสถานท่ีหรือวตัถุ
นั้นๆ หรือใชป้ระพรมบนแม่พิมพเ์ททองหล่อพระพุทธรูปต่างๆ เพื่อให้ผลงานออกมาสมบูรณ์ ซ่ึง
การน าปฏิบติัตามความเช่ือเช่นน้ี ถือวา่เป็นการรักษาความถูกตอ้งต่อประเพณีของไทย รวมทั้งเป็น
การปัดรังควานเพื่อเสริมสร้างก าลงัใจและป้องกนัการสิงสู่ของวญิญาณท่ีอาจตามมาภายหลงั 

                    5.2.1.4 ขั้นตอนจุดธูปบอกกล่าวต่อดวงวิญญาณท่ีสถิตย์อยู่ในซากรถก่อน
เคล่ือนยา้ยผลงาน โดยล าดบัแรก จุดธูปบอกกล่าว 1 ดอก บอกกล่าวเจตนาอนัดีงามของเราท่ีจะขอ
อนุญาตดวงวิญญาณท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการสูญเสียจากอุบติัเหตุ เพื่อน าซากรถไปสร้างสรรคเ์ป็น
ผลงานศิลปะให้เป็นส่ิงดีงาม และเป็นส่ิงเตือนใจให้ผูค้นระลึกถึงความไม่เท่ียงแท ้หลงันั้นจากจุด
ธูป 16 ดอก บอกกล่าวต่อพระภูมิชยัมงคล เจา้ท่ีเจา้ทาง เทวดาฟ้าดิน ให้เป็นพยานรับรู้ถึงเจตนาอนั
ดีงาม ก่อนท าการขนยา้ยซากรถเพื่อน ามาสร้างสรรคย์งัสถานท่ีด าเนินงานต่อไป 

                    5.2.1.5 ขั้นตอนด าเนินการขนยา้ยวตัถุมาปฏิบติังานยงัสถานท่ีท างาน เน่ืองจาก
ซากวตัถุนั้น เป็นหัวรถสิบลอ้ท่ีมีขนาดใหญ่กว่าสัดส่วนของมนุษย ์และมีน ้ าหนกัมากเกือบ 1 ตนั 
ซ่ึงยากต่อการเคล่ือนยา้ย  ขา้พเจา้จึงได้ท าการขนยา้ยซากรถด้วยรถบรรทุกหกล้อติดเครน และ
เดินทางมายงัสถานท่ีท างาน โดยหลงัจากการเคล่ือนยา้ยซากจนมาถึงยงัสถานท่ีท างานแลว้ ท าการ
จุดธูป 16 ดอก บอกกล่าวต่อพระภูมิชยัมงคลท่ีปกปักรักษาภายในสถานท่ีท างาน(มหาวิทยาลยั) ปัก
ธูปลงกลางแจง้ หลงัจากนั้นท าการเคล่ือนยา้ยผลงานลงในสถานท่ีท างานดว้ยการใช้เครนขนยา้ย
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ซากดว้ยความระมดัระวงั เน่ืองจากซากรถมีขนาดใหญ่ การเคล่ือนยา้ยตอ้งมีความพร้อมเร่ืองบุคคล
ท่ีจะช่วยขนยา้ย เพื่อป้องกนัอนัตรายและป้องกนัความเสียหายต่อผลงานท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้

                    5.2.1.6 ขั้นตอนการท าพิธีเล้ียงครูช่างและอาจารย์ทางด้านศาสตร์ศิลปะ
สมยัใหม่  พิธีกรรมเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดเ้พราะเป็นการกล่าวขออนุญาตต่อครูอาจารยท์างดา้น
ศิลปะทุกแขนง  รวมถึงเป็นพิธีท่ีส าคญัทางคติพราหมณ์ตามความเช่ือของกลุ่มวิชาช่างทุกแขนง ท่ี
บูชาสักการะเทพผูส้ร้างสรรค ์ ซ่ึงตามคติความเช่ือของช่างไทยนั้นไดป้ลูกฝังประเพณีน้ีไว ้โดยระบุ
วา่ การท างานใดก็ตามแมจ้ะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ การระลึกถึงผูมี้พระคุณในศาสตร์นั้นๆดว้ย
การเล้ียงครูอาจารยก่์อนจะเร่ิมท างานคือส่ิงส าคญัท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะถือเป็นการน้อมระลึกถึงเพื่อให้
เกียรติกบัครูอาจารยแ์ละผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการรักษา สืบทอดวิชาช่างแขนงนั้นๆ อีกทั้งยงัเป็นการ
กล่าวขออนุญาตต่อผูคิ้ดคน้และสืบทอดวิชาช่างแขนงนั้นๆ ท่ีไดรั้กษาความรู้เหล่าน้ีไวใ้ห้ชนรุ่น
หลงัได้ศึกษา  การแสดงความเคารพต่อครูอาจารย ์ จึงเป็นการแสดงออกถึงความกตญัญูต่อผูมี้
พระคุณ  และถือวา่ไม่ท างานไปดว้ยทุจริตผดิหลกัประเพณีอนัดีงาม   

                    ครูช่างและอาจารยท่ี์เป็นเจา้ของศาสตร์วิชาแขนงต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันางานสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมยั ด้วยเทคนิคประดบักระจกแบบประเพณีไทยนั้น ไดแ้ก่ 
องคพ์ระพิฆเนศ  องคพ์ระวษิณุกรรม บรมครูช่างประดบักระจก ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี เป็นตน้ 

                    โดยขั้นตอนพิธีการไหวค้รูและเล้ียงครูช่าง กระท าดงัต่อไปน้ี จดัเตรียมผลไม ้
5 อย่าง 2 ชุด รวมทั้งน ้ าด่ืม ดอกไม้หรือพวงมาลัย ส าหรับไหวอ้งค์พระพิฆเนศและองค์พระ
วิษณุกรรม และอาหารคาวหวาน 3 ชุด แต่ละชุดประกอบดว้ย ขา้ว 1 อยา่ง ย  า 1 อยา่ง อาหารคาว 1 
อยา่ง อาหารหวาน 1 อยา่ง ผลไมต้ามสมควร และน ้าด่ืม สุรา (ถา้มี) รวมทั้งพวงมาลยั 3 พวง บายศรี
ปากชาม 1 คู่ ส าหรับไหวค้รูช่างกระจก อาจารยศิ์ลป์ องค์พระภูมิชัยมงคลและเจา้ท่ีเจา้ทาง เม่ือ
เตรียมของเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว  จดัโต๊ะเพื่อท าพิธีไหวก้ลางแจง้ขนาดพอสมควร ปูด้วยผา้ขาว 
อญัเชิญรูปสักการะหรือรูปเคารพท่ีใช้แทนองค์เทพหรือครูอาจารยแ์ต่ละท่านบนโต๊ะ จดัวางบาย  
ศรีฯในต าแหน่งท่ีเหมาะสม พร้อมทั้งจดัวาง อาหารคาวหวานโดยแยกเป็นชุดของแต่ละท่าน น า
ผลไม ้5 อย่าง จดัวางหน้าสัญลกัษณ์ท่ีใช้สักการะองคพ์ระพิฆเนศและองคพ์ระวิษณุกรรม และน า
อาหารคาวหวานท่ีเตรียมไว ้ จดัวางอาหารต่างๆส าหรับพระภูมิฯเจา้ท่ี และจดัวางหนา้รูปเคารพของ
ครูช่างและอาจารยศิ์ลป์ให้เป็นระเบียบ แยกออกให้ชดัเจน เวลาท าพิธีเร่ิมตน้ในช่วงเชา้ เวลา 09.09 
นาฬิกา เม่ือนายพิธีมาถึง จุดธูป 1 ดอก ปักลงบนกระถางธูปเพื่อเตรียมบอกกล่าวกบัพระภูมิฯเจา้ท่ี 
จากนั้นจุดธูปปักลงบนอาหารอยา่งละ 1 ดอก และจุดธูป 16 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ บอกกล่าวสักการะ
ต่อพระภูมิฯเจา้ท่ี เพื่อขออนุญาตในการท าพิธีเล้ียงครูช่างแขนงต่างๆ รวมทั้งขออนุญาตเพื่ออญัเชิญ
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เทพและวญิญาณครูอาจารยช่์างให้รับรู้ พร้อมทั้งกล่าวค าถวายอาหารคาวหวาน  หลงัจากนั้นจุดธูป
ปักลงบนผลไม ้5 อย่างๆละ 1 ดอก จากนั้นจุดธูป 16 หรือ 36 ดอก บอกกล่าวองค์พระพิฆเนศเพื่อ
สักการะและบอกกล่าวในจุดประสงคข์องการท างานคร้ังน้ี เสร็จแลว้ จุดธูปปักลงบนผลไม ้5 อยา่ง
ส าหรับองค์พระวิษณุกรรม และจุดธูป 16 ดอก หรือ 36 ดอก บอกกล่าวองค์พระวิษณุกรรมใน
เจตนาท่ีไดก้ระท างานในคร้ังน้ี เสร็จแลว้จุดธูปปักลงบนอาหารคาวหวานท่ีเตรียมไหวส้ าหรับบรม
ครูช่างประดบักระจก อย่างละ 1 ดอก จากนั้นจุดธูป 9 ดอก เพื่อบอกต่อครูช่างกระจกในการขอ
อนุญาตน าศาสตร์วิชาประดบักระจกมาพฒันาข้ึนใหม่ เสร็จแล้วจุดธูปอย่างละ 1 ดอก ปักลงบน
อาหารท่ีจดัเตรียมส าหรับอาจารยศิ์ลป์ฯ จากนั้นจุดธูป 9 ดอก เพื่อบอกกล่าวถึงเจตนาในการท างาน
คร้ังน้ี เสร็จส้ินแลว้ ถือวา่เป็นอนัเสร็จพิธีส าหรับการจดัพิธีการไหวค้รูและเล้ียงครูช่างกลางแจง้    

            ขั้นตอนเหล่าน้ี มีความส าคญัส าหรับคติความเช่ือของช่างท างานสร้างสรรค์ทุก
แขนงไม่ว่าจะงานช่างหรืองานสร้างสรรค์ ซ่ึงมีรายละเอียดมากมายพอสมควร ขา้พเจา้เห็นว่ามี
ความส าคญัจึงได้กล่าวไวใ้นหนงัสือวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีโดยละเอียด เพื่อเป็นวิทยาทานและเป็น
ประโยชน์แก่ผูส้นใจศึกษาคติความเช่ือของช่างไทย ในการสืบทอดงานวชิาช่างสืบต่อไป   

            5.2.2 ขั้นตอนการจดัการส่วนเกินของวตัถุท่ีไม่มีความจ าเป็นต่อโคลงรูปทรงของ
ซากรถ ขั้นตอนน้ี ขา้พเจา้ไดด้ าเนินการจดัการต่อส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการท างานท่ีอยูใ่นซากรถ ซ่ึง
เป็นผลมาจากอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนอยา่งรุนแรง จนมีบางส่วนของซากรถฉีกขาดหลุดลุ่ย ไม่เอ้ือต่อการ
ท างาน เช่น ประตูรถท่ีพงัยบัเยิน ขากระจกมองขา้งหรือคสัซีท่ีหักยื่นเกินออกมา เป็นตน้ ซ่ึงส่วน
เหล่าน้ี ขา้พเจา้ไดต้ดัออกและขจดัส่ิงท่ีไม่มีความจ าเป็นต่อการท างาน ดว้ยวิธีการตดัดว้ยเคร่ืองมือ
เจียร์และใชแ้ก๊สตดัเหล็กตดัในส่วนเกินท่ีมีน ้ าหนกัมากเกินไป ซ่ึงน ้ าหนกัของซากรถท่ีมีมากท าให้
เกิดผลเสียต่อการเคล่ือนยา้ยผลงาน โดยหลงัจากนั้น ไดจ้ดัการร้ือช้ินส่วนเฟอร์นิเจอร์ท่ีอยูใ่นซาก
รถท่ีไม่มีความจ าเป็นต่อการท างานออกไป เพื่อท าลายความเป็นอตัลกัษณ์ของซากรถ อีกทั้งยงัเป็น
การแสดงความเป็นรูปทรงใหม้ากท่ีสุด และไม่แสดงใหเ้ห็นความเป็นรถจนมากเกินไป ทั้งน้ี การน า
ส่ิงท่ีไม่จ  าเป็นออกจากซากรถน้ี เป็นการแสดงเน้ือหาสาระทางศิลปะท่ีกล่าวถึงเร่ืองของรูปทรง
เพียงส่วนเดียวโดยปราศจากการเล่าเร่ืองท่ีมาของรูปทรง ขั้นตอนน้ีใช้เวลานานและยุ่งยาก
พอสมควรกวา่จะตดัส่วนเกินออก เพื่อใหรู้ปทรงมีความสมบูรณ์มากข้ึนในภาพรวม    

            5.2.3 ขั้นตอนการขดัผิวของรูปทรงเพื่อเตรียมพื้นส าหรับการประดบักระจก ใน
ขั้นตอนน้ี ขา้พเจา้ไดด้ าเนินการขดัผิวของซากรถท่ีเป็นสีและสีโป๊ท่ีมาจากตวัรถ ดว้ยการขดัดว้ย
เคร่ืองเจียร์และใชใ้บขดัแบบกระดาษทรายเบอร์ 80 โดยขดัให้ทัว่ทุกบริเวณของซากรถเพื่อเปล่ียน
ผวิของความเป็นรถใหเ้หลือความเป็นรูปทรงของวตัถุเท่านั้น โดยปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนน้ีคือ สี
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ในบางส่วนของซากมีความหนาเกินไป และมีบางบริเวณของซากรถท่ีเคร่ืองเจียร์ไม่สามารถเขา้ถึง
ได ้ ขา้พเจา้จึงแกปั้ญหาดว้ยวธีิการใชไ้ฟจากถงัแก๊ส และใชห้วัเผาแก๊สแบบทองเหลือง เผาบริเวณท่ี
เคร่ืองเจียร์เขา้ไม่ถึง หลงัจากนั้นจึงใชแ้ปรงทองเหลืองขดัสีบางบริเวณท่ียากต่อการเขา้ถึงขณะท่ีผิว
เหล็กยงัร้อน ทั้งน้ีเพื่อความรวดเร็วของกระบวนการท างาน การขดัผวิของวตัถุเพื่อลดความเป็นวตัถุ
ใหน้อ้ยลงน้ี ในอีกทางหน่ึง ยงัเป็นการสร้างภาพรวมของวตัถุดว้ยผิวสีเงินท่ีมีลกัษณะแวววาวคลา้ย
กระจก ซ่ึงเป็นผิวดั้งเดิมของซากรถ อีกทั้งยงัช่วยเสริมเร่ืองการลดความหดหู่ ความสะเทือนใจลง
และเสริมบุคลิกของวตัถุใหเ้ป็นดา้นบวกเพิ่มมากข้ึน   

            ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนน้ีมีอยูม่ากพอสมควร เช่น มลภาวะท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
การท างาน และซากรถท่ีขดัผิวออกนั้น เกิดสนิมบนผิวของตวัวตัถุ เป็นตน้ ขา้พเจา้ไดแ้กไ้ขปัญหา
ดว้ยวิธีการหาอุปกรณ์ท่ีเอ้ือประโยชน์มาใช้ในการท างาน เพื่อป้องกนัมลภาวะเขา้สู่ร่างกาย เช่น 
หน้ากากกนัฝุ่ นละออง หรือแว่นตากนัฝุ่ นละออง เป็นตน้ ส่วนวิธีการขจดัสนิมท าด้วยวิธีการหา
กระดาษหนังสือพิมพ์คลุมผิวภายนอกของวตัถุ  เพื่อป้องกันการเกิดสนิม ปัญหาในขั้นตอนน้ี 
ขา้พเจา้ไดด้ าเนินการแกไ้ขจนลุล่วงไปดว้ยดี 

            5.2.4 ขั้นตอนการร่างเส้นแกนแสดงทิศทางความเคล่ือนไหวของรูปทรง ใน
ขั้นตอนน้ี ก่อนลงมือประดบักระจกในส่วนต่างๆของซากรถ ขา้พเจา้ได้ร่างเส้นแกนของรูปทรง
ดว้ยปากกาเคมี เพื่อแสดงทิศทางการเล่ือนไหลของกระจกท่ีตอ้งประดบัลงบนผิวของวตัถุ โดยได้
แบ่งรูปแบบของการประดบัดว้ยการใช้เส้นและสามเหล่ียม เป็นส่วนส าคญัของการประดบักระจก  
ซ่ึงลกัษณะและรูปแบบของการประดบันั้นจะแปรเปล่ียนไปตามพื้นผิว ไม่แน่นอน และการประดบั
กระจกลงไปบนพื้นผิวนั้นๆจะตอ้งแสดงบุคลิก อารมณ์ ความรู้สึกของพื้นผิวตามลกัษณะท่ีแสดง
ให้เห็น เพราะพื้นผิวของซากรถท่ีประสบอุบติัเหตุนั้น เป็นรูปทรงท่ีแสดงความยบัเยินและมีความ 
บิดเบ้ียวไปตามแรงปะทะท่ีเกิดข้ึน ท าให้กระจกท่ีเขา้ไปจดัการกบัวตัถุนั้น ตอ้งแสดงออกให้ผนั
แปรไปตามรอยยบัท่ีปรากฏ ขา้พเจา้จึงใชว้ธีิการร่างเส้นแกนท่ีแสดงแนวของกระจกดว้ยปากกาเคมี
ในทุกบริเวณท่ีมีการประดบั  เพื่อหาทิศทางความเล่ือนไหลของกระจกท่ีประดบัลงไป ทั้งน้ีเป็นการ
แกปั้ญหาท่ีปรากฏบนผิวของรูปทรงท่ีมีความยบัเยินซ่ึงท างานไดย้าก  แต่บางบริเวณนั้นเป็นพื้นผิว
เรียบก็ยงัคงรักษาลกัษณะเดิมไว ้เพื่อใหเ้ห็นความแตกต่างของพื้นผวิทั้งสองลกัษณะ 

            5.2.5 ขั้นตอนการประดบักระจกลงบนวตัถุซากรถ ในขั้นตอนน้ี ขา้พเจา้ได้สร้าง
มโนภาพจากภาพร่างท่ีไดท้ดลองหาความเป็นไปได ้มาเป็นแนวทางของการประดบักระจก ให้มี
ลกัษณะล่ืนไหลและแปรเปล่ียนไปตามพื้นผวิท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป ตามความบิดเบ้ียวของ
รูปทรงท่ีปรากฏ  การประดบันั้นจะอาศยัลกัษณะเส้นและสามเหล่ียมเป็นหลกัโดยยึดเส้นร่างเป็น
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แกนของแนวสามเหล่ียมและเส้นท่ีจะประดบัลอ้ตามกนัไป ในขั้นตอนน้ีตอ้งอาศยัความพยายาม
เป็นอยา่งยิง่ ในการรักษาแนวเส้นให้ตรงตามเส้นร่างและความรู้สึกท่ีตอ้งการ ปัญหาในขั้นตอนน้ีมี
มากพอสมควร เน่ืองด้วยการประดบัในบางส่วนไม่เป็นไปตามภาพร่างท่ีก าหนดไว ้ขา้พเจา้จึง
แกปั้ญหาดว้ยวธีิการประดบัแบบดน้สด เพื่อคน้หาความลงตวั ผลปรากฏออกมามีลกัษณะการตอบ
โตร้ะหวา่งวตัถุและความคิดของขา้พเจา้ ซ่ึงมีความน่าสนใจเป็นอยา่งมาก ขั้นตอนน้ีจึงนบัวา่มีความ
ทา้ทายต่อการปฏิบติังานและไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งมากจึงส าเร็จไปไดด้ว้ยดี 

                         5.2.6 ขั้นตอนการเตรียมพื้นส าหรับทาสีลงบนภายในพื้นผิวของวตัถุซากรถ 
ขั้นตอนน้ี ขา้พเจา้ไดใ้ชเ้คร่ืองเจียร์ขดัผิวซากรถดว้ยใบขดักระดาษทรายแบบซ้อน เบอร์ 80 เพื่อท า
ความสะอาดผวิเดิมท่ีมีคราบสี สนิม และฝุ่ นละออง ใหมี้ความมนัวาวคลา้ยผิวกระจก โดยหลีกเล่ียง
ไม่ให้มีส่ิงท าลายความเรียบของผิวน้อยท่ีสุด ทั้งน้ี พื้นผิวท่ีเรียบจะช่วยส่งเสริมสีน ้ ามนัท่ีทาลงไป
ไดอ้ยา่งเปล่งปลัง่ และเนน้ใหผ้วิภายในซากรถมีความตึงคลา้ยคลึงกบัพื้นผวิในงานประดบัมุก 

                         5.2.7 ขั้นตอนการทาสีลงบนพื้นผิวภายในของวตัถุซากรถ ขั้นตอนน้ี เป็นขั้นตอนท่ี
ส าคญัเพราะเป็นการสร้างพื้นผิวภายในให้มีความคลา้ยคลึงกบัพื้นผิวในงานประดบัมุกมากท่ีสุด
พื้นท่ีท างานจะตอ้งไม่มีฝุ่ นละอองมาปนในพื้นผิวท่ีตอ้งการทาสีลงไป เน่ืองจากจะท าให้สีไม่มี
ความเรียบ  และยงัท าให้สีเป็นเม็ดเม่ือทาทบัหลายชั้น การจดัการกบัสภาพแวดล้อมจึงเป็นส่ิงท่ี
ส าคัญส าหรับขั้นตอนน้ี เพื่อให้ผลงานออกมาตามท่ีคาดหวงัไว ้โดยเร่ิมต้นลงสีรองพื้นยี่ห้อ 
LeeLava ท่ีมีส่วนผสมของอีพอกซ่ี  ซ่ึงช่วยสร้างการยึดเกาะระหวา่งสีกบัพื้นผิวไดดี้ยิ่งข้ึน จากนั้น
รอให้สีแห้งตึงไม่ติดมือเม่ือสัมผสั เม่ือสีแห้งผิวดีแลว้ จึงลงสีแดงยี่ห้อ Lee Lava ดว้ยการทาดว้ย
แปรงตามความเหมาะสม และคอยสังเกตบริเวณท่ีผวิไม่เรียบตึงสามารถทาซ ้ าไดภ้ายหลงัจากสีแห้ง
ตวั จนผวิของสีออกมาตึงเนียนเสมอกนัคลา้ยลกัษณะของสีเลือด ผลออกมาเป็นท่ีน่าพอใจอยา่งมาก 

            5.2.8 ขั้นตอนการพ่นเคลือบเงาพื้นผิวภายในของวตัถุซากรถ ขั้นตอนน้ี ตอ้งรอสี
ทบัหนา้สีแดงท่ีทาเสร็จส้ินไปแหง้สนิท เม่ือแห้งแลว้ ใชน้ ้ ายาเคลือบเงาสีน ้ ามนัผสมทินเนอร์ลงใน
กาพน่สี จากนั้นพน่น ้ายาเคลือบดว้ยการใชป๊ั้มลมพ่นบางๆไม่หนามาก เพื่อไม่ท าลายความตึงของสี
เดิม ทั้งน้ี น ้ ายาเคลือบสีมีคุณสมบติัเด่นคือ ช่วยเคลือบและช่วยท าให้ผิวของสีแดงดูฉ ่าคลา้ยสีของ
เลือดมากข้ึน เม่ือพ่นเสร็จแล้วปล่อยให้ผิวแห้งตวั ถือว่าเสร็จส้ินในขั้นตอนน้ี ซ่ึงการท างานท่ีมี
ความเตรียมพร้อมก่อนท างานทุกคร้ัง จะช่วยเสริมใหไ้ม่เกิดปัญหาข้ึนระหวา่งการท างาน  

     5.3 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินการสร้างสรรค์ โดยการด าเนินการสร้างสรรค์
วทิยานิพนธ์คร้ังน้ี เกิดปัญหาในหลากหลายประเด็น สามารถอธิบายแยกออกเป็น 2 หวัขอ้ ดงัน้ี  
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                        5.3.1 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากวตัถุ เน่ืองจากวตัถุค่อนขา้งมีขนาดใหญ่ ท าให้ยากต่อการ
จดัการกบัส่ิงท่ีไม่จ  าเป็นต่อผลงานและยากต่อการประดบักระจก ขา้พเจา้จึงไดก้ าหนดวิธีแกปั้ญหา
ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งท างานทุกคร้ัง เพื่อไม่เป็นปัญหาสะสมภายภาคหนา้ อีกทั้งยงัท าให้ผลงานด าเนิน
ไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทั้งน้ี เพราะอุปสรรคของการท างานมกัจะเกิดข้ึนเพื่อให้เห็นความบกพร่องของ
การจดัการท่ีไม่ดี  ซ่ึงการวางแผนและการสร้างระบบการจดัการในการท างานท่ีดีนั้น จะช่วยลด
ปัญหาและอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนในการท างานสร้างสรรคใ์นอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี 

                        5.3.2 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากเทคนิค โดยการท างานในส่วนน้ี พบปัญหาอยู่หลายส่วน 
ปัญหาส าคญัท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ มาจากระยะเวลาการแห้งของกาวท่ีใช้ประดบัไม่สม ่าเสมอ เน่ือง 
จากคุณภาพของกาวแต่ละยี่ห้อแตกต่างกนั จึงแกปั้ญหาดว้ยวิธีการเลือกใชก้าวให้เหมาะสมกบัการ
ใชง้าน ดว้ยการเลือกทาในบริเวณท่ีตอ้งการประดบัในส่วนท่ีไม่มากจนเกินไป เพื่อให้เหมาะสมกบั
ลกัษณะการประดบักระจกในแต่ละแบบตามลกัษณะของภาพร่างวทิยานิพนธ์ ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ขั้นตอนน้ีคล่ีคลายไปในทิศทางท่ีดี และสามารถท างานไดต้ามกรอบเวลาท่ีก าหนดไว ้  

6. ระยะการหาความสมบูรณ์ของผลงาน ในขั้นตอนน้ี เป็นขั้นตอนท่ีขา้พเจา้ตอ้งการหา
ความพอดีของปริมาณกระจกท่ีประดบัลงไปในซากรถ ใหมี้ความเหมาะสมพอดีกบัพื้นผิวดา้นนอก
ใหเ้ตม็บริบูรณ์  โดยเวน้พื้นผวิดา้นในของวตัถุไวแ้ละทาสีน ้ ามนัสีแดงลงบนผิวภายในตามภาพร่าง
วิทยานิพนธ์ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนน้ี มาจากกระบวนการท างานขาดวิธีการสร้างภาพรวม  
เพราะลกัษณะการท างานของเทคนิคประดบักระจกสามารถท าไดใ้นทีละส่วน โดยตอ้งประดบัเรียง
เดินหนา้ต่อกนัไปจากจุดหน่ึงไปสู่จุดหน่ึง คลา้ยลกัษณะการต่อจ๊ิกซอว ์จึงแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการ
ถอยมองภาพรวม และประดับกระจกให้ทั่วทุกส่วนโดยเว้นตะเข็บรอยต่อของพื้นท่ีนั้ นๆไว ้ 
ภายหลงัจากประดบัเต็มพื้นท่ีในภาพรวมแลว้  จึงเก็บรายละเอียดในส่วนท่ีเหลือท่ีเห็นเป็นผิวเหล็ก 
ระยะการท างานส่วนน้ี ขา้พเจา้ไดท้  าภาพร่างเพิ่มเติมด้วยการบนัทึกภาพถ่ายทุกคร้ัง เพื่อสังเกต
ภาพรวมของผลงานจนกวา่จะเกิดความพึงพอใจในแต่ละส่วน ซ่ึงผลงานออกมาสมบูรณ์ดว้ยดี 

ทศันธาตุทีป่รากฏในผลงานวทิยานิพนธ์  

1. รูปทรง มีลกัษณะแสดงถึงความเป็นเปลือกนอกห่อหุ้มสังขาร ท่ีมีการแสดงความบิด
เบ้ียวของรูปทรงท่ีผิดแปลกไปจากเดิม และปรากฏท่ีว่างให้เห็นทั้งภายนอกและภายในของวตัถุ 
ดว้ยลกัษณะรูปทรงท่ีมีการแบ่งรูปแบบของลกัษณะชดัเจน ขา้พเจา้จึงเกิดความคิดท่ีจะสร้างสรรค์
เพียงเฉพาะส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีใหแ้รงปะทะต่อสายตาและให้ผลทางทศันธาตุไดม้ากเท่านั้น รวมไปถึง
พื้นท่ีนั้นตอ้งเป็นพื้นท่ีๆเสริมต่อความคิด ความรู้สึก อีกทั้งสามารถแสดงความหมายของเน้ือหาไดดี้   
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2. สี ขา้พเจา้เลือกใช้สีของกระจกท่ีประดบับนผิวภายนอกให้มีความขดัแยง้กบัความรู้สึก
ของวตัถุ เพื่อเป็นแสดงการให้ผลท่ีดีทางทศันธาตุ ทั้งน้ี เพราะกระจกสีขาวเป็นกระจกเงา สามารถ
ดูดกลืนเอาส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบผลงานเขา้ไปสู่ผลงานได้ อีกทั้งกระสีขาวเม่ืออยู่รวมตวักนัใน
ปริมาณมาก จะมีความงดงามคลา้ยลกัษณะประกายของเพชรพลอย และสามารถแสดงความหมาย
ของสังขารและการประดบัปรุงแต่งไดดี้  ซ่ึงเม่ือประกอบกบัสีแดงท่ีอยูบ่นผิวภายใน จะเกิดการตดั
กนัอยา่งรุนแรง  ดงันั้น อิทธิพลของสีท่ีส่งความรู้สึกโดยภาพรวมนั้นช่วยท าให้อธิบายเน้ือหาสาระ
ไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

3. น ้ าหนกัแสงเงา ลกัษณะของการประดบักระจกลงบนพื้นผิวของซากรถนั้น เม่ือกระจก
ช้ินเล็กน้อยลกัษณะแตกต่างกนัอยูร่วมตวักนั สามารถแสดงน ้ าหนกัจากเหล่ียมมุมของกระจกไดดี้
อีกมิติหน่ึง จากเดิมผิวของซากรถท่ีมีลกัษณะบางเรียบ เปล่ียนไปเป็นผิวท่ีมีความหนาแข็งแรงข้ึน 
และมีมีติเพิ่มมากข้ึน มิติท่ีเกิดข้ึนจากเทคนิคประดบักระจกน้ี สามารถน าความคิดน้ีไปสร้างรูปทรง
ใหม่ในเชิงประติมากรรม ต่อการพฒันาผลงานในอนาคตได ้ถือวา่เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งยิง่ 

4. เส้น ลกัษณะเส้นท่ีเกิดข้ึนในผลงานนั้น มาจากการประดบักระจกล่ืนไหลไปตามแกน
โครงสร้างของรูปทรง ซ่ึงทศันธาตุดงักล่าวแสดงให้เห็นเส้นโครงสร้างหลกัของวตัถุ ลกัษณะของ
เส้นน้ี คือส่วนส าคญัท่ีช่วยสร้างความลงตวัให้กบัผลงาน ให้มีความเล่ือนไหลของกระจกแบบเส้น 
ลอ้กบักระจกแบบสามเหล่ียม ซ่ึงทศันธาตุน้ีเป็นส่วนสร้างสุนทรียภาพใหก้บัผลงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

5. พื้นผิว ลกัษณะส าคญัของพื้นผิวท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไปนั้น แปรเปล่ียนมาจาก
ความเป็นวตัถุท่ีมาจากการพึ่งประโยชน์ใช้สอยทางสังคม พื้นผิวดงักล่าวช่วยบ่งบอกถึงการเช่ือม 
โยงทางความรู้สึกไดดี้พอสมควร ซ่ึงเม่ือกระจกเขา้ไปแทนท่ีผิวภายนอกของวตัถุโดยแสดงความ
ขดัแยง้กบัสีผิวภายในแลว้ ท าให้ผลงานเกิดการตั้งค  าถามระหว่าง 2 ส่ิง คือเทคนิคประดบักระจก
และความเป็นซากวตัถุท่ีแหลกสลายท่ีเจือดว้ยสีแดง ว่ามีความเหมาะสมเพียงใด เหตุผลดงักล่าว   
ท าใหเ้กิดการไตร่ตรองเพื่อใหเ้ห็นท่ีมาท่ีไปของวตัถุ อนัเป็นผลมาจากทศันธาตุทางศิลปะนัน่เอง 

6. ท่ีวา่ง ลกัษณะของท่ีว่างในผลงานนั้นเกิดท่ีว่างในหลายรูปแบบ ทั้งท่ีวา่งส่งผลทางสาย 
ตาและทางความรู้สึก  ส่วนหลกัเป็นท่ีวา่งท่ีเกิดจากภายในของรูปทรงดว้ยสีแดงท่ีปรากฏบนผิวภาย 
ใน ประกอบกบัรูปทรงท่ีมีลกัษณะบิดตวันั้น ช่วยท าใหเ้ห็นพื้นท่ีวา่งแสดงถึงความต่ืนกลวั ซ่อนเร้น
ไปดว้ยความเจ็บปวด  ซ่ึงท่ีวา่งในเชิงของความรู้สึกท่ีผสมผสานกบัท่ีวา่งท่ีปรากฏต่อสายตาน้ี เป็น
การสร้างท่ีวา่งจากความงามทางทศันธาตุ ส่งผลท าให้ผูค้นมีเวลานึกคิดต่อส่ิงท่ีประสบในชีวิต โดย 
เป็นส่ิงท่ีดีท่ีจะช่วยท าใหผู้ค้นมองเห็นทศันคติท่ีดีทางพุทธศาสนาไดอ้ยา่งลึกซ้ึง  
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ภาพท่ี 3  ภาพจากการสังเกตและศึกษาซากวตัถุทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4  ภาพจากการสังเกตและศึกษาซากวตัถุทางสังคม 
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         ภาพท่ี 5  ภาพแสดงลกัษณะส าคญัของเทคนิคประดบักระจกแบบประเพณีไทย   
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         ภาพท่ี 6  ภาพแสดงลกัษณะส าคญัของเทคนิคประดบักระจกแบบประเพณีไทย  
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 ภาพท่ี 7  ภาพแสดงการหาความเป็นไปไดข้องผลงานดว้ยการท าภาพร่าง  
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 ภาพท่ี 8  ภาพแสดงการหาความเป็นไปไดข้องผลงานดว้ยการท าภาพร่าง 
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 ภาพท่ี 9  ภาพแสดงการหาความเป็นไปไดข้องผลงานดว้ยการท าภาพร่าง 
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ภาพท่ี 10  ภาพแสดงการหาความเป็นไปไดข้องผลงานดว้ยการท าภาพร่าง 
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ภาพท่ี 11  ภาพแสดงการหาความเป็นไปไดข้องผลงานดว้ยการท าภาพร่าง 
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ภาพท่ี 12  ภาพแสดงการหาความเป็นไปไดข้องผลงานดว้ยการท าภาพร่าง 

 

 



47 

 

 

 
 

       
         

        ภาพท่ี 13, 14  ภาพแสดงการขนยา้ยซากวตัถุเพื่อน ามาสร้างผลงานวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 15  ภาพแสดงขั้นตอนด าเนินการขนยา้ยซากวตัถุมายงัสถานท่ีปฏิบติังาน 

 

 

 

ภาพท่ี 16  ภาพแสดงขั้นตอนด าเนินการขนยา้ยซากวตัถุมายงัสถานท่ีปฏิบติังาน 
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               ภาพท่ี 17  ภาพขั้นตอนการท าความสะอาดขดัสีผิวซากรถ 

 

 
 

    ภาพท่ี 18  ภาพขั้นตอนการตดักระจกเพื่อน ามาใชส้ร้างสรรค ์
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 ภาพท่ี 19, 20, 21  ภาพแสดงกระบวนการของงานประดบักระจกลงบนผวิภายนอก 
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ภาพท่ี 22, 23, 24  ภาพแสดงกระบวนการของงานประดบักระจกลงบนผวิภายนอก 
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 ภาพท่ี 25, 26, 27  ภาพแสดงกระบวนการของการท าสีลงบนผวิภายในของวตัถุ 
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บทที ่4 

การด าเนินการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

 ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ศิลปะในหัวขอ้ เทคนิคประดบักระจกบนรูปทรงท่ีแปร 
เปล่ียนน้ี  ไดแ้สดงการสร้างสรรคท์ั้งเชิงศิลปะและเชิงเน้ือหาสาระ ท่ีแสดงออกถึงความงามท่ีมา
จากความอปัลกัษณ์ โดยสร้างสรรคจ์ากซากวตัถุท่ีแสดงออกถึงความแปรเปล่ียน อนัเป็นผลมาจาก
ความไม่เท่ียงแทข้องทุกสรรพส่ิง  เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงไปถึงความแปรเปล่ียนของชีวิตมนุษย์
เป็นส าคญั ซ่ึงผลงานวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้ได้มีการทดลองและพฒันาในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่
ระยะเร่ิมตน้มาจนถึงระยะการสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ ในการท างานสร้างสรรค์คร้ังน้ี ขา้พเจา้ได้
แบ่งระยะของการพฒันาผลงาน รวมไปถึงการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนตามล าดบั ไดด้งัน้ี 

การสร้างสรรค์และการพฒันาผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที ่1 

การสร้างสรรค์ผลงานในระยะเร่ิมแรกน้ี ขา้พเจา้ได้ก าหนดความโคลงความคิดของการ
สร้างสรรค์ไวว้่า ตอ้งการคน้หาความเป็นไปไดข้องการทดลองสร้างสรรค ์เพื่อหาความลงตวัของ
ผลงานท่ีทดลองจากการประดับกระจก ลงบนวตัถุ ท่ีเป็นเคร่ืองอ านวยความสะดวกท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัชีวิตมนุษย ์เช่น หมอ้หุงขา้ว รถเข็นเด็ก และโถส้วม เป็นตน้ ผลงานระยะน้ีไดค้น้หา
จากความสนใจในการทดลองประดับกระจกลงบนส่ิงท่ีไม่เคยมีการประดับมาก่อน เน้นการ
น าเสนอในมุมมองท่ีตอ้งการสร้างความขดัแยง้ ระหว่างวตัถุท่ีน ามาทดลองสร้างสรรค์กบัเทคนิค
ประดบักระจกเพียงอยา่งเดียว  โดยขั้นตอนน้ี ขา้พเจา้ไดส้ร้างความคาดหวงัไวว้า่  ตอ้งการหาความ
แปลกใหม่ให้กบัผลงานเพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ โดยเร่ิมตน้จากการศึกษาวตัถุท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกบัสังขารในเร่ืองของวิถีชีวิตของมนุษย ์ภายใตก้ารสร้างสรรค์ท่ีมิไดไ้ตร่ตรองมาก 
ทั้งน้ี เพื่อลดความตึงเครียดในระหวา่งการท างาน  

ปัญหาส าคญัท่ีเกิดข้ึนในระยะน้ี คือ ผลงานท่ีออกมาในแต่ละคร้ังท่ีทดลองนั้น มีผลลพัธ์ท่ี
ปรากฏผลทางความรู้สึกนอ้ยเกินไป โดยผลงานไม่ปรากฏความหมายท่ีสะเทือนใจ ซ่ึงเน้ือหาสาระ
ท่ีปรากฏในวตัถุท่ีน ามาทดลองประดบันั้น ยงัไม่มีความชดัเจนท่ีจะมุ่งเนน้ในการน าเสนอผลงานใน
ลกัษณะท่ีท าให้คนตระหนกัถึงเร่ืองสังขารหรือความไม่เท่ียงแทไ้ด ้อีกทั้งผลงานท่ีทดลองนั้นยงั
ขาดอารมณ์ ความรู้สึกในภาพรวมอยู่มากพอสมควร ซ่ึงเป็นผลมาจากเจตนาของทศันคติในการ
สร้างสรรคใ์นระยะน้ี ท่ีมุ่งเนน้เฉพาะการทดลองเพียงประเด็นเดียว   
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ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการสร้างสรรค์ระยะน้ี ขา้พเจา้เกิดการตระหนกัและไดน้ าขอ้ดี ขอ้เสีย 
น าไปแกไ้ขปรับปรุงเพื่อคน้หาความลงตวัในผลงาน จนน าไปสู่การสร้างสรรคร์ะยะท่ี 2 ต่อไป 

การสร้างสรรค์และการพฒันาผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 

  การท างานสร้างสรรคช่์วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 น้ี ขา้พเจา้ไดก้  าหนดโคลงความคิดวา่  
ตอ้งการทดลองสร้างสรรค์ผลงานดว้ยเทคนิคประดบักระจกในรูปแบบท่ีแปลกใหม่มากข้ึน โดย
ทดลองประดับลงบนวตัถุท่ีเร่ิมมีการแปรสภาพไปตามธรรมชาติ ซ่ึงส่ิงท่ีข้าพเจ้าสนใจน ามา
สร้างสรรคน์ั้น ยงัคงเป็นวตัถุเคร่ืองใชอ้  านวยความสะดวกให้กบัมนุษยใ์นทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังขาร
เช่นเดิม แต่เพิ่มความเขม้ขน้ของวตัถุมากข้ึน ดว้ยการคน้หาวตัถุท่ีประสบกบัการแปรเปล่ียนสภาพ 
เช่น ช้ินส่วนบางส่วนของรถยนตท่ี์เป็นลกัษณะมีรอยยบัจากการชน เป็นตน้ การทดลองสร้างสรรค์
ในขั้นตอนน้ี เร่ิมแสดงความเขม้แข็งของการสร้างสรรค์มากข้ึน กล่าวคือ ผลงานเร่ิมมีเคา้โคลง
ความคิดและความเป็นมาของวตัถุท่ีมีความชดัเจนมากข้ึน โดยวตัถุท่ีน ามาสร้างสรรค์นั้นผา่นการ
แปรเปล่ียนสภาพจากเดิมเป็นรูปทรงในอีกแบบหน่ึงซ่ึงผิดไปจากเดิม ท าให้ผลงานเร่ิมเกิดความลง
ตวัมากข้ึน ทั้งเน้ือหาสาระของวตัถุและความหมายของการแสดงออกทางเทคนิค ท่ีมีความเช่ือมโยง
กนักบัวตัถุท่ีแสดงความหมายในเร่ืองสังขาร   

 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการสร้างสรรค์ผลงานในระยะน้ี มีหลากหลายประเด็น โดยประเด็น
หลกัเป็นปัญหาเร่ืองการให้ผลในเชิงทศันธาตุ ซ่ึงลกัษณะของผลงานยงัแสดงความเป็นการทดลอง
อยู่เช่นเดิม โดยผลงานยงัไม่สามารถแสดงออกถึงพลงัของการสร้างสรรค์เพื่อให้คนตระหนกัถึง
ความส าคญัของเน้ือหาได ้ดว้ยวตัถุท่ีน ามาประดบักระจกนั้น ยงัเป็นเพียงช้ินส่วนเล็กนอ้ยท่ีขาดแรง
ปะทะของรูปทรงและขาดการให้ผลทางสายตา  รวมถึงการให้ผลทางทศันธาตุยงัไม่ปรากฏความ
ชดัเจนของกระจกท่ีประกอบตวักนัข้ึน จนเป็นทศันธาตุท่ีแสดงออกไดอ้ยา่งสมบูรณ์   

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่อการท างานสร้างสรรคใ์นระยะน้ี ขา้พเจา้ไดศึ้กษาและท าความเขา้ใจ เพื่อ
น าปัญหาท่ีเกิดข้ึน ไปแกไ้ขและพฒันากระบวนการท างาน รวมถึงทดลองสร้างผลงานอยา่งจริงจงั
มากข้ึน เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ต่อไป  

 การสร้างสรรค์และการพฒันาผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะที่ 3 

 การท างานสร้างสรรค์ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 3 น้ี ข้าพเจ้าได้ทดลองสร้างสรรค์
ผลงานในลกัษณะใหม่ๆ โดยน าปัญหาในประเด็นต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากการสร้างสรรคผ์ลงานในระยะ
ท่ีผ่านมา  มาทบทวนแก้ไขปัญหาและค้นหาส่ิงท่ีน ามาประดับให้มีความแปลกใหม่มากยิ่งข้ึน  
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เพื่อให้เกิดความลงตวัของผลงานและสามารถน าไปสู่การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์  การทดลอง
สร้างสรรคใ์นคร้ังน้ี ขา้พเจา้ไดต้ระหนกัและให้ความส าคญัในเร่ืองพลงัของรูปทรง รวมไปถึงแรง
ปะทะทางทศันธาตุท่ีสามารถท าให้ผูค้นเกิดความตระหนกัในเน้ือหาสาระ ท่ีแสดงออกถึงเร่ืองของ
สังขารและความไม่เท่ียงแทใ้ห้ได ้ รวมทั้งมุ่งเนน้แสดงออกถึงความสะเทือนใจของรูปทรงท่ีน ามา
สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคประดับกระจกแบบประเพณีไทย จึงได้น าวตัถุท่ีแสดงออกถึงท่ีมาของ
รูปทรง จากการทดลองสร้างสรรค์ในช่วงระยะท่ี 2 ท่ีไดน้ าช้ินส่วนบางช้ินของซากรถยนต์ท่ีผ่าน
การแปรเปล่ียนสภาพมาสร้างเป็นผลงาน  ผลงานในระยะน้ีเกิดความน่าสนใจและมีความแปลก
ใหม่อยู่มากพอสมควร  จึงท าให้ขา้พเจา้เกิดความคิดท่ีจะทดลองน าซากรถท่ีประสบอุบติัเหตุท่ีมี
ขนาดพอดี  และเพียงพอต่อการสร้างสรรคผ์ลงานในเชิงของการทดลอง รวมถึงเนน้การแสดงออก
ถึงพลงัและแรงปะทะของรูปทรงให้มากข้ึน เพื่อชกัน าผูค้นให้เกิดการทบทวนถึงความเป็นมาของ
วตัถุท่ีถูกประดบัปรุงแต่งดว้ยการประดบักระจก 

 การท างานสร้างสรรคใ์นระยะน้ี  ขา้พเจา้ไดต้ดัสินใจคน้หาวตัถุท่ีแสดงความหมายในเร่ือง
สังขารและความไม่เท่ียงแท ้ ดว้ยการน าซากรถท่ีประสบอุบติัเหตุท่ีมีแรงปะทะทางทศันธาตุ มา
สร้างสรรค์เป็นผลงานท่ีเน้นแสดงออกในเร่ืองพลงัของรูปทรง รวมถึงผลงานสามารถแสดงความ
เป็นซากท่ีน่าสะพรึงกลวัไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงการสร้างสรรคใ์นระยะน้ี ไดเ้นน้ลกัษณะการท างานท่ีไม่
เป็นการทดลองมากเกินไป แต่เน้นพลงัการแสดงออกของเทคนิคและความเป็นศิลปะให้เทียบเท่า
ผลงานวิทยานิพนธ์  โดยส่ิงท่ีขา้พเจา้ไดท้ดลองในระยะน้ี  เร่ิมตน้จากการคน้หาซากรถท่ีประสบ
อุบติัเหตุอยา่งรุนแรง ท าใหไ้ดค้น้พบพลงับางอยา่งท่ีปรากฏอยูใ่นซากรถท่ีสนใจ คือ ความสะเทือน
อารมณ์ของวตัถุ  ขา้พเจา้คิดว่าน่าจะเป็นส่วนส าคญัท่ีสุดของผลงาน ในการพฒันาเพื่อน าไปสู่การ
สร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ จึงได้ทดลองเปล่ียนความเคยชินของการแสดงออกท่ีดูเบาบาง เป็นการ
แสดงออกท่ีมีพลงัมากข้ึน ดว้ยวธีิการเปล่ียนแปลงรูปลกัษณ์ของรูปทรงท่ีอปัลกัษณ์ดว้ยการประดบั
กระจกลงบนผิวของซากรถในปริมาณท่ีมากข้ึน เพื่อแสดงการห่อหุ้มรูปทรงของซากวตัถุ ซ่ึง
ผลลพัธ์ออกมามีผลต่อการรับรู้ทางความรู้สึกเป็นอยา่งมาก  

 พลงัจากการสร้างสรรคผ์ลงานในระยะน้ี  ขา้พเจา้ไดท้ดลองก าลงักายของตนเองวา่มีมาก
นอ้ยแค่ไหนในการประดบักระจกลงบนซากรถ เพื่อห่อหุ้มรูปลกัษณ์ภายนอกของวตัถุข้ึนมาใหม่ 
จนพบวา่สมาธิท่ีเกิดจากการประดบักระจก ไดป้ระติดรอยต่อของกระจกแต่ละช้ินและสร้างการก่อ
ตวัของรูปทรงเล็กๆของสามเหล่ียมและเส้นไดอ้ยา่งมีพลงั ท าให้เกิดจินตภาพไปถึงผลงานในช่วง
วิทยานิพนธ์ท่ีควรเพิ่มความเขม้ขน้ของผลงานข้ึนตามล าดบั ซ่ึงกระบวนการท างานสร้างสรรค์
ในช่วงน้ี ไดมี้การทดลองประดบักระจกลงบนผิวภายนอกของซากรถในลกัษณะดน้สดเพียงอยา่ง
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เดียวดว้ยลกัษณะท่ีมีอิสระมากข้ึน โดยปราศจากภาพร่างเป็นส่ิงก าหนดทิศทางของผลงาน แต่ยงัคง
ความเป็นประเพณีของการประดบักระจก คือการใช้สามเหล่ียมและเส้นเป็นส่วนส าคญัในการ
แสดงออก โดยมีการทดลองทุบกระจกให้แตกก่อนน าไปประดบัลงบนพื้นผิวในบางส่วน การ
ทดลองทางเทคนิคในแบบต่างๆ ท าให้การท างานในระยะน้ีมีความผอ่นคลายกวา่ระยะการท างาน
ก่อนหนา้มากข้ึน 

  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการทดลองสร้างสรรค์ผลงานในระยะน้ี ข้าพเจ้าพบปัญหาส าคญัท่ี
ปรากฏหลายประเด็น ทั้งเร่ืองความลงตวัของรูปทรงท่ีลกัษณะบิดเบ้ียวจากการปะทะ และปัญหาท่ี
เกิดจากเทคนิคประดบักระจกท่ีจดัการกบัผิวของวตัถุไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร ซ่ึงตอ้งอาศยัประสบการณ์
การท างานท่ีเพิ่มข้ึนมากกว่าน้ี ประกอบกับผลงานไม่มีการสร้างภาพร่างท่ีชัดเจนในการสร้าง
ภาพรวมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของผลงาน ปัญหาในส่วนน้ีมีความส าคญัอย่างยิ่งท่ีสามารถช่วย
ก าหนดทิศทางของการประดบั ว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด โดยปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ
ท างานในระยะน้ี  ขา้พเจา้ไดส้ังเกตพร้อมทั้งท าการทบทวนทางความคิดต่อปัญหาทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน  
เพื่อพฒันาผลงานใหน้ าไปสู่วทิยานิพนธ์ต่อไป 

การสร้างสรรค์และการพฒันาผลงานในช่วงวทิยานิพนธ์   

 การสร้างสรรคผ์ลงานในช่วงวทิยานิพนธ์น้ี ขา้พเจา้ไดก้  าหนดระบบของการท างานไวอ้ยา่ง
ชดัเจนเป็นรูปธรรม โดยขา้พเจา้ไดว้างขั้นตอนต่างๆของการด าเนินงานไวอ้ยา่งมีระบบแบบแผนให้
มากท่ีสุด  ซ่ึงกระบวนการทั้งหมดมีการเร่ิมตน้สืบเน่ืองมาจากผลการทดลองสร้างสรรคผ์ลงานก่อน
วทิยานิพนธ์ในระยะท่ี 3 และเป็นการพฒันาผลงานจากวตัถุท่ีแสดงความอปัลกัษณ์ทั้งทางรูปลกัษณ์
และทางความรู้สึก เพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิของการสร้างสรรคม์ากข้ึนกวา่เดิม ทั้งน้ี มีจุดประสงคเ์พื่อ
ตอ้งการสร้างสรรคผ์ลงานจากรูปทรงท่ีแสดงออกซ่ึงความสะเทือนใจ สะเทือนอารมณ์ และแสดง
การตระหนกัถึงความเป็นสังขารของชีวิตมนุษยท่ี์ตอ้งเผชิญสภาวะความทุกข์อยา่งรุนแรง  อนัสืบ
เน่ืองมาจากความไม่เท่ียงแทต้ามกฎไตรลกัษณ์  การท างานในช่วงน้ี ตอ้งอาศยัการคน้หาท่ีตอ้งใช้
ความความพยายาม และให้ความส าคญัในรายละเอียดของรูปทรงเป็นอย่างมาก ต่อการหาความ
เป็นไปไดข้องรูปทรงท่ีให้ผลเชิงทศันะธาตุ อีกทั้งตอ้งมีแรงปะทะในตวัวตัถุผสมผสานกนัอยู่ดว้ย   
ซ่ึงขา้พเจา้ไดก้ าหนดขอบเขตของการคน้หาวตัถุ ใหมี้ลกัษณะเป็นไปตามเน้ือหาสาระท่ีน าเสนอ ใน
สามลกัษณะท่ีส าคญั คือ ขอบเขตของการคน้หารูปทรงของซากวตัถุ ขอบเขตของการใช้เทคนิค
ประดบักระจก และขอบเขตของการท าภาพร่างวทิยานิพนธ์  
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 ขอบเขตต่างๆท่ีข้าพเจ้าได้ก าหนดกระบวนการท างาน เป็นการค้นหาความลงตัวใน
ภาพรวมของผลงาน เพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานด าเนินเป็นไปตามจุดประสงค์ท่ีไดก้  าหนดไว ้ 
โดยระยะเร่ิมตน้ ขา้พเจา้ไดด้ าเนินการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์แบบค่อยเป็นค่อยไป และไดท้  าการ
คน้หารูปทรงท่ีแสดงออกถึงพลงั แรงปะทะต่อการรับรู้ทางสายตาท่ีมีขนาดใหญ่กว่าสัดส่วนของ
มนุษย ์ อีกทั้งตอ้งเป็นรูปทรงท่ีผา่นการประสบอุบติัเหตุอยา่งรุนแรง จนรูปทรงไม่เหลือความเป็น
วตัถุ และสามารถแสดงออกถึงเร่ืองความตายได้อย่างชัดเจน ทั้งน้ี เพื่อผลลพัธ์ทางความรู้สึกท่ี
สะเทือนใจต่อวตัถุท่ีผา่นการประสบอุบติัเหตุจริง ในการอธิบายถึงเน้ือหาสาระทางพระพุทธศาสนา 
ซ่ึงการก าหนดขอบเขตของการคน้หาวตัถุนั้น เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการท างานสร้างสรรค ์
เพื่อใหผ้ลงานตรงตามขอบเขตท่ีก าหนดไวใ้นเบ้ืองตน้  

 กระบวนการท างานในระยะเร่ิมตน้ของการประดบักระจกลงบนวตัถุซากรถนั้น ขา้พเจา้ได้
สร้างภาพร่างของผลงานเพื่อหาภาพรวมของการสร้างสรรค์ และมีการพฒันาภาพร่างวิทยานิพนธ์
ในหลากหลายรูปแบบ โดยน าภาพร่างท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหามาขยายผล พฒันาภาพร่างสู่ผลงานจริง  
ขอ้ดีของการสร้างภาพร่างท่ีชดัเจนนั้น ช่วยท าให้ลดปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนระหว่างการท างานไดม้าก
พอสมควร แต่ขณะเดียวกนั การทดลองท างานจริงก็ช่วยเสริมในบางส่วนท่ีขาดหายไปจากภาพร่าง 
เช่น อารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากการท างานจริง หรือ รายละเอียดท่ีภาพร่างไม่สามารถท าไดเ้ท่า
การทดลองท างานจริง เป็นตน้ ท าให้ภาพร่างมีบทบาทแค่เป็นส่วนช้ีน าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การ
ท างานด้วยกระบวนการจริงนั้น จึงเป็นส่วนส าคญัของการด าเนินงานสร้างสรรค์ ท่ีช่วยสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งความเรืองรองของเทคนิคประดบักระจกกบัความหดหู่ของซากรถไดดี้ท่ีสุด  

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระยะการสร้างวทิยานิพนธ์น้ี ขา้พเจา้ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ  

     1. ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการกบัวตัถุ การสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ช้ินน้ี ค่อนขา้งเกิด
ปัญหาพอสมควรเน่ืองด้วยวตัถุมีขนาดใหญ่จนควบคุมยาก และการด าเนินงานนั้นกระท าด้วย
ตนเองเพียงล าพงั เช่น การตดัส่วนเกินดว้ยการใช้เคร่ืองมือไม่เหมาะสมกบัการท างาน หรือ การ
เคล่ือนผลงานเพื่อประดบักระจกในส่วนอ่ืนท่ีท าดว้ยคนเดียวเพียงล าพงั ส่งผลท าให้เกิดอุบติัเหตุระ
ว่างการท างาน เป็นตน้ ปัญหาเหล่าน้ีท าให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้าออกไป ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีได้ก าหนดไวใ้นแต่ละช่วงของกระบวนการท างาน ฉะนั้น การด าเนินการสร้างสรรค์
ผลงานจากซากวตัถุท่ีมีขนาดใหญ่กวา่สัดส่วนของมนุษยน์ั้น ควรมีทีมงานหรือผูช่้วยในการท างาน 
เพราะอุบติัเหตุเป็นส่ิงท่ีไม่ควรเกิดข้ึนระหว่างการท างานในช่วงเวลาท่ีได้ก าหนดกรอบเวลาไว้
ชดัเจน  เน่ืองดว้ยจะท าให้การด าเนินการสร้างสรรคล่์าชา้ออกไปจนท าลายระบบของการวางแผน 
อีกทั้ งยงัส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนน้ี ข้าพเจ้าจึงได้ตระหนักใน
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ภายหลังท่ีต้องคอยเตือนสติมิให้ประมาทต่อการท างาน เพื่อสร้างระบบการจดัการท่ีดีของการ
สร้างสรรค ์ 

     2. ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากเทคนิคท่ีใช้ในการสร้างสรรค์  ขา้พเจา้ไดด้ าเนินการแกไ้ขและ
พฒันาจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการท างานในขั้นตอนต่างๆ ซ่ึงสามารถแบ่งอธิบายได ้ 2 ประเด็น 
คือ การพฒันาโคลงความคิดและการพฒันาทางเทคนิค 

         2.1 การพัฒนาโคลงความคิด ได้มีการพัฒนาด้วยการควบคุมทัศนคติของการ
สร้างสรรคใ์หเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพราะการควบคุมทศันคติเป็นการควบคุมความรู้สึกท่ีมีต่อ
ผลงาน และอาจส่งผลถึงการก าหนดลกัษณะต่างๆของการประดบักระจก วา่ควรเป็นไปในรูปแบบ
ใด  รวมถึงส่งผลไปสู่ความลงตวัของผลงานตามขอบเขตท่ีวางเอาไว ้โดยทศันคติท่ีส าคญั คือ การ
เปล่ียนแปลงรูปลกัษณ์ของซากรถท่ีสะเทือนใจ ให้เกิดความงามท่ีสะทอ้นเน้ือหาสาระและนยัยะ
ทางความคิดไดอ้ยา่งคมคาย  ซ่ึงตอ้งสร้างมโนภาพจากส่ิงท่ีอปัลกัษณ์ให้ปรากฏความงามท่ีสามารถ
เกิดข้ึนไดท้างสายตาและทางจิตใจ 

         ปัญหาในส่วนน้ี  เกิดจากความคิดของการสร้างสรรคท่ี์แตกออกไปหลายประเด็น จึง
ตอ้งเลือกประเด็นท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพียงประเด็นเดียวท่ีเอ้ือต่อรูปแบบการแสดงออกของเทคนิค ซ่ึง
ได้มีการสังเกตปัญหาและท าการแก้ไขควบคู่กนัไปโดยตลอด  จนสามารถก าหนดขอ้จ ากดัของ
เทคนิคใหต้รงตามอารมณ์ ความรู้สึกท่ีตอ้งการได ้

         2.2 การพฒันาทางเทคนิค ไดมี้การให้ความส าคญัในเร่ืองเอกลกัษณ์ของการประดบั 
ท่ีมีการเลือกใชอ้ตัลกัษณ์ของงานประดบักระจก แบบสามเหล่ียมและแบบเส้น รวมถึงการเพล่มุม
ของกระจกท่ีเล่ือนไหลไปตามทิศทางของรูปทรงอย่างเหมาะสม โดยได้ก าหนดควบคุมความ
ประณีตของเทคนิค ให้ออกมามีความรู้สึกท่ีตรงตามลกัษณะดั้งเดิมของงานประดบักระจกให้มาก
ท่ีสุด  เพื่อให้ผลงานด าเนินไปตามกรอบเป้าหมายท่ีวางไว ้ โดยตอ้งค านึงถึงการน าลกัษณะของ
ทศันธาตุท่ีปรากฏในงานประดบักระจกแบบประเพณีไทย มาประยุกต์ใช้และพฒันาเพื่อ ให้เกิด
ผลส าเร็จใหม้ากท่ีสุด ทั้งน้ี การควบคุมอตัลกัษณ์ของเทคนิคมีความส าคญั ท่ีจะช่วยสืบอารมณ์ความ
เป็นไทยใหป้รากฏอยูใ่นผลงาน และส่งผลท าใหป้ระเด็นการสร้างสรรคน์ั้นกวา้งออกไปมากข้ึน 

          ปัญหาในส่วนน้ี เกิดจากเวลาท่ีถูกก าหนดไวต้ายตวั ท าให้มีผลต่อการควบคุมคุณภาพ
ของเทคนิค เน่ืองจากการสร้างสรรคมี์ระยะเวลาจ ากดัและปริมาณของการประดบักระจกมีมาก จึง
แกไ้ขปัญหาดว้ยการสร้างผลงานให้มีภาพรวมมากท่ีสุด เพื่อลดความกดดนัท่ีเกิดข้ึนระหว่างการ
ท างานและเร่งท างานในส่วนท่ีเหลือ เพื่อรักษาเวลาของการท างานใหด้ าเนินไปอยา่งเรียบร้อย       
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          ภาพท่ี 28  ภาพผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 1 
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 ภาพท่ี 29  ภาพผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 2 
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 ภาพท่ี 30  ภาพผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 3 
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ภาพท่ี 31  ภาพผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 32  ภาพผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 33  ภาพผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 3  
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ภาพท่ี 34  ภาพผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 3  
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ภาพท่ี 35  ภาพผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 3  
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ภาพท่ี 36  ภาพผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 3  
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ภาพท่ี 37  ภาพผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 3  
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ภาพท่ี 38  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 39  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 40  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 41  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 42  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 43  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 44  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 45  ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์                                                                                                                                                          
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                   ภาพท่ี 46  ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ 
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บทที่ 5 

บทสรุป 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ศิลปะในหัวข้อ เทคนิคประดับกระจกบนรูปทรงท่ี
แปรเปล่ียน ได้แสดงออกถึงกระบวนการการพฒันาผลงานสร้างสรรค์ศิลปไทยร่วมสมยั ด้วย
เทคนิคประดบักระจกแบบประเพณีไทย ในรูปแบบของประติมากรรมส่ือผสม ทั้งเชิงเน้ือหาสาระ
และเชิงการใหผ้ลทางทศันศิลป์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  ซ่ึงเป็นผลงานสร้างสรรคใ์นอีกแนวทางหน่ึง ท่ีน าเอา
สัจจะท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของมนุษย์ มาถ่ายทอดแสดงออกถึงความงาม ความคิด อารมณ์ และ
ความรู้สึก เพื่อตอ้งการแสดงใหเ้ห็นถึงสามญัลกัษณะ อนัเป็นความจริงท่ีปรากฏให้เห็นอยูใ่นแต่ละ
ช่วงของชีวิต โดยผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินน้ีเป็นแนวทางท่ีสามารถน าผูค้นไปสู่หลกัความจริงทาง
พระพุทธศาสนาไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ดว้ยความคิดและรูปแบบของการสร้างสรรคท่ี์ขา้พเจา้ไดน้ าเสนอมาทั้งหมดน้ี คือส่วนหน่ึง
ของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปมหาบณัฑิต ซ่ึงตอ้งอาศยัระยะเวลาในการศึกษา ทดลอง 
คน้ควา้ และปฏิบติัอยา่งจริงจงัต่อเน่ือง จึงจะเห็นผลสัมฤทธ์ิของการสร้างสรรค ์โดยหวงัเป็นอยา่ง
ยิ่งวา่ การศึกษาคน้ควา้เพื่อการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ศิลปะในคร้ังน้ี ถึงแมจ้ะเป็นเพียงจุดเร่ิมตน้
ของการน าศิลปะประเพณี  มาพฒันารูปแบบและแนวความคิดของการสร้างสรรค์ ตามแบบแผน
และอุดมคติของบรมครูช่างข้ึนมาใหม่ในอีกรูปแบบหน่ึง แต่ในอนาคตน้ี หากมีโอกาสได้สร้าง
ผลงานเพื่อพฒันาความคิดตามเน้ือหาสาระและแนวทางท่ีไดท้ดลองวิจยัมา ให้เห็นผลส าเร็จตรง
ตามจุดประสงคต์ลอดจนพฒันาอย่างต่อเน่ือง  ผลงานวิจยัช้ินน้ีน่าจะเป็นวิถีทางหน่ึงในการพฒันา
สังคมและพฒันาจิตใจของมนุษยไ์ดอ้ยา่งเต็มท่ี  อีกทั้งเป็นการพฒันาศิลปะประเพณีของไทย ให้คง
อยูสื่บต่อไป  
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รายการอ้างอิง 

สารานุกรมเสรี, ความหมายของไตรลกัษณ์, (ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 18 พฤษภาคม 2560, เขา้ถึงได ้ 
จาก: https://th.wikipedia.org/wiki/ไตรลกัษณ์                 

อวชิชาสูตร ๑๙/๑, ความหมายของสติ, (ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, เขา้ถึงได ้     
จาก: http://www.nkgen.com/sti.htm                                                                                         

ราชบณัฑิตยสถาน, ความหมายของอายตนะ, (ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 5 พฤษภาคม 2560, เขา้ถึงได ้
จาก: dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/อายตนะ                              

ราชบณัฑิตยสถาน, ความหมายของโศกนาฏกรรม, (ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 18 พฤษภาคม 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก: dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/โศกนาฏกรรม                                                                         

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), ไตรลกัษณ์: พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพม์ูลนิธิพุทธ 
ธรรม, 2547), 3, 8, 10, 12.                                                                   
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รายละเอยีดผลงานการสร้างสรรค์             

ภาพผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะที ่1                                                                                                                                                                                                                                          

1. ผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 1                                                                                                                                
ช่ือผลงาน “สังขารหมายเลข 1”  เทคนิค ประดบักระจกลงบนหมอ้หุงขา้ว                                                                                                                                           
ขนาด 50 x 50 x 50 เซนติเมตร  พ.ศ. 2556                                                                                                                        
2. ผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 2                                                                                                                                
ช่ือผลงาน “สังขารหมายเลข 2”  เทคนิค ประดบักระจกลงบนโถส้วม                              
ขนาด 30 x 40 x 45  เซนติเมตร  พ.ศ. 2556                                                                                                                                       
3. ผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 1                                                                                                                                
ช่ือผลงาน  “สังขารหมายเลข 3”  เทคนิค ผสม                                                                                                                                         
ขนาด 50 x 50 x 220  เซนติเมตร  พ.ศ. 2556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ภาพผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะที ่2     

1. ผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 1                                                                                                                                        
ช่ือผลงาน “ความเปล่ียนแปลงของสังขาร 1”  เทคนิค ประดบักระจกลงบนช้ินส่วนรถยนต ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ขนาด 70 x 90 เซนติเมตร  พ.ศ. 2557                                                                                                                                                             
2. ผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 2                                                                                                                                        
ช่ือผลงาน “ความเปล่ียนแปลงของสังขาร 2”  เทคนิค ประดบักระจกลงบนช้ินส่วนรถยนต ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ขนาด 95 x 150 เซนติเมตร  พ.ศ. 2557      

ภาพผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะที ่3                                                                                                                                                                  

1. ผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 1                                                                                                                                        
ช่ือผลงาน “ความไม่เท่ียงของสังขาร”  เทคนิค ประดบักระจกลงบนซากรถยนต ์                                                                                                                                         
ขนาด 180 x 250 x 175 เซนติเมตร  พ.ศ. 2558                                                                                                                                              

ภาพผลงานวทิยานิพนธ์        

1. ผลงานวทิยานิพนธ์                                                                                                                                                                                                                           
ช่ือผลงาน “ชีวติหลงัความตาย”  เทคนิค ประดบักระจกลงบนซากหวัรถสิบลอ้                                                                                                             
ขนาด 200 x 280 x 255  เซนติเมตร พ.ศ. 2559-2560                                                                                                                                                                                                                                                              
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