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บทคัดย่อ 

 

"การเกิดใหม่ของระบบนิเวศจากขยะ" ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีลักษณะ

การน าเสนอในรูปแบบของจลนศิลป์ (Kinetic art) ขับเคลื่อนด้วยกลไกประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้

ภายในครัวเรือน เพ่ือให้ผู้ชมได้มีประสบการณ์ร่วมต่อสิ่งของต่างๆที่น ามาใช้เป็นวัสดุในการสร้าง

ผลงาน อันแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมผ่ านการเคลื่อนไหวของกลไก 

ในรูปแบบกึ่งนามธรรม สะท้อนถึงพฤติกรรมในการด ารงชีวิตของผู้คนในปัจจุบันผ่านทัศนะของ

ข้าพเจ้า และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานศิลปะจะสามารถกระตุ้นความตระหนักรู้ ความใส่ใจ และเห็น

คุณค่า ต่อสิ่งของเหลือใช้ที่มีอยู่รอบตัวในชีวิตประจ าวันของผู้ชมได้ไม่มากก็น้อย 
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Abstract 

 

“The reborn of ecosystem from waste” based on my willingness to create 

artwork through Kinetic Art. This artwork is driven by a mechanism that intentionally 

assembled of household waste items for making the audiences get familiar 

experience with them. In this way, the artwork is able to signify clearly about the 

concrete concept through the movement of a semi-abstract mechanism. 

Furthermore, it reflects the living behavior of modern people through my point of 

view. This artwork aims to stimulate the audiences about having an awareness of 

environmental degradation, including caring about and appreciation in waste items. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

ข้าพเจ้าขอน้อมร าลึกในพระคุณของบิดา มารดา ผู้ให้ก าเนิด และทุกๆคนที่คอยให้การ

สนับสนุน การอบรมสั่งสอน รวมถึงการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และเป็นก าลังใจแก่ข้าพเจ้า ทั้งด้าน

การศึกษา สร้างสรรค์งานศิลปะ และให้แนวทางในการใช้ชีวิตต่อข้าพเจ้าดั่งเช่นทุกวันนี้  

ขอขอบคุณ อาจารย์คงศักดิ์ กุลกลางดอน อาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ ที่คอยดูแลเอาใจใส่ 

ตลอดทั้งให้วิชาความรู้ และแนวคิดอันเป็นส่วนส าคัญต่อการกระตุ้นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

งานศิลปะ ผู้ที่ให้ค าสั่งสอน รวมถึงคอยแนะน าทั้งด้านความคิด และกระบวนการท างาน ก่อให้เกิด

ทักษะความรู้ความช านาญ มีประสบการณ์ทางสุนทรียศาสตร์ที่หลากหลาย กอปรทั้งคณาจารย์ทุกๆ

ท่านในภาควิชาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) ที่ให้วิชาความรู้ทางด้านทัศนศิลป์แก่ข้าพเจ้า น ามาสู่ผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษา และในการสร้างสรรค์ผลงานชุดศิลปนิพนธ์นี้ได้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

ช 

ค าน า 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารประกอบการท าศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอก 

สื่อผสม ปีการศึกษา 2560 ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการเขียนเพ่ืออธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการศึกษาค้นคว้า 

การคิดวิเคราะห์ การรวบรวมข้อมูลไปสู่การแสดงออกด้วยผลงานศิลปะ ตลอดจนการแก้ปัญหา 

และการพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการท าศิลปนิพนธ์เล่มนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อ

ผู้ที่สนใจ และสามารถน าไปเป็นแนวทางแก่ผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาจลศิลป์  (Kinetic art)  

ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในผลงานของตนเองต่อไป 
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บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันผู้คนต่างมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างรวดเร็ว 

นอกจากความสะดวกสบายที่ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆแล้ว ยังให้ความส าคัญกับเรื่องของ

รสนิยม กระแสของสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมาก ท าให้เกิดกลไกทางการตลาดที่เข้มข้น เช่น  

การแข่งขันกันเพ่ือผลิตสินค้าและบริการให้มีความก้าวหน้าล้ าสมัย มีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ส่งผลต่อความต้องการของผู้คนที่มักจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพ่ือให้เท่ าทันความก้าวหน้า

เหล่านั้น ซึ่งก่อให้เกิดให้เกิดสิ่งของที่ไม่เป็นที่ต้องการ “เหลือใช้” และกลายเป็น“ขยะ”ไปในที่สุด  

 สถานการณ์ “ขยะ” ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-2559) จากข้อมูล

สถานการณ์ขยะมูลฝอยที่ผ่านมา พบว่า แนวโน้มของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ 

มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นในทุกปี ทั้งนี้หากพิจารณาถึงอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของประเทศก็มีแนวโน้มที่

เพ่ิมมากข้ึน ทัง้นี้ในปี พ.ศ.2559 พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของประเทศไทย 27.06 ล้านตัน 

คิดเป็นอัตราการเกิดขยะมูลฝอยที่ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน โดยที่อัตราการเกิดขยะเพ่ิมปริมาณขึ้น

ทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง ทั้งยังเป็นปัจจัยส าคัญอันก่อให้เกิดมลพิษที่

ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของผู้คนในสังคม กล่าวคือท าให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคระบบทางเดิน

อาหาร โรคจากการติดเชื้อ โรคภูมิแพ้ รวมไปถึงโรคมะเร็ง เป็นต้น 

ขยะเป็นสาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นมลพิษของน้ า 

มลพิษของดิน และมลพิษของอากาศ เพราะขาดการเก็บรวบรวมและการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี ส่งผล

กระทบต่อโลกได้โดยตรง ยกตัวอย่างเช่น การเผาขยะในเมืองใหญ่ๆท าให้เกิดมลพิษในอากาศ 

เกิดแก๊สพิษต่างๆ และแก๊สเรือนกระจก เป็นผลท าให้เกิดภาวะโลกร้อน 
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ข้าพเจ้ารู้สึกตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา “ขยะ” ที่เกิดจาก “สิ่งของเหลือใช้” จึงเป็น

ที่มาของการน าเอาสิ่งของเหลือใช้ในครัวเรือน และสิ่งที่พบทั่วไปในชีวิตประจ าวันมาประยุกต์ใช้

ร่วมกับกระบวนทางศิลปะ เพ่ือให้เกิดการตระหนักรู้ถึงปัญหาเหล่านี้ ว่าเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวมากขึ้น 

ทุกวัน 

 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

1. เพ่ือศึกษาและสร้างสรรค์กลไกจลศิลป์ (Kinetic art) ที่ประยุกต์มาจากสิ่งของเหลือ

ใช้ภายในครัวเรือน และสิ่งที่พบทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ให้มีการเคลื่อนไหวในลักษณะกึ่งนามธรรม 

2. เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมในการด ารงชีวิตของผู้คน และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบัน 

 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

ปัจจุบันทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีล้ าสมัยถูกพัฒนาอย่างไร้ขีดจ ากัด 

แผนการตลาดที่ซับซ้อนกระตุ้นการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปของกระแสสังคมอันส่งผลต่อปริมาณ

สิ่งของเหลือใช้ที่เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ท่ามกลางปัญหาการจัดการของเสียที่ยังเป็นปัญหาใหญ่ของ

หลายประเทศ ก่อให้เกิดหลัก 3R อันได้แก่ Reduce (การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จ าเป็น

ลง ลดการก่อให้เกิดขยะ) Reuse (การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการน าสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ า) 

และ Recycle (การน าสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดิมไม่ได้แล้วหรือขยะ ไปจัดการด้วย

กระบวนการต่างๆแล้วแปรรูปเป็นสิ่งใหม่และน ามาใช้ใหม่) 

ข้าพเจ้าต้องการน าสิ่งของเหลือใช้ในครัวเรือนและสิ่งที่พบทั่วไปในชีวิตประจ าวัน

เหล่านั้นมาสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการทางจลนศิลป์ (Kinetic art) ควบคู่ไปกับหลัก 3R เพ่ือน าเสนอ

ทัศนะที่มีต่อสิ่งรอบตัวผ่านผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ของข้าพเจ้า 
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ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตด้านรูปแบบ – ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบจลนศิลป์ 

(Kinetic art) ในรูปแบบกึ่งนามธรรม โดยศึกษาความเป็นไปได้ของกลไกจากสิ่งของเหลือใช้ภายใน

ครัวเรือนและสิ่งที่พบทั่วไปในชีวิตประจ าวัน เช่น ขวดน้ าพลาสติก ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ 

มาท าให้เกิดการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่ างๆที่สามารถสื่อถึงลักษณะกึ่งนามธรรมบางอย่าง  

และท าซ้ าได้เรื่อยๆในรูปแบบเดิม 

ขอบเขตด้านรูปแบบ – ข้าพเจ้าเลือกกรณีศึกษา คือ ลักษณะกึ่งนามธรรมเชื่อมโยงกับ

การเคลื่อนไหวต่างๆที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การเจริญเติบโตของต้นไม้  การบาน

ของดอกไม้ การเคลื่อนของเครื่องจักรกลต่างๆ น ามาประกอบรวมกันเป็นกลไกที่ท าให้เกิดการ

เคลื่อนไหวในตัวผลงาน 

 

ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์ 

1. การศึกษาเชิงข้อมูล 

1.1 ศึกษารูปแบบผลงานจากศิลปินที่เกี่ยวข้อง 

1.2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขยะในครัวเรือน 

1.3 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ 

2. การศึกษาเชิงปฏิบัติ 

2.1 ออกแบบชิ้นงานและการประกอบสร้างของกลไกต่างๆ 

2.2 สร้างกลไกการขยับจากสิ่งของเหลือใช้ในครัวเรือน 

2.3 การสร้างโครงสร้างชิ้นงานขนาดใหญ่ 
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แหล่งข้อมูล 

1. แหล่งข้อมูลจากประสบการณ์ตรง 

1.1 จากประสบการณ์การใช้งานของเล่นกลไกมือหมุน 

1.2 จากการสังเกตและพิจารณาลักษณะกลไกมือหมุนที่ท าให้เกิดการเคลื่อนไหว 

1.3 จากประสบการณ์การทดลองท ากลไกมือหมุน 

2. แหล่งข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า 

2.1 เอกสารวิชาการทางหนังสือ 

2.1.1 หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ศิลปะ 

2.1.2 ประวัติและผลงานของศิลปินต่างประเทศ 

2.2 แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 2.2.1 บทความเก่ียวกับกลไก 

2.2.2 วิดีโอเกี่ยวกับผลงานรูปแบบจลนศิลป์ (Kinetic art) กลไก 

และการเคลื่อนไหว 

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 1. สิ่งของเหลือใช้ต่างๆในครัวเรือน เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก ของเล่นเด็ก จักรยาน

เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ท่อพีวีซี เป็นต้น 

 2. โครงสร้างชิ้นงาน เช่น ลวด แท่งเหล็ก ท่อเหล็ก ท่อพลาสติก และไม้ 

 3. อุปกรณ์เครื่องมือตัด เจาะ เชื่อม ติด ชิ้นงาน เช่น กรรไกร คัตเตอร์ คีม หัวแร้ง 

สว่าน ปืนกาว และตู้เชื่อมเหล็ก
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บทที่ 2 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

อิทธิพลของระบบนิเวศ 

โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในดาราจักรทางช้างเผือก 1มีลักษณะจ าเพาะทางกายภาพ 

ที่สามารถแยกแยะออกเป็น 3 ส่ วน  คือ  เปลือกโลก ส่ วนของ เหล ว และส่วนของแก๊ส  

ฐานกายภาพนี้เองเป็นที่อยู่อาศัยของพืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิต รวมเรียกว่า ระบบนิเวศ (Ecosystem) 

2โดยระบบนิเวศสามารถให้ค าจ ากัดความทางคณิตศาสตร์ในลักษณะของฟังก์ชัน (Function) 

ได้ว่า  “ระบบ คือ เซตของวัตถุทางกายภาพพร้อมทั้งความสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นระหว่างวัตถุ 

และสถานะต่างๆของวัตถุ” กล่าวคือ เมื่อมีวัตถุทางกายภาพมากกว่าสองสิ่ง สองสถานะขึ้นไป 

ในระบบนิเวศ สิ่งที่ปรากฏขึ้นคือ ‘ความสัมพันธ์’ นอกจากนั้นการใช้ค าว่า ‘เซต’ หมายความว่า

องค์ประกอบเหล่านั้นสามารถเชื่อมโยงระหว่างกันได้ ระบบมีความเป็นระบบโดยรวมได้ต่อเมื่อ

องค์ประกอบพ้ืนฐานทางกายภาพ  และสถานะมีความเชื่ อมโยงกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ ง 

(ผ่านการถ่ายทอดสสาร พลังงาน และข้อมูล) 

3ระบบนิเวศสามารถท าความเข้าใจในแง่โครงสร้างของระบบความสัมพันธ์ระหว่าง 

กลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏ และลักษณะการประกอบกันของระบบความสัมพันธ์ 

ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ระบบนิเวศต้องมีขอบเขตที่แน่นอนของอาณาบริเวณ 

จะมีขนาดเท่าใดก็ได้ เช่น บริเวณแอ่งน้ าเล็กๆ หรือบริเวณทะเลสาบขนาดใหญ่ ส าคัญที่ขอบเขต

                                                           
1หนังสือ “นิเวศวิทยา” แปลโดย กฤตยา รามโกมุท , สนพ.ชมรมเด็ก , 2550. 
2หนังสือ “นิเวศวิทยาระบบนิเวศ” โดย จิรากรณ์ คชเสนี, นันทนา คชเสนี, สนพ.แห่งจุฬาลงกรณ์-

มหาวิทยาลัย, 2552. 
3หนังสือ “ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม” โดย ผู้ชาวยศาสตราจารย์ ดร.จิตรี โพธิมามะกะ และคณะ, สนพ.-

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต , 2551. 
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ของอาณาบริเวณนั้นต้องมีลักษณะทางกายภาพที่เด่นชัดสามารถแยกออกจากขอบเขตของอาณา

บริเวณพ้ืนที่อ่ืนๆได้ เช่น ขอบเขตพ้ืนที่แยกจากกันอย่างเด่นชัดระหว่างบริเวณป่าดิบร้อนชื้นกับป่า

ผลัดใบเขตร้อน เป็นต้น นอกจากนั้นระบบนิเวศจะต้องประกอบด้วยสังคม หรือชุมชนสิ่งมีชีวิต

(Community) ซึ่งประกอบขึ้นจากกลุ่มประชากรพืช สัตว์ และมนุษย์ปรากฏอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพลักษณะต่างๆ เช่น สภาวะลมฟ้าอากาศ และลักษณะภูมิประเทศต่างๆ ทั้งยังรวมไปถึง

สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น (Man-made environment) ในลักษณะต่างๆด้วย 

โดยสิ่งที่ประกอบอยู่ในระบบนิเวศนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันตลอดเวลาในลักษณะของ

การมีกิจกรรมภาระหน้าที่ (Function) ระหว่างกันอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพ่ือการคงอยู่ได้ตามปกติของ

โครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆในระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศสามารถจ าแนกได้หลายลักษณะ โดยมากมักจ าแนกตามหลักเกณฑ์ทางด้าน

นิเวศวิทยา ซึ่งพิจารณาจากกระบวนการเคลื่อนย้ายหมุนเวียนของพลังงานและสารอาหารใน 

ระบบนิเวศ ดังนั้นจึงจ าแนกในระดับเบื้องต้นได้ 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ระบบนิเวศอิสระ (Isolated ecosystem) 

   พลังงานและสารอาหารจะหมุนเวียนอยู่เฉพาะภายในระบบ ระบบนิเวศลักษณะนี้

เป็นเพียงระบบนิเวศในทางทฤษฎีเท่านั้น ไม่ปรากฏอยู่ในสภาพธรรมชาติจริง 

2. ระบบนิเวศปิด (Closed ecosystem) 

มีการหมุนเวียนเฉพาะพลังงานระหว่างภายในกับภายนอกระบบ ส่วนสารอาหารต่างๆ

นั้นยังคงหมุนเวียนจ ากัดอยู่ เฉพาะภายในระบบนิเวศ ลักษณะนี้ไม่ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติ 

แตส่ามารถดัดแปลงระบบบางอย่างให้เป็นไปตามระบบนิเวศดังกล่าวนี้ได้ เช่น ในกรณีของอ่างหรือตู้

เลี้ยงปลา เป็นต้น 

3. ระบบนิเวศเปิด (Open ecosystem) 

ปรากฏอยู่ในธรรมชาติทั่วไป การหมุนเวียนของพลังงานและสารอาหารระหว่างภายใน

กับภายนอกระบบนิ เวศ เช่น การแผ่รั งสีพลังงานดวงอาทิตย์ สู่ พ้ืนผิว โลกผ่านพืชสี เขียว 
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ซึ่งจะสังเคราะห์พลังงานและสารอาหารผ่านสู่สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ การชะล้างพังทลายของดิน ก่อให้เกิดการ

เคลื่อนย้ายออกไปของธาตุอาหารสู่บริเวณพ้ืนที่อ่ืนๆ เป็นต้น 

ระบบนิเวศต่างๆจะมีองค์ประกอบส าคัญของระบบไม่แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ  

มีส่วนประกอบที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องระหว่างกัน 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1. องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต คือ ส่วนประกอบที่อยู่ในรูปของธาตุสารประกอบ และของ

ผสม รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น กลุ่มสารอินทรีย์ กลุ่มสารอนินทรีย์ ภาวะอุณหภูมิ และ

ความกดดัน เป็นต้น 

2. องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต คือ ส่วนประกอบที่มีชีวิต จ าแนกเป็นประเภทต่างๆ 

ตามลักษณะกิจกรรมหน้าที่ในระบบนิเวศ ดังนี้ 

2.1 ผู้ผลิต (Producer organism) ได้แก่ สิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์อาหาร

ขึ้นได้ด้วยตัวเอง หรือก็คือพืชสีเขียวนั่นเอง 

2.2 ผู้บริโภค (Consumer organism) ได้แก่ สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆที่ไม่สามารถ

สังเคราะห์อาหารขึ้นได้ด้วยตัวเอง แตบ่ริโภคอาหารเพื่อให้ได้รับสารอาหาร และพลังงานจากสิ่งมีชีวิต

อ่ืนๆอีกทอดหนึ่งในลักษณะระดับการกินอาหาร (Tropic level) ที่ต่อเนื่องกัน ดังนี้ 

2.2.1  ผู้บริโภคระดับปฐมภูมิ (Primary consumer) ได้แก่ สัตว์ที่กิน 

พืชเป็นอาหาร (Herbivores)  

2.2.2  ผู้บริโภคระดับทุติยภูมิ (Secondary consumer) ได้แก่ สัตว์ที่

กินเนื้อเป็นอาหาร (Carnivores) 

2.2.3  ผู้บริโภคระดับตติยภูมิ (Tertiary consumer) ได้แก่ สัตว์ที่กิน 

ทั้งพืชและสัตว์อ่ืนเป็นอาหาร (Omnivores) 
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2.3 ผู้ย่อยสลาย (Decomposer) ได้แก่ สิ่งมีชีวิตชั้นต่ าที่ไม่สามารถสังเคราะห์

อาหารขึ้นด้วยตนเอง จะกินอาหารจากซากสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ โดยผลิตเอนไซม์ออกมาสลายธาตุอาหาร

ต่างๆให้เป็นสารโมเลกุลเล็ก ซึ่งส่วนหนึ่งจะดูดซึมเป็นอาหาร และส่วนที่เหลือจะตกค้างอยู่ในดิน

กลายเป็นธาตุอาหารของพืชต่อไป 

ในสภาพตามปกติของระบบนิเวศนั้นส่วนประกอบต่างๆ มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของ

การมีกิจกรรมหน้าที่ร่วมกันตลอดเวลา น าไปสู่กระบวนการถ่ายทอด หมุนเวียนพลังงาน  

และสารอาหารในระบบ โดยมีเงื่อนไขว่าโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆ ต้องสามารถปรากฏ 

อยู่ในสภาพปกติเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานที่ส าคัญ เพ่ือน าไปสู่ภาวะสมดุลในระบบนิเวศ  

แม้ว่าระบบนิเวศนั้นจะมีความหลากหลายซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายใน

ระบบอยู่ตลอดเวลา (Dynamic equilibrium) ฉะนั้นภาวะสมดุลที่เกิดขึ้นจ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับ

เงื่อนไขอ่ืนๆร่วมด้วย ดังนี้ 

1. โครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆภายในระบบนิเวศต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ทั้งปริมาณ ชนิด และสัดส่วน ตลอดจนการกระจายตัวของส่วนประกอบต่างๆ 

2. กลไกการท างานของระบบที่คอยปรับให้โครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆใน

ระบบนิเวศอยู่ในระดับเหมาะสม ต้องท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักทั่วไปธรรมชาติ 

อาศัยกลไกการควบคุมและปรับตัวเองของธรรมชาติ (Self regulating system) ช่วยควบคุมจ านวน

ประชากรสัตว์ในธรรมชาติให้มีจ านวนที่เหมาะสม 

ทั้งนี้หากระบบนิเวศด าเนินไปอย่างสมดุลตามเงื่อนไขถือว่าระบบนั้นเป็นระบบนิเวศ 

ที่มีความสมบูรณ์ เนื่องจากเกิดความสมดุลในระบบ หากเกิดการสูญเสียความสมดุลในระบบนิเวศ 

ที่มีสาเหตุจากตัวธรรมชาติ เอง องค์ประกอบของระบบนิเวศจะสามารถซ่อมแซมตนเองได้ 

ตามธรรมชาติ แต่ถ้าการเสียความสมดุลเกิดจากมนุษย์จะแก้ไขได้ยากมาก 
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เมื่อมนุษย์เพ่ิมจ านวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว การใช้ทรัพยากรจะปรับเพ่ิมขึ้นตามจ านวน 

ประชากรไปด้วย การพัฒนาเทคโนโลยีส่งผลให้ระบบนิเวศถูกท าลายหรือเกิดการเปลี่ยนแปลง  

ท าให้ความมั่นคงของระบบนิ เวศลดลง การแพร่กระจายของสารพิษทั้ งจากการเกษตร  

และอุตสาหกรรม สู่สิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดสารพิษสะสมในสิ่งมีชีวิต หากผลกระทบมีผลเพียงเล็กน้อย

ระบบนิเวศสามารถปรับตัวให้เข้าสู่สมดุลได้ แต่หากผลกระทบนั้นรุนแรงเกินกว่าระบบจะปรับตัว 

ให้เข้าสู่สมดุลใหม่ได้ ระบบทั้งหมดจะต้องแตกสลายลง การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆต้องพิจารณา  

อย่างรอบคอบถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

การกระท าของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมมีผลต่อเนื่องสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

ในระบบ ซึ่ งผลสุดท้ ายก็จะส่ งผลต่อตั วมนุษย์ เอง  ดั งนั้ นการ พัฒนาหากจ า เป็นต้อง ใช้

ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเป็นวัตถุดิบ ต้องค านึงถึงปัญหาการเสียสมดุลทางระบบนิเวศด้วย เพ่ือไม่ให้

การพัฒนานั้นสร้างปัญหาต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งไม่ท าให้เกิดปัญหามลพิษ

สิ่งแวดล้อมและการขาดแคลนทรัพยากรในอนาคต 

ปัจจุบันความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกแห่งในโลก แตกต่างกันเพียง

ความรุนแรงขอปัญหาที่ต่างกันไปตามการพัฒนาความหนาแน่นของชุมชนและอุตสาหกรรม ปัญหา

ยังคงอยู่โดยไม่ได้รับการแก้ไข ความเสื่อมโทรมนี้จะค่อยๆส่งผลกระทบถึงชีวิตความเป็นอยู่สุขอนามัย

ของมนุษย์สัตว์และพืชตลอดจนการอยู่รอดของมนุษย์ในระยะยาว โดยปกตินั้นการเปลี่ยนแปลงของ

สิ่งแวดล้อมมักจะเป็นไปหรือเกิดขึ้นอย่างช้าๆเมื่อสะสมตัวมากขึ้นๆ ก็จะถึงจุดวิกฤต ทั้ งนี้ความเสื่อม

โทรมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  

1. ความร่อยหรอหรือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในรูปของการมีอยู่หรือหมดไป

(Resource depletion) หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติมีปริมาณลดลงเรื่อยๆและอาจหมดไปในที่สุด

อันเนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ 

2. ภาวะมลพิษ (Pollution) หมายถึง มีสิ่งแปลกปลอมเจือปนอยู่ในสิ่งแวดล้อมถึงระดับที่

อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ นอกจากนั้นยังเป็นอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อ

ความสมบูรณ์ของทรัพยากรและระบบนิเวศ 
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อาจกล่าวได้ว่าสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มี 6 ประการ ดังนี้ 

1. ความไม่สมดุลของประชากร (Population imbalances) จ านวนประชากรมากเกินไป 

เกินกว่าสมรรถนะสูงสุดที่ระบบในสิ่งแวดล้อมจะรองรับได้ (Optimal carrying capacity) 

2. สมรรถนะการรองรับได้ในเมือง (Urban carrying capacity) เมืองที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้ความหนาแน่นของประชากรเพ่ิมขึ้นเกิดการเพ่ิมขึ้นของที่พักอาศัย

ในแนวดิ่ง หากขาดการวางผังเมืองที่ดีจะเกิดความแออัดส่งผลต่อปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอย 

หรือขยะครัวเรือน 

3. ความไม่เสมอภาคทางทรัพยากร (Resource disparity) เช่น ประชากรในทวีปยุโรปและ

ทวีปอเมริกามีอัตราการใช้ทรัพยากร หรือบริโภคทรัพยากรสูงกว่าประชากรในประเทศที่ก าลังพัฒนา

หลายเท่า นอกจากนี้ประเทศพัฒนาแล้วรับซื้อวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติจากประเทศก าลัง

พัฒนา น ามาแปรรูปเป็นสินค้าส าเร็จรูปส่งกลับมาขายประเทศที่ก าลังพัฒนาในราคาที่สูงมากใน

ขณะที่ประเทศเหล่านี้ก าลังขาดแคลน ดังนั้นการกระจายตัวของทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมกัน ส่งผลให้

เกิดปัญหาในทางอ้อมจากความไม่เสมอภาคของทรัพยากร  

4. ผลที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม (Consequences of misapplied 

technology) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มนุษย์น ามาช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีส่วนช่วยเร่ง

ให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติเพราะกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมต้องการวัตถุดิบเป็น

จ านวนมากสามารถสร้างผลผลิตออกมาได้อย่างรวดเร็วเพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์ การใช้

เทคโนโลยีในปริมาณที่ไม่เหมาะสมมีส่วนท าให้เกิดมลพิษ การท าลายทรัพยากรธรรมชาติเป็นจ านวน

มาก และในเวลาอันรวดเร็ว  

5. การรบกวนทรัพยากรที่มีอยู่ (Interruption of supply) การใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการเข้าไปรบกวนทรัพยากรธรรมชาติที่มี ระบบนิเวศจะพยายามปรับตัวเข้าสู่

การสมดุลใหม่ หากเกิดการรบกวนที่รุนแรงและยาวนาน การปรับตัวเพ่ือกลับคืนสู่ภาวะสมดุลครั้ง

ใหมก่็อาจสลายไปได้ ท าให้ระบบนิเวศเสียสมดุล ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตามมา  
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6. การขาดการศึกษาถึงผลกระทบของการใช้สิ่งใหม่ๆ วิทยาการก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วการ

น าสิ่งใหม่ๆมาใช้ทดแทนสิ่งของที่มีอยู่เดิม ให้ความสะดวกรวดเร็วบางอย่างอาจจะประหยัด และราคา

ถูกกว่า เช่น การน าพลาสติกมาใช้เป็นถุงใส่ของ แม้แต่ใส่อาหาร ซึ่งพลาสติกย่อยสลายยากและมีการ

ติดค้างตามท่อระบายน้ าท าให้ เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง ดังนั้นการขาดความระมัดระวังในการ 

น าสิ่งใหม่มาใช้ เพ่ือความสะดวกสะดวกสบาย โดยขาดการศึกษาให้แน่ชัดเสียก่อนว่าสิ่งเหล่านั้นจะ

เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมอย่างไรจึงเป็นอันตรายที่ผู้คนอาจคาดไม่ถึง 

 

อิทธิพลของขยะและสิ่งของเหลือใช้ในครัวเรือน 

ในปัจจุบันพบว่ายิ่งเทคโนโลยีถูกพัฒนามากขึ้นเท่าไหร่ ราคาของความก้าวหน้าก็ยิ่งเพ่ิมขึ้น

เท่าทวี เพราะต้องแลกมาด้วยทรัพยากรปริมาณมาก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่

เคย เมื่อสมดุลธรรมชาติถูกท าลายและลดลงเรื่อยๆ ภาวะที่ขาดสมดุลประกอบกับผลที่ตามมาจาก

เทคโนโลยีที่ก้าวไกลส่งผลเสียเป็นมลพิษมากมายตามมา  

เมื่อสิ่งแวดล้อมเต็มไปด้วยของเสียจนเกิดเป็นมลพิษ(ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ได้ให้ค านิยามว่า“มลพิษหมายความว่าของเสียวัตถุอันตราย

และมลพิษอ่ืนๆรวมทั้งกากตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้นที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษ

หรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้”) ภาวะระบบนิเวศที่เคยสมบูรณ์จึงไม่

สมบูรณ์อีกต่อไป ดังนั้นระบบนิเวศเข้าสู่ภาวะมลพิษซึ่งเป็นสภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือ

ปนเปื้อนโดยมลพิษ ท าให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศเสื่อมลง  

กระบวนการเกิดมลพิษมีแหล่งที่ส าคญัของมลพิษในสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

1. เมืองชุมชน กล่าวคือ เมือง ชุมชนเป็นระบบที่มีประชากรหนาแน่นกว่าระบบอ่ืน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองหลวง มลพิษจากเมือง ชุมชนได้แก่ขยะมูลฝอยมลพิษทางน้ ามลพิษทางอากาศ 

เป็นต้น 

2. อุตสาหกรรม กล่าวคือ การแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลผลิต (Products) ที่สามารถใช้

ประโยชน์ได้ซึ่งกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบด้วยเทคโนโลยีก่อให้เกิดของเสีย (Waste)  
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และมลพิษ (Pollution) ทั้งสารเคมีที่มีพิษ โลหะหนัก สารฆ่าแมลง ต่างก่อให้เกิดมลพิษทั้งในรูปของ

น้ า เสียอากาศเสียเสียงรบกวนหมอกควันฝุ่นละอองความสั่นสะเทือนความร้อน  เป็นต้น  

(อย่างไรก็ตามการเกิดมลพิษจากอุตสาหกรรมจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับชนิดประเภทก าลังการผลิต

ความถี่ในการผลิตของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต) 

 

3. การพัฒนาพลังงาน สามารถสร้างมลพิษที่มีความรุนแรงอันตรายแตกต่างกันออกไป

โดยทั่วไปแล้วตัวพลังงานที่ได้รับจากกระบวนการผลิตนั้นไม่ก่อให้เกิดปัญหาแต่อย่างใด แต่ของเหลือ

หรือกากที่เหลือควันฝุ่น ก๊าซ ความร้อนความสั่นสะเทือน ส่งผลให้เกิดเป็นมลพิษในสิ่งแวดล้อมได้ 

แหล่งท่องเที่ยวต่างๆนั้นหลีกเลี่ ยงไม่ ได้ที่จะมีการเข้ าชมของนักท่องเที่ยว  จ า เป็นต้องมี 

การสร้างที่พักอาศัย การคมนาคม และการสื่อสารก่อให้เกิดมลพิษที่หลากหลาย เช่น  น้ าเสีย  

ฝุ่นละออง ขยะมูลฝอย ซึ่งปริมาณของขยะมูลฝอยในประเทศไทยนั้นสามารถแสดงตามตารางด้านล่าง 

(ตาราง1.1)4 ได้ดังนี้ 

 

 

 

                                                           
4 ตาราง1.1, หนังสือ “เขียวสยาม” โดย สนพ.สยามพิวรรธน,์ 2557. 

เมืองท่องเที่ยว ปริมาณขยะ (กิโลกรัม/คน/วัน) 

พัทยา จังหวัดชลบุรี 2.6 

ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 5.0 

ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 1.7 

เมืองอุตสาหกรรม ปริมาณขยะ (กิโลกรัม/คน/วัน) 

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 4.3 

อ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 3.4 

มาบตาพุด จังหวัดระยอง 3.2 

แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 2.8 
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ตาราง1.1 (ต่อ) 

 

อัตราการผลิตมูลฝอยของประเทศไทยที่จ าแนกตามแหล่งก าเนิดสามารถแสดง (ตาราง 1.2)5 ได้ดังนี้ 

แหล่งก าเนิด อัตราการผลิตมูลฝอย 
ชุมชนที่พักอาศัย(รวมทุกกิจกรรม)  

- ชุมชนระดับเทศบาล 0.8 กิโลกรัม/คน/วัน 

- ชุมชนระดับสุขาภิบาล* 0.6 กิโลกรัม/คน/วัน 
- นอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล 0.4 กิโลกรัม/คน/วัน 

บ้านพักอาศัย 0.2 – 0.3 กิโลกรัม/คน/วัน 
สถานพยาบาล 0.24 – 0.46 กิโลกรัม/เตียง/วัน 

โรงงานอุตสาหกรรม 18 กิโลกรัม/พ้ืนที่ประกอบการ ๑ ไร่ 

- กลุ่มท่ีไม่มีที่พักอาศัย 0.02 – 0.06 กิโลกรัม/คน/วัน 
- กลุ่มท่ีมีที่พักค้างคืน 0.06 – 0.45 กิโลกรัม/คน/วัน 

*ปัจจุบัน : สุขาภิบาลได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลระดับต่างๆทั้งหมดแล้ว 

                                                           
5รายงานวิจัยเรื่อง “ของเสียจากครัวเรือน : วิถีปฏิบัติและแนวความคิดในการจัดการ-แก้ไข”,  

โดย นายสมนึก ชัชวาลย์ , สนพ.สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543. 

หัวเมืองหลัก ปริมาณขยะ (กิโลกรัม/คน/วัน) 

กรุงเทพมหานคร 1.5 

ชลบุร ี 1.5 

ปทุมธานี 1.4 

สงขลา 1.2 

เชียงใหม่ 1.1 

สมุทรปราการ 1.1 

นนทบุรี 1.1 

นครราชสีมา 0.9 

ขอนแก่น 0.9 

เฉลี่ยทั่วประเทศ 0.63 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบปริมาณมูลฝอยระหว่างปี พ.ศ.2535 – 2540 (ตาราง 1.3)6 ได้ดังนี้ 
 

 
พ้ืนที่ 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น (ตันต่อวัน)  

2535 2536 2537 2538 2539 2540** 
1. กรุงเทพมหานคร 6,000 7,050 7,000 7,192 8,098 8,949 

2. เขตเทศบาล 3,180 3,422 5,618 6,311 6,658 8,196 

2.1 ภาคกลาง และ 
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 

 1,284 2,419 2,675 2,990 3,986 

2.2 ภาคเหนือ  540 867 1,010 1,018 1,153 

2.3 ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

 818 1,137 1,280 1,287 1,490 

2.4 ภาคใต้  780 1,186 1,358 1,363 1,567 

3. เขตสุขาภิบาล 4,440 4,138 4,184 4,655 4,895 4,819 

3.1 ภาคกลาง และ 
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 

 1,614 1,632 1,703 1,857 1,357 

3.2 ภาคเหนือ  923 933 1,053 1,084 1,355 

3.3 ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

 1,229 1,234 1,420 1,461 1,622 

3.4 ภาคใต้  372 376 479 493 484 

4. นอกเขตเทศบาล/
สุขาภิบาล 

15,920 16,030 16,206 16,334 16,378 15,138 

รวมทั้งประเทศ 29,504 30,640 33,008 34,492 36.029 37,102 

**ข้อมูลปี 2540 ได้จากเอกสารเรื่อง บันทึกสีน้ าตาล : รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย 

พ.ศ.2540  

(กรมควบคุมมลพิษ, 2542 : ภาคผนวก 1 – 10) 

                                                           
6รายงานวิจัยเรื่อง “ของเสียจากครัวเรือน : วิถีปฏิบัติและแนวความคิดในการจัดการ-แก้ไข”,  

โดย นายสมนึก ชัชวาลย์ , สนพ.สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2543. 
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 สัดส่วนในการการด าเนินงานก าจัดขยะด้วยวิธีต่างๆ จ าแนกโดยอาศัยฐานจ านวนน้ าหนักขยะ 

ทั่วประเทศในปี พ.ศ.2541 (ตาราง 1.4)7 มีดังนี้ 

ปริมาณขยะที่เกิดข้ึนในประเทศไทย เฉลี่ยวันละ 36,000 ตัน 
- ก าจัดด้วยวิธีฝังกลบ 7,000  ตัน 

- หมักท าปุ๋ย 1,000  ตัน 
- ก าจัดโดยเตาเผา 600  ตัน 

- ก าจัดไม่ถูกต้อง (75 เปอร์เซ็นต)์ 27,000  ตัน 

 

หากพิจารณาจากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าการเกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อม

มีหลากหลายทาง มีขนาดปริมาณแตกต่างกันไปทั้งการสร้างมลพิษจากหน่วยเล็กที่อยู่ใกล้ตัว  

เช่น ขยะในครัวเรือน ไปจนถึงการสร้างมลพิษในปริมาณมากระดับชุมชน เมือง และอุตสากรรม 

ขนาดใหญ่ เหล่านี้ต่างก็สามารถท าให้ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมสูญเสียภาวะสมดุลได้ เนื่องจาก 

การจัดการที่ไม่เหมาะสมนัก เป็นปัญหาหลักของผู้คนในสังคมปัจจุบันทั้งยังเป็นสาเหตุของปัญหา 

ที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซ่ึงปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นนี้เองอาจจะเกินกว่าก าลัง

ของธรรมชาติหรือแม้แต่ตัวมนุษย์เอง ที่จะท าให้สมดุลของธรรมชาติที่บิดเบี้ยวนี้กลับเข้าสู่ 

ภาวะสมดุลใหม่อีกครั้ง 

 

 

 

 

                                                           
7รายงานวิจัยเรื่อง “ของเสียจากครัวเรือน : วิถีปฏิบัติและแนวความคิดในการจัดการ-แก้ไข”,  

โดย นายสมนึก ชัชวาลย์ , สนพ.สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2543. 
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อิทธิพลของศิลปิน 

โครงการศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินที่มีเอกลักษณ์ 3 ท่าน ดังนี้ 

ศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจด้านเนื้อหาและแนวความคิด 

Willem van Genk 

 

ภาพที่  1 Willem van Genk 
ที่มา : widewalls เข้าถึงเมื่อ : 22 ธันวาคม 2560 
เข้าถึงได้จาก : https://www.widewalls.ch/artist/willem-van-genk/ 
 

Willem van Genk (1927-2005) เป็นศิลปินชาวดัตช์ในลัทธิศิลปะคนนอก 

(Outsider Art) เป็นศิลปะมีลักษณะความหมายที่กว้าง อาจนิยามได้ว่า เป็นศิลปะดิบหยาบ  

ศิลปะท่ีสร้างนอกกรอบของวัฒนธรรมที่เป็นทางการโดยทั่วไป ศิลปะที่สร้างโดยคนไข้ที่เป็นโรคทางจิต 

รวมถึงงานศิลปะที่สร้างโดยผู้ที่ศึกษาศิลปะด้วยตนเอง หรือผู้สร้างงานศิลปะแบบที่เรียกว่า  

ศิลปะไร้มายา (Naïve art) โดยทั่วไปแล้วศิลปินในลัทธินี้จะไม่ค่อยมีการติดต่อกับโลกศิลปะ 

สถาบันศิลปะ และในหลายกรณีงานศิลปะของศิลปินเหล่านี้ถูกพบเมื่อตัวศิลปินเสียชีวิตไปแล้ว  

ส่วนใหญ่แล้ วศิลปะคนนอกจะเป็นศิลปะที่ แสดง ออกถึ งความกดดันทางจิตใจอย่ างสู ง 

หรือเป็นโลกของแฟนตาซีอันซับซ้อน 



17 

 
 

 

ภาพที่  2  Metrostation Opéra (1964) 
ที่มา : michielmorel เข้าถึงเมื่อ : 22 ธันวาคม 2560 เข้าถึงได้จาก : 
http://www.michielmorel.nl/over-het-leven-en-werk-van-willem-van-genk/ 

 
ศิลปินให้ค านิยามตัวของเขาเองว่าเป็น “King Of Stations” ที่เห็นได้อย่างเด่นชัดจาก

ผลงานชื่อ “Metrostation Opéra” ในปี ค.ศ.1964 และยังสอดคล้องกับเนื้อหาที่เขาสื่อผ่านผลงาน

ทุกชิ้นของเขา โดยเขามีอาการป่วยด้วยโรคทางจิตเวชมาเป็นเวลานาน เขาไม่ถูกยอมรับจากเพ่ือนๆ  

ในวัยเด็กจนท าให้เขาไม่เข้าเรียนเหมือนเด็กทั่วไป และยังอยู่ในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์นัก เขาไม่ได้

ศึกษาด้านศิลปะแต่สร้างผลงานศิลปะในรูปแบบของตัวเขาเอง ซึ่งผลงานที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมีมุมมอง

ที่สื่อออกมาได้อย่างแตกต่าง และมีความน่าสนใจอย่างมาก 

ผลงานของเขาถูกสร้างสรรค์ขึ้นในหลากหลายรูปแบบวิธีการ ทั้งศิลปะ 2 มิติ 3 มิติ  

และศิลปะการจัดวางกับพ้ืนที่ หากพิจารณาจากภาพรวมของผลงานที่เขาสร้างขึ้น จะเห็นถึงอิทธิพล

จากความเจริญของมนุษย์ในยุคต้นศตวรรษที่ 20 ทั้งภาพของเมือง ตึกสูง รถบัส รถราง สถานีรถไฟ

ต่างๆ ที่ผ่านกระบวนการตีความของเขา และถูกสื่อออกมาอย่างตรงไปตรงมาถึงความแออัดวุ่นวาย

ของสังคมเมืองในยุคที่เป็นช่วงต้นของอุตสาหกรรมที่เฟ่ืองฟู ความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรม 

ความเจริญของเมือง และวัตถุของความสะดวกสบาย เป็นต้น 
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ภาพที่  3  Untitled (Brooklyn Bridge)  (1960) 
ที่มา : widewalls เข้าถึงเมื่อ : 22 ธันวาคม 2560 เข้าถึงได้จาก : 
https://www.widewalls.ch/artist/willem-van-genk/ 
 

ผลงาน 2 มิติ ดังภาพชื่อ “Untitled (Brooklyn Bridge)” ในปี ค.ศ.1960 ศิลปินใช้

เส้นสีด าในการเขียนภาพ ขับเน้นสิ่งต่างๆในภาพให้มีรายละเอียดต่างๆที่ชัดเจน สีของบรรยากาศให้

ความรู้สึกมืดครึ้ม หม่นหมอง ใช้มุมมององค์ประกอบที่กว้าง มีความบิดเบี้ยวของทิศทางในการเขียน

สถาปัตยกรรม ส่งผลต่อการรับรู้ถึงบรรยากาศที่วุ่นวายสับสน มีการเคลื่อนไหวของพลังงานอยู่

ตลอดเวลา เต็มไปด้วยสถานที่และวัตถุของความเจริญต่างๆ เช่น สถานีรถไฟเครื่องร่อน เรือเหาะ 

เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ โครงสร้างของสะพานข้ามแม่น้ าที่ยิ่งใหญ่ ตึกสูง ทิวทัศน์ของสิ่งปลูกสร้าง 

เป็นต้น 
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ภาพที่  4  Untitled (Toblerone Trolley)  (1980-2000) 
ที่มา : widewalls เข้าถึงเมื่อ : 22 ธันวาคม 2560 
เข้าถึงได้จาก : https://www.widewalls.ch/artist/willem-van-genk/ 

 

ผลงาน 3 มิติ ศิลปินได้ใช้ลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้นในรูปแบบผลงาน 2 มิติ  

มาประยุกต์ใช้กับผลงานในรูปแบบ 3 มิติ ในส่วนของยานพาหนะ คือ รถบัส และรถราง สิ่งที่น่าสนใจ

คือลักษณะของการประกอบ การเลือกใช้วัสดุในการน ามาสร้างสรรค์ผลงาน กล่าวคือ วัสดุต่างๆที่เขา

เลือกนั้นมีลักษณะเป็นสิ่งของเหลือใช้ ซึ่งส่วนมากของเหลือใช้เหล่านั้นมักจะท ามาจากโลหะประเภท

ต่างๆที่ถูกนะมาตัด แยกออกให้เป็นชิ้นส่วนย่อยๆ แล้วน ามาประกอบกันอีกครั้งให้เกิดเป็นรูปทรงของ

รถบัส และรถราง 
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ภาพที่  5  Arnhem bus station (1980) 
ที่มา : Outsider Environments Europe เข้าถึงเมื่อ : 22 ธันวาคม 2560 
เข้าถึงได้จาก : https://outsider-environments.blogspot.com/2010/09/willem-van-genk-
busstation-arnhemarnhem.html 
 

ผลงานศิลปะการจัดวางกับพ้ืนที่ จากผลงานชื่อ “Arnhem bus station” ที่สร้างขึ้น

ราวๆปี ค.ศ. 1980 ศิลปินใช้ลักษณะของการประกอบกันของวัสดุเช่นเดียวกับที่เขาใช้ในผลงาน 3 มิติ 

แต่เพ่ิมเตมิลักษณะบรรยากาศสถานที่ในผลงาน 2 มิติ รวมทั้งการใช้ลักษณะความละเอียดของวัตถุที่

เมื่อน ามาวางรวมกันแล้วท าให้เกิดความรู้สึกแออัดขึ้น ด้วยจ านวนและความถี่เข้ามาประยุกต์ใช้กับ

ศิลปะการจัดวางกับพื้นท่ีของเขา 
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ศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจด้านเทคนิคกลไกการเคลื่อนไหว 

Keith Newstead 

 

ภาพที่  6  Keith Newstead 
ที่มา : cabaret เข้าถึงเมื่อ : 26 ธันวาคม 2560 
เข้าถึงได้จาก : http://cabaret.co.uk/artists/keith-newstead/ 

Keith Newstead (b.1956) เป็นศิลปินชาวอังกฤษที่มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์

ผลงานด้วยเทคนิคออโตมาตา (Automata หรือ Automaton) มานานมากกว่า 30 ปี หากกล่าวถึง

การสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะนี้นั้น มีความก้ ากึ่งอยู่ระหว่างศิลปะจลศิลป์ (Kinetic art) 

และงานช่าง (ในที่นี้หมายความรวมทั้งงานช่างไม้ ช่างท าตุ๊กตา และช่างท ากลไกเคลื่อนไหวจากเฟือง

ลักษณะพิเศษ) ซึ่งต้องใช้ทักษะต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงาน 3 มิติ การประกอบกันของชิ้นส่วนต่างๆ

ให้เกิดการขยับที่ลื่นไหลเช่นในการสร้างตุ๊กตาจากไม้(ต้องมีความรู้รวมถึงทักษะต่างๆในงานช่างไม้อยู่

มากพอสมควร) นอกจากนั้นยังต้องมีความรู้ในเรื่องกลไก เฟืองต่างๆที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวใน

รูปแบบต่างๆอีกด้วย 
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ภาพที่  7  Mary Queen of Scots (2009) 
ที่มา : keithnewsteadautomata เข้าถึงเมื่อ : 26 ธันวาคม 2560 
เข้าถึงได้จาก : https://www.keithnewsteadautomata.com/my-work/#iLightbox[gallery-
rw-1]/57 

 

ภาพที่  8  Dieselpunk Pegasus (2016) 
ที่มา : keithnewsteadautomata เข้าถึงเมื่อ : 26 ธันวาคม 2560 
เข้าถึงได้จาก : https://www.keithnewsteadautomata.com/my-work/#iLightbox[gallery-
rw-1]/21 
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ภาพที่  9  Platform Lift  (2015) 
ที่มา : keithnewsteadautomata เข้าถึงเมื่อ : 26 ธันวาคม 2560 
เข้าถึงได้จาก : https://www.keithnewsteadautomata.com/my-work/#iLightbox[gallery-
rw-1]/15 
 

ศิลปินมีประสบการณ์การสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคออโตมาตามาค่อนข้างยาวนาน  

เขามักจะคิดค้นรูปแบบของการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากอยู่เสมอในการสร้างสรรค์ผลงาน

ของเขา โดยเนื้อหาที่เขาน ามาใช้ในการสร้างสรรค์มีความหลากหลายมาก แต่สิ่งหนึ่งเป็นเอกลักษณ์ 

คือ การแต่งเติมจินตนาการของเขาลงไปในเรื่องราวต่างๆที่สื่อออกมาให้มีความเหนือจากความเป็น

จริง ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับเรื่องราวในยุคมืดของยุโรปเช่นผลงานชื่อ “Mary Queen of  Scots” 

ในปี ค.ศ.2009 เรื่องราวของนิทานปรัมปราเช่นผลงานชื่อ “Dieselpunk Pegasus” ในปี ค.ศ.2016 

เรื่องราวในการ์ตูนหรือนิยายวิทยาศาสตร์ โลกอนาคต แฟนตาซี เช่น ผลงานชื่อ “Platform Lift”  

ในปี ค.ศ.2015 เป็นต้น 
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ศิลปินเลือกใช้วัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานจากไม้ทั้งหมด เมื่อตัดแต่งชิ้นส่วนที่ต้องการ

ได้แล้ว เขาขัดชิ้นงานให้มีพ้ืนผิวเรียบ และลงสีเคลือบทับชิ้นงานไม้เหล่านั้นเพ่ือความความสมจริง 

ส่วนของกลไกเขาใช้ไม้เป็นเฟือง โดยตัดแผ่นไม้หนาให้มีรูปทรงอิสระ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามการ

เคลื่อนไหวที่ต้องการในแต่ละชิ้นงาน เขาใช้เหล็กหรือลวดเส้นเล็กในการดึงรั้งระหว่างเฟืองที่ประดิษฐ์

ขึ้นกับกลไกของชิ้นงานที่ต้องการให้เกิดการเคลื่อนไหวเมื่อเฟืองหมุนไปเรื่อยๆ ในผลงานบางชิ้นเขาใช้

ลักษณะของการกระดกของไม้ที่สอดคล้องกับการเคลื่อนไปของเฟืองส่งผลให้เกิดลักษณะที่แปลกตา 

มีความน่าสนใจแตกต่างกันออกไป ซึ่งเทคนิคต่างๆของเขานั้น เมื่อได้ให้การสังเกต วิเคราะห์ ท าความ

เข้าใจ และศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมมากขึ้นเท่าใดยิ่งท าให้เกิดความกระจ่าง และเข้าใจกลไกการท างาน

ของการเคลื่อนไหวในลักษณะแปลกใหม่มากขึ้น 

ผลงานในช่วงแรกของเขามีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย ยังไม่มีความต่อเนื่องของกลไก

ที่สลับซับซ้อนเท่าใดนัก ส่งผลต่อชิ้นงานคือการแสดงผลออกมาถึงการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่าง

ตรงไปตรงมา สามารถคาดเดาได้ว่าเกิดจากกลไกแบบใด  

จากผลงานในช่วงแรกศิลปินได้พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวขึ้นเรื่อยๆ ผลงานในช่วงถัด

มาของเขามีความน่าสนใจขึ้นเป็นอย่างมาก ผลงานของเขามีการเคลื่อนไหวที่เรียงล าดับ ในผลงาน

หนึ่งชิ้นมีการเคลื่อนไหวอยู่หลากหลาย ท าให้เกิดเป็นเรื่องราวของชิ้นงานที่ชัดเจน ซึ่งการท างานของ

กลไกนั้นมีความสลับซับซ้อนขึ้นด้วยเช่นกัน 

ในปัจจุบันผลงานของศิลปินถูกพัฒนาเรื่อยๆจนมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

อย่างมาก ทั้งรูปแบบของการเคลื่อนไหวที่มีรายละเอียดสอดคล้องต่อเนื่องกัน การเรียงล าดับการ

เคลื่อนไหวในลักษณะที่มีความแตกต่างกันได้อย่างลื่นไหลลงตัว การจัดการกับชิ้นส่วนของผลงานที่มี

รายละเอียดอย่างมาก แม้เขาจะใช้วัสดุจากไม้ทั้งหมด แต่ก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่าง

ละเอียดอ่อนและประณีต แสดงให้เห็นถึงการใส่ใจในรายละเอียดต่างๆในผลงานของเขาได้เป็นอย่างดี 
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ศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจด้านการเลือกใช้วัสดุ 

Sarah Sze 

 

ภาพที่  10  Sarah Sze 
ที่มา : daily beast เข้าถึงเมื่อ : 14 มกราคม 2561 
เข้าถึงได้จาก : https://www.thedailybeast.com/venice-biennale-artist-sarah-szes-career-
highlights-photos 
 

Sarah Sze (b.1969) เป็นศิลปินร่วมสมัยชาวอเมริกันที่สร้างสรรค์ทั้งผลงาน

ประติมากรรม และศิลปะการจัดวางกับพ้ืนที่ นอกจากนั้นเธอยังเป็นศาสตราจารย์ในภาควิชา

ทัศนศิลป์ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ผลงานของเธอมีลักษณะที่โดดเด่นในการเลือกใช้วัสดุ  

การประกอบกันของวัสดุ รวมทั้งการจัดการวัสดุต่างๆอย่างละเอียดอ่อน 
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ภาพที่  11  Triple Point (Planetarium) (2013) 
ที่มา : daily beast เข้าถึงเมื่อ : 14 มกราคม 2561 
เข้าถึงได้จาก : https://www.thedailybeast.com/venice-biennale-artist-sarah-szes-career-
highlights-photos 
 

ลักษณะการเลือกใช้วัสดุของศิลปินนั้นมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก เช่น ผลงานชื่อ 

“Triple Point (Planetarium)” ในปี ค.ศ.2013 กล่าวคือ เธอจะเลือกใช้วัสดุที่มีลักษณะเป็นสิ่งของ

เหลือใช้ เศษวัสดุต่างๆ ที่ผู้คนทั่วไปต่างมีประสบการณ์ร่วม เช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้ใน

ส านักงาน โต๊ะ เก้าอ้ี ภาชนะท่ีท าจากแก้ว เศษโลหะชิ้นเล็กชิ้นน้อยกิ่งไม้ กรวด หิน ดิน ทราย รวมไป

ถึงพลาสติกจากสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตประจ าวันของผู้คนในเมือง สิ่งนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบในการ

เข้าถึงได้ง่ายของผู้ชมเม่ือได้รับชมผลงานของเธอ แม้วัสดุที่เธอใช้สามารถตีความได้แตกต่างกันออกไป

ตามแต่ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลก็ตาม 

ศิลปินจัดการกับวัสดุที่เธอเลือกใช้ในแต่ละชิ้นงานอย่างละเอียดประณีต โครงสร้าง

ชิ้นงานมีลักษณะเรียงตัวกันในแนวตั้งผสมผสานไปกับแนวนอนคล้ายการก่อสร้างของอาคารหรือตึก 

ทั้งยังมีการเลือกใช้รูปทรงธรรมชาติบางลักษณะร่วมด้วย เช่น ขดหอย พายุ และโลก เป็นต้น 



27 

 
 

 

ภาพที่  12  Untitled (Tokyo) (2008) 
ที่มา : daily beast เข้าถึงเมื่อ : 14 มกราคม 2561 
เข้าถึงได้จาก : https://www.thedailybeast.com/venice-biennale-artist-sarah-szes-career-
highlights-photos 
 

ศิลปินใช้วิธีประกอบกันของวัสดุที่เรียบง่าย เช่น มัด ผูก ร้อย ขึง ปะ และติด เป็นต้น 

ท าให้ผลงานบางชิ้นให้ความรู้สึกไม่คงทนถาวรมากนัก  เช่นผลงานชื่อ “Untitled (Tokyo)”  

ในปี ค.ศ.2008 แต่ความรู้สึกนั้นกลับสอดคล้องกับวัสดุที่เธอเลือกใช้ได้อย่างลงตัว คือ วัสดุที่ เป็นของ

เหลือใช้มีลักษณะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่สมบูรณ์ ไม่แข็งแรง สอดคล้องกับการประกอบกันของวัสดุ

ด้วยวิธีเชื่อมต่อที่ให้ความรู้สึกของความไม่คงทนถาวร 

หากวิเคราะห์จากลักษณะการเลือกใช้วัสดุประกอบกับการเลือกใช้รูปทรงรวมไปถึงการ

ติดตั้งชิ้นงานในการจัดแสดงผลงานของศิลปิน อาจกล่าวได้ว่าจากภาพรวมของผลงานสร้างสรรค์ของ

เธอมีลักษณะคล้ายการสร้างสภาพแวดล้อมขึ้นมาใหม่จากวัสดุ สิ่งของเหลือใช้รอบตัว มาประกอบ

รวมกันเป็นรูปทรงที่ลดทอนจากธรรมชาติต่างๆ ให้ความรู้สึกถึงการก่อร่าง เชื่อมโยง และผสานเข้า

รวมกัน จากหน่วยเล็กไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น 
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สรุป 

 จากข้อมูลที่ได้ศึกษามาข้างต้น ท าให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้ ความเข้าใจ และน าความรู้บางส่วน

มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ดังนี้ 

1. ความรู้จากอิทธิพลของระบบนิเวศ จากการศึกษาหาข้อมูลข้างต้นท าให้ข้าพเจ้า

เข้าใจความหมาย ขอบเขต และกระบวนการต่างๆของระบบนิเวศในหลากหลายลักษณะ ซึ่งเป็น

ต้นแบบของค านิยามของระบบนิเวศที่ข้าพเจ้าน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ กล่าวคือ 

โครงการศิลปนิพนธ์“การเกิดใหม่ของระบบนิเวศจากขยะ”มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่สั้นๆของระบบ

นิเวศท่ีมีความสลับซับซ้อนน้อย 

2. ความรู้จากอิทธิผลของขยะและสิ่งของเหลือใช้ในครัวเรือน จากข้อมูลเชิงสถิติ

ข้างต้น พบว่าในปัจจุบันภาวะของการปนเปื้อนสารพิษจากขยะที่มนุษย์สร้างขึ้น ปัญหามลพิษต่างๆ

นั้นมีผลต่อทั้งสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆในระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และที่ส าคัญที่สุด คือ มลพิษต่างๆเหล่านี้ ได้

ย้อนกลับมาส่งผลต่อมนุษย์อย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงภาวะของมลพิษหรือการถูก

ปนเปื้อนด้วยสารพิษ ข้าพเจ้าให้ความส าคัญและมุ่งเน้นขยะที่เกิดจากครัวเรือนในการน าไป

ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ผ่านกลไกที่สร้างสรรค์ ขึ้นจาก

สิ่งของเหลือให้ในครัวเรือน 

3. ความรู้จากอิทธิพลของศิลปิน จากการวิเคราะห์ผลงานของศิลปินที่เป็นแรงบันดาล

ใจในด้านต่างๆของข้าพเจ้า ดังนี้ 

3.1 Willem van Genk ศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจด้านเนื้อหาและแนวความคิด 

จากการวิเคราะห์ผลงานของศิลปิน ข้าพเจ้ามีความสนใจในรูปแบบความคิด และการสื่อสารที่

น าเสนอผลงานออกมาอย่างตรงไปตรงมา เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่าสามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้ใน

ผลงานสร้างสรรค์ของตนได้เป็นอย่างดี 

3.2 Keith Newstead ศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจด้านเทคนิคกลไกการเคลื่อนไหว

จากการวิเคราะห์ผลงานของศิลปิน ข้าพเจ้ามีความสนใจด้านเทคนิคกลไกการเคลื่อนไหวที่ศิลปินสร้าง

ขึ้น คือ กลไกที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน มีรูปแบบมากมาย ทั้งที่มีความซับซ้อนน้อยและ 
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มีความซับซ้อนมาก โดยข้าพเจ้าสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในส่วนของการสร้างกลไกต่างๆ มาใช้  

ในผลงานของตนเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจภายในชิ้นงานได้ 

3.3 Sarah Sze ศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจด้านการเลือกใช้วัสดุ จากการวิเคราะห์

ผลงานของศิลปิน ข้าพเจ้ามีความสนใจในลักษณะการเลือกใช้งานวัสดุของศิลปินที่สอดคล้องกับ

แนวความคิดของข้าพเจ้า คือ การเลือกใช้เศษวัสดุ และสิ่ งของเหลือใช้ในครัวเรือนในชิ้นงานของ

ข้าพเจ้า รวมไปถึงวิธีการประกอบกันของวัสดุของศิลปินเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน

ชิ้นงานของตนได้ 
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บทที่ 3 

กระบวนการและข้ันตอนการสร้างสรรค์ 

โครงการก่อนศิลปนิพนธ์  และศิลปนิพนธ์  “การเกิดใหม่ของระบบนิเวศจากขยะ” 

มีกระบวนการสร้างสรรค์ท่ีใช้ลักษณะของจลศิลป์ (Kinetic art) ประกอบกับการใช้สิ่งของเหลือใช้ที่มี

ในครัวเรือนมาสร้างเป็นกลไก มีลักษณะที่ไม่คงทนถาวร และกลไกมีความไม่เสถียร การสร้างสรรค์

ผลงานต้องการสื่อถึงระบบนิเวศที่เกิดขึ้นใหม่จากขยะและสิ่งของเหลือใช้ในครัวเรือน เพ่ือสร้างความ

ตระหนักให้แก่ผู้เข้าชมผลงานถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมนุษย์มาก

ที่สุด โดยจากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล สามารถแบ่งข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม ดังนี้ 

3.1 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

3.1.1 ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลพันธุ์พืชและสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศบริเวณครัวเรือน 

ตารางแสดงพรรณพืชและสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศบริเวณครัวเรือนของข้าพเจ้า 

 

ต้นเข็ม 
ต้นไม่สูงมาก ใบขนาดกลาง 

ใบสีเขียวเยอะ  
(นกมักจะท ารังบ่อย) 

 

ต้นโมก 
ต้นไม่สูงมาก  

ใบสีเขียวขนาดเล็ก  
มีดอกสีขาว 
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ต้นโมกด่าง 
ต้นไม่สูงมาก  

ใบสีเขียวแซมขาว
ขนาดเล็ก 

 

ต้นชมพู่มะเหมี่ยว 
ต้นสูงใหญ่  

ใบสีเขียวขนาดใหญ่ 
 

 

ต้นพุดศุภโชค 
ต้นเตี้ย ใบสีเขียว

ขนาดเล็ก 
มีดอกสีขาวออกตลอด

ทั้งปี 

 

หญ้ามาเลเซีย 
มีใบท่ีกว้างกว่าหญ้า
ชนิดอื่น ขึ้นแซมกัน

หนาแน่น 

 

ต้นมะขาม 
ต้นสูงใหญ่  

ใบสีเขียวขนาดเล็ก 
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ต้นชะพลู 
ต้นเตี้ย ใบสีเขียว

ขนาดกลาง 

 

ต้นสับปะรดแคระ 
ต้นเตี้ย ใบสีเขียวแบน

ยาว  
มีหนามที่ขอบใบ 

 

ต้นแก้วเจ้าจอม 
ต้นไม่สูงนัก  

ใบสีเขียวขนาดเล็ก  
มีดอกสีขาว 

 

ต้นหน้าวัว 
ต้นเตี้น ใบสีเขียว

ขนาดใหญ ่มีดอกสี
ขาว 

 

ต้นเฟิร์นข้าหลวง 
ต้นเตี้ย ใบสีเขียวยาว

หยักขนาดใหญ่ 

 

ต้นเชอร์รี่ไทย 
ต้นไม่สูงนัก ใบสีเขียว

เล็ก 
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ต้นซานาดู 
ต้นเตี้ย ใบสีเขียวหยัก
ห้าแฉกขนาดกลาง 

 

ต้นปาล์มขวด 
ต้นสูงใหญ่ ใบสีเขียว

ยาว 

 

ต้นมะกอกไทย 
ต้นไม่สูงนัก  

ใบสีเขีนวขนากกลาง 

 

ต้นมะรุม 
ต้นสูง ใบสีเขียวขนาด

เล็ก 

 

ต้นชะมวง 
ต้นไม่สูงนัก  

ใบสีเขียวขนาดกลาง 
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ต้นจ าปีสีนวล 
ต้นสูง ใบสีเขียวขนาด

ใหญ่  
มีดอกสีนวลเหลือง 

 

ต้นวาสนา 
ต้นสูง ใบสีเขียวยาว  
มีดอกสีขาวหม่น 

 

ต้นมะละกอ 
ต้นสูง ใบแฉกสีเขียว  
มีดอกสีขาว มีผล 

 

ต้นขนุน 
ต้นสูง มีผล 

ใบสีเขียวทรงกลมเป็น
มัน  

 

ต้นมะม่วง 
ต้นสูง ใบสีเขียวใหญ่ 

มีผล 

 

ต้นมะปราง 
ต้นสูง ใบสีเขียวขนาด

กลาง 
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ต้นลีลาวดี 
ต้นสูง ใบสีเขียวขนาด

ใหญ่  
มีดอกสีขาว 

 

ต้นตะโก  
ต้นเตี้ย  

ใบสีเขียวมันขนาดเล็ก 

 

อ่างเลี้ยงปลาหาง
นกยูง 

มีต้นแหน ใบสีเขียว
ขนาดเล็ก 

 

นกพิราบ 

 

นกกางเขน 

 

นกกระจอก 

 

นกเขา 
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กระรอก 

 

ผีเสื้อกลางวัน 

 

ผีเสื้อกลางคืน 

 

ดักแด้ 

 

หนอนผีเสื้อจรวดลาย
พราง ผีเสื้อกลางคืน 
(มักกินใบของต้น

พุดศุภโชค) 

 

หนอนบุ้ง 

 

แมงมุม (มักชักใย
ระหว่างต้นไม้ 2 ต้น) 

 

จั๊กจั่น (มักลอกคราบ
บริเวณโคนต้นมะม่วง) 
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สรุป 

 จากการได้ลงพ้ืนที่พบว่าระบบนิเวศบริเวณโดยรอบครัวเรือนของข้าพเจ้า พบว่ามีพรรณไม้ 

และสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด ซึ่งต่างอาศัยพ่ึงพากันในสภาพแวดล้อมที่ก าจัด และต่างปรับตัวเพ่ือ

ความอยู่รอดในสภาพแวดล้อมของเมืองมีสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์ที่หนาแน่น เช่น ต้นไม้ใหญ่อาศัย

ต้นไม้ต้นเล็กที่ขึ้นแทรกอยู่ตามรากไม้ในการกักเก็บความชุ่มชื้นของน้ าในพ้ืนดิน กระรอกอาศัย

สายไฟฟ้าและต้นไม้สูงในการเดินทาง เพ่ือไปยังต้นไม้ที่ออกผลและเป็นแหล่งพลังงาน นกจิกกินแมลง

และหนอนที่แอบซ่อนตัวอยู่ตามต้นไม้ใบหญ้า เป็นต้น 

 จากการลงพ้ืนที่ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ข้าพเจ้าได้ประยุกต์เอาธรรมชาติที่อยู่รอบครัวเรือน 

มาใช้ในผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ของตนเอง  กล่าวคือ ข้าพเจ้าน าลักษณะของสนามหญ้า 

มาใช้ในการท าโครงสร้างของผลงานชิ้นที่ 1 โดยปรับทัศนะของการมองเห็นของผลงานให้เป็นระนาบ

ตั้งแทนระนาบนอนของสนามหญ้า เพ่ือช่วยกระตุ้นความรู้สึกของผู้ชม สามารถมองเห็นรายละเอียด

ของผลงานได้อย่างเต็มที่ ลักษณะการยืนต้นของต้นไม้ที่น ามาใช้ในการท าโครงสร้างของผลงานชิ้นที่ 2 

โดยตัดทอนให้เหลือเพียงรูปทรงของล าต้นและกิ่งก้านสาขาใหญ่ๆ นอกจากนั้นข้าพเจ้ายังประยุกต์ใช้

ลักษณะอ่ืนๆอีกมากมายมาร่วมด้วย เช่น ประยุกต์การกระพือปีกของผีเสื้อและนก การเดินของหนอน 

การหุบบานของดอกไม้ มาใช้ในการสร้างกลไกการเคลื่อนไหวของชิ้นงาน ประยุกต์การชักใยของ  

แมงมุม ภาวะดักแด้ในหนอนผีเสื้อและจักจั่น มาใช้ในการสร้างรูปทรงของพุ่มไม้ที่มีความบางเบา 

แต่ยังคงมีความเป็นโครงสร้างอยู่ เป็นต้น 

 

3.1.2 ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลขยะในครัวเรือน 

 

ตารางแสดงขยะในครัวเรือนของข้าพเจ้าเป็นระยะเวลา 7 วัน 

  

วันที่ 1 
เศษอาหาร ผัก ผลไม้ 

จ านวน 1 ถุงเล็ก 
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วันที่ 2 
เศษขยะพลาสติก จากอาหารส าเร็จรูป 

จ านวน 1 ถุง 

  

วันที่ 3 
เศษผัก ผลไม้ 

จ านวน 1 ถุงเล็ก 

   

วันที่ 4 
เศษอาหาร ผัก ผลไม้ 

จ านวน 1 ถุงเล็ก 

 

วันที่ 5 
เศษขยะพลาสติก จากอาหารส าเร็จรูป 

จ านวน 1 ถุง 

 

วันที่ 6 
เศษขยะพลาสติก กระดาษ อาหาร

ส าเร็จรูป 
จ านวน 1 ถุง 

   

วันที่ 7 
เศษขยะพลาสติก กระดาษ อาหาร

ส าเร็จรูป 
จ านวน 1 ถุง 
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สรุป 

 จากการได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลขยะที่ครัวเรือนของข้าพเจ้าสร้างขึ้นเป็นระยะเวลา 7 วัน พบว่า 

มีการสร้างขยะเกิดขึ้นในทุกๆวัน ทั้งขยะที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ คือ เศษอาหาร ผัก 

ผลไม้ กระดาษ และขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติหรือต้องใช้ระยะเวลานาน 

ในการย่อยสลาย คือ พลาสติกจากสิ่งของต่างๆ โฟม แก้ว เป็นต้น จากตารางการส ารวจการสร้างขยะ

ในครัวเรือนของข้าพเจ้าข้างต้น เมื่อน ามาตั้งสมมติฐาน โดยให้ค่าเฉลี่ยของการสร้างขยะในครัวเรือน

เป็นครัวเรือนละ 1 ถุง ต่อวันเป็นอย่างต่ า (โดยถุงบรรจุมีขนาดประมาณถุงพลาสติกบรรจุสิ่งของตาม

ห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่ใช้ทั่วไป) 

 ใน 1 สัปดาห์ มีการสร้างขยะในครัวเรือน 

ในครัวเรือนของข้าพเจ้า  1 x 7 =   7   ถุง 
ในเขต (จตุจักร) ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่*** 111,197 x 7 =   778,379 ถุง 
ในกรุงเทพมหานคร***   2,887,274 x 7 = 20,210,918 ถุง 
ในประเทศ***   25,723,807 x 7 = 180,066,649 ถุง 
 ใน 1 เดือน (ค านวณจาก 30 วัน) มีการสร้างขยะในครัวเรือน 

ในครัวเรือนของข้าพเจ้า  1 x 30 =   30   ถุง 
ในเขต (จตุจักร) ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่*** 111,197 x 30 =  3,335,910 ถุง 
ในกรุงเทพมหานคร***   2,887,274 x 30 = 86,618,220 ถุง 
ในประเทศ***   25,723,807 x 30 = 771,714,210 ถุง 
 ใน 1 ปี (ค านวณจาก 365 วัน) มีการสร้างขยะในครัวเรือน 

ในครัวเรือนของข้าพเจ้า   1 x 365 =   365   ถุง 
ในเขต (จตุจักร) ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่***  111,197 x 365 =  40,586,905 ถุง 
ในกรุงเทพมหานคร***    2,887,274 x 365 = 1,053,855,010 ถุง 
ในประเทศ***    25,723,807 x 365 = 9,389,189,555 ถุง 

***ที่มา : รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน ประจ าปี พ.ศ.2560  
เข้าถึงเมื่อ : 20 มกราคม 2561 เข้าถึงได้จาก : 
http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showProvinceData.php 



40 

 
 

จากการสมมติฐานข้างต้นแสดงให้เห็นถึงปริมาณขยะขนาดมหาศาลที่ธรรมชาติต้องแบกรับ 

โดยแปรผันตามจ านวนของประชากร กล่าวคือ เมื่อมีประชากรมากขึ้น ปริมาณของขยะจะมากขึ้น

ตามไปด้วย และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปี ข้าพเจ้ามีความตระหนักอย่างยิ่งต่อราคาของ 

ความเจริญที่แลกกับทรัพยากรธรรมชาติอันเสื่อมโทรมลงราวกับภัยเงียบที่อาจถูกเพิกเฉยไปในสังคม 

3.2 แบบร่างผลงาน (Sketch) 

3.2.1 แบบร่างผลงานชิ้นที่ 1 

 

ภาพที่  13  แบบร่างภาพรวมของผลงาน 

 

ภาพที่  14  แบบร่างกลไกของผลงาน 
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3.2.2 แบบร่างผลงานชิ้นที่ 2 

 

ภาพที่  15  แบบร่างภาพรวมของผลงาน 

 

ภาพที่  16  แบบร่างกลไกของผลงาน 
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3.3 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

3.3.1 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 1 

 

ภาพที่  17  สร้างโครงเฟรมจากไม้อัดแผ่นและเหล็กกล่อง 

 

ภาพที่  18  ประกอบกลไกข้อเหวี่ยงจากท่อพีวีซีขนากเล็กและข้อต่อพีวีซี 
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ภาพที่  19  ประกอบเฟืองจากหน้าแปลนพีวีซีและน๊อตขนาดใหญ่ 

 

 

ภาพที่  20  ติดตั้งฉากยึดแกนข้อเหวี่ยงเข้ากับพ้ืนหลัง 
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ภาพที่  21  น าเฟืองและข้อเหวี่ยงที่ประกอบเสร็จวางบนฉากยึดแกนที่เตรียมไว้ 

 

 

ภาพที่  22  ติดตั้งมอเตอร์และแนวแกนหลัก 
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ภาพที่  23  ติดตั้งสิ่งของเหลือใช้กับโครงเหล็ก 

 

 

ภาพที่  24  เชื่อมส่วนพื้นหลังที่ติดตั้งกลไกข้อเหวี่ยงเข้ากับโครงเหล็กที่ติดตั้งสิ่งของเหลือใช้ให้มี
ระยะห่างกันราวๆ 40 ซม. 
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ภาพที่  25  ภาพร่างการเชื่อมฐานเพิ่มเติม เพื่อความสะดวกในการขนย้ายชิ้นงาน และการทรง
ตัวที่มั่นคง 

 

 
 

ภาพที่  26  ปรับแต่งผลงานให้มีลักษณะเป็นบานพับจากสิ่งของเหลือใช้ โดยกระจายการขยับให้
ทั่วทั้งชิ้นงานละมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปทั้งเล็กใหญ่ 
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ภาพที่  27  ภาพตัวอย่างจ าลองการเคลื่อนไหวของกลไกข้อเหวี่ยง กล่าวคือ เมื่อมอเตอร์
ขับเคลื่อนท าให้เกิดการหมุนของแนวแกนหลักในระนาบตั้ง ส่งแรงผ่านเฟืองที่ตั้งฉากกันไปยัง
แนวแกนรองในระนาบนอน โดยแกนข้อเหวี่ยงจะหมุนไปตามแรงฉุดของแนวแกนรอง 

 
 

ภาพที่  28  ภาพแสดงการสร้างกลไกแกนชัก (ดอกไม้จากขวดพลาสติก) 
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ภาพที่  29  ติดตั้งถังพลาสติกส่วนด้านนอกของกลไกดอกไม้ที่ช่วยให้เกิดการหุบของกลไก
ดอกไม้ 

 

ภาพที่  30  ติดสปริงเข้ากับลูกบอลของเล่นพลาสติก เพ่ือให้เกิดเคลื่อนไหวอย่างอิสระเมื่อเกิด
แรงสั่นสะเทือนขึ้นระหว่างที่กลไกท างาน 



49 

 
 

 

 

ภาพที่  31  กระจายการขยับของกลไกหุบบานของดอกไม้ให้ทั่วชิ้นงาน โดยจัดแบ่งองค์ประกอบ
ของกลุ่มสีเป็นโทนร้อนและโทนเย็น 

 

 

ภาพที่  32  เพ่ิมความหนาแน่นของการขยับ ติดตั้งกลไกแกนชักที่ประดิษฐ์ขึ้นกับข้อเหวี่ยง เพ่ือ
ผลทางการมองเห็น 
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3.3.2 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 2 

 

ภาพที่  33  ต่อโครงสร้างแกนกลางด้วยท่อพีวีซีขนาดใหญ่ 

 
 
ภาพที่  34  ท าโครงสร้างฐานเพื่อตั้งแกนกลางให้ตั้งตรงและแข็งแรงด้วยโครงเหล็ก 
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ภาพที่  35  ต่อมอเตอร์และเชื่อมโครงของจักรยานในการส่งแรงไปยังกลไกด้านบน 

 
 

ภาพที่  36  ร่างแบบของกลไกด้านบนเพิ่มเติม 
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ภาพที่  37  ติดตั้งกลไกการเคลื่อนไหวด้านบนของผลงาน 

 

 

ภาพที่  38  ต่อเติมโครงสร้างด้านบนให้มีลักษณธเป็นทรงกลมด้วยท่อพีวีซีขนาดเล็ก
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บทที่ 4 

การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน 

การสร้างสรรค์ผลงานและการพัฒนาผลงานในระยะก่อนศิลปนิพนธ์ 

 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในชุดนี้มีจุดเริ่มต้นและการพัฒนาการสืบเนื่องมาจากผลงาน

ชุดก่อนศิลปนิพนธ์ ซึ่งรูปแบบผลงานส่วนใหญ่ของข้าพเจ้ามีลักษณะเป็นผลงานแบบจลนศิลป์ 

(Kinetic art) ร่วมกับการดัดแปลงประยุกต์ใช้สิ่งของเหลือใช้ภายในครัวเรือน และสิ่งที่พบทั่วไปใน

ชีวิตประจ าวัน เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่มีลักษณะกึ่งนามธรรม ผลงานที่ถูกสร้างขึ้นในระยะเริ่มต้น

แสดงให้เห็นถึงความสนใจในวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนรวมไปถึงสิ่งของที่เห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 

และการสร้างกลไกด้วยสิ่งของที่ไม่มีความคงทนถาวร โดยข้าพเจ้าเลือกใช้เรื่องราวที่ผู้คนทั่วไป

สามารถเข้าใจได้ง่าย เช่น สิ่งที่อยู่ในชีวิตประจ าวัน การบริโภค สังคมเมือง และขยะ ซึ่งทั้งหมดนี้ 

ถูกน ามาพัฒนาต่อในผลงานชุดศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า 

ปัญหาและผลกระทบของการสร้างสรรค์ 

 การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้มีลักษณะของการทดลองในกระบวนการผลิตผลงานทั้งในส่วนของ

วัสดุอุปกรณ์ และกลไกการเคลื่อนไหวที่ข้าพเจ้าต้องศึกษาเรียนรู้ ใหม่ ท าให้เกิดความล่าช้าและ 

ความผิดพลาดเป็นระยะๆ ทั้งนี้  สามารถสรุปปัญหาหลักๆ ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในกระบวนการ

สร้างสรรค์ได้ ดังนี้ 

1. วัสดุที่ใช้มีลักษณะไม่แข็งแรง และไม่คงทนถาวร 

2. เนื่องจากวัสดุที่ใช้มีข้อบกพร่องอยู่หลายประการ ท าให้เกิดการช ารุดเสียหายของผลงาน

อยู่บ่อยครั้ง 
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3. กลไกการเคลื่อนไหวที่ประดิษฐ์ขึ้นมีความไม่เสถียรเท่าที่ควร กล่าวคือ เมื่อกลไกมีความ

ซับซ้อนมากขึ้นเกิดภาระโหลด (Load) ที่มากขึ้นตามไปด้วย ส่งผลโดยตรงต่อการท างานของกลไกที่

ประดิษฐ์ขึ้นท างานหน่วงขึ้นหรือในหลายครั้งก็ไม่ท างานเลย 

เนื้อหา แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานในระยะก่อนศิลปนิพนธ์เป็นการทดลองการ

สร้างสรรค์กลไกจากสิ่งของเหลือใช้ต่างๆในครัวเรือน เพ่ือสื่อถึงการบริโภคของสังคมเมือง โดยมุ่งเน้น

ให้เกิดรูปแบบลักษณะผลงานจลนศิลป์ (Kinetic art) ที่เป็นเอกลักษณ ์

รูปแบบ เป็นช่วงทดลองหารูปแบบของผลงาน ทั้งการเลือกใช้วัสดุที่น ามาสร้างผลงานศิลปะแบบ

จลนศิลป์ (Kinetic art) การประกอบกันของวัสดุ การเลือกรูปร่างรูปทรงในการสร้างสรรค์ในมี

ลักษณะคล้ายคลึงกับสิ่งต่างในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น เพ่ือค้นหารูปแบบที่มีความเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัวของข้าพเจ้าเอง 

เทคนิค เป็นช่วงทดลองกระบวนการจัดการทางวัสดุต่างๆ ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย ทั้งการ

น าเอาวัตถุสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหามาประกอบเป็นกลไกโดยไม่ใช้กลไกส าเร็จรูป นอกจากนั้นยัง

ทดลองความเป็นไปได้ของวัสดุ ว่าสามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นอะไรได้บ้างในผลงาน ซึ่งจากการ

ทดลองทีก่ล่าวมามีข้อบกพร่องมากมาย เนื่องจากความไม่คงทนถาวรของวัสดุเป็นสาเหตุหลัก 

วัสดุ ในช่วงเริ่มแรกข้าพเจ้าเลือกใช้วัสดุที่พบเห็นได้ง่ายในครัวเรือนของข้าพเจ้าเอง โดยวัสดุมี

ความหลากหลายมาก เช่น กล่องกระดาษลัง กล่องกระดาษขนาดต่างๆ กล่องโฟม กล่องพลาสติก

บรรจุอาหารส าเร็จรูป กระป๋องโลหะ ขวดน้ า ตะเกียบไม้ ลวด และมีเพียงผลงานชิ้นสุดท้ายเท่านั้นที่มี

การใช้โครงสร้างของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่สามารถใช้งานได้มาประยุกต์เป็นผลงาน อันเป็นจุดเริ่มต้นของ

การเลือกใช้วัสดุที่ใกล้เคียงกับระยะศิลปนิพนธ์ 
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ภาพที่  39  ภาพผลงานในระยะก่อนศิลปนิพนธ์ 1 

 

 

ภาพที่  40  ภาพผลงานในระยะก่อนศิลปนิพนธ์ 2 
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ภาพที่  41  ภาพผลงานในระยะก่อนศิลปนิพนธ์ 3 

 

 

ภาพที่  42  ภาพผลงานในระยะก่อนศิลปนิพนธ์ 4 
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ภาพที่  43  ภาพผลงานในระยะก่อนศิลปนิพนธ์ 5 

 

การสร้างสรรค์ผลงานและการพัฒนาผลงานในระยะศิลปนิพนธ์ 

การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์ จากการสร้างสรรค์ผลงานในระยะแรกเป็น

การทดลองสร้างผลงาน โดยเน้นการประกอบสร้างกลไกด้วยวัสดุที่มีข้อจ ากัดหลายประการประกอบ

กับกลไกในรูปแบบจลนศิลป์ (Kinetic art) เพ่ือให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงและมีประสบการณ์ร่วมกับวัสดุ

ที่เลือกใช้ได้ง่าย ในการพัฒนาผลงานในระยะศิลปนิพนธ์นั้นข้าพเจ้าได้ปรับปรุงและพัฒนารวมไปถึง

เลือกใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงคงทนถาวรขึ้น เพื่อสนองต่อความซับซ้อนของกลไกและการสร้างกลไกที่

มีระบบระเบียบมากขึ้นจากเดิม ข้าพเจ้าเลือกใช้กระบวนการทางศิลปะแบบมีส่วนร่วม (Interactive 

art) มาประกอบร่วมด้วย โดยรูปแบบของการมีส่วนร่วมนี้ส่งผลต่อเนื้อหาอย่างมาก กล่าวคือ กลไกจะ

ท างานเกิดเป็นการเคลื่อนไหวก็ต่อเมื่อมีการกระท าของผู้ชมต่อผลงานเท่านั้น ซึ่งสามารถวิเคราะห์

เงื่อนไขที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นนี้ โดยมีขั้นตอนการพัฒนาผลงานดังต่อไปนี้ 
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1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับระบบการวางกลไกการเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ มุ่งเน้น

รูปแบบการเคลื่อนไหวที่ เป็นระบบระเบียบ สามารถท าซ้ าได้จ านวนมาก โดยที่กลไกสามารถ

เคลื่อนไหวได้อย่างมีความเสถียร 

2. เรียนรู้และวิเคราะห์ระบบของกลไกต่างๆ เพ่ือน าไปปรับประยุกต์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

3. ร่างต้นแบบของกลไกการเคลื่อนไหวที่จะน ามาใช้ในผลงาน รวมถึงภาพรวมของชิ้นงาน

ทั้งหมด เพ่ือหาความเป็นไปได้และข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น 

4. วิเคราะห์วัสดุต่างๆที่จะสามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการสร้างสรรค์ 

5. วางแผนการสร้างสรรค์ผลงาน 

6. ร่างรายละเอียดของกลไกรวมถึงโครงสร้างของผลงาน 

7. เริ่มสร้างโครงสร้างต่างๆ และประกอบกลไกตามท่ีวางแผนไว้ 

8. ปรับแก้ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการสร้างสรรค์ เช่น การเชื่อมโครงสร้างฐานของ

ชิ้นงานเพ่ิมเติม เพ่ือให้ขนย้ายสะดวกและแข็งแรงมั่นคงมากขึ้น การปรับเปลี่ยนเฟืองที่ขบไม่ตรงกัน

ท าให้ไม่เกิดการส่งผ่านแรงจากแกนหมุนหลักไปยังแกนหมุนรอง โดยเปลี่ยนเฟืองให้สามารถขบกัน 

ได้พอดี ทนต่อภาระโหลด (Load) ของระบบกลไกข้อเหวี่ยง ท าให้แกนหมุนขับเคลื่อนต่อไป 

ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

9. เพ่ิมเงื่อนไขที่ผู้ชมต้องมีปฏิสัมพันธ์กับชิ้นงานเท่านั้น จึงจะเกิดการเคลื่อนไหว 

ของกลไกได้ โดยติดตั้งสวิทช์เท้าเหยียบ (Foot switches) ที่นอกจากจะท าให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับ

ผลงานแล้ว สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์และกลไกไม่ให้ท างานหนักมากเกินไป  

ได้อีกด้วย  
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เนื้อหา แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานในระยะศิลปนิพนธ์นั้น เป็นการสร้างสรรค์กลไก

จากสิ่งของเหลือใช้ต่างๆในครัวเรือนรวมไปถึงสิ่งของที่พบเห็นทั่วไปในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากผู้ชม

สามารถเข้าถึงและเข้าใจแนวความคิดของข้าพเจ้าได้ง่ายและชัดเจนตรงประเด็นที่สุด ทั้งการรวมเอา

กระบวนการทางศิลปะแบบมีส่วนร่วม (Interactive art) เข้ามาใช้ร่วมด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับ

แนวความคิดที่กล่าวมาในบทต่างๆข้างต้นมากขึ้น กล่าวคือ การเสื่อมโทรมของธรรมชาติที่เป็นอยู่ใน

ปัจจุบันนั้นล้วนมีมนุษย์เป็นปัจจัยหลักท่ีส าคัญทั้งสิ้น 

ข้าพเจ้าต้องการเปรียบเทียบการที่ผู้ชมเหยียบสวิทช์เท้าเหยียบ (Foot switches)  

เพ่ือขับเคลื่อนกลไกให้มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นถือเป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติไปเรื่อยๆ 

เพราะการมีปฏิสัมพันธ์กับผลงานนั่นต้องอาศัยมอเตอร์ในการขับเคลื่อนกลไก การขับเคลื่อนมอเตอร์

ให้ท างานนั้นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า และเป็นที่ทราบกันดีว่ากระแสไฟฟ้านั้นมีความยากล าบากในการ

ผลิตไม่น้อยทั้งยังต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติไปไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง นอกจากนี้ข้าพเจ้าต้องการ

ให้เกิดความย้อนแย้งทางความรู้สึกอีกหนึ่งประการ คือ การมีปฏิสัมพันธ์กับผลงานในลักษณะของการ

เหยียบสวิทช์เท้าเหยียบ (Foot switches) จะท าให้ผู้ชมรู้สึกว่าตนเองสามารถควบคุมผลงานได้ 

เปรียบเสมือนสิ่งที่มนุษย์มักให้การส าคัญตนว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือทุกสิ่งอย่างบนดาวโลกใบนี้ 

หากแต่ในความเป็นจริงแล้วธรรมชาติก าลังท าหน้าที่เก็บกวาดสิ่งมีชีวิตที่เก่งกาจนี้ไปเรื่อยๆนั่นเอง 

จากการเปรียบเทียบทางแนวความคิดที่ข้าพเจ้ากล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นการลวงทางความรู้สึก  

ซ่ึงสื่อถึงแนวความคิดผ่านกระบวนการถ่ายทอดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยต้องการให้เกิดการวิเคราะห์ร่วมกัน

ของทั้งสัญญะต่างๆ รูปแบบ เทคนิคที่ข้าพเจ้าตั้งใจพัฒนาขึ้น และสอดแทรกเอาไว้ ในผลงาน 

ศิลปนิพนธ์ชุดนี้  

 

 

 

 



60 

 
 

รูปแบบ รูปแบบของผลงานในระยะศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าประยุกต์ใช้กระบวนการทางศิลปะ

แบบมีส่วนร่วม (Interactive art) ร่วมกับการสร้างกลไกจลนศิลป์ (Kinetic art) เพ่ือให้รูปแบบของ

ผลงานสอดคล้องไปกับแนวความคิดของข้าพเจ้าให้มากที่สุด  โดยข้าพเจ้าเลือกใช้ลักษณะของ

ธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวมาประยุกต์ใช้ ทั้งการเลือกวัสดุเหลือใช้ต่างๆที่เกิดจากการพบเห็นร่วมกับการ

ใช้จินตนาการเป็นส าคัญ การสร้างโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้น 

ในแนวความคิดของข้าพเจ้ ารวมกับข้อมูลต่ างๆที่ กล่าวมาข้างต้นนั้นไม่ ใช่ เรื่ อง เล็กน้อย  

หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการขยายขนาดทางการรับรู้และทางความรู้สึกของผู้ชมเพ่ือผลทางจิตวิทยา 

คือ การท าให้ผู้ชมรู้สึกว่าตัวตนของตนเองเล็กลงและยังแสดงให้เห็นถึงปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมาก

ขึ้น เป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้สีสันที่สดใสในภาพรวมของผลงาน แม้ว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับผลงานใน

ลักษณะของการเหยียบสวิทช์เท้าเหยียบ (Foot switches) จะท าให้ผู้ชมมีความรู้สึกว่าสามารถ

ควบคุมผลงานได้ก็ตาม 

เทคนิค การสร้างกลไกลักษณะจลนศิลป์ (Kinetic art) ของข้าพเจ้ามีความชัดเจนและมีความ

เสถียรขึ้นมาก โดยยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างท่ีต้องท าการปรับเปลี่ยนแก้ไข กล่าวคือ  

ผลงานชิ้นที่ 1 เป็นชิ้นที่พบข้อบกพร่องมากมาย เช่น การออกแบบแกนหมุนหลักและ

เฟืองรูปแบบแรกที่ไม่สามารถรับภาระโหลด (Load) อันเกิดจากกลไกข้อเหวี่ยงที่มีจ านวนมากนั้น 

ท าให้เกิดการแตกหักของทั้งแกนและข้อต่อที่เป็นส่วนส าคัญในการเกิดการเคลื่อนตัวของข้อเหวี่ยงที่

จะไปขับเคลื่อนกลไกการขยับในผลงาน ซึ่งข้าพเจ้าสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้อย่างถูกต้องจากการ

ออกแบบการจัดวางกลไกที่เป็นระบบระเบียบรอบคอบ ท าให้สามารถหาต้นตอของปัญหาได้อย่า ง

รวดเร็ว ต่อมาข้าพเจ้าได้ปรับเปลี่ยนแกนหมุนหลักจากแกนท่อพีวีซีเป็นแกนท่อเหล็กเพ่ือความ

แข็งแรงคงทนและเปลี่ยนเฟืองที่ใช้ถ่ายทอดแรงจากแนวแรงหลักไปแนวแรงรองเป็นเฟืองรูปแบบที่ 2 

ที่สามารถรองรับภาระโหลด (Load) และมีแรงเหวี่ยงที่เสถียรมากกว่าเดิม เป็นต้น  
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ผลงานชิ้นที่ 2 นั้นมีข้อบกพร่องน้อยลงมาก แต่เนื่องจากลักษณะของการสร้างกลไกที่

ต่างกันท าให้ยังมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นอยู่บ้าง เช่น ข้าพเจ้าได้น าเฟืองส าเร็จรูปมาใช้แทนการประดิษฐ์

เฟืองขึ้นเองดังเช่นผลงานชิ้นที่ 1 ด้วยเหตุผลเรื่องความเสถียรของเฟืองที่ประดิษฐ์เองนั้นมีข้อจ ากัดอยู่

มาก แต่การใช้เฟืองส าเร็จรูปนั้นก็มีข้อจ ากัดในส่วนของความละเอียดอ่อนในการค านวณระยะของ

สายพานอยู่มากเช่นกัน ท าให้ข้าพเจ้าต้องมีการแต่งเติมเฟืองอยู่หลายครั้ง เพ่ือให้สายพานมีความตึง

มากพอและท าหน้าที่ถ่ายทอดพลังงานจากมอเตอร์ไปยังเฟืองในแต่ละล าดับ โดยมีสายพานเป็นตัว

น าพาแรงขับเคลื่อนนั้น ไปจนถึงข้อเหวี่ยงด้านบนที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนกลไกการขยับที่ติดตั้งไว้  

เป็นต้น 

 

วัสดุ ข้าพเจ้าเลือกใช้วัสดุที่พบเห็นได้ง่ายในครัวเรือนร่วมกับวัสดุที่มีอยู่ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 

โดยวัสดุยังคงมีความหลากหลายเช่นเดิมเพียงแต่แตกต่างกับช่วงก่อนระยะศิลปนิพนธ์ที่ความแข็งแรง

และคงทนของวัสดุในช่วงศิลปนิพนธ์กว่าเดิม เช่น การใช้วัสดุท าโครงสร้างของชิ้นงานจากเหล็กและไม้ 

นอกจากนั้นวัสดุที่น ามาประกอบเป็นกลไกการขยับนั้นไม่มีการใช้กระดาษต่างๆแต่ใช้เป็นพลาสติก ไม้ 

และโลหะที่ได้มาจากสิ่งของเหลือใช้ต่างๆแทน เช่น พลาสติกที่น ามาท ากลไกต่างๆจากอุปกรณ์ข้าว

ของเครื่องใช้ทั้งที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของที่เหลือใช้ในครัวเรือน เศษไม้ต่างๆที่น ามาเพ่ิมความ

แข็งแรงให้แก่พลาสติกและโครงสร้าง โลหะชนิดต่างๆที่น ามาเป็นส่วนประกอบของกลไกทั้งใช้ยึดฉาก

แกนข้อเหวี่ยงแกนชักท่ีติดกับกลไกต่างๆ ซึ่งลักษณะการเปลี่ยนแปลงของการเลือกใช้วัสดุของข้าพเจ้า

แปรผันไปตามขนาดของโครงสร้างผลงาน ความเป็นไปได้ในการประกอบกันของวัสดุ รวมไปถึงความ

คงทนที่ต้องการในตัวผลงาน 
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ผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1 

ชื่อผลงาน  Reborn 
ขนาด   140 x 300 x 210 ซม. 
เทคนิค   สร้างกลไกจากสิ่งของเหลือใช้ในชีวิตประจ าวัน (Kinetic art) 
ปีที่สร้าง   พ.ศ. 2560 

 

 

ภาพที่  44  ผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่1 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 

ชื่อผลงาน  Reborn No.2 
ขนาด   120 x 120 x 350 ซม. 
เทคนิค   สร้างกลไกจากสิ่งของเหลือใช้ในชีวิตประจ าวัน (Kinetic art) 
ปีที่สร้าง   พ.ศ. 2560 

 

 

ภาพที่  45  ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 
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บทที่ 5 

สรุป 

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งนี้มีการสืบค้นข้อมูล ขั้นตอนการสร้างสรรค์ รวมทั้ง

กระบวนการต่างๆ อันแสดงให้เห็นถึงความสนใจในเรื่องของกลไกที่มีความเกี่ยวข้องกับชุดความรู้ทาง

วิศวกรรมและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบระเบียบที่ถูกรวบรวมและแสดงออกได้อย่างแตกต่าง 

เมื่อน ามาประกอบกับศิลปะแบบมีส่วนร่วม (Interactive art) และจลนศิลป์ (Kinetic art) โดยมี

กระบวนพัฒนาผลงานร่วมกับวิธีการแสดงออกต่างๆของข้าพเจ้าที่สะท้อนผ่านผลงาน สามารถ

ตอบสนองและถ่ายทอดเรื่องราวผ่านแรงบันดาลใจและแนวความคิดออกมาได้อย่างสมบูรณ์ แม้ว่าจะ

มีภาวะของความไม่สมบูรณ์แบบอยู่ในผลงานการสร้างสรรค์อยู่บ้าง แต่การหาความเป็นไปได้ทาง

อารมณ์ความรู้สึกผ่านสัญญะ รูปแบบ และเทคนิควิธีการของข้าพเจ้าที่พัฒนามาอย่างมีขั้นตอนแบบ

แผนท าให้เกิดผลงานสร้างสรรค์เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่า

กระบวนการต่างๆท่ีข้าพเจ้าสร้างสรรค์ขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น มาสู่การพัฒนาผลงาน จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์

จะสามารถเป็นแนวทางและเป็นเครื่องมือในการส่งผ่านความรู้สึก และความคิดไปสู่ผู้ชมผลงานได้ไม่

มากก็น้อย ผลลัพธ์ที่ปรากฏในศิลปนิพนธ์ชุดนี้ คือ สุนทรียภาพอันเป็นผลผลิตจากการศึกษา ท าความ

เข้าใจ และเรียนรู้ผ่านสิ่งที่ผิดพลาดมากมาย โดยทั้งหมดอยู่ภายใต้เจตนารมณ์ของการแลกเปลี่ยนการ

รับรู้ของผู้ชมด้วยผลงานศิลปะที่มีลักษณะของจลนศิลป์ (Kinetic art) ที่ผู้ชมศิลปะได้มีส่วนร่วม 

(Interactive art) กับผลงานอย่างเปิดกว้าง และคาดหวังว่าผลงานชุดนี้จะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจใน

การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไปในอนาคต 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

ชื่อผลงาน    เทคนิค     ขนาด 

Reborn          สร้างกลไกจากสิ่งของเหลือใช้ในชีวิตประจ าวัน (Kinetic art) 140 x 300 x 210 ซม. 
Reborn No.2  สร้างกลไกจากสิ่งของเหลือใช้ในชีวิตประจ าวัน (Kinetic art) 120 x 120 x 350 ซม. 
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