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บทคัดย่อ 

 
 การเปล่ียนแปลงพนัธุกรรมเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ ต้นเหตุของการเปล่ียนแปลง
อาจเกิดขึน้จากกลไกตามธรรมชาติท่ีมีปัจจยักระตุ้นจากความเปล่ียนแปลงของสิ่งแวดล้อม ท าให้
สิ่งมีชีวิตเปล่ียนแปลงพนัธุกรรมเพ่ือความอยูร่อดของเผ่าพนัธุ์ ในทางการสร้างสรรค์ศิลปินจ านวน
ไม่น้อยใช้เนือ้หานีเ้ป็นแรงบนัดาลใจ เราพบเห็นงานสร้างสรรค์เหล่านัน้ได้ในส่ือตา่ง ๆ ทัง้ในงาน
ทศันศิลป์ ภาพยนตร์และหนงัสือ ศิลปินมกัใช้จินตนาการของตนสร้างสรรค์ผลงานซึ่งสะท้อนถึง
ผลกระทบในหลายด้าน ทัง้ยงัให้แง่มมุทางความคิดแฝงความหมายท่ีผู้ชมสามารถติดตามและคิด
ต่อได้ ท าให้ประเด็นของการเปล่ียนแปลงพันธุกรรมยังคงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจอยู่เสมอ ข้าพเจ้า
สนใจในประเดน็นีแ้ละต้องการสร้างสรรค์ใหมใ่นรูปแบบของข้าพเจ้า 
 ข้าพเจ้ามีความสนใจรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงเรขาคณิตแทรกอยู่ในโครงสร้ างของ
สิ่งมีชีวิตทัง้พืชและสตัว์ ซึ่งอาจเห็นได้ชดัเจนหรือเล็กลงไปในระดบัหน่วยย่อยพนัธุกรรมท่ีมองไม่
เห็นด้วยตาเปล่า รูปทรงเรขาคณิตท่ีเกาะกนัเป็นโครงสร้าง สะท้อนให้เห็นว่าในธรรมชาติมีกฎหรือ
ระเบียบ ข้าพเจ้าต้องการน าเรขาคณิตจากวสัดสุงัเคราะห์ท่ีมนษุย์สร้างขึน้กับสิ่งท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ
มาผสมผสานกนั โดยใช้ความคิดนีเ้ป็นพืน้ฐานการสร้างสรรค์ผลงานและพฒันาตอ่ในศิลปนิพนธ์ 
เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงหนทางการอยูร่่วมกนัระหวา่งสิ่งมีชีวิตและสิ่งสงัเคราะห์โดยมนษุย์ 
 
 
 
  
 
 



ฉ 

Thesis Title  Hybrid Genetic 
Name Mr. Ratchata Charoenpimolkul 
Concentration Visual Arts 
Department Sculpture 
Academic Year 2018 
 

Abstract 

 Mutation is a scientific principle. The cause of mutation might be a natural system 
that has a stimulating factor from natural’s change, so the creature mutates for their 
survival. To create work, quite a lot of artists use this fact as an inspiration. These creative 
works can be seen in media: visual arts, movies and books. The artist usually uses 
imagination to create works that reflect an effect in many ways. Besides, it gives an aspect 
of thought that hides a meaning which gives some thought to the viewer. It made mutation 
issue always be an interesting one. I also interested in this issue and want to create it 
through this thesis with my style. 
 I interested in geometric shapes. Geometric shapes mix in the creature’s 
structure, both plants and animals. It might be seen clearly or small like gene, which 
cannot be seen with naked eyes. Geometric shapes which are adhered to a structure 
shows that in nature has rules. I want to use geometric shapes from a synthetic material 
that made by human and things in nature combined together. Using this idea as a 
foundation to create a work and to progress in the thesis, in order to show the way creature 
and synthetic things can live together. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

 ข้าพเจ้าขอน้อมร าลึกถึงบิดา มารดา พ่ีน้องและญาติสนิททกุท่าน ท่ีคอ่ยช่วยเหลือทัง้การ
อบรมสัง่สอน การศกึษาและการเป็นก าลงัใจท่ีดีเสมอมา 
 ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์จักรพันธ์ วิลาสินีกุล อาจารย์ผู้ ควบคุมศิลปนิพนธ์ ผู้ ให้
ค าปรึกษา ให้ความรู้และชีแ้นะแนวทางในการท าศิลปนิพนธ์ ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านใน
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ท่ีให้ความรู้ ความเข้าใจในเส้นทางแหง่การสร้างสรรค์ 
การให้ค าปรึกษาในการด าเนินชีวิตและโอกาสดี ๆ มากมายท่ีเข้ามาระหว่างการศึกษาในสถาบนั
แหง่นี ้
 ขอขอบคณุนายณัฐวุฒิ ศิริรัตตานนท์ ผู้ ท่ีคอยช่วยเหลือการจดัท าศิลปนิพนธ์เล่มนี ้และ
เป็นก าลงัใจท่ีดีเสมอมา 
 ขอบคุณเพ่ือนพ่ีน้อง คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และบุคคลทุกคนท่ีมี
สว่นชว่ยเหลือ แลกเปล่ียนความคดิเห็นและเป็นก าลงัใจให้ข้าพเจ้าสามารถท าศลิปนิพนธ์ชดุ “การ
เปล่ียนแปลงพันธุกรรม” ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากมีข้อบกพร่องใดก็ขออภัยไว้ ณ ท่ีนีด้้วย 
ข้าพเจ้าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ในการท างานศิลปนิพนธ์ตลอดระยะเวลา 1 ปีการศกึษาของข้าพเจ้า
จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีมีความสนใจ มากน้อยใด ๆ ตามสมควร   
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ค าน า 

 
 เอกสารฉบบันีเ้ป็นส่วนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทศันศิลป์ กลุ่มวิชาเอก
ประตมิากรรม ประจ าปีการศกึษา 2561 คณะจิตรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์ในการเขียนเพ่ือรวบรวมและอธิบายกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปนิพนธ์ จากจุดเร่ิมต้นท่ีมาจากความสนใจ สู่ขัน้ตอนการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
การแสดงออกทางด้านทศันศิลป์และการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้หัวข้อเร่ือง “การ
เปล่ียนแปลงพนัธุกรรม” 
 การสร้างสรรค์เป็นสิ่ง ท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ และความคิดสร้างสรรค์เป็น
ความสามารถอย่างหนึ่งทางสติปัญญา ท่ีเกิดขึน้หลากหลายรูปแบบโดยไม่มีขอบเขต การศึกษา
จากศิลปนิพนธ์ฉบบันีอ้าจชว่ยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในท่ีมาของผลงานสร้างสรรค์และความหมาย
ของส่ือการแสดงออกได้ 
 ข้าพเจ้าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าศิลปนิพนธ์ฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ท่ีมีความสนใจศึกษา
งานสร้างสรรค์หรือผู้ ท่ีมีความสนใจทางด้านศลิปะ 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตเกิดจากการเปล่ียนแปลงยีนในเซลล์ การ
สง่ผา่นลกัษณะทางพันธุกรรมสามารถเกิดได้ทัง้ในลกัษณะการตอ่เตมิ การลดทอน หรือแม้กระทัง่
การผสมผสาน การเปล่ียนแปลงยีนในลกัษณะเช่นนีท้ าให้เกิดสายพนัธุ์ใหม่ ชาลส์ โรเบร์ิต ดาร์วิน
(Charles Robert Darwin) นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษกล่าวไว้ในทฤษฎีการคัดเลือกตาม
ธรรมชาติ (Natural Selection) ว่า สิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดในปัจจุบันล้วนมาจากบรรพบุรุษ
เดียวกัน โดยมีการเปล่ียนแปลงและปรับตวัให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมท่ีเปล่ียนไปตามกาลเวลา เป็น
การเปล่ียนแปลงท่ีใช้ระยะเวลาอย่างยาวนาน มีผลในหลาย ๆ ด้านทัง้รูปร่าง สรีระวิทยาและ
พฤติกรรม สิ่งมีชีวิตท่ีปรับตัวได้ดีจะมีโอกาสอยู่รอดได้มากกว่าสิ่งมีชีวิตท่ีไม่สามารถปรับตวัได้ 
และถ่ายทอดลักษณะท่ีปรับเปล่ียนไปยังชั่วรุ่นถัดไป เม่ือเวลาผ่านไปลักษณะท่ีปรับเปล่ียนซึ่ง
เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมจึงเพิ่มมากขึน้ในแต่ละชั่วรุ่น ขณะท่ีลักษณะท่ีไม่เหมาะสมลดน้อย
หรืออาจหมดไป จนในท่ีสดุเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีแตกตา่งจากเดมิกลายเป็นสิ่งมีชีวิตสายพนัธุ์ใหม ่
 ในทางการสร้างสรรค์ ศิลปินจ านวนไม่น้อยใช้เนือ้หาเร่ืองเปล่ียนแปลงพนัธุกรรมเป็นแรง
บนัดาลใจ อาทิ แวนซองต์ ฟอร์เนียร์ (Vincent Fornier) ศลิปินชาวฝร่ังเศสน ากระดกูสว่นตา่งๆของ
มนุษย์มาประกอบกันใหม่เป็นรูปทรงสิ่งมีชีวิตคล้ายดอกไม้ แสดงให้เห็นกลายพนัธุ์จากชีวิตหนึ่ง
ไปสู่อีกชีวิตหนึ่ง ศิลปินชาวออสเตรเลีย แพทริเซีย พิคซินีน่ี  (Patricia Piccinini) สร้างรูปทรงท่ีมี
สว่นผสมระหวา่งมนษุย์กบัสตัว์ หรือสตัว์ชนิดตา่ง ๆ ผสมข้ามสายพนัธุ์ แสดงให้เห็นผลกระทบจาก
การตดัต่อพันธุ์กรรม บธัชีบา กรอสแมน (Bathsheba Grossman) ใช้รูปทรงเรขาคณิตแสดงถึง
โครงสร้างของยีน ดีเอ็นเอ และเซลล์ซึ่งประกอบสร้างเป็นโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต ส่วนเดวิด ฟรีด 
(David Fried) ใช้รูปทรงกลมแบบเรขาคณิตมาเช่ือมต่อกันแบบซุ่ม ท าให้เกิดความหลากหลาย
ของการต่อรูปทรงจนดูเหมือนกับฟองน า้ ท่ีเป็นสัญญาณของสิ่งมีชีวิตในห้องทดลองทาง
วิทยาศาสตร์  

 
 

 



2 
 

  

จากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์ของศิลปิน ท าให้ข้าพเจ้าเห็นว่าหวัข้อการ
เปล่ียนแปลงพนัธุกรรมมีความน่าสนใจและยงัมีความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ใหม่ ข้าพเจ้าจึง
น าประเด็นการเปล่ียนแปลงพันธุกรรมมาเป็นแรงบันดาลใจในสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างรูปทรงใน
รูปแบบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าเห็นความเป็นไปได้เร่ืองการใช้รูปทรงเรขาคณิตมาใช้ในในการสร้างสรรค์ประเด็น
นัน้เพราะรูปทรงเรขาคณิตมีโครงสร้างท่ีมีระบบระเบียบ หากสังเกตอย่างละเอียดจะพบว่ามัน
แทรกอยูใ่นโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตทัง้พืชและสตัว์ ซึ่งอาจเห็นได้ชดัเจนหรือเล็กลงไปในระดบัหนว่ย
ย่อยพันธุกรรมท่ีมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เม่ือศึกษาแล้วจะพบว่าโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตก็เป็น
โครงสร้างท่ีมีระบบระเบียบเช่นเดียวกบัรูปทรงเรขาคณิต ข้าพเจ้าประสงค์ท่ีจะท างานสร้างสรรค์
ในประเด็นการเปล่ียนแปลงพนัธุกรรมโดยใช้วิธีการประกอบสร้างรูปทรงเรขาคณิต และรูปทรงใน
สิ่งมีชีวิต เช่น เซลล์ ต้นไม้ กระดกูในร่างกายสตัว์ หรืออาจน าทัง้สองรูปทรงมาประกอบสร้างขึน้
เป็นรูปทรงของสิ่งมีชีวิตใหม่ด้วยวิธีการทางวิวัฒนาการทัง้การต่อเติม กา รลดทอนและการ
ผสมผสานเพ่ือแสดงให้เห็นถึงรูปแบบจากการเปล่ียนแปลงพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตในทรรศนะของ
ข้าพเจ้า 
 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
1. สร้างสรรค์รูปแบบของสิ่งมีชีวิตจากการประกอบกนัของรูปทรงเรขาคณิต 
2. สร้างสรรค์รูปทรงของสิ่งมีชีวิตใหม่ท่ีเกิดจากการตดัตอ่และการผสมผสานรูปทรงของ

สิ่งมีชีวิต 
3. สร้างสรรค์รูปแบบของสิ่งมีชีวิตท่ีเกิดการจากผสมผสานระหว่างรูปเรขาคณิตกับ

พนัธุกรรม 
  

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
 การสร้างสรรค์ในประเดน็การเปล่ียนแปลงพนัธุกรรมโดยใช้วิธีการประกอบกนัของรูปทรง
เรขาคณิต รูปทรงในสิ่งมีชีวิต หรืออาจน าทัง้สองรูปทรงมาประกอบสร้างขึน้เป็นรูปทรงสิ่งมีชีวิต
ใหม่ด้วยวิธีการทางวิวฒันาการทัง้การตอ่เติม การลดทอนและการผสมผสานเพ่ือแสดงให้เห็นถึง
รูปแบบความเป็นไปได้จากการเปล่ียนแปลงพนัธุกรรมสิ่งมีชีวิตในทรรศนะของข้าพเจ้า 
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ขอบเขตของโครงการ  
 ด้านเนือ้หา : ข้าพเจ้าสนใจในประเด็นการประกอบสร้างรูปแบบของสิ่งมีชีวิตขึน้มาใหม่ 
จากรูปทรงจากสิ่งมีชีวิต เช่น เซลล์ ต้นไม้ กระดูกจากสัตว์ กับเรขาคณิตท่ีมีโครงสร้างท่ีมีระบบ
ระเบียบ และขยะพลาสตกิท่ีอาศยัอยูใ่นสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ 

ศลิปินท่ีอ้างอิงเนือ้หา 
1. แพทริเซีย พิคซินีน่ี (Patricia Piccinini) ใช้การตดัตอ่พนัธุกรรมระหวา่งสตัว์กบัสตัว์ 
2. แวนซองต์ ฟอร์เนียร์ (Vincent Fournier) กับการใช้กระดูกต่อกันเป็นรูปทรงท่ีส่ือ

ความหมายใหม ่
3. เดวิด ฟรีด (David Fried) ท่ีประกอบรูปทรงเรขาคณิตด้วยหลักการโมดูล่าท่ีหน่วย

แทรกตวัเข้าหากนักลายเป็นลกัษณะเหมือนสิ่งมีชีวิต 

 ด้านรูปแบบ : เร่ิมต้นจากการสร้างระบบโมดลูา่ (Modular System) หรือการสร้างรูปทรง
จากการประกอบกันของหน่วยย่อย ต่อมาพัฒนาต่อกลายเป็นการตดัต่อในลักษณะการต่อเติม 
การลดทอน และการผสมผสานระหวา่งรูปทรงจากสิ่งมีชีวิตกบัวสัดอ่ืุน ๆ 

ศลิปินท่ีอ้างอิงรูปแบบ 
1. โอลาฟเฟอร์ อลิสสนั (Olafur Eliasson) การสร้างระบบโมดลู่าท่ีแสดงถึงการลดทอน

จากรูปทรงในธรรมชาติกลายเป็นรูปทรงเรขาคณิตและการขยายตัวของระบบ
เรขาคณิต 

2. แบรดฟอร์ด แฮนซนั-สมิทธ์ (Bradford Hansen-Smith) ใช้การเติบโตและทิศทางการ
ขยายตวัของรูปทรงเรขาคณิตตอ่เตมิออกมาเป็นรูปทรงของเปลือกหอย 

3. แวนซองต์ ฟอร์เนียร์ (Vincent Fournier) กบัการตอ่เตมิกระดกูออกเป็นรูปทรงท่ีสร้าง
ความหมายใหม่ 

4. แพทริเซีย พิคซินีน่ี (Patricia Piccinini) ใช้การผสมผสานกนัระหวา่งพนัธุกรรมสตัว์
กบัสตัว์เป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดท่ีไมส่ามารถสร้างขึน้ได้ในโลกทางวิทยาศาสตร์ 

 

 

 



4 
 

  

วิธีการศึกษา  
1. ตัง้ประเด็นศกึษา 
2. วิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของประเดน็ท่ีเลือกมา 
3. สร้างสมมตุฐิานของการสร้างสรรค์ 
4. ศกึษาและวิเคราะห์ผลงานศิลปิน 
5. เขียนแบบร่าง เลือกวสัดใุนการท างาน 
6. ทดลองหาความเป็นไปได้ของรูปทรง 
7. สร้างสรรค์ผลงานจริง 
8. รวบรวมข้อมลูและปัญหาท่ีเกิดขึน้ พร้อมพฒันาการสร้างสรรค์ผลงานในผลงานชิน้

ตอ่ไป 

แหล่งการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล 

เอกสารวิชาการทางหนังสือ 
1. หนงัสือท่ีเก่ียวกบัสิ่งมีชีวิต 
2. หนงัสือท่ีเก่ียวกบัการประกอบสร้างรูปทรงของงานประติมากรรม 
3. หนงัสือท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบสร้างระบบโมดลูา่ 
4. หนงัสือนิตยสาร บทความ  

ข้อมูลภาพและภาพเคล่ือนไหวทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ภาพยนตร์ท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของสิ่งมีชีวิต 

สถานท่ีเก็บข้อมูล 
1. หอสมดุมหาวิทยาลยัศลิปากร วิทยาเขตวงัท่าพระ 
2. หอสมดุมหาวิทยาลยัศลิปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าศิลปนิพนธ์ 

อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล 
1. คอมพิวเตอร์ 
2. เคร่ืองเขียน เชน่ สมดุ ปากกา 
3. โทรศพัท์ 



5 
 

  

อุปกรณ์ที่ใช้ในร่างภาพ 
1. เคร่ืองเขียน เชน่ สมดุ ปากกา ดนิสอ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
1. แผน่พลาสวดู (Plastwood Sheet) 
2. กาวเช่ือม 
3. คตัเตอร์ 
4. ไม้บรรทดั 
5. ไฟเบอร์กลาส (Fiberglass) 
6. ยางซิลิโคน (Silicone Rubber) 
7. อีพ็อกซ่ีปัน้ (Sculpting Epoxy Putty) 
8. สีอะคริลิก 
9. ลวดขนาดตา่ง ๆ  
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บทที่ 2 

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ 
 

ที่มาและแรงบันดาลใจ 
 การเปล่ียนแปลงพนัธุกรรมเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ ต้นเหตุของการเปล่ียนแปลง
อาจเกิดขึน้จากกลไกตามธรรมชาติท่ีมีปัจจยักระตุ้นจากความเปล่ียนแปลงของสิ่งแวดล้อม ท าให้
สิ่งมีชีวิตเปล่ียนแปลงพนัธุกรรมเพ่ือความอยูร่อดของเผ่าพนัธุ์ ในทางการสร้างสรรค์ศิลปินจ านวน
ไม่น้อยใช้เนือ้หานีเ้ป็นแรงบนัดาลใจ เราพบเห็นงานสร้างสรรค์เหล่านัน้ได้ในส่ือตา่ง ๆ ทัง้ในงาน
ทศันศิลป์ ภาพยนตร์และหนงัสือ ศิลปินมกัใช้จินตนาการของตนสร้างสรรค์ผลงานซึ่งสะท้อนถึง
ผลกระทบในหลายด้าน ทัง้ยงัให้แง่มมุทางความคิดแฝงความหมายท่ีผู้ชมสามารถติดตามและคิด
ต่อได้ ท าให้ประเด็นของการเปล่ียนแปลงพันธุกรรมยังคงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจอยู่เสมอ ข้าพเจ้า
สนใจในประเดน็นีแ้ละต้องการสร้างสรรค์ใหมใ่นรูปแบบของข้าพเจ้า 

  

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 ทฤษฎีการวิวัฒนาการ (Evolution) 
 วิวฒันาการ คือการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรมในประชากรของสิ่งมีชีวิต จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่น
หนึง่ซึง่เกิดจาก 3 กระบวนการ ได้แก่ ความแปรผนั การสืบพนัธุ์และการคดัเลือก โดยอาศยัยีนเป็น
ตวักลางในการส่งผ่านลกัษณะทางพนัธุกรรมท่ีเป็นพืน้ฐานของการเกิดวิวฒันาการ ลกัษณะเช่นนี ้
เกิดขึน้ในประชากรเพ่ือให้เกิดความแปรผนัทางพนัธุกรรม เม่ือสิ่งมีชีวิตให้ก าเนิดลกูหลานรุ่นใหม่
ท าให้เกิดลกัษณะใหม่หรือเปล่ียนแปลงลกัษณะเดิม1 โดยมีทฤษฎีท่ีว่าสิ่งมีชีวิตทัง้หมดบนโลกมา
จากสายพนัธุ์เดียวกันแตว่ิวฒันาการจนแตกตา่งกัน หลกัฐานท่ีแสดงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้
ในสิ่งมีชีวิตมาจากการศกึษาซากดกึด าบรรพ์ท่ีแสดงความสมัพนัธ์ในโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตทัง้ท่ี
ยงัอยู่และสูญพนัธุ์ไปแล้ว ยกตวัอย่างเช่น ซากดึกด าบรรพ์ช่วงเปล่ียนสภาพของไดโนเสาร์สกุล 

                                                 

 1 วิกิพีเดยี, วิวัฒนาการ [ออนไลน์], เข้าถงึเมื่อ 28 กมุภาพนัธ์ 2562. เข้าถึงได้จาก https://th.wiki 
pedia.org/wiki/วิวฒันาการ 
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Archaeopteryx ซึ่งเป็นสัตว์โบราณท่ีมีลกัษณะของสัตว์เลือ้ยคลานท่ีมีหางยาวมีกระดูกและฟัน
รูปทรงกรวย แต่ก็ยังมีลักษณะคล้ายสัตว์ปีกมีขนนกและกระดูกหน้าอกนก แสดงให้เห็นว่า
สตัว์เลือ้ยคลานและสัตว์ปีกปัจจุบนัมีบรรพบุรุษร่วมกัน เป็นเหตุผลท าให้สิ่งมีชีวิตในปัจจุบนัมี
ความหลากหลายสายพนัธุ์2 
 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพท่ี 1  ซากดกึด าบรรพ์ของไดโนเสาร์สกลุ Archaeopteryx                
ท่ีมา: Joseph Castro, Archaeopteryx [Online], accessed 28 February 2019.               
Available from https://www.livescience.com/24745-archaeopteryx.html 

 เราสามารถพบเห็นสิ่งมีชีวิตมากมายหลายชนิดท่ีแตกตา่งกนั แตห่ากสงัเกตดจูะค้นพบถึง
ความคล้ายคลึงกันท าให้เกิดการเปรียบเทียบส่วนคล้ายกันระหว่างสิ่งมีชีวิต เป็นวิธีการจัด
สิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มท่ีสัมพันธ์กัน อ้างอิงจากความคล้ายคลึงกันทางสัณฐานและพันธุกรรม 
ยกตวัอยา่งเช่น กอริลลา ลิงอรัุงอตุงั ชิมแปนซีและมนษุย์ล้วนจดัอยูใ่นสายพนัธุ์เดียวกนัคือ วงศ์ลิง
ใหญ่ (Hominidae) ซึ่งเรียกว่าการมีก าเนิดเดียวกัน (Homology) เพราะความคล้ายคลึงกันทาง
สณัฐานท่ีมาจากบรรพบรุุษร่วมกนั เป็นอีกหนึ่งในการวิวฒันาการท่ีได้ผลลพัธ์แตกตา่งกนัของเชือ้
สายต้นก าเนิดเดียวกัน สิ่งมีชีวิตท่ีลกัษณะต้นก าเนิดเดียวกันจะมีโครงสร้างพิเศษท่ีมีร่วมกันซึ่ง
เรียกว่า โครงสร้างเหลือค้าง (Vestigial Structures) หมายถึงส่วนต่าง ๆ ท่ีมีประโยชน์น้อยมาก
หรืออาจไม่มีเลย โครงสร้างท่ีไร้เหตุผลเช่นนีเ้ป็นส่วนเหลือของอวัยวะส าคัญในบรรพบุรุษ 

                                                 

 2 วิกิพีเดยี, อาร์คีออปเทอริกซ์ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 28 กมุภาพนัธ์ 2562. เข้าถึงได้จาก https://th. 
wikipedia.org/wiki/อาร์คีออปเทอริกซ์ 

https://www.livescience.com/24745-archaeopteryx.html
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ตวัอย่างเช่น วาฬมีกระดกูเหลือค้างท่ีน่าจะเป็นส่วนกระดกูขาของบรรพบรุุษท่ีเดินบนบก มนษุย์ก็
มีโครงสร้างเหลือค้างเหมือนกัน รวมทัง้ กล้ามเนือ้ห ูฟันกรามซ่ีสดุท้าย ไส้ติ่ง กระดกูก้นกบท่ีเคย
เป็นกระดกูหาง ขนตวัและส่วนทบรูปคร่ึงพระจนัทร์ท่ีมุมตา (ท่ีเป็นส่วนเหลือของเย่ือตาท่ีสามซึ่ง
มนษุย์ไมมี่)3 
 
 

 

 

 

  

 

ภาพท่ี 2  ภาพวาดเปรียบเทียบโครงสร้างในกลุม่สายพนัธุ์วงศ์ลิงใหญ่              
ท่ีมา: Wikipedia, Evolution [Online], accessed 28 February 2019. Available from 
https://en.wikipedia.org/wiki/Evolution#/media/File:Huxley_-_Mans_Place_in_Nature.png  

 การวิวฒันาการสามารถท าให้เกิดลกัษณะเฉพาะท่ีแตกตา่งกนัมากได้ เช่น กระดกูปลาย
แขนของสัตว์เลีย้งลูกด้วยนม แขนของมนุษย์ ขาหน้าแมว ครีบของวาฬและปีกค้างคาว มี
โครงสร้างกระดกูท่ีคล้ายกนัมาก แตถ่กูใช้ท าหน้าท่ีแตกตา่งกนั กระดกูแบบเดียวกนัท่ีเป็นปีกใช้บิน
ของค้างคาวเป็นครีบใช้ว่ายน า้ของวาฬ การออกแบบเหลา่นีถ้กูสร้างเพ่ือท าหน้าท่ีเฉพาะ สตัว์ทัง้ 4 
ชนิดนีมี้บรรพบรุุษร่วมกันและแต่ละชนิดได้วิวฒันาการจนมีลกัษณะต่างกันภายในหลายชัว่อายุ
จนเกิดเป็นขาหน้าท่ีตา่งกนั4 

 
                                                 

 3 Way13, วิวัฒนาการของมนุษย์ [ออนไลน์], เข้าถงึเมื่อ 28 กมุภาพนัธ์ 2562. เข้าถึงได้จาก 
http://www.way13.com/วิวฒันาการของมนษุย์ 
 4 สถาบนันวตักรรมและการพฒันากระบวนการเรียนรู้, ข้อมูลสนับสนุนจากกายวิภาคเปรียบเทยีบ 
[ออนไลน์], เข้าถงึเมื่อ 28 กมุภาพนัธ์ 2562. เข้าถึงได้จาก https://il.mahidol.ac.th/e-media/150charles-
darwin/Less4_2_1.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/Evolution#/media/File:Huxley_-_Mans_Place_in_Nature.png
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ภาพท่ี 3  ภาพเปรียบเทียบโครงกระดกูของสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม 
ท่ีมา: Dr. David Menton, Vestigial Structures [Online], accessed 28 February 2019. 
Available from https://answersingenesis.org/human-body/vestigial-organs/vestigial-
organs-evidence-for-evolution/ 
 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ชีวภูมิศาสตร์ (Biogeography) 
 การศึกษาการกระจายสายพนัธุ์ไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ จากแหล่งก าเนิด ท าให้เกิดสายพนัธุ์
ใหม่ท่ีวิวฒันาการตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศยั ตวัอย่างเช่น นกติ๊ดสีน า้เงินท่ีพบได้
ทัว่ไปในสวนแถบยุโรป แต่มีนกติ๊ดบางส่วนท ารังอาศยัอยู่ในเขตท่ีแยกออกมาจากแผ่นดินใหญ่ 
เช่น บนเกาะคานารี หรือเทือกเขาของแอฟริกาเหนือ นกกลุ่มท่ีแยกตัวออกไปจะเร่ิมมีความ
แตกตา่งจากสีขน ซึ่งตอ่มาเกิดการเปล่ียนแปลงพนัธุกรรม ในท่ีสดุนกติ๊ดกลุม่ท่ีแยกตวัออกมาจะมี
ความแตกตา่งจากกลุ่มในแผ่นดินใหญ่มากพอท่ีจะถกูจ าแนกเป็นอีกสายพนัธุ์หนึ่งได้ ซึ่งหากสอง
กลุม่นีไ้ด้กลบัมาเจอกนัอีก พวกมนัก็จะไมส่ามารถผสมพนัธุ์กนัได้อีกตอ่ไป 5 
 
 

 

 

                                                 

 5 รีดเดอร์ส ไดเจสท์, “ต้นก าเนิดสายพันธ์ุ,” ใน โลกลีล้ับ ธรรมชาตหิน้าทึ่ง, สธีุ ธนาเลศิกลุ
(กรุงเทพฯ: รีดเดอร์ส ไดเจสท์, 2553), 139. 

https://answersingenesis.org/human-body/vestigial-organs/vestigial-organs-evidence-for-evolution/
https://answersingenesis.org/human-body/vestigial-organs/vestigial-organs-evidence-for-evolution/
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ภาพท่ี 5  นกติด๊หลงัสีไพล (Japanese Tit) เป็นสายพนัธุ์เดียวกบันกติ๊ดสีน า้เงิน พบได้ในเอเชีย        
ตะวนัออกและเอเชียใต้ 

ท่ีมา: plains-wanderer, นกติด๊ [Online], accessed 28 February 2019. Available from 
http://oknation.nationtv.tv/blog/plains-wanderer/2013/11/17/entry-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4  ภาพนกติด๊สีน า้ (Blue Tit) พบได้ทัว่ไปในยโุรป                        
ท่ีมา: Negotiated Project, Blue Tit [Online], accessed 28 February 2019. Available from 
http://tomsnegotiated.blogspot.com/2015/03/blue-tit-cyanistes-caeruleus.html   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

     
 

 

 

http://tomsnegotiated.blogspot.com/2015/03/blue-tit-cyanistes-caeruleus.html
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การคัดเลือกพันธ์ุโดยท าขึน้ (Artificial Selection) 

 มนุษย์ยังเป็นปัจจยัส าคญัในการก่อให้เกิดสายพนัธุ์ใหม่ขึน้ ในทางการเกษตรและสตัว์
เลีย้งเพ่ือผลประโยชน์ มนุษย์เป็นผู้ ก าหนดว่าสัตว์หรือพืชชนิดไหนจะสืบพันธุ์ต่อไปและรุ่นลูก
ประเภทไหนจะรอดชีวิต โดยเรียกการกระท านีว้่า การคดัเลือกพนัธุ์โดยท าขึน้ เช่นนีมี้ผลส าคญัตอ่
วิวัฒนาการของสัตว์เลีย้ง ยกตวัอย่างเช่น มนุษย์ได้สร้างสุนขัพนัธุ์ต่าง ๆ โดยการคดัเลือกพันธุ์  
ขนาดท่ีต่างกันระหว่างสุนขัพันธุ์ ชีวาวากับเกรตเดนเป็นผลของการคดัเลือกพนัธุ์โดยท าขึน้และ
ถึงแม้จะมีลกัษณะร่างกายท่ีต่างกนัมาก สนุขัทัง้หมดก็วิวฒันาการมาจากหมาป่าท่ีมนษุย์เร่ิมปรับ
มาเป็นสตัว์เลีย้ง6  
 การคัดเลือกพันธุ์ โดยท าขึน้ก็ได้สร้างรูปแบบหลากหลายของพืชด้วย ยกตวัอย่างเช่น 
ข้าวโพดท่ีมีต้นก าเนิดมาจากหญ้าชนิดหนึ่งในเม็กซิโก ลกัษณะของข้าวโพดในสมยัก่อนทัง้มีขนาด
เล็ก เปลือกแข็งและเนือ้น้อยมาก นักวิทยาศาสตร์ได้ผสมข้าวโพดกับพืชท่ีมีรหัสพันธุกรรม
คล้ายกนั ปรับมาเลีย้งจนท าให้สามารถน ามาท าการเกษตรและใช้ประโยชน์ได้แพร่หลายอย่างใน
ปัจจุบนั หรือด้วยเหตุผลทางการเมือง ยกตวัอย่างเช่น แครอท ท่ีถูกค้นพบครัง้แรกในประเทศ
อิหร่านหรือเปอร์เซียเม่ือศตวรรษท่ี 10 มีลกัษณะสีขาวหรือม่วง รูปทรงผอม รากแตกแขนงและมี
รสชาติขม ต่อมาแครอทชนิดนีถู้กพัฒนาในทวีปยุโรปให้มีรสชาติท่ีหวาน ขนาดใหญ่ขึน้และ
ผลข้างเคียงคือสีท่ีมีหลากหลายทัง้แดง เหลือง ม่วง แบบสีส้มท่ีพบเห็นในปัจจุบันเกิดจาก
เหตกุารณ์ในประเทศฮอลแลนด์เม่ือศตวรรษท่ี 17 ท่ีเกษตรกรปลกูแครอทสีส้มจ านวนมากเพ่ือเป็น
บรรณาการแก่พระเจ้าวิลเลียมท่ี 3 แห่งองักฤษ (หรือวิลเลียมท่ี 2 แห่งสกอตแลนด์ และวิลเลมท่ี 3 
แห่งออเรนจ์) เป็นการฉลองให้กับราชวงศ์ท่ีประกาศอิสรภาพจากสเปนได้ส าเร็จเพราะสีส้มเป็นสี
ของราชวงศ์ออเรนจ์-นสัเซา หลงัจากนัน้สีส้มก็ถกูใช้เป็นสีสากลของแครอท  
 
  

 

 

 

                                                 

 6 วิกีพีเดยี, ความหลากหลายทางชีวภาพ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 28 กมุภาพนัธ์ 2562. เข้าถงึได้จาก 
https://th.wikipedia.org/wiki/ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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ภาพท่ี 6  ภาพเปรียบเทียบระหวา่งแครอทป่าและแครอทในปัจจบุนั                                                
ท่ีมา: USA Carrot History, Carrot [Online], accessed 28 February 2019.  
Available from http://www.carrotmuseum.co.uk/historyusa.html 

 

 ในการคดัเลือกพนัธุ์โดยท าขึน้ พนัธุ์ใหม่หรือความหลากหลายท่ีเกิดจะเป็นการกลายพนัธุ์
ท่ีมนุษย์ชอบใจ เทียบกบัการคดัเลือกโดยธรรมชาติท่ีสายพนัธุ์ซึ่งรอดชีวิต จะมีการกลายพนัธุ์ท่ีมี
ประโยชน์ในสิ่งแวดล้อมท่ีไม่เก่ียวกบัมนษุย์ แตท่ัง้ในการคดัเลือกโดยธรรมชาติและโดยท าขึน้ ผล
แตกต่างท่ีได้ก็คือการกลายพนัธุ์เช่นกัน โดยเป็นผลจากกระบวนการทางพันธุกรรมท่ีเหมือนกัน 
ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin, ค.ศ.1809 – 1882) นกัธรรมชาติวิทยาชาวองักฤษได้สงัเกตถึง
ผลท่ีได้จากการคดัเลือกพันธุ์โดยท าขึน้ในสัตว์และพืช เขากล่าวไว้ว่า “ถ้ามนุษย์สามารถสร้าง
ความเปล่ียนแปลงท่ีนา่ทึ่งในสตัว์เลีย้งในชว่งสัน้ ๆ การคดัเลือกโดยธรรมชาตท่ีิมีเวลาเป็นล้าน ๆ ปี 
ก็สามารถให้ผลเป็นความแตกต่างท่ีเห็นในสิ่งมีชีวิตปัจจุบนัได้เหมือนกัน” แล้วใช้เป็นหลกัฐาน
สนบัสนุน “ทฤษฎีการคดัเลือกตามธรรมชาติ” ของเขาซึ่งเป็นหนึ่งในทฤษฎีเร่ืองการเปล่ียนแปลง
พนัธุกรรมของสิ่งมีชีวิตท่ีได้รับการยอมมากท่ีสุด เขาตีพิมพ์ไว้ในหนงัสือ The Origin of Species 
(ก าเนิดของสรรพชีวิต) ในปี ค.ศ. 1859  

 
 

http://www.carrotmuseum.co.uk/historyusa.html
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การคัดเลือกตามธรรมชาต ิ(Natural Selection) 

 สิ่งมีชีวิตบนโลกนีไ้ด้ก าเนิดขึน้มาอย่างยาวนาน เร่ิมแรกได้มีวิวัฒนาการก่อให้เกิด
สิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด ทัง้ท่ียังด ารงให้พบเห็นได้ในปัจจุบนัและท่ีสูญพนัธุ์ไปแล้ว สิ่งมีชีวิตท่ี
หลากหลายในปัจจุบันล้วนมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน โดยมีการปรับตัวและเปล่ียนแปลงให้
สามารถอาศยัอยูไ่ด้ในสิ่งแวดล้อมท่ีเปล่ียนไปตามกาลเวลา เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้อยา่งใช้
ระยะเวลายาวนาน ผลของมันสามารถเกิดขึน้ได้ในหลาย ๆ ด้านทัง้รูปร่าง สรีระวิทยาและ
พฤตกิรรม สิ่งมีชีวิตท่ีปรับตวัได้ดีจะสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้มากกวา่สิ่งมีชีวิตท่ีไม่สามารถปรับตวั
ได้และถ่ายทอดลกัษณะท่ีปรับเปล่ียนไปยงัชัว่รุ่นถัดไป เม่ือเวลาผ่านไปลกัษณะท่ีปรับเปล่ียนซึ่ง
เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมจึงเพิ่มมากขึน้ในแต่ละชั่วรุ่น ขณะท่ีลักษณะท่ีไม่เหมาะสมลดน้อย
หรืออาจหมดไป จนในท่ีสดุเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีแตกตา่งจากเดมิกลายเป็นสิ่งมีชีวิตสายพนัธุ์ใหม ่
 วิวัฒนาการโดยการคัดเลือกตามธรรมชาติตามแนวคิดของชาร์ลส์ ดาร์วิน มาจาก
ข้อสงัเกตท่ีเป็นสภาวะธรรมชาตขิองสิ่งมีชีวิต 4 ข้อ คือ 

1. การผลิตท่ีมากเกิน (Overpopulation) หมายถึง การท่ีสิ่งมีชีวิตแตล่ะชนิดตา่งผลิตรุ่น

ลกูจ านวนมาก สง่ผลให้จ านวนบคุคลในประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ในแตล่ะชัว่รุ่น 

2. ข้อจ ากัดต่อการเติบโตของประชากร (Limits on population growth) การท่ีจ านวน

บุคคลในแต่ละชั่วรุ่นเพิ่มมากขึน้ ส่งผลให้มีการแก่งแย่งทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการ

ด ารงชีพ เช่น อาหาร น า้ ท่ีอยู่อาศยั ท่ีหลบภัย และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู่จ ากัด ในท่ีสุด

จะมีบคุคลเพียงจ านวนหนึง่เทา่นัน้ท่ีเหลือรอด 

3. ความแปรผนั (Variation) หมายถึง ความแปรผนัของลกัษณะระหว่างบคุคล ซึ่งเป็น

ชนิดเดียวกัน เช่น คนแต่ละคน หรือต้นไม้แต่ละต้น หรือสัตว์แต่ละตวั มีลักษณะท่ี

แตกต่างกนั ซึ่งภายใต้สภาวะแวดล้อมหนึ่ง ๆ ลกัษณะบางลกัษณะมีความได้เปรียบ

ในการแขง่ขนั สง่ผลให้บคุคลท่ีมีลกัษณะนัน้สามารถอยูร่อดได้ 

4. ความแตกต่างในความส าเร็จของการสืบพนัธุ์ (Differential reproductive success) 

การท่ีบุคคลท่ีมีลกัษณะเหมาะสมในสภาวะแวดล้อมหนึ่งสามารถปรับตวัเหลือรอด

และสืบพันธุ์ถ่ายทอดลักษณะไปสู่รุ่นลูกได้จ านวนมาก ขณะท่ีพวกท่ีมีลักษณะไม่

เหมาะสมผลิตรุ่นลูกได้จ านวนน้อย หรืออาจตายก่อนท่ีจะได้สืบพนัธุ์ ลกัษณะนัน้  ๆ 

จงึไมถ่กูถ่ายทอดสูรุ่่นตอ่ไป 
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ภาพท่ี 7  ชาลส์ โรเบร์ิต ดาร์วิน (Charles Robert Darwin) 
ท่ีมา: วิกิพีเดีย, Charles Darwin [Online], accessed 12 February 2019. Available from 
https://th.wikipedia.org/wiki/ชาร์ลส์_ดาร์วิน 
 

 จากความจริงท่ีเป็นสภาวะตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตข้างต้น ตามทฤษฎีของดาร์วิน การ
คดัเลือกตามธรรมชาติเป็นกลไกการเกิดวิวฒันาการของสิ่งมีชีวิต ในประชากรหนึ่งท่ีประกอบด้วย
สมาชิกท่ีมีลักษณะหลากหลายโดยส่วนใหญ่เป็นลักษณะท่ีก าหนดโดยพันธุกรรม ในสภาวะ
แวดล้อมบางสภาวะอาจมีลกัษณะไม่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต ขณะท่ีมีบางลกัษณะเหมาะสม
ตอ่สภาพแวดล้อมสามารถอยู่รอดและด ารงชีวิตตอ่ไปได้ อยา่งไรก็ตามการมีชีวิตรอดของสมาชิกท่ี
มีลกัษณะเหมาะสมไมไ่ด้เป็นสิ่งก าหนดวา่สมาชิกท่ีมีลกัษณะนัน้ ๆ จะสามารถถ่ายทอดยีนไปสูรุ่่น
ลกูได้มากกว่าพวกท่ีมีลกัษณะไม่เหมาะสม เช่น กรณีท่ีสมาชิกท่ีเหลือรอดไม่ได้รับการผสมพนัธุ์ 
หรือผสมพันธุ์แต่ไม่มีลูกหรือมีลูกจ านวนน้อย เป็นต้น ดังนัน้จ านวนลูกท่ีแต่ลักษณะผลิตจึงมี
ความส าคญัตอ่การท่ีลกัษณะตา่ง ๆ จะประสบความส าเร็จในการสืบพนัธุ์ด้วย 
 

 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 ตัวอย่างของการคัดเลือกตามธรรมชาติ คือ ปรากฏการณ์ อินดัสเทรียล เมเลนเนียม 
(Industrial Melanism) ในผีเสือ้กลางคืนชนิดหนึ่ง (Peppered Moth) ประมาณ ปี ค.ศ. 1848 ใน
ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีการส ารวจประชากรของผีเสือ้
กลางคืนชนิดนีพ้บว่าสว่นใหญ่มีล าตวัและปีกสีเทาจาง โดยมีสมาชิกท่ีมีล าตวัและปีกสีด าเป็นสว่น
น้อย เม่ือส ารวจประชากรผีเสือ้กลางคืนชนิดนีอี้กครัง้ใน 50 ปีตอ่มา ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลงัการปฏิวตัิ

https://th.wikipedia.org/wiki/ชาร์ลส์
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อตุสาหกรรม โดยส ารวจในพืน้ท่ีเดิม พบว่าประชากรส่วนใหญ่มีล าตวัและปีกสีด า แสดงว่ามีการ
เปล่ียนแปลงลกัษณะในประชากรอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลจากมีการคดัเ ลือกตามธรรมชาติเกิดขึน้ 
ซึง่สามารถอธิบายการเกิดปรากฏการณ์ได้ดงัตอ่ไปนี ้

ลกัษณะสีล าตวัและปีกของผีเสือ้กลางคืนชนิดนีเ้ป็นลกัษณะทางพันธุกรรม ซึ่งมีผลต่อ
การอยู่รอด เพราะช่วยปกป้องแมลงจากการถูกนกซึ่งเป็นผู้ล่าจบักินเป็นอาหาร ปกติผีเสือ้ชนิดนี ้
จะออกหากินเวลากลางคืน โดยชว่งกลางวนัมกัอาศยัเกาะท่ีล าต้นของต้นไม้ ต้นไม้เหลา่นีมี้ไลเคน
เจริญเติบโตอยู่ทั่วล าต้นท าให้ล าต้นมีสีเทาจาง  ๆ ดังนัน้ผีเสือ้ท่ีมีล าตัวและปีกสีเทาจางจึง
กลมกลืนกบัสีของล าต้น สามารถรอดพ้นจากการเป็นเหย่ือของนก จึงมีโอกาสผสมพนัธุ์ถ่ายทอด
ยีนท่ีควบคุมสีล าตัวและปีกสีเทาสู่รุ่นลูกต่อไป ขณะท่ีผีเสือ้ท่ีมีล าตัวและปีกสีด าถูกนกจับกิน
มากกว่าเพราะนกมองเห็นได้ดี ในประชากรจึงมีผีเสือ้ท่ีมีล าตวัและปีกสีด าอยู่น้อย ในช่วงการ
ปฏิวตัิอตุสาหกรรมมีการสร้างโรงงานอตุสาหกรรมมากมายในพืน้ท่ี เขม่าควนัจากโรงงานเหล่านี ้
ปกคลุมไลเคนท่ีเจริญเติบโตอยู่ตามล าต้น สีของล าต้นจึงเปล่ียนเป็นสีเข้มขึน้ สภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนไปนีส้ง่ผลให้ผีเสือ้ท่ีมีล าตวัและปีกสีด ามีความได้เปรียบในการอยู่รอด เพราะสีกลมกลืนกบั
ล าต้นของต้นไม้ ขณะท่ีพวกท่ีมีล าตวัและปีกสีเทาจางถกูจบักินได้ง่ายขึน้ ประชากรผีเสือ้กลางคืน
ชนิดนีภ้ายหลงัการปฏิวัติอุตสาหกรรมจึงมีสมาชิกท่ีมีล าตวัและปีกสีด ามากขึน้ เพราะผีเสือ้ท่ีมี
ล าตวัและปีกสีด าสามารถอยูร่อดและสืบทอดลกัษณะตอ่ ๆ  มา ประชากรมีสมาชิกท่ีมียีนควบคมุ
สีล าตวัและปีกสีด าเพิ่มขึน้ในแตล่ะรุ่น 

 

การปรับตัว (Adaptation) 
สิ่งมีชีวิตหลากหลายท่ียงัคงด ารงอยู่ในโลกนีไ้ด้ เน่ืองจากมีการถ่ายทอดพนัธุกรรมจากรุ่น

สู่ รุ่นสืบต่อกันมา โดยแต่ละชนิดต่างมีลักษณะเฉพาะท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตใน
สภาพแวดล้อมอนัเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยั เช่น ปลาท่ีอาศยัอยูใ่นแหล่งน า้มีครีบท่ีเหมาะสมเพ่ือใช้ใน
การว่ายน า้ นกมีปีกท่ีมีโครงสร้างของกระดกูและขนเหมาะสมต่อการพยุงตวัขณะบินในอากาศ 
เป็นต้น ลักษณะเฉพาะเหล่านีเ้ป็นผลจากการปรับตวัให้เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมในช่วงท่ีมี
วิวฒันาการ 

 
การปรับตวั หมายถึง ลกัษณะหรือพฤติกรรมซึ่งถกูควบคมุโดยพนัธุกรรมท่ีท าให้โอกาสใน

การสืบทอดยีนไปสู่รุ่นลูกของสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึน้ การปรับตัวอาจเกิดกับโครงสร้าง กระบวนการ
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ภาพท่ี 8  ใบท่ีพฒันาเป็นหนามของต้นกระบองเพชร 
ท่ีมา: eatfresh, Cactus [Online], accessed 12 February 2019. Available from 
https://eatfresh.org/discover-foods/nopales-cactus-leaves 
 

ท างานของโครงสร้างหรือพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต ผลของการปรับตวัท าให้สิ่งมีชีวิตสามารถเพิ่ม
จ านวนและด ารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติได้ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตมีหลาย
รูปแบบเพ่ือจดุประสงค์ต่าง ๆ กัน ในท่ีน่ีจะกล่าวถึงการปรับตวับางรูปแบบซึ่งเป็นการปรับตวัเชิง
โครงสร้างหรือรูปร่างของสิ่งมีชีวิต เชน่ 

 
  การปรับตัวเพื่อการป้องกัน (Defensive Adaptation) เป็นการปรับตวัเพ่ือการ

ป้องกันตวั หรือหลบหลีกผู้ล่า ส่วนใหญ่เป็นการปรับตวัให้มีโครงสร้างส าหรับใช้ในการ
ปอ้งกนัตวั เชน่ เหล็กในของผึง้ หนามของต้นกระบองเพชร เป็นต้น 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

การปรับตัวเพื่อเป็นสัญญาณเตือน (Warning Signal)  
 การปรับตวัให้มีรูปร่างลกัษณะหรือสีสนัสะดดุตา ท าให้ผู้ลา่หรือผู้ รุกรานเกรงกลวั
ไม่เข้าไปรบกวน สิ่งมีชีวิตท่ีมีการปรับตวัแบบนีม้กัมีลกัษณะโดดเดน่จึงมองเห็นได้ชดัเจน 
บางชนิดอาจสร้างสารเคมีท่ีเป็นพิษตอ่ผู้ลา่ ผู้ล่าท่ีเคยรับรสจงึจดจ าและไม่ลา่สิ่งมีชีวิตนัน้
เป็นเหย่ือในครัง้ตอ่ ๆ ไป การปรับตวัเพ่ือเป็นสญัญาณเตือนแบบหนึ่ง คือ การล้อเลียน 
(Mimicry) ซึ่งเป็นการปรับตวัของสิ่งมีชีวิตท่ีมีพันธุกรรมต่างกันมาก (อาจเป็นต่างสาย
พนัธุ์หรือตา่งสกลุ) ท่ีปรับตวัให้มีลกัษณะหรือพฤติกรรมคล้ายกัน โดยสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง
เป็นแมแ่บบ (Model) และสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึง่เป็นตวัเลียนแบบ (Mimic) เพ่ือให้ผู้ล่าหรือ
ศัตรูไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างสองชนิดได้ เช่น Batesian mimicry ซึ่งตัว
แม่แบบมกัมีสีสนัลวดลายเด่นชดั และสามารถสร้างสารพิษหรือสารท่ีท าให้เหย่ือมีรสไม่
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ภาพท่ี 10  Limenitis archippus 
ท่ีมา: Wikipedia, Limenitis archippus [Online], accessed 13 February 2019.  
Available from https://en.wikipedia.org/wiki/Viceroy_(butterfly) 

ถกูลิน้ผู้ล่า ขณะท่ีตวัเลียนแบบไม่มีลกัษณะและไม่สามารถสร้างสารพิษได้ ดงันัน้เม่ือมี
การเลียนแบบเกิดขึน้ ผู้ลา่จึงไม่สามารถแยกแยะตวัเลียนแบบและแม่แบบออกจากกนัได้ 
ตวัเลียนแบบจึงไม่ถูกจบักินและมีชีวิตรอดสืบทอดพืชพนัธุ์ต่อไป ตวัอย่างเช่น ผีเสือ้ชนิด  
Limenitis archippus ปรับตวัโดยเลียนแบบรูปร่าง สีสนัและลวดลายบนปีกให้คล้ายกับ
ผีเสือ้ชนิด Danaus plexippus ท่ีสามารถผลิตสารท่ีมีกลิ่นและรสท่ีผู้ ล่าไม่ชอบจึงมัก
หลีกเล่ียงไมจ่บักิน เม่ือผีเสือ้ทัง้สองชนิดอาศยัอยู่ในบริเวณเดียวกนั ความพ้องกนัระหวา่ง
ผีเสือ้ทัง้สองชนิดท าให้ L. archippus สามารถหลบหลีกผู้ลา่ได้ 
 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9  Danaus plexippus                   
ท่ีมา: Wikipedia, Danaus plexippus [Online], accessed 13 February 2019.  
Available from https://en.wikipedia.org/wiki/Monarch_butterfly 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Viceroy_(butterfly)
https://en.wikipedia.org/wiki/Monarch_butterfly
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ภาพท่ี 11  ภาพถ่ายการอธิบายการย่อยสลายของขยะแตล่ะชนิด ณ ทา่เรือ จงัหวดัสตลู  
       ถ่ายเม่ือ 16 เมษายน 2562 

ประเด็นท่ีข้าพเจ้าสนใจในหลกัการการวิวฒันาการของสิ่งมีชีวิต คือ การเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึน้เพ่ือความอยู่รอดของชีวิต ท าให้เกิดการแปรเปล่ียนตัง้แตร่ะบบโครงสร้างของยีน แสดงออก
ไปสูส่รีระร่างกายภายนอก ซึง่มีความนา่สนใจท่ีสิ่งมีชีวิตสามารถเปล่ียนตนเองได้มากมายเพ่ือการ
ด ารงอยูข่องเผา่พนัธุ์ และปัจจยัการเกิดกระบวนการนีม้าจากสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป ซึง่เป็นสิ่ง
ม่ีเกิดตลอดเวลาท าให้กระบวนการวิวฒันาการนีย้งัคงเกิดขึน้ในปัจจบุนั และจะยงัคงเกิดขึน้ตอ่ไป 
รูปแบบวิธีการในบางครัง้ก็ไม่ได้มีแค่ในธรรมชาติ มนุษย์เราก็สามารถท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พนัธุกรรมของสิ่งมีชีวิตได้เช่นกนั ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวิวฒันาการท่ีเกิดขึน้ด้วยนวตักรรมของมนษุย์ 
นิยมใช้กนัเพ่ือการวิจยั อตุสาหกรรมและการเกษตร ซึ่งมีความหลากหลายและสามารถน าเนือ้หา
นีม้าท างานสร้างสรรค์ได้หลากหลายเชน่เดียวกนั 

 

อิทธิพลท่ีได้รับจากสภาพแวดล้อม 
 ในปัจจบุนันีพ้ลาสติกเป็นสิ่งท่ีมนษุย์นิยมใช้ในชีวิตประจ าวนั เราสามารถพบเห็นได้ทัว่ไป 
ในรูปแบบของสิ่งอ านวยความสะดวก อปุกรณ์ ภาชนะ ไปจนถึงยานพาหนะ พลาสตกิถกูคดิค้นมา
ในศตวรรษท่ี 18 โดย จอห์น เวสลีย์ ไฮแอท (John Wesley Hyatt) นกัวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกนั ซึ่ง
ได้รับความนิยมจนกระจายไปทัว่โลกเพราะการใช้งานท่ีง่ายและสะดวก เน่ืองจากพลาสตกิเป็นสิ่ง
สงัเคราะห์ ท่ีใช้ระยะเวลาในการยอ่ยสลาย ท าให้สง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 
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ภาพท่ี 12  ภาพสตัว์ทะเลท่ีได้รับผลกระทบจากขยะพลาสตกิ 
ท่ีมา: BBC, มลพษิจากขยะพลาสตกิ [Online], accessed 28 April 2019.  
Available from https://www.bbc.com/thai/international-44266276 

 มลพษิจากขยะพลาสตกิ 
 เม่ือพลาสติกได้หลุดเข้าสู่ระบบนิเวศในธรรมชาติ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบในการ
ท าลายพืน้ท่ีบริเวณนัน้ ยกตวัอย่างเช่น  ในเมืองไทยนัน้สร้างขยะ 27 ล้านตนั เป็นขยะ
พลาสตกิ 2 ล้านตนั แตล่ะคนสร้างขยะ 1 กิโลกรัม 1 ขีด ตอ่วนั เป็นถงุพลาสตกิ 8 - 10 ใบ
ต่อวัน ไทยสร้างขยะเปียกมากกว่า 62%  ถ้าสามารถจัดการขยะเปียก ผัก ผลไม้ จะมี
ทางออก แต่ถ้าเลือกฝังกลบหมด เราต้องการพืน้ท่ีอีกมาก ขณะท่ีน าไปเผาก็ไม่เกิด
ประโยชน์ กระแสโลกให้ความส าคญัขยะอาหาร ส่วนขยะพลาสติก ขยะในทะเลไหลมา
จากแม่น า้มากท่ีสุด แม่น า้โขงเป็นแหล่งก าเนิดขยะพลาสติกในทะเลมากสุดแห่งหนึ่งใน
โลก จะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร  ขยะทะเลท่ีพบอนัดบั 1 ถงุพลาสติก ตามด้วยหลอด
ฝาพลาสติก ภาชนะบรรจุอาหาร สัตว์น า้ 200 ชนิด ได้รับผลกระทบทั ง้ทางตรงและ
ทางอ้อม ซากวาฬ ปลา เตา่ เสียชีวิตพบเศษพลาสตกิ7  

 ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการทิง้ขยะพลาสติกเข้าสู่ธรรมชาติของมนุษย์ เป็นประเด็นท่ี
ข้าพเจ้าสนใจในเร่ืองของท่ีธรรมชาติต้องด ารงอาศยัอยู่ร่วมกับขยะพลาสติก ซึ่งเป็นปัญหาท่ี
เกิดขึน้ในปัจจบุนั และเป็นเร่ืองใกล้ตวัท่ีมนษุย์ทกุคนมีสว่นในการสร้างปัญหาเหลา่นีข้ึน้มา  
 

 

   

 

 

 

  

  

 

 
                                                 

7 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา, ขยะพลาสติก ปัญหาขบคดิระดับชาติ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 28 เมษายน 
2562. เข้าถึงได้จาก http://www.tei.or.th/th/highlight_detail.php?event_id=236 

https://www.bbc.com/thai/international-44266276
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ภาพท่ี 13  โปสเตอร์ภาพยนตร์เร่ือง The Fly, David Cronenberg, พ.ศ. 2529.  

อิทธิพลจากภาพยนตร์ 
 ภาพยนตร์เร่ือง The Fly (ไอ้แมลงวนั สยองพนัธุ์ผสม) ในปีพ.ศ. 2529 ของ เดวิด โครเน
นเบิร์ก (David Cronenberg) ท่ีสร้างจากเร่ืองสัน้ช่ือเดียวกันของ จอร์จ แลงเกล็น  (George 
Langelaan) นกัเขียนชาวองักฤษ เป็นเร่ืองเก่ียวกบันกัวิทยาศาสตร์ท่ีใช้เคร่ืองย้ายมวลสารตนเอง
จากเคร่ืองหนึ่ง ไปสู่อีกเคร่ืองหนึ่ง แต่ในขณะท่ีเคร่ืองก าลงัท างานบงัเอิญมีแมลงวนัเข้าไปอยู่ใน
เคร่ืองย้ายมวลสารกับตัวเขาด้วย ท าให้ตวัของเค้ากลับมาแมลงวันประสานร่างกลายเป็นร่าง
เดียวกนั เกิดเป็นคนคร่ึงแมลง ใน The Fly ข้าพเจ้าสนใจรูปแบบการเกิดของสิ่งมีชีวิตท่ีมาจากการ
ข้ามสายพนัธุ์ของสิ่งมีชีวิตสองชนิดขึน้ไป เกิดเป็นผลลพัธ์ท่ีน่าสะพรึงกลวั หลงัจากชมภาพยนตร์
เร่ืองนีท้ าให้เกิดประเด็นท่ีน่าสนใจขึน้ว่า หลกัการการผสมผสานข้ามสายพนัธุ์นัน้ สามารถเกิดขึน้
ได้ในรูปแบบไหนบ้าง ในภาพยนตร์จะมีฉากท่ีนกัวิทยาศาสตร์คอ่ย ๆ กลายสภาพ เร่ิมจากมีขนขึน้
ตามตวั ผิวหนงัหลดุออกจากกล้ามเนือ้ แสดงออกถึงการเพิ่มเข้ามาของอวยัวะแมลงวนับนร่างกาย
มนษุย์ ก่อนท่ีชว่งหลงัจะถกูแทนท่ีด้วยอวยัวะของแมลงทัง้หมด 
 
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
ท่ีมา: Imdb, The Fly [Online], accessed 28 April 2019, Available from 
https://www.imdb.com/title/tt0091064/mediaviewer/rm1342393088 
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ภาพท่ี 14  ภาพมนษุย์แมลงวนัรวมร่างกบัเศษเหล็ก (สงัเกตได้จากบริเวณหลงั) 

เม่ือลองศกึษาดแูล้วผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์เร่ืองนี ้เป็นการเปล่ียนแปลงพนัธุกรรมท่ี
ไม่สามารถพบได้ในกระบวนการทางธรรมชาติ เพราะการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง     
สายพนัธุ์นัน้เป็นไปไมไ่ด้เลย เพราะด้วยโครงสร้างทางพนัธุกรรมท่ีไมเ่หมือนกนัไมส่ามารถประสาน
เข้าหากันได้ แต่กระบวนการท่ีเกิดขึน้ใน The Fly คือการรวมร่างเป็นตวัเดียวกันเร่ิมจากดีเอ็นเอ 
และค่อย ๆ แสดงออกมาสู่สรีระภายนอก ฉากท่ีข้าพเจ้าสนใจเป็นอย่างมาก คือ ฉากท่ี
นกัวิทยาศาสตร์ท่ีกลายสภาพเป็นมนุษย์แมลงวนัโดยสมบรูณ์แล้ว รวมร่างเข้ากบัเศษเหล็ก ผลท่ี
ออกมาคือเศษเหล็กได้ประสานเข้าไปในร่างของเขา เขายังคงมีชีวิตอยู่แต่ดูเหมือนจะเจ็บปวด 
เพราะชิน้สว่นเหล็กท่ีเป็นวตัถสุงัเคราะห์เสมือนเป็นสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย 

จะสังเกตได้ว่าภาพยนตร์เร่ือง The Fly อ้างอิงการผสมผสานสิ่งมีชีวิตจากการตัดต่อ
พันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งเป็นกระบวนการของมนุษย์ท่ีนิยมใช้เพ่ืองานด้าน
การแพทย์ การวิจยั อตุสาหกรรมและการเกษตร ซึง่ขอบเขตผลลพัธ์ของมนัยากท่ีจะคาดเดา 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

ท่ีมา: Monsterlegacy, The Fly final form [Online], accessed 28 April 2019.  
Available from https://monsterlegacy.net/2016/08/15/brundlefly 
 

อิทธิพลด้านศิลปกรรม 

 แพทริเซีย พิคซินีน่ี (Patricia Piccinini) ศิลปินชาวออสเตรเลีย เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ในแนวคิดของขอบเขตอนักว้างไกลออกไปของความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อสิ่งมี
ชีวิตท่ีด ารงอยู่หรือก าเนิดตามขึน้มาใหม่ จนก่อให้สิ่งมีชีวิตเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างแปลก
ประหลาด อยา่งเช่นในผลงานช่ือ Bottom Feeder จากปีค.ศ. 2009 ท่ีเธอจินตนาการถึงสิ่งมีชีวิตท่ี
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ภาพท่ี 15  ผลงาน Bottom Feeder ของ Patricia Piccinini 

ถกูออกแบบมาเพ่ือกินขยะ โดยมีลกัษณะการเผาผลาญอาหารท่ีท าจากพลาสตกิ ท่ีมนษุย์สร้างขึน้
และส่งผลตอ่ธรรมชาติ ผลท่ีออกมาคือสตัว์ประหลาดท่ีเป็นลกูผสมของฉลามกับสตัว์เลีย้งดดู้วย
นม ขาหลงัยกสงู ส่วนหน้ากดตวัต ่าลงบริเวณศีรษะติดพืน้ แสดงถึงกริยาของสตัว์เลือ้ยคลานหรือ
สัตว์เลีย้งลูกด้วยนมบางชนิดท่ีป้องกันตนเองเวลามีอันตราย 8 ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต
ประเภทเป็นไปไม่ได้เลยท่ีจะเกิดขึน้จริง แต่ในทางสร้างสรรค์สามารถเป็นจริงได้ ในลกัษณะนีจ้ะ
สงัเกตได้ว่าพิคซินีน่ีใช้การสร้างสรรค์รูปแบบของการผสมผสานของพนัธุกรรมสตัว์ เพ่ือน าเสนอ
หวัข้อของการเปล่ียนแปลงพนัธุกรรมจากผลของการทิง้ขยะลงสู่สิ่งแวดล้อมท่ีมีสตัว์อาศยัอยู่ ท า
ให้เกิดการปรับตวัหรือเปล่ียนแปลงรูปแบบพนัธุกรรมของผู้อยู่อาศยัด้วยรูปแบบท่ีเหมือนจริงทัง้
สรีระ ทา่ทางและพฤตกิรรมท่ีอ้างอิงมาจากสิ่งมีชีวิตจริง ท าให้ผู้ชมสามารถรับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของ
สตัว์พนัธุ์ผสมชนิดนี ้
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
ท่ีมา: Patricia Piccinini, Bottom Feeder [Online], accessed 13 February 2019. Available 
from https://ocula.com/art-galleries/tolarno-galleries/artworks/patricia-piccinini/the-
bottom-feeder-(1)  

                                                 

 8 Patricia Piccinini, Bottom Feeder [Online], accessed 13 February 2019. Available from 
https://www.patriciapiccinini.net/writing/42/459/27# 

https://ocula.com/art-galleries/tolarno-galleries/artworks/patricia-piccinini/the-bottom-feeder-(1)/
https://ocula.com/art-galleries/tolarno-galleries/artworks/patricia-piccinini/the-bottom-feeder-(1)/
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ภาพท่ี 16  ผลงาน The Lovers ของ Patricia Piccinini  
ท่ีมา: Patricia Piccinini, The Lovers [Online], accessed 13 February 2019. 
Available from https://www.flickr.com/photos/rogertwong/30781114860 
 

นอกจากนีผ้ลงานของเธอท่ีมีเนือ้หาของการตดัต่อพันธุกรรม บางครัง้เธอก็ไม่ได้ใช้แค่
สิ่งมีชีวิตในการน าเสนอ อย่างผลงาน The Lovers ในปีค.ศ. 2011 ท่ีเธอส ารวจความคิดของ
ธรรมชาติท่ีเกิดขึน้ในรูปแบบเคร่ืองกล และจินตนาการวงจรชีวิตของเคร่ืองจกัรท่ีใกล้เคียงกบัสตัว์ 
น ามาสู่การแปลงสญัชาติของเทคโนโลยีให้กลายเป็นรูปแบบของสิ่งมีชีวิต การสร้างชีวิตจากวสัดุ
สงัเคราะห์โดยมนุษย์9 ในผลงานชิน้นีเ้ธอเลือกใช้ในลกัษณะของการลดทอนความแข็งของวสัดุ
และเพิ่มสรีระและการเคล่ือนไหวในสิ่งมีชีวิตเข้าไป นอกจากนีย้ังต่อเติมบางช่วงบางส่วนลงไป
เพ่ือให้รถจกัรยานยนต์ 2 คนันีเ้หมือนกบัสิ่งมีชีวิตมากขึน้ สงัเกตได้จากการหยิบยืมลกัษณะของ
เขากวางท่ีตวัผู้ มีเขาขนาดใหญ่และตวัเมียไมมี่เขา 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 แวนซองต์ ฟอร์เนียร์ (Vincent Fornier) ศิลปินชาวฝร่ังเศสในชุดผลงานท่ีช่ือว่า The 

Flesh Flower ปีค.ศ. 2013 แสดงถึงเร่ืองความสนใจของมนษุย์ท่ีพยายามอยา่งมากในด้านเทคนิค
วิศวกรรมเนือ้เย่ือเพ่ือสร้างเนือ้เทียม การสร้างสายพนัธุ์ใหม่ของสิ่งมีชีวิตท่ีแสดงให้เห็นกลายพนัธุ์
จากชีวิตหนึ่งไปสู่อีกชีวิตหนึ่ง  โดยในผลงานนีเ้ขาได้อ้างอิงจากสถาปัตยกรรมในเมืองบราซีเลีย 

                                                 

 9 Patricia Piccinini, The Lovers [Online], accessed 13 February 2019. Available from 
https://www.patriciapiccinini.net/writing/40/459/84# 
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(Brasília) เป็นเมืองหลวงของประเทศบราซิลท่ีสะท้อนถึงความสนใจเป็นพิเศษในความสมัพนัธ์กบั
โลกของพนัธุกรรมมาเป็นหนึ่งในแรงบนัดาลใจการสร้างสรรค์อีกด้วย10 ผลงานของเขาใช้รูปแบบ
การน าเสนออกมาเป็นการตอ่กระดกูของสตัว์อย่างผิดต าแหน่งตามหลกัความจริงจนออกมาเป็น
รูปทรงของสิ่งมีชีวิตอีกประเภทนัน้คือ พืช ดอกไม้ ท าให้เกิดเป็นพืชหรือดอกไม้ท่ีเกิดจากการ
ประกอบกนัของกระดกูชนิดต่าง ๆ เช่น ต้นและก้านใช้กระดกูสนัหลงั ใบเป็นกระดกูก้นกก ความ
พิเศษของศิลปินคนนีคื้อเขาสร้างชิน้งานท่ีท าให้ผู้ชมสามารถจินตนาการต่อถึงโลกท่ีพืชเติบโตได้
ขึน้มาเป็นรูปทรงแบบนีไ้ด้จริง นัน้เพราะศิลปินไม่ได้ใช้แคจ่ินตนาการเท่านัน้ แตย่งัเลือกใช้รูปแบบ
การน าเสนอออกมาให้เหมือนจริง (Realistic) ท าให้ผู้ชมสามารถสมัผสัได้ถึงความเป็นไปได้ของ
การเกิดพืชในลักษณะนี ้หรือการเช่ือมต่อกับโลกแห่งความจริง และสังเกตได้ว่าศิลปินเลือกใช้
กระดกูเป็นการน าเสนอเพ่ือบอกถึงซากของสิ่งมีชีวิตท่ีครัง้หนึง่เคยมีชีวิตอยู่ ภาพท่ีปรากฏอยู่คือสิ่ง
ท่ีหลงเหลือจากการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรมของดอกไม้ชนิดนี ้

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 17  ผลงาน The Flesh Flower ของ Vincent Fornier             
ท่ีมา: Vincent Fornier, The Flesh Flower [Online], accessed 13 February 2019.Available 
from http://www.vincentfournier.co.uk/www/portfolio/post-natural-history-cycle-i-the-
flesh-flowers-photography/ 

                                                 

 10 Vincent Fornier, The Flesh Flower [Online], accessed 13 February 2019. Available from 
https://www.pamono.com/borgesia-flesh-flower-by-vincent-fournier-for-materialise-2015 
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ภาพท่ี 18  ผลงาน Stemmers ของ David Fried                 
ท่ีมา: David Fried, Stemmers [Online], accessed 13 February 2019.                       
Available from  http://www.davidfried.com/text_sculptures_pg1.html 

เดวิด ฟรีด (David Fried) เป็นศิลปินชาวอเมริกา ผลงานของเขาได้น ารูปทรงเรขาคณิต
มาสร้างสรรค์ ในชุด Stemmers ของเขาได้จดัการกระบวนการประกอบกนัของทรงกลม โดยการ
สร้างการเช่ือมต่อกันของโครงสร้าง งานแต่ละชิน้มีความหลากหลายของกระบวนการท่ีเกิดจาก
ปรากฏการณ์ในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ และสร้างขึน้มา ถ่ายทอดให้เห็นถึง
รูปลกัษณ์ท่ีเป็นนามธรรมของต้นก าเนิดของรูปแบบของชีวิต ในรูปแบบฟองสบูท่ี่มีความแตกตา่ง
กนัของขนาดหรือโครงสร้างแตก็่พึ่งพิงถึงกนั ผลงานของเขาส่วนใหญ่จะน าเสนอภาพสญัลกัษณ์ท่ี
เรียบง่ายซึ่งบง่บอกถึงการผสมผสานของความเช่ือทางศาสนาและวิทยาศาสตร์ ท่ีมุ่งความสนใจ
ไปท่ีเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในรูปแบบการสืบพันธุ์และวิวัฒนาการ ด้วยเขามีความปรารถนาท่ีจะ
มองเห็นความสามารถในการปรับเปล่ียนเส้นทางของธรรมชาติ และอาจจะเป็นอนาคตของ
กระบวนการวิวฒันาการของเรานัน้เอง11 ฟรีดใช้การประกอบตอ่เตมิกนัของรูปทรงกลมในระบบโม
ดลู่าท่ีมีหลากหลายขนาดและไม่ได้เช่ือมกนัด้วยรูปทรงชนรูปทรงหรือมุมตอ่มมุ แตใ่ช้การเหล่ือม
เข้าไปในรูปทรงหรือการกินพืน้ท่ีเข้าไปของสองอันขึน้ไปออกมาเป็นการประกอบกันท่ีเหมือน
ฟองน า้ ซึง่เป็นการลดทอนทางด้านเทคนิคแตเ่ป็นการเพิ่มถึงประเดน็เนือ้หาการก าเนิดชีวิต 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

                                                 

 11 David Fried, Stemmers [Online], accessed 13 February 2019. Available from 
http://www.davidfried.com/abstract_sculpture_group_david_fried_Stemmers-2006.htm 

http://www.davidfried.com/text_sculptures_pg1.html
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โอลาฟเฟอร์ อลิสสัน (Olafur Eliasson) ศิลปินสัญชาติไอซ์แลนด์-เดนมาร์ก เขามี
ความสนใจเร่ืองความสัมพันธ์ของความคิดกับการสร้างรูปทรง ท่ีมาและการไปต่อของรูปทรง 
จดุเร่ิมต้นของรูปทรงน าไปสู่การขยายตวั ตอ่ตวัไปสูจ่ดุสิน้สดุ การสร้างกฎของการประกอบกนัของ
รูปและการท าลายกฎนัน้เพ่ือการสร้างสรรค์ใหม่ ผลงานของเขา Model Room ปีค.ศ. 2003 เป็น
แบบจ าลองทางเรขาคณิตและวตัถตุา่ง ๆ ท่ีถกูสร้างโดยเขา กบันกัคณิตศาสตร์และสถาปนิก งาน
ชิน้นีเ้ป็นการจดัเก็บข้อมลูสามมิตท่ีิก าลงัเติบโตขึน้ ชดุของความคดิท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งบางชิน้ได้รับ
การพฒันาต่อไปเป็นผลงานของเขาในอนาคต ห้องแบบจ าลองยงัสะท้อนให้เห็นถึงความคิดของ
เขา เก่ียวกับความส าคัญของการเปล่ียนความคิดสู่การปฏิบัติ ความคิดต้องเป็นรูปร่าง เ พ่ือ
พยายามและการสร้างตวัตนนีมี้ความหมายในตวัเอง ผลงานของเขาแสดงถึงความหลากหลาย
ของการสร้างรูปทรงจากหน่วยเรขาคณิตท่ีเติบโตออกไปเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้มากมาย และให้
ความรู้สึกท่ีตา่งกัน ซึ่งเป็นจดุเร่ิมต้นของความคิดในการสร้างสรรค์ตอ่ไปของตวัเขาในอนาคตอีก
ด้วย12 อลิสสนัมีการกระบวนการท างานท่ีคิดจากการขยายตวัของระบบในรูปทรงเรขาคณิต โดย
เร่ิมต้นจะเป็นการค้นหาความสัมพันธ์ของรูปทรงและพัฒนาออกมาเป็นโครงสร้างของรูปทรงท่ี
ประกอบขึน้จากหลากหลายรูปทรงย่อยมากมาย 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 19  ผลงาน Model Room ของ Olafur Eliasson 
ท่ีมา: Olafur Eliasson, Model Room [Online], accessed 13 February 2019. 
Available from https://www.modernamuseet.se/stockholm/en/exhibitions/olafur-
eliasson/art-and-architecture/ 

                                                 
12 Olafur Eliasson, The Shape of an Idea [Online], accessed 13 February 2019. Available 

from https://vimeo.com/115154894 

https://www.modernamuseet.se/stockholm/en/exhibitions/olafur-eliasson/art-and-architecture/
https://www.modernamuseet.se/stockholm/en/exhibitions/olafur-eliasson/art-and-architecture/
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ภาพท่ี 20  ผลงาน Whole Movement ของ Bradford Hansen-Smith 
ท่ีมา: Bradford Hansen-Smith, Whole Movement [Online], accessed 13 February 
2019. Available from http://wholemovement.com/ 
 

 แบรดฟอร์ด แฮนซัน-สมิทธ์ (Bradford Hansen-Smith) เขาสร้างการแปรผันของ
รูปทรงเรขาคณิต ท่ีปรากฏอยูใ่นทกุสิ่งท่ีเรารู้เก่ียวกบัรูปแบบในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ธรรมชาติ ในผลงานชุด Whole Movement เขาส ารวจลักษณะการเปล่ียนแปลงของการสร้าง
ลวดลาย ท าให้เขาได้ค้นพบต้นก าเนิดของทรงกลม ผ่านการบีบอดัของทรงกลมรูปแบบเดียวกัน 
จนเกิดเป็นความซบัซ้อนของรูปทรงจะแตกออกจากรูปเดิมสู่รูปทรงอิสระและถกูจดัการในรูปแบบ
ท่ีเหมือนกบัสิ่งมีชีวิต มีการเรียงตวัจากหน่วยใหญ่ไปเล็กตลอดรูปทรง หากสังเกตดผูลงานของเขา
จะพบทัง้ลกัษณะการลดทอนจากสิ่งมีชีวิตมาสู่รูปทรงเรขาคณิต แตใ่นขณะเดียวกนัก็เป็นรูปแบบ
จากการตอ่เติมหน่วยย่อยออกไปจนเกิดเป็นรูปทรงและทิศทางท่ีเกิดขึน้ใหม่ท่ีเกิดจากการเรียงตอ่
กนัของการพบักระดาษ 
 
 
  

 

 

 
 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wholemovement.com/


28 

บทที่ 3 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

 

ขัน้ตอนการจัดระเบียบข้อมูล 
 ข้าพเจ้าสนใจการสร้างสรรค์เร่ือง การเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม ในสิ่งมีชีวิตท่ีเกิดขึน้ มา
จากการเปล่ียนแปลงจากยีนภายในเซลล์ ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อรูปทรงทางกายภาพของสิ่งมีชีวิต 
ท าให้เกิดการเพิ่ม การลดทอนและการผสมผสานอวยัวะตา่ง ๆ ในร่างกาย ท าให้เกิดเป็นสิ่งมีชีวิต
สายพนัธุ์ใหม ่ด้วยเหตแุละปัจจยัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตแิละมนษุย์เป็น
สาเหตุ จากข้อมูลเร่ืองการวิวัฒนาการและทฤษฎีของ ชาร์ล ดาร์วิน กล่าวไว้ว่า สิ่งมีชีวิตมีการ
เปล่ียนแปลงและปรับตวัให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมท่ีเปล่ียนไปตามกาลเวลา มีผลในหลาย ๆ ด้านทัง้
รูปร่าง สรีระวิทยาและพฤติกรรม สิ่งมีชีวิตท่ีปรับตวัได้ดีจะมีโอกาสอยู่รอดได้มากกวา่สิ่งมีชีวิตท่ีไม่
สามารถปรับตวัได้ การพฒันาเกิดขึน้อย่างตอ่เน่ืองจนในท่ีสดุเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีแตกตา่งจากเดิม
กลายเป็นสิ่งมีชีวิตสายพนัธุ์ใหม่ ปัจจบุนัเราจึงสงัเกตได้วา่สตัว์ท่ีมีรูปร่าง แหลง่ท่ีอยูอ่าศยัตา่งกนัก็
อาจเป็นสายพนัธุ์ประเภทเดียวกนัได้ เช่น มนษุย์ แมว วาฬ ค้างคาว มีรูปร่างและแหล่งท่ีอยู่อาศยั
ตา่งกนัมากจนอาจท าให้คิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตคนละสายพนัธุ์ แตค่วามจริงแล้วล้วนมาจากกลุ่มสตัว์
เลีย้งลกูด้วยนมเหมือนกนั สงัเกตได้จากแขนของมนษุย์ ขาหน้าแมว ครีบของวาฬและปีกค้างคาว 
เป็นกระดกูท่ีมีโครงสร้างเหมือนกันแต่ท าหน้าท่ีคนละอย่างกันตามประโยชน์ท่ีสิ่งมีชีวิตนัน้ต้องมี
เพ่ือความอยูร่อด  
 ตัง้แต่ยุคแรกเร่ิมท่ีมีมนุษย์จนถึงปัจจุบัน ความก้าวหน้าและการสร้างสรรค์ของมนุษย์

ก่อให้เกิดนวตักรรมขึน้มามากมาย อย่างเช่น การผลิตพลาสติกส าหรับงานอุตสาหกรรมและการ

อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั เกิดขึน้มาตัง้แต่ศตวรรษท่ี 18 โดย จอห์น เวสลีย์ ไฮแอท 

(John Wesley Hyatt) นกัวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกนั ซึ่งพลาสติกเป็นวสัดสุังเคราะห์ท่ีใช้ระยะเวลา

ในการย่อยสลายนานมาก กินเวลาตัง้แตน่บัสิบปีจนไปถึงนบัพนัปีตามชนิดของพลาสตกิ ด้วยเหตุ

นีเ้ม่ือพลาสติกได้เข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ ได้แก่ ป่าไม้ แม่น า้ มหาสมทุร แหล่งท่ี

อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต มันได้สร้างผลกระทบด้านลบต่อสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อม

ดงักล่าว จากการบริโภคพลาสติกเข้าไปในร่างกายจนอาจท าให้ถึงแก่ชีวิต หรือการปล่อยสารพิษ

ของพลาสตกิท าให้เกิดความผิดปกตขิองสภาพแวดล้อม ซึง่ทัง้หมดนีล้้วนเกิดขึน้จากการหลดุเข้าสู่
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ธรรมชาตขิองพลาสติกทัง้สิน้ ด้วยหลกัการการวิวฒันาการของ ชาร์ลส์ ดาร์วิน ท่ีกลา่ววา่สิ่งมีชีวิต 

ต้องมีการปรับตวัเพ่ือความอยูร่อด ในศิลปนิพนธ์ชดุนี ้ข้าพเจ้าใช้แนวคดินี ้ศกึษาวา่หากสิ่งมีชีวิตมี 

การวิวฒันาการเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกบัพลาสติกได้ ซึ่งน ามาสู่การสร้างสรรค์ลกัษณะ 

ทางกายภาพของสิ่งมีชีวิตเม่ือพลาสตกิกลายเป็นสว่นหนึง่กบัร่างกายของพวกมนั  

 การศึกษาผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินท่ีใช้เนือ้หาเร่ืองเปล่ียนแปลงพนัธุกรรม ศิลปินแต่

ละคนมีวิธีการท่ีแตกตา่งกนัออกไป แตย่งัคงยึดรูปแบบของการเปล่ียนแปลงจากการวิวฒันาการท่ี

มี 3 อยา่ง ได้แก่ การต่อเติม การลดทอนและการผสมผสาน ซึง่ศลิปินใช้รูปแบบดงันี ้ 

1. แวนซองต์ ฟอร์เนียร์ (Vincent Fornier) ต่อเติมกระดกูของสตัว์แบบผิดต าแหน่งตาม

หลกัความจริงจนออกมาเป็นรูปทรงของสิ่งมีชีวิตอีกประเภท ท าให้เกิดความหมาย

ใหมข่องสิ่งมีชีวิต 

2. แพทริเซีย พิคซินีน่ี (Patricia Piccinini) สร้างสรรค์รูปแบบของการผสมผสานระหว่าง

พันธุกรรมสัตว์กับสัตว์กลายเป็นสัตว์พันธุ์ผสมท่ีมีนัยยะของการก าเนิดจากความ

เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีของมนษุย์ 

3. เดวิด ฟรีด (David Fried) ใช้การประกอบต่อเติมกนัของรูปทรงกลมในระบบโมดลู่าท่ี

มีหลากหลายขนาดและไม่ได้เช่ือมกนัด้วยรูปทรงชนรูปทรงหรือมุมต่อมมุ แต่ใช้การ

เหล่ือมเข้าไปในรูปทรงหรือการกินพืน้ท่ีเข้าไปของสองรูปทรงขึน้ไปออกมาเป็นการ

ประกอบกนัท่ีเหมือนฟองน า้ ซึ่งเป็นการลดทอนรูปทรงโดยใช้รูปทรงกลมเป็นพืน้ฐาน 

เพือ่เพ่ิมประเด็นเนือ้หาการก าเนิดชีวิต  

4. แบรดฟอร์ด แฮนซนั-สมิทธ์ (Bradford Hansen-Smith) หากสงัเกตดผูลงานของเขา

จะพบทัง้ลกัษณะการลดทอนจากสิ่งมีชีวิตมาสู่รูปทรงเรขาคณิต แตใ่นขณะเดียวกนัก็

เป็นรูปแบบจากการต่อเติมหน่วยย่อยออกไปจนเกิดเป็นรูปทรงและทิศทางท่ีเกิดขึน้

ใหม่ท่ีเกิดจากการเรียงต่อกันของการพบักระดาษ ผลลพัธ์เป็นรูปทรงในธรรมชาติท่ี

แสดงระบบการก าเนิดจากเรขาคณิต 
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ขัน้ตอนการประมวลความคิด 
 ข้าพเจ้าได้ศกึษาข้อมลูผลงานของศลิปิน เพ่ือวิเคราะห์และประยกุต์ใช้กบัผลงานของ
ตนเอง โดยแบง่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ด้านเนือ้หา ด้านรูปแบบและด้านเทคนิค 

 
 ขัน้ตอนการประมวลความคิดจากเนือ้หา 

 การเปล่ียนแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตท่ีมีมนุษย์เป็นปัจจัย อย่างเช่นผลงาน  
Bottom Feeder ของ แพทริเซีย พิคซินีน่ี ท่ีท าให้สัตว์มีการเปล่ียนแปลงรูปลักษณ์ทาง
กายภาพ ทางพฤติกรรม จากการกินขยะและสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้  ผลงาน The Flesh 
Flower ของ แวนซองต์ ฟอร์เนียร์ (ภาพท่ี 17) กับการสร้างสายพันธุ์ใหม่ของสิ่งมีชีวิตท่ี
แสดงให้เห็นกลายพนัธุ์จากชีวิตหนึ่งไปสู่อีกชีวิตหนึ่ง ท่ีท าให้ภาพลกัษณ์และความหมาย
ของสิ่งมีชีวิตเปล่ียนไป ผลงาน Stemmers ของ เดวิด ฟรีด (ภาพท่ี 18) กบัเร่ืองต้นก าเนิด
ของสิ่งมีชีวิต พนัธุกรรมท่ีเกิดจากการเรียงตวักันของเรขาคณิต ท่ีชีใ้ห้เราเห็นถึงสิ่งมีชีวิต
ท่ีมาจากเรขาคณิตทัง้ 3 ผลงานนีมี้ประเด็นร่วมกันเร่ือง มนุษย์เป็นปัจจยัส าคญัในการ
สร้างสิ่งมีชีวิตสายพนัธุ์ใหมข่ึน้มา ทัง้ในรูปลกัษณ์ของเซลล์ พืชและสตัว์ 

 
 ขัน้ตอนการประมวลความคิดจากรูปแบบ 

 ศลิปิน แพทริเซีย พิคซินีน่ี เธอใช้รูปแบบการตดัตอ่สตัว์ข้ามสายพนัธุ์จนกลายเป็น
สตัว์ชนิดใหม่ เป็นการแสดงออกถึงเนือ้หาสตัว์ท่ีเปล่ียนไปโดยสาเหตมีุจากมนุษย์ ด้วย
วิธีการทางพนัธุวิศวกรรมศาสตร์ หรือการตดัต่อโครงสร้างดีเอ็นเอท่ีมีแต่มนุษย์เท่านัน้ท่ี
สามารถท าได้ ในผลงาน Bottom Feeder (ภาพท่ี 15) จึงเป็นการผสมผสานกนัของปลา
ฉลาม กับโครงสร้างและอวยัวะของสตัว์เลีย้งลูกด้วยนม ศิลปินยงัคงใช้ท่าทางของสตัว์
เป็นการแสดงอารมณ์ของผลงานอีกด้วย สงัเกตจากขาหลงัยกสูง ส่วนหน้ากดตวัต ่าลง
บริเวณศีรษะติดพืน้ แสดงถึงกริยาของสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมบางชนิดท่ีปอ้งกนัตนเองเวลามี
อนัตราย แสดงถึงความหวาดกลวั ท าให้บริบทของผู้ชมอยูส่งูกว่าผลงาน ลกัษณะเดน่ของ
ผลงานพิคซินีน่ี คือ สตัว์แปลกประหลาดท่ีท่าทางดนู่าเวทนา ด้วยชิน้ส่วนของร่างกายท่ี
หยิบเอาอวยัวะของสตัว์ชนิดหนึ่งมาผสมเข้ากบัอีกชนิดหนึ่ง แตป่ระสานเป็นเนือ้เดียวกัน
อยา่งสนิท ราวกบัเป็นสตัว์ตวัเดียวกนั สิ่งท่ีข้าพเจ้าสนใจในผลงานของ แพทริเซีย พิคซินีน่ี 
คือ การผสมผสานสิ่งท่ีไม่น่าจะอยู่ด้วยกันให้สามารถกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ 
รูปแบบรอยต่อแทบไม่ปรากฏให้เห็น ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะปรับใช้รูปแบบนีก้ับ
ผลงานศลิปนิพนธ์ของข้าพเจ้าด้วย 
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 การลดทอนจากรูปทรงอินทรีย์สารสู่รูปทรงเรขาคณิตในผลงาน Stemmers ของ 
เดวิด ฟรีด (ภาพท่ี 18) เพ่ือการพดูถึงลกัษณะของสิ่งมีชีวิตท่ีก่อตวัขึน้และเพิ่มจ านวน ซึ่ง
เป็นรูปแบบท่ีเกิดขึน้ในเซลล์ สามารถพบเห็นได้ในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ลกัษณะ
เด่นของฟรีด คือ การใช้รูปแบบลดทอนเพ่ือเพิ่มเนือ้หาของผลงานให้เด่นชดัมากขึน้ การ
ลดทอนรูปทรงของเซลล์ให้กลายเป็นรูปทรงเรขาคณิตสามารถบอกเนือ้หาการก าเนิดชีวิต 
ด้วยเรขาคณิตท่ีทบัซ้อนกนัอย่างอนัและสามารถเข้าใจได้ถึงสญัญะของการเกิดชีวิต ซึ่ง
ศลิปินต้องมีกระบวนการคดิท่ีซบัซ้อนมากจึงจะสามารถใช้รูปแบบนีไ้ด้ ข้าพเจ้าสนใจเร่ือง
ของการเปล่ียนรูปทรงในธรรมชาติ อยา่งท่ีเดวิด ฟรีดท ากบัเซลล์ แปรเปล่ียนให้กลายเป็น
เรขาคณิต ซึง่มีความพิเศษในตวัรูปทรงของมนัเอง เม่ือประกอบออกมาแล้วงานมีอารมณ์
ลกัษณะท่ีนิ่ง แตมี่เนือ้หาท่ีขบัเคล่ือนอยา่งรุนแรงด้วยเร่ืองของ การก าเนิดชีวิต 
 หากสงัเกตดแูล้ว รูปแบบท่ีศิลปินทัง้สองเลือกใช้เป็นการตดัต่อและการลดทอน
พนัธุกรรม เพ่ือบง่บอกเนือ้หาของการแปรเปล่ียนท่ีเกิดขึน้ในสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีปัจจยัท่ีเกิดขึน้
จากมนษุย์ ซึ่งรูปแบบของการใช้พนัธุวิศวกรรมศาสตร์และการทดลองทางวิทยาศาสตร์ท่ี
ถกูคดิค้นโดยมนษุย์ เป็นตวัสง่เสริมเนือ้หาของการกระท าโดยมนษุย์ได้เป็นอยา่งดี 
 ในผลงานศิลปนิพนธ์นี ้ข้าพเจ้าน าเสนอเนือ้หาการเปล่ียนแปลงพันธุกรรม ท่ีมี
การแปรเปล่ียนอย่างเป็นระบบของเรขาคณิต และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการทิง้ขยะ
พลาสตกิของมนษุย์ จึงท าให้มีรูปแบบการแสดงออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 

1. รูปแบบการใช้เรขาคณิตประกอบรวมกบัรูปทรงของสิ่งมีชีวิต ในลกัษณะการ

ลดทอน ตอ่เตมิให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิต ท าให้เกิดความเช่ือมโยงกนัของทัง้สอง

รูปทรงและบง่บอกถึงความคล้ายคลงึกนัของรูปทรงท่ีไมเ่หมือนกนั 

2. รูปแบบการน าขยะพลาสติกมาต่อเติม ผสมผสานกับรูปทรงสิ่งมีชีวิตให้

ออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่ เพ่ือพูดถึงภาวะอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตกับ

สภาพแวดล้อมท่ีมีขยะพลาสติก พลาสตกิเข้าไปเป็นสว่นหนึ่งกบัพืชหรือสตัว์ 

ท าให้ลกัษณะทางกายภาพของมนัเปล่ียนไป ซึ่งท าให้เกิดความหมายในด้าน

ลบท่ีสุดท้ายธรรมชาติเป็นฝ่ายท่ีต้องปรับตัวเพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับ

พลาสตกิได้ แทนท่ีจะเป็นมนษุย์ท่ีไม่รับผิดชอบตอ่นวตักรรมของตนเอง แตก็่

เกิดความหมายในด้านบวกเช่นกัน นัน้คือ การเกิดสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ 
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และธรรมชาติได้หาทางออกเพ่ืออยู่ร่วมกับพลาสติกได้ การปรับตัวย่อมเป็น

เร่ืองท่ีดีเสมอในการเอาชีวิตรอด 

 

 ขัน้ตอนการประมวลความคิดจากเทคนิค 
 เนือ้หาการเปล่ียนแปลงพันธุกรรม กับรูปแบบท่ีศิลปินท่ีข้าพเจ้าหยิบยกมาเป็น
กรณีศึกษา สามารถแยกย่อยออกได้เป็น 2 เทคนิคตามรูปแบบท่ีศิลปินเลือกใช้มา
แสดงออก 

1. รูปแบบการผสมผสานพันธุกรรม ท่ีเป็นการสร้างสิ่งมีชีวิตขึน้มาใหม่ ท าให้

ด้านเทคนิคเรียกร้องการสร้างสิ่งมีชีวิตขึน้มาให้เหมือนจริง ศิลปินอยา่งแพทริ

เซีย พิคซินีน่ี และ แวนซองต์ ฟอร์เนียร์ ใช้เทคนิคของการสร้างรูปทรงท่ี

เหมือนจริง จากการปัน้หล่อร่วมกบัวสัดอ่ืุน ๆ หรือเทคนิคการปริน้ 3 มิติ เพ่ือ

ความสมจริงและท าให้ผู้ ชมสามารถรับรู้ถึงการมีตวัตนอยู่จริงของสิ่งมีชีวิต

ชนิดท่ีศลิปินน าเสนอ 

2. รูปแบบการลดทอนลงของพนัธุกรรม ศิลปินจะได้แรงบนัดาลใจรูปทรงจาก

สิ่งมีชีวิต จากนัน้ลดทอนมนัลงสู่รูปทรงเรขาคณิต หรือรูปทรงท่ีง่ายตอ่ความ

เข้าใจมากขึน้ เช่น เดวิด ฟรีด ท่ีใช้รูปทรงเรขาคณิตประกอบกัน มีทัง้การใช้

เทคนิคปัน้หล่อกับผลงานท่ีมีการทับซ้อนกันของรูปทรง หรือในบางผลงาน

ของเขามีการประกอบวสัดท่ีุมีรูปทรงเรขาคณิตอยู่แล้วออกมาเป็นโครงสร้าง

เดียวกับรูปแบบของสิ่งมีชีวิต หรือศิลปิน แบรดฟอร์ด แฮนซัน-สมิทธ์ ท่ีใช้

เทคนิคการพับกระดาษเพ่ืออธิบายถึงการเช่ือมต่อกันของรูปแบบสิ่งมีชีวิต 

ความซบัซ้อนและความสมัพนัธ์กนัของโครงสร้าง 
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ขัน้ตอนในการแสดงออกด้วยเทคนิควิธีการ 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิน้ที่ 1 

สมมุตฐิานการสร้างสรรค์ 

 ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นความเปล่ียนแปลงในพนัธุกรรมของสตัว์ ในผลงานชิน้นีใ้ช้
วิธีการน าเสนอซากของสัตว์ท่ีตายลง ในท่ีน่ีอนุมานให้สัตว์ตวันัน้ เป็นสัตว์ท่ีกลายพันธุ์ไปแล้ว 
หลักฐานซากของมันจะแสดงเห็นถึงการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม รูปแบบการน าเสนอ คือ 
กระดูกท่ีประกอบด้วยวิธีการแบบ โมดูล่า การต่อกันของหน่วยซึ่งเป็นการต่อท่ีท าให้เกิ ด
ความหมายใหม่ในรูปทรงเป็นความแตกตา่งจากรูปแบบเดิมของมนั โดยใช้หลกัการทางพนัธุกรรม
การตอ่เตมิมาสร้างสรรค์ 

กระบวนการสร้างสรรค์ 
 จากสมมุติฐานท่ีตัง้ไว้ ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากการศึกษาผลงานของ แวนซองต์ ฟอร์
เนียร์ ท่ีน าเสนอเนือ้หาการเปล่ียนแปลงพนัธุกรรมจากการต่อเตมิทางกายภาพ การงอกของกระดกู
ท่ีกลายเป็นรูปทรงดอกไม้ เคร่ืองมือทางศิลปะท่ีถูกน ามาใช้คือการประกอบกันของรูปทรงหนึ่งท่ี
ขยายตวัออกไปเกิดเป็นรูปทรงใหม ่ข้าพเจ้าใช้กระดกูเป็นตวัน าเสนอซากของสิ่งมีชีวิต ประกอบใน
รูปแบบการตอ่เติมอย่างผิดท่ีผิดทาง โดยการใช้รูปทรงเรขาคณิตวงกลมเป็นตวัจ ากดัขอบเขตของ
รูปทรงและวางหนว่ยเป็นการขยายตวัออกจากจดุศนูย์กลางอย่างเท่ากนัตามขอบเขตวงกลมท่ีวาง
เอาไว้ ขนาดของหน่วยท่ีขยายตัวออกก็จะเพิ่มขึน้ตามรัศมีท่ีกว้างขึน้ ท าให้กระดูกมีความ
หลากหลายขนาด กระดูกท่ีข้าพเจ้าเลือกใช้ คือ กระดูกสันหลังของวาฬ กระดูกสันหลัง
สตัว์เลือ้ยคลาน กระดกูนิว้มือของมนษุย์ ซ่ีโครงของสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม ผลลพัธ์ท่ีได้ คือ กระดกูท่ี
มีการขยายตวัออกจากจุดศนูย์กลาง ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในลักษณะของการขยายใหญ่ขึน้และ
รูปทรงท่ีค่อยๆไปเปล่ียนไปตามความกว้างของการขยายตวั แสดงออกถึงการเจริญเติบโตของ
สิ่งมีชีวิต   

วัสดุและอุปกรณ์ 
 ไฟเบอร์กลาส (Fiberglass) 
 ยางซิลิโคน (Silicone Rubber) 
 อีพ็อกซ่ีปัน้ (Sculpting Epoxy Putty) 
 สีอะคริลิก 
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ภาพที่ 21  ภาพต้นแบบโครงกระดกูวาฬท่ีน ามาสร้างสรรค์ 

ท่ีมา: Jean-Baptiste De Panafieu, Patrick Gries. Evolution in Action. United Kingdom, 
2011 
 

ภาพท่ี 22  ภาพร่างต้นแบบ (ซ้าย) ภาพถ่ายรูปทรงแบบร่าง 3 มิต ิ(ขวา) 
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ภาพท่ี 23  ภาพประกอบการอธิบายขัน้ตอนในการสร้างแมพ่ิมพ์ของศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 1 

ภาพท่ี 24  ภาพการวางส าหรับหล่อ ไฟเบอร์กลาส (Fiberglass) เพ่ือสร้างจ านวนน าไปกระกอบ
 เป็นผลงานจริงตอ่ไป 

 

 

 

 

 
   

 

 

1. ภาพการขัน้ลวดจากแบบร่าง จากสองมิต ิเป็นสามมิติ 
2. ภาพขึน้แมแ่บบโดยการปัน้ อีพ็อกซ่ี (Sculpting Epoxy Putty)  
3. ภาพสว่นประกอบของแมแ่บบ เพ่ือน าไปถอนแมพ่ิมพ์ตอ่ไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

1 3 2 
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ภาพท่ี 25 ภาพขัน้ตอนการประกอบผลงานศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 1 

 

ภาพท่ี 26  ภาพรายละเอียดของผลงานหลงัจากประกอบและท าสีเสร็จสิน้แล้ว 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิน้ท่ี 2 

 จากผลงานท่ี 1 ข้าพเจ้าแสดงออกถึงสิ่งมีชีวิตท่ีเกิดการกลายพนัธุ์ด้วยวิธีการน าเสนอซาก
กระดกูสตัว์ ในผลงานชิน้ท่ี 2 ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอเร่ืองของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ภายใน
สิ่งมีชีวิต ซึง่มาจากการปรับเปล่ียนโครงสร้างทางชีววิศวกรรม 

สมมุตฐิานการสร้างสรรค์ 
 ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงการกลายพนัธุ์ท่ีเกิดขึน้ในดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งท่ี
อยู่ภายในร่างกายท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า น าเสนอออกมาเป็นรูปทรงท่ีมองเห็นได้
ภายนอก โดยใช้หลักการการต่อเติมรูปทรงทางพันธุกรรมให้เกิดการเปล่ียนแปลง รูปแบบการ
น าเสนอใช้รูปทรงพืน้ฐานทางเรขาคณิตประกอบเข้ากับรูปทรงของดีเอ็นเอ เพ่ือสร้างความ
เปล่ียนแปลงในระดบัโครงสร้างทางชีววิศวกรรม 

กระบวนการสร้างสรรค์ 
 ข้าพเจ้าเลือกใช้วิธีการผสมผสานสองรูปทรงเข้าด้วยกนั เพ่ือแสดงการเปล่ียนแปลงของดี
เอ็นเอ แตใ่ช้การประกอบในลกัษณะการตอ่เติมเพราะวิธีการนีช้่วยให้เกิดการเช่ือมโยงของรูปทรง
เข้าหากัน พนัธุกรรมเป็นกระดกู เรขาคณิตเป็นรูปทรงของส่ีเหล่ียม ให้ทัง้สองรูปทรงมีขนาดและ
ทา่ทางท่ีคล้ายกนัเพ่ือการเช่ือมตอ่เข้าหากนัได้อยา่งแนบเนียน ข้าพเจ้าเพิ่มรูปทรงท่ี 3 เป็นรูปทรง
การประกอบกนัของทรงกลมขนาดเล็กรูปแบบอ้างอิงจากการรวมตวัของเซลล์เข้ามาเป็นตวักลาง 
ก าหนดทิศทางของการประกอบด้วยรูปทรงท่ีอ้างอิงจากดีเอ็นเอ การหมนุเป็นเกลียวจากจดุเร่ิมต้น
และจุดสิน้สุด ในผลงานชิน้นีข้้าพเจ้าต้องการอธิบายการเปล่ียนแปลงของรูปทรงในลกัษณะของ
การพฒันาจาก 1 ไป 2 ไป 3 เสมือนเป็นการวิวฒันาการในสิ่งมีชีวิต 

วัสดุและอุปกรณ์ 
 ไฟเบอร์กลาส (Fiberglass) 
 ยางซิลิโคน (Silicone Rubber) 
 อีพ็อกซ่ีปัน้ (Sculpting Epoxy Putty) 
 สีสเปรย์ 
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ภาพท่ี 27  ภาพร่างสองมิต ิรูปแบบตา่ง ๆ ของผลงานท่ีต้องการสร้างสรรค์ ในระยะแรก 

 

ภาพท่ี 28  ภาพประกอบการอธิบายขัน้ตอนในการสร้างแมพ่ิมพ์ของศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 2 ระยะท่ี 1 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

  

 

1. รายละเอียดผลงานต้นแบบส าหรับสร้างแมพ่ิมพ์ จากการปัน้อิพ็อกซ่ี 
2. ผลงานต้นแบบ เตรียมน าไปสร้างแมพ่ิมพ์และหลอ่สว่นประกอบชิน้งาน  
3. ภาพสว่นประกอบตา่ง ๆ ของแมพ่ิมพ์ในผลงาน ซึง่ชิน้ลา่งสดุเกิดปัญหาและได้
ปรับเปล่ียนวิธีการสร้างแมพ่ิมพ์ในภายหลงั 

 
 

1 2 3 
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ภาพท่ี 29  ภาพประกอบการอธิบายขัน้ตอนในการสร้างแมพ่ิมพ์ของศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 2 ระยะท่ี 2 

ภาพท่ี 30 ภาพขัน้ตอนการกระกอบของชิน้งาน 

 

    

 

  

 

 

 
1. ภาพการสร้างแมพ่ิมพ์ ท่ีเกิดปัญหาในระยะท่ี 1 ได้ปรับเปล่ียนมาใช้ซิลิโคน 
2. ภาพสว่นหนึง่ในองค์ประกอบของผลงาน  
3. ภาพรายละเอียดของจากการหลอ่ไฟเบอร์กลาส 

 
 

 

 

 
  

 

  

 

 

1.  ภาพขัน้ตอนการประกอบชิน้สว่นท่ี 1  
2. ภาพขัน้ตอนการประกอบชิน้สว่นท่ี 2  

 

 

 

1 2 3 

1 2 
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ภาพท่ี 31  ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 2 หลงัจากประกอบเสร็จสมบรูณ์ 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิน้ท่ี 3 และ 4 

 หลังจากผลงานท่ี 2 ข้าพเจ้ามีความสนใจในการอธิบายโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตท่ีกลาย
พนัธุ์ในดีเอ็นเอ น าเสนอโดยรูปทรงเรขาคณิตและต้องการน ามาตอ่ยอด พฒันาตอ่ในงานชิน้นี ้โดย
ใช้เนือ้หาเดิมแตเ่ปล่ียนจากการใช้ส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตเป็นรูปทรงเรขาคณิตในการประกอบ
สร้างทัง้หมด  

สมมุตฐิานการสร้างสรรค์ 
ข้าพเจ้าต้องการแสดงการเคล่ือนไหวของดีเอ็นเอท่ีจับตัวกันเป็นรูปทรงเรขาคณิต ใช้

หลกัการการลดทอนรูปทรงในพันธุกรรม น าเสนอโดยการประกอบโมดลู่าของรูปทรงเรขาคณิต 
อ้างอิงรูปทรงทัง้หมดจากรูปร่างและรูปทรงในยีน เซลล์และดีเอ็นเอ เพ่ือลดทอนความเป็น
เรขาคณิตลงสูก่ารเป็นสิ่งมีชีวิต 

กระบวนการสร้างสรรค์ 
 ข้าพเจ้าเร่ิมต้นจากการหาหนว่ยเรขาคณิตท่ีจะน ามาใช้แสดงออกและได้รูปพีระมิด 6 
เหล่ียม เหตผุลท่ีเลือกใช้รูปพีระมิดเพราะสามารถประกอบเป็นรูปทรงได้หลากหลายไมจ่ ากดัอยูแ่ค่
ตวัของมนัเองประกอบด้วยรูปแบบระบบโมดลู่า (Modular) จากนัน้หาความเป็นไปได้ในการสร้าง
โดยอ้างอิงจากหลกัการรูปทรงท่ีมีระบบ มีการเคล่ือนไหวและแสดงการเปล่ียนแปลง น ามาสูก่าร
ประกอบพีระมิด 6 เหล่ียมเป็นหนว่ยหลกัของผลงาน ประกอบโดยการบดิระนาบไปด้านขวาให้
พอดีกบัระนาบของอีกหน่วยตอ่กนัไปอยา่งเป็นระบบ และสร้างความเคล่ือนไหวโดยการตอ่หนว่ย
ในลกัษณะทิศทางเหมือนรูปทรงของเซลล์ 

วัสดุและอุปกรณ์ 
พลาสวดู (Plastwood) 

กาวลาเท็กซ์ 

กาวร้อน 

สีสเปรย์ 
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ภาพท่ี 32  ภาพประกอบการอธิบายของขัน้ตอนตา่ง ๆ ของศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 3 ระยะท่ี 1  

ภาพท่ี 33  ภาพประกอบการอธิบายของขัน้ตอนตา่ง ๆ ของศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 3 ระยะท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. ภาพขัน้ตอนการค้นหาต้นแบบใช้ส าหรับสร้างผลงาน 
2. ภาพต้นแบบท่ีเลือกใช้ คือ พีระมิด 6 เหล่ียม 
3. ภาพต้นแบบท่ีผลิตเป็นจ านวนเพ่ือการประกอบเป็นรูปทรง 
 

 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

1. ภาพขัน้ตอนการประกอบของพีระมิด 6 เหล่ียม โดยใช้ด้านชนด้าน  
2. ภาพการประกอบหาความเป็นไปได้ในการตอ่รูปทรงท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้ 
3. ภาพการประกอบรูปทรงโดยอ้างอิงจากรูปทรงในเซลล์ 

 

 

1 3 2 

1 2 3 
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ภาพท่ี 34  ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 3  หลงัจากประกอบเสร็จสมบรูณ์ 
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ภาพท่ี 35  ภาพต้นแบบจากรูปทรง 6 เหล่ียม ในการสร้างสรรค์ศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 4 

ภาพท่ี 36  ภาพขัน้ตอนการประกอบ ของศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 4 
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ภาพท่ี 37  ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 4 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิน้ท่ี 5 

หลังจากศิลปนิพนธ์ชิน้ ท่ี 1 - 4 ข้าพเจ้ามีความสนใจในเร่ืองของการเปล่ียนแปลง
พนัธุกรรมในสตัว์และพืช ด้วยการใช้รูปทรงเรขาคณิตมาสร้างการเปล่ียนแปลง โดยในผลงานศลิป
นิพนธ์ชิน้ท่ี 5 ข้าพเจ้ายงัคงใช้เนือ้หาเดิม จากจดุเร่ิมต้นของชาร์ล ดาร์วิน ท่ีกล่าวว่าสิ่งมีชีวิตต้องมี
การปรับตวัเพ่ือความอยู่รอด แตจ่ะอยู่ในขอบเขตการเปล่ียนแปลงโดยธรรมชาติ ซึ่งกระบวนการนี ้
เกิดขึน้มาตัง้แต่ยคุก่อก าเนิดชีวิตเม่ือหลายล้านปีมาแล้ว จนมาถึงยุคท่ีมนุษย์ได้ถือก าเนิดขึน้ ได้
ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ในธรรมชาติการสร้างความเปล่ียนแปลงในสิ่งมีชีวิต จากขยะ
พลาสติกท่ีถกูทิง้ไว้ในธรรมชาติ ในประเด็นนี ้ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอขยะพลาสติกท่ีเข้าไปอยู่ใน
ธรรมชาติ และท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสิ่งมีชีวิตประเภท พืช ผสมรวมกันกลายเป็นสายพนัธุ์
ใหมจ่ากการวิวฒันาการของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมดงักลา่ว  

สมมุตฐิานการสร้างสรรค์ 
 ในทางวิทยาศาสตร์ พืชสามารถดดูซึมสารอาหารได้ผ่านทางรากและใบไม้ แต่นอกจาก
สารอาหารท่ีพืชต้องการแล้ว พืชยงัสามารถดดูซมึสารอ่ืน ๆ เข้ามาสู่ร่างกายได้ เช่น การทดลองใส่
สีผสมอาหารในแหล่งน า้ท่ีมีดอกกุหลาบสีขาว ผลของการทดลองคือ ดอกกุหลาบเปล่ียนสีตามสี
ผสมอาหารในน า้ หรืออีกกรณีท่ีผกัสวนครัวสามารถดดูสารพิษจากยาฆ่าแมลงเก็บไว้ในผลผลิต
ของมัน จากข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอการเปล่ียนแปลงของพืชจาก
ความสามารถการดดูซึมสารอาหารและกกัเก็บไว้ในผลผลิตหรือดอก น าเสนอโดยขยะพลาสติกท่ี
มนุษย์ผลิตขึน้และหลุดเข้าสู่ธรรมชาติ ท าให้สภาพแวดล้อมเกิดการเปล่ียนแปลง น ามาสู่การ
วิวฒันาการของพืชด้วยหลกัการการผสมผสานของโครงสร้างทางพนัธุกรรม ซึ่งเป็นการรวมตวักนั
และเกิดเป็นสายพนัธุ์ใหม ่

กระบวนการสร้างสรรค์ 
 เร่ิมต้นข้าพเจ้าค้นหาขยะพลาสติกเป็นโจทย์ในการสร้างสรรค์  ข้าพเจ้าเลือกใช้ขยะกล่อง
นม UHT เพราะเป็นขยะท่ีพบเห็นได้ทัว่ไปในชีวิตประจ าวนั นิยมใช้กนัตัง้แตเ่ด็กจนถึงผู้ ใหญ่ และ
มนัยงัสร้างผลกระทบในธรรมชาติ เพราะกล่องนมเป็นกระดาษเคลือบพลาสติก เม่ือใช้งานเสร็จ
แล้วถกูทิง้ไมส่ามารถน ากลบัมาใช้ใหมไ่ด้ ท าให้เกิดเป็นขยะท่ีมีปริมาณมากและแพร่กระจายไปใน
พืน้ท่ีธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมท่ีมนัไปถึงทัง้ป่าไม้ แม่น า้ จนไปถึงใน
มหาสมทุร  
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ภาพท่ี 38  ภาพร่างต้นแบบสองมิต ิของผลงานศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 5 

 ในส่วนของพนัธุกรรมในธรรมชาติ ข้าพเจ้าต้องการใช้สิ่งมีชีวิตท่ีสามารถปรับตวัได้ดีใน
สภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมกบัการด ารงชีวิต นอกจากนีย้งัต้องมีความเช่ือมโยงกบัขยะกล่องนม
พลาสติกท่ีเลือกมา ข้าพเจ้าจึงเลือกต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง เพราะมนัมีความหมายเป็นพืชปรับ
ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และสามารถขึน้ได้ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของพืช ด้วยหม้อท่ีมีหน้าท่ีดกัจบัแมลงเป็นสารอาหารหล่อเลีย้งชีวิตและช่วยในการ
ปรับสภาพดินให้มีแร่ธาตไุด้อีกด้วย หลงัจากได้ตวัน าเสนอแล้วจึงได้ท างานร่างภาพสเก็ตก่อนจะ
ท าโมเดล 3 มิตอิอกมาเพ่ือให้เห็นภาพมากขึน้ มีการทดลองท าโดยใช้วสัด ุจนสดุท้ายเลือกใช้กลอ่ง
นมจริงน าเสนอ เพ่ือความหมายทางวสัดขุองชิน้งานท่ีชว่ยเสริมเนือ้หาการน าเสนอ  

วัสดุและอุปกรณ์ 
อีพ็อกซ่ีปัน้  

โฟมยาง (Foam Rubber) 

กลอ่งนม 

ไฟเบอร์กลาส 

เหล็กเส้น (1 หนุ หรือ 1/ 8 นิว้) 

ลวดใหญ่ 

สีอะคริลิก 
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ภาพท่ี 39  ภาพขัน้ตอนการประกอบรูปทรงของพืช (หม้อข้าวหม้อแกงลิง) กบักล่องนม  

ภาพท่ี 40  ภาพขัน้ตอนการตรวจสอบพิน้ผิวของผลงาน 
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ภาพท่ี 41  ขัน้ตอนการขึน้รูปทรงของผลงานด้วย โครงเหล็ก ปัน้อีพ็อกซ่ี และรายละเอียดของใบ
จากโฟมยาง 

 

ภาพท่ี 42  ภาพสว่นหนึง่ของผลงานท่ีไมไ่ด้น ามาใช้น าเสนอ 

 
   

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 ผลท่ีเกิดขึน้จากการสร้างกล่องนมโดยใช้การปัน้หล่อขึน้มานัน้ คือ การลอกเลียนแบบโดยไม่
เกิดความหมายของวสัดุ และผลทางความรู้สกึ ซึ่งตวักล่องนมนีเ้ป็นจดุเดน่ของผลงาน จึงได้มีการ
ปรับเปล่ียนโดยน าวสัดจุริง มาใช้ในการสร้าง 
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ภาพท่ี 43  ภาพกลอ่งนมท่ีน ามาปรับใช้แทนไฟเบอร์กลาส 

 

ภาพท่ี 44  ภาพหลงัขัน้ตอนการลงสี 
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ภาพท่ี 45 ภาพการประกอบกลอ่งนมกบัต้นไม้ 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  
 
ผลงานศิลปนิพนธ์ชิน้ท่ี 6 

สมมุตฐิานการสร้างสรรค์ 
 ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงพืชท่ีมีการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดล้อมท่ีเตม็ไปด้วยขยะ
พลาสติก และได้น าเอาขยะพลาสติกเข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีการดดูซึมสารอาหารผ่านราก น าเสนอ
ด้วยต้นโกงกาง เพราะรากของต้นไม้ชนิดนีย้กตวัสูงจากพืน้ดิน ท าให้สามารถเห็นรูปร่างและขนาด
ของรากได้ชดัเจน แตกตา่งจากต้นไม้ส่วนใหญ่ท่ีรากอยู่ในพืน้ดิน ผสมรวมกบัเศษพลาสติกท่ีเข้าสู่
ต้นไม้ผา่นทางราก ใช้หลกัการการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรมเป็นการผสมผสานกนั เพ่ือแสดงการ
อยูร่่วมกนัของพืชและพลาสตกิผา่นการเปล่ียนแปลงของราก 

กระบวนการสร้างสรรค์ 
 จากผลงานชิน้ท่ีแล้วข้าพเจ้าคิดว่าการใช้ขยะพลาสติกแบบเต็มชิน้ โดยไม่แสดงให้ถึงการ
ยอ่ยสลาย ท าให้ผลงานท่ีออกมายงัดไูมเ่ป็นอนัเดียวอนัเดียวกนั ในผลงานชิน้นีข้้าพเจ้าจงึตัง้ต้นไว้
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วา่จะใช้พลาสติกท่ีมีลกัษณะการย่อยสลายมาแล้ว ไมค่งรูปดงัเดิมของมนั แตผู่้ชมสามารถรับรู้ได้
วา่มนัคือพลาสตกิ 
 ล าดบัต่อมาข้าพเจ้าจึงหาพืน้ท่ีท่ีมีขยะพลาสติกเป็นจ านวนมาก จนได้มาเจอกบัพืน้ท่ีป่า
ชายเลน ซึ่งมีขยะพลาสติกเยอะเป็นจ านวนมาก เคยจดักิจกรรมเก็บขยะทะเลท่ีตกค้างเคยท่ีป่า
ชายเลนเม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยมีหนว่ยงานภาครัฐ และประชาชน 200 คน ร่วมกนั
เก็บขยะระยะทาง 3 กิโลเมตร ได้ขยะน า้หนัก 1 ,843 กิโลกรัม ณ ป่าชายเลน ต าบลแหลมงอบ 
อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด13 เหตผุลท่ีพืน้ท่ีป่าชายเลนมีขยะเป็นจ านวนมาก เป็นเพราะพืน้ท่ี
บริเวณนีมี้ลกัษณะเป็นปากอ่าว เป็นจุดบรรจบของแผ่นใหญ่กับมหาสมุทร เป็นเส้นทางไหลผ่าน
ของน า้จากแม่น า้หรือคลอง ท าให้ขยะท่ีมากจากบนบกไหลผ่านพืน้ท่ีนี ้และบางครัง้ขยะจาก
มหาสมทุรก็ซดัเอาขยะขึน้มาสูพื่น้ท่ีป่าชายเลนด้วยเชน่เดียวกนั 

ข้าพเจ้าเลือกใช้ต้นโกงกางในการแสดงออก เพราะรากของต้นไม้ชนิดนีย้กตัวสูงจาก
พืน้ดิน ท าให้สามารถเห็นรูปร่างและขนาดของรากได้ชดัเจน แตกตา่งจากต้นไม้ส่วนใหญ่ท่ีรากอยู่
ในพืน้ดิน หลงัจากได้ตวัน าเสนอแล้ว ข้าพเจ้าจึงเร่ิมท าภาพร่าง 2 มิติ เพ่ือก าหนดภาพรวมและ
ขนาดของผลงาน ทดลองในวสัด ุหาความเหมาะสมของการแสดงออก จนเลือกใช้การปัน้อีพ็อกซ่ี
กบัวสัดอ่ืุน ๆ เพราะพืน้ผิวของเทคนิคท่ีมีความคล้ายคลงึกบัพืชและสามารถผสมกบัเศษพลาสติก
เข้าใจในการประกอบสร้างผลงานได้ 

วัสดุและอุปกรณ์ 
อีพ็อกซ่ีปัน้  

ลวดใหญ่ 

สีอะคริลิก 

เศษพลาสติกขนาดเล็กและขนาดละเอียด 

โฟมยาง 

สายยางพลาสตกิ 

 

                                                 

 13 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, ตะลึง เก็บขยะในป่าชายเลนแหลมงอบ เกือบ ๒ ตนั 
[ออนไลน์], เข้าถงึเมื่อ 28 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก https://www.dmcr.go.th/detailAll/24945/nws/22 
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ภาพท่ี 46  ภาพเศษพลาสติกท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ 

ภาพท่ี 47 ภาพร่างเพื่อก าหนดขอบเขตของขนาดผลงาน 
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ภาพท่ี 48  ภาพการทดลองด้วยวสัดสุายยางพลาสตกิ 

ภาพท่ี 49  ภาพขัน้ตอนการขึน้โครงลวดส าหรับในขัน้ตอนตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 การทดลองวสัดสุายยางใสเพ่ือการแสดงให้เห็นถึงการแทรกตวัของพลาสติกในพืช แตผ่ล
ออกมาไม่ค่อยน่าพอใจนัก และเทคนิคควบคุมยากเกินไปท่ีจะท าให้ออกมาเรียบร้อย จึงมีการ
เปล่ียนใช้วสัดอ่ืุน 
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ภาพท่ี 50 ภาพขัน้ตอนการประกอบชิน้สว่น 

ภาพท่ี 51  ภาพขัน้ตอนการท าสีในสว่นของใบจากโฟมยาง 

ภาพท่ี 52  ภาพขัน้ตอนการประกอบใบเข้ากบัโครงล าต้น 
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ภาพท่ี 53  ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 6 
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สรุปและประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
 ในศิลปนิพนธ์เร่ือง การเปล่ียนแปลงพนัธุกรรม ผลงานทัง้หมดตัง้แตช่ิน้ท่ี 1 - 6 ใช้เนือ้หา
เดียวกัน นัน้คือ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีรูปแบบในการน าเสนอแตกตา่งกนัเป็น 
6 วิธีการ 

ผลงานชิน้ที่ 1 
 ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกให้เห็นถึงซากของสตัว์ ท่ีมีลกัษณะของการกลายพนัธุ์  
ซึ่งได้แรงบนัดาลใจมาจากการพบซากดึกด าบรรพ์ของสิ่งมีชีวิต ท่ีเราสามารถรับรู้ได้ถึง
รูปลกัษณ์ของมนั เม่ือตอนท่ียงัมีชีวิตอยู่ รูปแบบในการน าเสนอ คือ กระดกูท่ีประกอบด้วย
วิธีการแบบ โมดลู่า การตอ่กนัของหน่วยซึ่งเป็นการตอ่เติมท่ีท าให้เกิดความหมายใหม่ใน
รูปทรง 

 ผลงานชิน้ที่ 2  
 การแสดงให้เห็นถึงการกลายพนัธุ์ท่ีเกิดขึน้ในดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่
ภายในร่างกายท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า น าเสนอออกมาเป็นรูปทรงท่ีมองเห็น
ได้ภายนอก โดยใช้หลักการการต่อเติมรูปทรงทางพันธุกรรมให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
รูปแบบการน าเสนอใช้รูปทรงพืน้ฐานทางเรขาคณิตประกอบเข้ากับรูปทรงของดีเอ็นเอ 
เพ่ือสร้างความเปล่ียนแปลงในระดบัโครงสร้างทางชีววิศวกรรม 

 ผลงานชิน้ที่ 3 และ 4  
 ข้าพเจ้าต้องการแสดงการเคล่ือนไหวของดีเอ็นเอท่ีจบัตวักนัเป็นรูปทรงเรขาคณิต 
ใช้หลกัการการลดทอนรูปทรงในพนัธุกรรม น าเสนอโดยการประกอบโมดลู่าของรูปทรง
เรขาคณิต อ้างอิงรูปทรงทัง้หมดจากรูปร่างและรูปทรงในยีน เซลล์และดีเอ็นเอ เพ่ือ
ลดทอนความเป็นเรขาคณิตลงสูก่ารเป็นสิ่งมีชีวิต 
 

 หลงัจากผลงานชิน้ท่ี 1 - 4 มีการเปล่ียนแปลงวิธีการแสดงออก ข้าพเจ้าประมวลความคิด 
วิเคราะห์แล้วคิดว่า รูปแบบควรกลบัมาตัง้ต้นใหม่ท่ีตวัของสิ่งมีชีวิตและการส่ือสารกบัผู้ชมท่ีได้ผล
ลพัธ์ท่ีดีกว่านี ้ท าให้จากรูปทรงของสิ่งมีชีวิตท่ีดึงเอาแค่บางส่วนมาน าเสนอ เป็นการน าเสนอตวั
ของสิ่งมีชีวิตทัง้หมดทัง้ตวั และจากการใช้รูปทรงเลขาคณิตผสมกับพันธุกรรม เปล่ียนเป็นการ
ผสมผสานร่วมกบัขยะพลาสตกิแทน 
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ผลงานชิน้ท่ี 5  
 เร่ิมต้นการการตัง้ต้นท่ีเนือ้หา การเปล่ียนแปลงพันธุกรรม ท่ีเกิดขึน้ในสิ่งมีชีวิต
จ าพวก พืช ท่ีร่างกายของมนัสามารถดูดซบัสารอาหารได้ และรูปร่างของมนัจะออกมา
เป็นอย่างไรหากได้มีการดดูซบัขยะพลาสติกเข้าไปในร่างกาย น าไปสู่การใช้รูปแบบของ
พืชท่ีมีรูปทรงสามารถผสมผสานเข้ากับขยะพลาสติกได้ เป็นต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงกับ
กล่องนม UHT ท่ีมีการผสานเข้าหากนัของสองรูปทรง โดยมีการเน้นให้เกินจริงเพ่ือขบัเน้น
ความส าคญัของขยะพลาสตกิท่ีไมส่ามารถยอ่ยสลายได้ 

ผลงานชิน้ท่ี 6  
 ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงพืชท่ีมีการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดล้อมท่ีเตม็ไป
ด้วยขยะพลาสติก และได้น าเอาขยะพลาสติกเข้าสู่ร่างกาย รูปแบบการน าเสนอคือราก
ของต้นไม้ท่ีสามารถดดูซึมขยะพลาสติกเข้าสู่ล าต้นได้ ใช้ต้นโกงกางและเศษพลาสติกท่ี
ถกูตดัเป็นชิน้เล็ก ๆ มาประกอบแบบผสมผสานเข้าด้วยกนั 
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บทที่ 4 

วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงาน 
 

 ในการวิเคราะห์ผลงาน ข้าพเจ้าได้แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ การสร้างสรรค์ผลงานก่อน
เป็นศิลปนิพนธ์และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ท่ีจะเป็นการแสดงถึงแนวคิด การเรียนรู้และ
ผลงานก่อนจะมาเป็นผลงานศลิปนิพนธ์ 

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 
 ข้าพเจ้าสร้างผลงานภายใต้หวั “การอยู่ร่วมกันของรูปทรงเรขาคณิตและสิ่งรอบตวั” โดย
ได้แรงบนัดาลใจมาจากการมองดูสิ่งรอบตวัท่ีมีรูปทรงเรขาคณิตซ่อนตัวอยู่ในธรรมชาติ ท าให้
ข้าพเจ้าเกิดความสนใจในธรรมชาติท่ีมีรูปทรงเรขาคณิตอยู่ร่วมด้วย ข้าพเจ้าน าเสนอสิ่งต่าง ๆ 
รอบตวัท่ีเกิดขึน้จากธรรมชาติ และเรขาคณิตท่ีแทรกตวัในรูปทรงหรือเป็นตวัควบคมุการเกิดรูปทรง
ในธรรมชาต ิ

 
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิน้ที่ 1 (ภาพท่ี 54) 

ในผลงานชิน้นี ้ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอการประกอบรูปทรงท่ีเกิดในธรรมชาติ โดยใช้
เรขาคณิตเป็นตวัก าหนดทิศทางการประกอบและรูปทรงภายภายนอก ข้าพเจ้าเลือกใช้ผลผลิตจาก
ธรรมชาติ คือ ผลต้นส าโรง ท่ีสามารถพบได้ในพืน้ท่ีท่ีข้าพเจ้าอาศยัอยู่ (มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) เหตุผลท่ีเลือกใช้ผลต้นส าโรง เพราะผลของมันมีลักษณะ
เฉพาะตวัท่ีแปลกประหลาด มีการอ้าออกของผลเหมือนกบัปาก ข้าพเจ้าน าผลต้นส าโรงประกอบ
กนัในรูปแบบโมดลูา่แบบด้านชนด้านใช้วงกลมเป็นตวัก าหนดทิศทางของการประกอบกนัและวาง
ซ้อนกนัขึน้ไป และเพิ่มจ านวนหนว่ยเข้าไปโดยยงัคงใช้วงกลมเป็นขอบเขตของรูปทรงทัง้หมด 

 
 การวิเคราะห์ผลงาน 

ด้านเนือ้หา การสร้างผลผลิตจากธรรมชาติขึน้มาด้วยรูปทรงเรขาคณิตท่ีท าให้
เกิดการรับรู้ใหม่ของรูปทรง โดยเป้าหมายท่ีคาดหวัง คือ ผู้ ชมสามารถรับรู้ถึงระบบใน
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ธรรมชาติท่ีถูกจัดระบบใหม่โดยระบบเรขาคณิต  ข้าพเจ้าคาดว่าเนือ้หาอาจน้อยเกินไป 
เพราะเป็นเพียงการจดัวางองค์ประกอบใหมข่องทศันธาตท่ีุเลือกมาเทา่นัน้ 
 ด้านรูปแบบ การใช้ระบบโมดูล่าสร้างผลงานท่ีเกิดจากการประกอบกันของ
หน่วยหลายชิน้ ทิศทางการประกอบเกิดจากการใช้วงกลมเป็นตวัก าหนด นัน้ท าให้การ
ประกอบจะมาบรรจบกนัเป็นวงกลมในด้านราบ ส่วนมมุท่ีสูงจะใช้วิธีการซ้อนวงกลมอีก
ชัน้โดยยงัคงใช้วงกลมเป็นตวัก าหนดรูปทรงอยู่เช่นเดิม ท าให้จ านวนหนว่ยแตกตา่งกนัไป
ตามขนาดความวงกลมในแต่ละ แต่ผลท่ีออกไม่ได้เป็นวงกลมอย่างสมบูรณ์เพราะการ
ควบคมุทิศทางท าได้ยาก และชัน้ล่างสดุต้องมีจ านวนท่ีมากพอให้เป็นฐานรองรับน า้หนกั
สว่นบนได้ ท าให้ไมส่ามารถบรรจบเป็นวงกลมได้พอดี  

ด้านเทคนิค ข้าพเจ้าใช้การหล่อปนูปลาสเตอร์เป็นรูปทรงกาบของผลต้นส าโรง 
เพราะปนูปลาสเตอร์เม่ือหล่อออกมามีน า้หนกัท่ีเบาและใช้เวลาในการหล่อเร็ว ไม่ยุ่งยาก
กบัการจดัสรรเวลาการท างาน แต่ข้อเสียของมนัคือการรับน า้หนกัจะท าได้ไม่ดีนกั ท าให้
บริเวณท่ีรับน า้หนักเยอะในชัน้ล่างสุดมีการแตกหัก หรือเม่ือเวลาผ่านไปการหล่อท่ี
คอ่นข้างบางก็จะมีการเปราะของวสัดเุกิดขึน้ 

สรุปผล 

 ในผลงานชิน้นี ้ข้าพเจ้ามองว่าเนือ้หาท่ีหยิบเอาผลของต้นส าโรงเข้ามาน าเสนอ ยงัไม่มี
ประสิทธิภาพมากพอ เพราะผลท่ีได้รับจากการมอง คือ รูปทรงของผลท่ีมีเอกลกัษณ์ ไม่เหมือนผล
จากพืชชนิดอ่ืน ๆ แตเ่ม่ือมองถึงความหมายของมนัแล้ว กลบัไม่มีอะไรนอกจากรูปทรงท่ีน่าสนใจ
เพียงอยา่งเดียว ในสว่นวิธีการประกอบของรูปทรงยงัไมไ่ด้ผลตามท่ีตัง้เปา้หมายไว้ เพราะรูปทรงท่ี
มีการจดัการยาก วิธีการแก้ไขในข้อนีข้้าพเจ้าคาดว่า อาจต้องท าให้ตวักาบมีลกัษณะเล็กลง หรือ
รูปทรงภายนอกใหญ่ขึน้ เพ่ือให้สามารถจัดการกับรูปทรงได้ดีกว่านี ้ในด้านของเทคนิคท่ีใช้ปูน
ปลาสเตอร์ในการสร้างก็มองว่ามีข้อดีในการผลิตท่ีปลาสเตอร์ท าได้รวดเร็ว ไม่เป็นอันตรายต่อ
ร่างกาย และสีของวัสดยุงัช่วยให้ลดความหมายของกาบจึงหยิบมาและท าให้ผลงานดเูป็นการท า
ให้ขึน้มามากกว่าการหยิบยืมสิ่งท่ีมีอยู่จริงมาใช้ แต่ข้อเสียก็ส่งผลส าคญัเช่นกนั โดยลกัษณะของ
กาบมีขนาดเล็กและไม่มีโครงสร้างภายในท่ีแข็งแรง จึงเกิดขอผิดพลาด ในด้านการค านวณแรงรับ
ของน า้หนัก จึงส่งผลเสียท าให้เกิดการแตกหักของผลงานในการเคล่ือนย้ายและท าลายความ
สมบรูณ์ของผลงาน 
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ภาพท่ี 54   .ผลงานก่อนศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ช่ือผลงาน  Element of Nature 
 เทคนิค  ปนูปลาสเตอร์ 
 ขนาด  70 X 70 X 90 เซนตเิมตร 
 ปี   2560 
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ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิน้ที่ 2 (ภาพท่ี 55) 

ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอปรากฏการณ์บนโลกท่ีก าเนิดขึน้และแพร่ตวัออกไป ยกตวัอย่าง
เช่น การขยายตวัของประชากรท่ีจะเพิ่มจ านวนขึน้และขยายตัวออกไปในพืน้ท่ีต่าง ๆ บนโลก 
ข้าพเจ้าใช้รูปทรงของโลกท่ีเกือบจะเป็นทรงกลม สร้าง Pattern บนรูปทรงนัน้ โดย Pattern มี
ลกัษณะเป็นการขยายวงออกอย่างอิสระ ก าหนดให้มีจุดก าหนดหลายจุดบนรูปทรง การขยายตวั
ออกไม่เท้ากนั เกิดขึน้แบบสุ่ม ท าให้ผู้ชมสามารถรับรู้ได้ถึงการเคล่ือนไหวท่ีเกิดขึน้บนรูปทรงกลม
นัน้ 

การวิเคราะห์ผลงาน 
ด้านเนือ้หา การจ าลองปรากฏการณ์ตา่ง ๆ ของบนโลก เป็นลกัษณะของแผนภูมิ

ภาพบนประตมิากรรม การลกัษณะของการขยายตวัออกจากจดุเร่ิมต้นหลายจดุ 
ด้านรูปแบบ การใช้ Pattern แบบการขยายตวัรูปทรงอิสระมาแสดงออก เพ่ือส่ือ

ถึงการเกิดขึน้ของปรากฏการณ์ท่ีขยายตวัอย่างรวดเร็ว และขยายตวัไปตามภูมิภาคท่ี
แตกต่างกันในธรรมชาติ โดย Pattern เหล่านีย้งัคงเกิดขึน้ในรูปทรงกลมอยู่ แสดงให้เห็น
ถึงการเคล่ือนไหวท่ีมีอยู่ในรูปทรงนี ้ข้าพเจ้ามองว่าเป็นรูปแบบท่ีตรงตามเนือ้หา แตด้่วย
การลดทอนลงเหมือนเพียงทศันธาตก็ุท าให้ผลงานกลายเป็นงานธรรมนามเกินไป ผู้ชมไม่
เห็นถึงเนือ้หาการน าเสนอท่ีตัง้ใจไว้ในตอนแรก 

ด้านเทคนิค ข้าพเจ้าใช้เทคนิคของการขุดดินเหนียวออกเป็นร่องด้วยไม้ปัน้ ท า
องศาเป็นมมุฉาก ท าให้เกิดเป็นร่องท่ีส่ีเหล่ียมท่ีเป็นลกัษณะอิสระแต่ทกุเส้นจะบรรจบใน
ตัวของมันเอง แล้วหล่อผลทัง้หมดออกเป็นด้วยปูนปลาสเตอร์ ผลท่ีได้ข้าพเจ้าคิดว่า
เทคนิคนีเ้หมาะสมกบัรูปแบบ เพราะปนูปลาสเตอร์มีความแข็งแรง และฟองท่ีเกิดขึน้จาก
การหล่อยงัส่งผลทางพืน้ผิวท่ีท าให้เสมือนกบัมีอีกมิติหนึ่งทบัซ้อนอยู่ภายใน แต่มนัก็ลด
ความคมของร่องท่ีท าไว้เชน่เดียวกนั 

สรุปผล 

 ข้าพเจ้ามองว่าในผลงานชิน้นี ้เนือ้หามีความเป็นสากลมากขึน้และสามารถเข้าถึงผู้ชมได้  
จงึแสดงออกมาในเชิงการลดทอน อีกทัง้รูปทรงและรายละเอียด ผลท่ีได้รับ คือ ผลงานมีความเป็น
นามธรรมจนเกินกว่าท่ีผู้ชมจะเข้าใจ การลดทอนท่ีมากเกินไป ท าให้ไม่สามารถหยิบจบัประเด็น
อะไรได้นอกจากหลกัการจดัองค์ประกอบท่ีเกิดขึน้ จากเส้นท่ีแสดงการเคล่ือนไหวในรูปทรงกลม 
ท าให้ผู้ชมไมส่ามารถเข้าถึงจดุประสงค์ท่ีวางเอาไว้ จงึเป็นผลงานนามธรรมท่ีสดุในผลงานของชดุนี ้



63 
  

  

ภาพท่ี 55  .ผลงานก่อนศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 2 

ข้าพเจ้ามองว่าวิธีการแก้ไขให้ผลงานชิน้นีส้ามารถไปถึงเปา้หมายได้ คือ การศกึษาถึงคณุลกัษณะ
ของการลดทอนให้มากกวา่นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  
  
 

 ช่ือผลงาน  World 
 เทคนิค  ปนูปลาสเตอร์ 
 ขนาด  70 X 70 X 65 เซนตเิมตร 
 ปี  2560 
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ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิน้ที่ 3 (ภาพท่ี 56) 

ท่ีน าเสนอถึงการอยู่ร่วมกันของเรขาคณิตกับธรรมชาติท่ีไม่สามารถเข้ากันได้ ข้าพเจ้า
อ้างอิงรูปแบบจากเชือ้ไวรัสในร่างกายท่ีถกูยาต้านไวรัสกกัตวัเพ่ือไม่ให้ส าแดงฤทธ์ิ เพราะมนัแสดง
ถึงการตอ่สู้ของสิ่งท่ีมนษุย์สร้างเชน่เดียวกบัเรขาคณิตและสิ่งท่ีมีอยูใ่นธรรมชาต ิจากการวิเคราะห์
การน าเนือ้หามาสร้างเป็นรูปทรงทางประติมากรรม ข้าพเจ้าแทนค่าของสองสิ่งนีด้้วยรูปทรงท่ี
แตกต่างกัน เชือ้ไวรัสเป็นรูปทรงในธรรมชาติเพราะไวรัสได้ถือก าเนิดขึน้ในธรรมชาติร่างกายของ
มนษุย์ ยาต้านไวรัสแทนรูปทรงเรขาคณิตเพราะทัง้สองสิ่งนี เ้ป็นสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้เพ่ือไว้อธิบาย
หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ สร้างเรขาคณิตเป็นกล่องท่ีมีลวดลายเป็นส่ีเหล่ียมประกอบเป็นเขาวงกต 
และสร้างรูปทรงธรรมชาติเป็นรูปทรงพุ่งออกไปจากจุดก าเนิด ประกอบสร้างให้กล่องคลอบคลุม
รูปทรงพุ่งและให้รูปทรงภายในเคล่ือนไหวในพืน้ท่ีกล่อง ให้ผู้ชมรับรู้ถึงรูปทรงท่ีถูกกักขังโดยอีก
รูปทรงท่ีพยายามควบคมุ  

 
การวิเคราะห์ผลงาน 
 ด้านเนือ้หา ในผลงานชิน้นี ้ข้าพเจ้ามองเนือ้หาในมุมท่ีแตกต่างออกไปจาก
ผลงานก่อนหน้านีท่ี้เป็นการอยู่ร่วมกนัของเรขาคณิตกบัธรรมชาติ กลายเป็นลกัษณะของ
การอยู่ร่วมกันไม่ได้ของเรขาคณิตกบัธรรมชาติ โดยข้าพเจ้าอ้างอิงรูปแบบของผู้ ป่วยโรค
ตา่ง ๆ ท่ีเชือ้ไวรัสในร่างกายถูกยาต้านไวรัสกกัตวัเพ่ือไม่ให้ส าแดงฤทธ์ิ เป็นการแสดงถึง
การตอ่สู้ของสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้และสิ่งท่ีมีอยูใ่นธรรมชาต ิ 

ด้านรูปแบบ ข้าพเจ้าเลือกใช้การแสดงออกเป็นรูปทรงเรขาคณิตท่ีครอบรูปทรง
อิสระ เพ่ือแสดงความพยายามท่ีจะควบคมุไวรัสโดนยาต้าน สร้างออกมาเป็นรูปทรงกลอ่ง
ครอบเป็นขอบเขตของรูปทรงอิสระภายในนัน้ โดยตวักล่องข้าพเจ้าได้ตอ่ยอดจากผลงาน
ชิน้ท่ี 2 ในเร่ืองการสร้างลวดลายประกอบบนรูปทรงท่ีแสดงความสลบัซบัซ้อน ในผลงาน
ชิน้นีล้วดลายท่ีข้าพเจ้าเลือกมาใช้เป็นลวดลายเขาวงกตท่ีมีเส้นทางเดียวในการเดินแต่มี
ความซบัซ้อนของเส้นทางท่ีเลีย้วไปมาตลอดทาง กับรูปทรงอิสระท่ีใช้การพุ่งตวัเป็นการ
น าเสนอเพ่ือแสดงการเคล่ือนไหวในรูปทรง และเป็นความแตกต่างการระหว่างรูปทรง
ภายนอกท่ีนิ่งสงบ แตภ่ายในนัน้เคล่ือนไหวด้วยความรุนแรง  

ด้านเทคนิค เน่ืองจากรูปทรงท่ีแตกต่างกันท าให้วสัดุท่ีเลือกใช้แตกต่างกันไป
ด้วย รูปทรงภายนอกท่ีนิ่งสงบและเป็น Pattern เป็นเหล่ียมเป็นมุมชดัเจนจึงเลือกใช้การ
ตดัแผ่นพลาสวดู เป็นพลาสติกอดัแผน่ ท าให้ตดัง่ายเหมาะกบัลวดลายเขาวงกตท่ีต้องการ
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ใช้งานง่าย และท าได้รวดเร็ว เน่ืองจากต้องใช้ปริมาณเยอะและความประณีต อีกส่วนหนึ่ง
ในรูปทรงอิสระใช้การปัน้อีพ็อกซี เพราะการควบคมุรูปทรงและทิศทางสามารถควบคมุได้ 
ด้วยเทคนิคท่ีแตกตา่งกนัน่ีชว่ยสร้างความแตกตา่งระหวา่งสองรูปทรงได้ดี 

สรุปผล  

 ผลงานชิน้นี ้ข้าพเจ้ามองว่ามีความแตกต่างจากผลงานชิน้ก่อน ๆ มาก อาจด้วยเนือ้หาท่ี
แตกต่างออกไป วสัดท่ีุเลือกใช้มีความหลากหลาย และการจดัการองค์ประกอบก็เปล่ียนไปตาม
เนือ้หา แตส่ามารถเช่ือมตอ่กบัผลงานชิน้ก่อนได้ด้วยสี และลวดลายท่ีเกิดขึน้บนรูปทรง ท าให้เป็น
เหมือนการต่อยอดจากผลงานชิน้ก่อน ๆ เสียงตอบรับจากผู้ชมยงัคงเหมือนเดิมท่ีผลงานมีความ
เป็นนามธรรมเกินไป แตใ่นขณะเดียวกนัก็สงัเกตเห็นความหลากหลายของเนือ้หาท่ีมีมากขึน้ และ
สามารถเข้าใจได้ด้วยการจดัองค์ประกอบของผลงาน แตเ่น่ืองจากเนือ้หาคอ่นข้างท่ีจะเฉพาะกลุ่ม
เกินไป และขาดการตีความเพ่ือให้ผู้ชมเข้าใจได้ ด้วยรูปทรงท่ีไม่ได้ส่ือถึงธรรมชาติแตอ่อกหนกัไป
ทางสิ่งสงัเคราะห์เสียมากกวา่ ท าให้ประเดน็ท่ีต้องการน าเสนอไปไมถ่ึงผู้ชม 
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ภาพท่ี 56  .ผลงานก่อนศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 3 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ช่ือผลงาน  Maze my Mind 
 เทคนิค  พลาสวดู ปัน้อีพ็อกซี 
 ขนาด  30 X 30 X 30 เซนตเิมตร 
 ปี  2560 
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สรุปผลของการศึกษาผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 
 ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ข้าพเจ้าศึกษาถึงการมีอยู่ของเรขาคณิตในธรรมชาติและ
น าเสนอออกมาเป็นผลงาน ท าให้ข้าพเจ้าทราบว่ารูปทรงในธรรมชาติก็มีโครงสร้างท่ีมีระบบ
ระเบียบเช่นเดียวกับเรขาคณิต เพราะหากสงัเกตอย่างละเอียดจะพบว่าเรขาคณิตได้แทรกอยู่ใน
โครงสร้างของสิ่งมีชีวิตทัง้พืชและสัตว์ จนไปถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ก็เกิดขึน้อย่างมีระบบและ
สามารถจบัต้องได้หากท าความเข้าใจ 
 

การวิเคราะห์ผลงาน 
 ด้านเนือ้หา การอยู่ร่วมกันของเรขาคณิตและรูปทรงในธรรมชาติท่ีสามารถพบ
เห็นได้ในชีวิตประจ าวนั ตัง้แต่ผลผลิตในธรรมชาติ ปรากฏการณ์ตา่ง ๆ บนโลก จนถึงไป
ขนาดเล็กจิ๋วจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เป็นสิ่งท่ีผู้ชมส่วนใหญ่สามารถเข้าได้
ในระดบัท่ีมองเห็นด้วยตาเท่านัน้ หากพูดถึงประเด็กท่ีเล็กลงไปในเซลล์ผู้ชมไม่สามารถ
เข้าได้ เพราะเป็นสิ่งท่ีเราไม่สามารถมองเห็นได้ในชีวิตประจ าวนั และการอยู่ร่วมกันของ
เรขาคณิตและธรรมชาติเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้จริงอยู่แล้ว หากต้องการจะน าเสนอควรท าให้
ชดัเจนมากกวา่นี ้
 ด้านรูปแบบ  การรวมกันของสองรูปทรง รูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงใน
ธรรมชาตโิดยใช้กลวิธีท่ีแตกตา่งกนัในการน าเสนอ ทัง้การใช้เรขาคณิตเป็นขอบเขตในการ
สร้างรูปทรงธรรมชาติ การแทรกตวัอยู่ของเรขาคณิตในธรรมชาติและการต่อสู้ กันของ
เรขาคณิตกบัธรรมชาติ โดยใช้ระบบการวางซ า้ของ Pattern ในรูปแบบโมดลู่า (Modular) 
โดยรูปแบบทัง้สองอยา่งนีส้ามารถพบได้จริงทัง้ในการประกอบเรขาคณิตและในธรรมชาติ 
ท าให้เป็นรูปแบบท่ีสามารถใช้เช่ือมโยงเรขาคณิตกบัธรรมชาตเิข้าหากนัได้ 
 ด้านเทคนิค เทคนิคแตล่ะชนิดมีข้อดแูละข้อเสียแตกตา่งกนั ขึน้อยู่กบัระยะเวลา 
ข้อจ ากดัและความพิเศษของเทคนิคว่าเหมาะสมกบัผลงานมากแค่ไหน อย่างเช่นการใช้
ปนูปลาสเตอร์ท่ีกบัผลงานชิน้ท่ี 1 ท่ีเหมาะสมกบัระยะการท างานแต่ไมเ่หมาะกบัผลงานท่ี
ต้องการเทคนิคท่ีแข็งแรงตอ่การรับน า้หนกับริเวณฐาน ตา่งจากผลงานชิน้ท่ี 2 ท่ีเหมาะสม
ทัง้ระยะเวลาการท างานและความพิเศษของตวัปูนปลาสเตอร์ท่ีเป็นฟองท าให้ผลงานมี
พืน้ผิวเป็นรูเล็ก ๆ เสมือนเป็นอีกมิติท่ีเล็กลงไปอีกในตวัผลงาน และผลงานชิน้ท่ี 3 ท่ีไม่ได้
ใช้ปลาสเตอร์เพราะผลงานมีขนาดเล็ก ไม่ได้ต้องการการหล่อลอกรูปออกมา จึงใช้การ
ตดัพลาสวูด ท่ีสามารถควบคมุความตรงของรูปทรงได้จากการตดัการกรีด และการปัน้
อีพ็อกซีท่ีขึน้รูปได้โดยไมต้่องใช้ขัน้ตอนการหลอ่  



68 
  

  

ปัญหาที่พบ  
 การขาดการตีความให้ผู้ชมสามารถเข้าใจเนือ้หาท่ีต้องการน าเสนอได้ หรือการ
ลดทอนท่ีมากเกินไปจนลดเนือ้หาลงไปด้วย ท าให้กลายเป็นผลงานนามธรรมท่ีไม่สามารถ
เข้าใจเนือ้หาได้ พบเห็นเพียงการจดัองค์ประกอบของรูปทรงเพียงอยา่งเดียว 

การตอบรับจากผู้ชม  
 ผลงานสว่นใหญ่มีความเป็นนามธรรมมากเกินไปจนขาดการเช่ือมโยงกบัผู้ชม ท า
ให้ผู้ชมไมส่ามารถเข้าถึงเนือ้หาท่ีต้องการจะน าเสนอได้ 

สิ่งท่ีน ามาพัฒนาต่อในผลงานศิลปนิพนธ์  
 ด้วยเนือ้หาท่ีข้าพเจ้าเห็นวา่มีความสนใจและสามารถสร้างสรรค์ตอ่ได้ ข้าพเจ้าจึง
ใช้เนือ้หาของการอยู่ร่วมกันระหว่างธรรมชาติและเรขาคณิตมาพัฒนาต่อในช่วงศิลป
นิพนธ์ 

 

 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 
 ในผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงแรกนี ้ข้าพเจ้ามีความสนใจท่ีน าเสนอเร่ืองของการเปล่ียนแปลง
พนัธุกรรมโดยใช้รูปทรงเรขาคณิตเป็นผลของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ 
 
ผลงานศิลปนิพนธ์ชิน้ท่ี 1 (ภาพท่ี 57) 
 ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกให้เห็นถึงซากของสตัว์ ท่ีมีลกัษณะของการกลายพนัธุ์ ซึง่ได้แรง
บนัดาลใจมาจากการพบซากดึกด าบรรพ์ของสิ่งมีชีวิต ท่ีเราสามารถรับรู้ได้ถึงรูปลกัษณ์ของมัน 
เม่ือตอนท่ียงัมีชีวิตอยู่ รูปแบบในการน าเสนอ คือ กระดกูท่ีประกอบด้วยวิธีการแบบ โมดลู่า การ
ตอ่กนัของหนว่ยซึง่เป็นการตอ่เตมิท่ีท าให้เกิดความหมายใหมใ่นรูปทรง 

 วิเคราะห์ผลงาน 
 ด้านเนือ้หา การน าเสนอซากกระดกูของสิ่งมีชีวิตท่ีเกิดการกลายพนัธุ์ ท าให้เกิด
ผู้ชมสามารถเข้าใจได้ว่าสิ่งมีชีวิตท่ีพบเห็นอยู่นัน้ได้ตายไปแล้ว ซึ่งเนือ้หาเป็นการบอกถึง
เร่ืองราวในอนาคตของสัตว์ท่ีมีการกลายพันธุ์  โดยรูปแบบการแสดงออกคือซากท่ีผ่าน
ระยะเวลามานานหลงัจากท่ีมนัตาย 
 ด้านรูปแบบ รูปแบบซากของสตัว์ท่ีใช้กระดกูแสดงออก ซึ่งสามารถส่ือได้ถึงซาก
ของสิ่งมีชีวิตได้ เพราะผู้ชมเข้าใจความหมายของกระดกู วา่มนัคือสว่นท่ีหลงเหลืออยูข่อง
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สตัว์หลงัจากตายไปแล้ว หลกัการการตอ่เตมิของพนัธุกรรมสามารถช่วยน าเสนอการสร้าง
กระดกูให้เป็นรูปทรงใหม่ได้ดี การประกอบกันด้วยเทคนิคโมดลู่า ท่ีเป็นการประกอบกัน
ของกระดูกหลากหลายขนาด ประกอบเป็นรูปทรงท่ีขยายตัวออกเป็นลักษณะของการ
เติบโตของสิ่งมีชีวิต ท าให้สามารถเห็นได้ว่ากระดูกนีมี้รูปแบบของสิ่งมีชีวิตท่ีมีการ
เจริญเติบโต แตใ่นขณะเดียวกนัการใช้เรขาคณิตมาจบัขอบเขตของการรูปทรงสิ่งมีชีวิตตวั
นี ้ท าให้ผู้ชมไม่สามารถเช่ือมโยงความเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีภาพท่ีปรากฏให้เห็นได้  เน่ืองด้วย
รูปทรงทัง้หมดท่ีมีแต่เรขาคณิตและไม่ได้แสดงถึงกลไกการท างานของอวยัวะแบบท่ีสตัว์
หรือพืชมี ท าให้ผู้ชมไม่สามารถเข้าใจได้ว่ากระดกูเหล่านีเ้ป็นสิ่งมีชีวิตประเภทอะไร และ
ไม่สามารถจินตนาการถึงรูปร่างหน้าตาตอนท่ีมนัยงัมีชีวิตอยู่ได้ เน่ืองจากในขัน้ตอนการ
ประกอบข้าพเจ้ามุ่งเน้นการพยายามสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ มากกว่าจะสร้างซากสตัว์ ซึ่งผิด
วตัถปุระสงค์ในการสร้างสรรค์ 
 ด้านเทคนิค การหล่อไฟเบอร์กลาสท่ีมีพืน้ผิวคล้ายกับกระดูกสามารถช่วย
น าเสนอความเป็นกระดกูได้ดี แตเ่พราะขนาดผลงานท่ีเล็กท าให้ผลจากการหล่อไฟเบอร์
กลาสท่ีมีความบางนัน้ไมแ่ข็งแรง และแตกหกัง่าย 

 
การตอบรับจากผู้ชม  
 ผู้ ชมไม่สามารถเช่ือมโยงกับรูปทรงของสัตว์ชนิดนีไ้ด้ เพราะเม่ือมองรูปทรง
ภายนอกทัง้หมดแล้วออกมาเป็นเรขาคณิต ซึ่งมนัไม่ส่ือให้เห็นถึงสิ่งมีชีวิตชนิดใด ท าให้ 
กลายเป็นการตอ่กระดกูกนัธรรมดาและไมไ่ด้มีความหมายของลกัษณะการมีชีวิต 

ปัญหาที่พบ  
 ผลงานชิน้นีไ้ม่ประสบความส าเร็จ เพราะรูปทรงท่ีไม่ได้ท าให้สามารถจินตนาการ 
ได้วา่เป็นสตัว์ประเภทอะไร ขาดลกัษณะของสิ่งมีชีวิต และสีของผลงานท่ีมีความย้อนแย้ง 
กับเนือ้หา เพราะสีท่ีสดและเป็นสีแดงนัน้แสดงออกถึงความมีชีวิตชีวา ซึ่งขัดต่อรูปทรง 
กระดกู (ภาพท่ี 26) ท าให้ตอ่มามีการปรับสีให้ออกมาเป็นกระดกู และตรงตามเนือ้หามาก 
ขึน้ (ภาพท่ี 57) 
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ภาพท่ี 57   ผลงานศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิน้ท่ี 2 (ภาพท่ี 58) 
 ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงการกลายพนัธุ์ท่ีเกิดขึน้ในดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็น
จดุเร่ิมต้นของการเปล่ียนแปลงท่ีอ้างอิงจากหลกัการการวิวฒันาการของสิ่งมีชีวิตซึ่ง ดีเอ็นเดสิ่งท่ี
อยู่ภายในร่างกายท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า น าเสนอออกมาเป็นรูปทรงท่ีมองเห็นได้

 ช่ือผลงาน  Bone of Creature 
 เทคนิค  ไฟเบอร์กลาส 
 ขนาด  30 X 30 X 30 เซนตเิมตร 
 ปี  2561 
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ภายนอก โดยใช้หลักการการต่อเติมรูปทรงทางพันธุกรรมให้เกิดการเปล่ียนแปลง รูปแบบการ
น าเสนอใช้รูปทรงพืน้ฐานทางเรขาคณิตประกอบเข้ากับรูปทรงของดีเอ็นเอ เพ่ือสร้างความ
เปล่ียนแปลงในระดบัโครงสร้างทางชีววิศวกรรม 
 
 วิเคราะห์ผลงาน 

 ด้านเนือ้หา การกลายพนัธุ์ท่ีเกิดขึน้ในดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นจดุเร่ิมต้นของ 
การเปล่ียนแปลง ท่ีอ้างอิงจากหลกัการการวิวฒันาการของสิ่งมีชีวิต ซึง่เป็นสิ่งท่ีอยูภ่ายใน 
ร่างกายท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า น าเสนอออกมาเป็นรูปทรงท่ีมองเห็นได้ใน 
ภายนอก เป็นเนือ้หาท่ีน าเสนอสิ่งท่ีมองไมเ่ห็น ให้สามารถมองเห็นได้ด้วยการขยายขนาด 
 ด้านรูปแบบ การกลายพนัธุ์แสดงออกโดยใช้รูปทรงดีเอ็นเอ ซึ่งสามารถส่ือถึง
เนือ้หาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในดีเอ็นเดได้ โดยใช้เรขาคณิตเข้ามาประกอบในดีเอ็นเด
เพ่ือสร้างความแตกตา่งจากธรรมชาติของดีเอ็นเอ ซึ่งสามารถสร้างความเปล่ียนแปลงได้ 
แตเ่กิดค าถามวา่ การใช้เรขาคณิตในการแสดงออกนัน้สอดรับกบัเนือ้หาอยา่งไร หรืออาจ
ต้องย้อนกลบัไปท่ีเนือ้หาท่ีไม่ได้ระบุชดัเจนถึงท่ีมาของรูปแบบ รูปแบบการน าเสนอจาก
หลกัการทางพนัธุกรรมในผลงานนีมี้ทัง้การตอ่เติมจากรูปทรงไปสู่อีกรูปทรง ลดทอนเพ่ือ
สร้างความเช่ือมโยงระหว่างรูปทรงและผสมผสานหลายรูปทรงไว้ในผลงาน แตไ่ม่ส าฤทธ์ิ
ผลทุกวิธี เพราะการผสมกันท่ีไม่ลงตวั จากการประกอบของหน่วย จากเรขาคณิตไปสู่
เซลล์และสู่รูปทรงกระดกู แต่การประกอบกนัไม่ส่ือถึงเนือ้หาของผลงาน เพราะรูปทรงถูก
ตดัออกมาส่วน ๆ ความคิดของเนือ้หาถกูน าเสนอด้วยรูปแบบของดีเอ็นเอ แตไ่ม่ส่งมาถึง
เทคนิคของการสร้างรูป ความคิดถกูต่อการเป็นท่อน ๆ  จากรูปทรงเรขาคณิตสู่สิ่งมีชีวิต 
แตท่ัง้สองรูปทรงขาดการส่ือสารกนั นัน้คือเป็นการบอกเนือ้หาเป็นส่วนไป แตใ่นภาพรวม
ไมเ่กิดความเช่ือมโยง 
 ด้านเทคนิค  การหล่อไฟเบอร์กลาสสามารถช่วยสร้างรูปทรงของกระดูก 
เรขาคณิตได้ตามความต้องการ ข้าพเจ้าคดิวา่เป็นเทคนิคท่ีเหมาะสม 

การตอบรับจากผู้ชม  
ผู้ชมไม่เข้าใจรูปทรงท่ีปรากฏ เพราะเหมือนเป็นการต่อกนัของหน่วยท่ีขาดความ

เช่ือมโยงกนั ท าให้ไมเ่กิดการส่ือสารถึงเนือ้หากบัผู้ชม 
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ภาพท่ี 58   ผลงานศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 2 

 

ปัญหาที่พบ  
เนือ้หาการตัง้ต้นพูดถึงดีเอ็นเดท่ีกลายพนัธุ์  จากเรขาคณิตไปเป็นสิ่งมีชีวิต แต่

รูปทรงทัง้หมดขาดความเช่ือมโยงกนั การน าเอาเกลียวของดีเอ็นเอมาแสดงออกสามารถ
พดูถึงเนือ้หาดีเอ็นเอได้ แตรู่ปแบบหน่วยของเรขาคณิต เซลล์และกระดกูท่ีใช้เรียงต่อกัน
ตามเนือ้หา แต่เรียงต่อกนัอย่างไม่เช่ือมโยงกนั ท าให้ผลงานถกูแบ่งออกเป็นท่อน และไม่
ส่ือกลบัไปถึงเนือ้หาท่ีวางไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ช่ือผลงาน  Becoming Creature 
 เทคนิค  ไฟเบอร์กลาส 
 ขนาด  50 X 50 X 100 เซนตเิมตร 
 ปี  2561 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิน้ท่ี 3 - 4 (ภาพที่ 59 - 60 )  
 ข้าพเจ้าต้องการแสดงการเคล่ือนไหวของดีเอ็นเอท่ีจับตัวกันเป็นรูปทรงเรขาคณิต ใ ช้
หลกัการการลดทอนรูปทรงในพันธุกรรม น าเสนอโดยการประกอบโมดลู่าของรูปทรงเรขาคณิต 
อ้างอิงรูปทรงทัง้หมดจากรูปร่างและรูปทรงในยีน เซลล์และดีเอ็นเอ เพ่ือลดทอนความเป็น
เรขาคณิตลงสูก่ารเป็นสิ่งมีชีวิต 

 วิเคราะห์ผลงาน 
ด้านเนือ้หา การแสดงการมีชีวิตของรูปทรงเรขาคณิต โดยการประกอบรูปทรง 

เรขาคณิตท่ีมีลกัษณะท่าทางเหมือนกับรูปทรงในเซลล์ เนือ้หานีข้้าพเจ้ามองว่าเป็น การ
น ารูปแบบการน าเสนอมาตัง้เป็นเนือ้หา ซึ่งรูปแบบควรมีไว้เพ่ือน าเสนอเนือ้หา เป็น
กระบวนการคิดท่ีผิดพลาด ท าให้เนือ้หาการสร้างเรขาคณิตเป็นเซลล์ไม่เหมาะสมกบัการ
แสดงออกในงานสร้างสรรค์ 
 ด้านรูปแบบ ผลงานชิน้นีใ้ช้การประกอบระบบโมดลู่าเป็นตวัแสดงออก ข้าพเจ้า
ใช้รูปทรงของเซลล์ ยีน ท าให้ผลงานท่ีออกมาเป็นเหมือนกับการต่อโมดลู่าเป็นรูปทรงท่ี
ถอดรูปร่างของเซลล์ ซึ่งการต่อโมดลู่าท่ีไม่ได้มีความหลากหลายของตอ่หน่วย ท าให้เม่ือ
มองดแูล้วความเป็นเรขาคณิตยงัคงแรง ไม่สามารถท าลายหายไปได้ ท าให้ความหมาย
ของสิ่งมีชีวิตท่ีข้าพเจ้าต้องการน าเสนอไม่เกิดผล การลดทอนทางพันธุกรรมไม่ได้ช่วย
ส่งเสริมเนือ้หา เพราะเนือ้หาไม่ชดัเจนมาตัง้แตต้่น และรูปแบบการลดทอนของสิ่งมีชีวิต
มาสู่เรขาคณิตสามารถท าได้ หากยงัคงเค้าโครงเดิมของเซลล์ไว้ ซึ่งในผลงานชิน้นีมี้การ
ลดทอนท่ีมากเกินไป ท าให้ความหมายของสิ่งมีชีวิตไมเ่กิดขึน้ 
 ด้านเทคนิค การประกอบพลาสวดูในผลงานชิน้นี ้สามารถตอบโจทย์ได้ในเร่ือง
การสร้างรูปทรงเรขาคณิต เพราะเทคนิคการตดัพลาสวดูสามารถควบคมุรูปทรงให้ออกมา
เป็นเหล่ียมเป็นสนัได้ง่าย แตเ่พราะการออกแบบมาเพ่ือตดัเป็นโมเดลของเทคนิคนี ้ท าให้
ไม่สามารถสร้างสรรค์ความเป็นสิ่งมีชีวิตแบบท่ีข้าพเจ้าต้องการได้ การประกอบพลาสวูด 
ผลท่ีได้ คือ การเรียงตอ่กันของเรขาคณิตเป็นรูปสตัว์ ซึ่งความหมายยงัไม่ถึงเปา้หมายท่ี
วางไว้ 

การตอบรับจากผู้ชม  
ผลงงานชิน้ท่ี 3 ได้ผลมากกว่าชิน้ท่ี 2 เร่ืองผู้ชมสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นการอ้างอิงรูปแบบ

ของสิ่งมีชีวิต แตด้่วยการประกอบเรขาคณิตขนาดเท่า ๆ กนัท าให้ไม่สามารถหนีออกจากเร่ืองการ
ประกอบกนัของรูปทรงได้ 
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ภาพท่ี 59   ผลงานศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 3 

ปัญหาที่พบ 
  การประกอบระบบโมดลู่าท าให้ผลงานท่ีออกมาเป็นการประกอบกนัของรูปทรงเรขาคณิต 
อาจท าให้นึกถึงสิ่งมีชีวิตอยู่บ้าง แตไ่ม่เพียงพอให้หลดุออกจากการเป็นเรขาคณิต เป็นเพราะการ
เซตกระบวนการคิดท่ีผิดวิธีการ นัน้คือ การท าให้เทคนิคกลายเป็นเนือ้หาของผลงาน ซึ่งตามหลกั
แล้วเทคนิคต้องถกูคิดขึน้มาหลงัจากเนือ้หา พอคิดเทคนิคน าแล้ว ท าให้ไม่รู้ว่าเนือ้หาการน าเสนอ
คืออะไร และในแง่ของการประกอบกัน ขนาดท่ีเท่ากันและใช้การประกอบแบบมุมชนมุม 
ยกตวัอย่างผลงานของ เดวิด ฟรีด ท่ีแม้จะใช้การประกอบเรขาคณิตเหมือนกัน แต่ด้วยขนาดท่ี
ต่างกัน และการประกอบแบบกลืนกินเข้าหากันท าให้ผลงานของเขาประสบความส าเร็จในการ
หลดุออกจากการเป็นรูปทรงเรขาคณิตและส่ือถึงการก าเนิดสิ่งมีชีวิตได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ช่ือผลงาน  Geometric Creature 1 
 เทคนิค   ประกอบพลาสวดู 
 ขนาด  70 X 65 X 20 เซนตเิมตร 
 ปี  2561 
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ภาพท่ี 60   ผลงานศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

หลงัจากผลงานชิน้ท่ี 1 - 4 มีการเปล่ียนแปลงวิธีการแสดงออก ข้าพเจ้าประมวลความคิด 
วิเคราะห์แล้วคิดว่า รูปแบบควรกลบัมาตัง้ต้นใหม่ท่ีตวัของสิ่งมีชีวิตและการส่ือสารกบัผู้ชมท่ีได้ผล
ลพัธ์ท่ีดีมากกว่านี ้ท าให้จากรูปทรงของสิ่งมีชีวิตท่ีดงึเอาแคบ่างส่วนมาน าเสนอ เป็นการน าเสนอ
ตวัของสิ่งมีชีวิตทัง้หมดทัง้ตวั และจากการใช้รูปทรงเลขาคณิตผสมกบัพนัธุกรรม เปล่ียนเป็นการ
ผสมผสานร่วมกบัขยะพลาสตกิแทน 

 
 

 ช่ือผลงาน  Geometric Creature 2 
 เทคนิค  ประกอบพลาสวดู 
 ขนาด  20 X 60 X 20 เซนตเิมตร 
 ปี  2561 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิน้ท่ี 5 (ภาพท่ี 61) 
 ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอการเปล่ียนแปลงของพืชจากความสามารถการดดูซึมสารอาหาร
และกักเก็บไว้ในผลผลิตหรือดอก น าเสนอโดยขยะพลาสติกท่ีมนุษย์ผลิตขึน้และหลุดเข้าสู่
ธรรมชาติ ท าให้สภาพแวดล้อมเกิดการเปล่ียนแปลง น ามาสู่การวิวฒันาการของพืชด้วยหลกัการ
การผสมผสานของโครงสร้างทางพนัธุกรรม ซึง่เป็นการรวมตวักนัและเกิดเป็นสายพนัธุ์ใหม ่
 

วิเคราะห์ผลงาน 
 ด้านเนือ้หา การเปล่ียนแปลงของสิ่งมีชีวิตจ าพวกพืชกบัขยะพลาสติก มีต้นเหตุ
จากการทิง้ขยะของมนษุย์ ท าให้ขยะพลาสติกเหล่านีห้ลดุเข้าสู่ธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตท่ี
อาศยัอยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีมีขยะได้ปรับตวัให้สามารถอยูร่่วมกบัพลาสตกิได้ โดยการท า
ให้พลาสติกเป็นส่วนหนึ่งในวงจรชีวิต เป็นส่วนหนึ่งในร่างกาย ข้าพเจ้ามองว่าเนือ้หาการ
ปรับตวัของสิ่งมีชีวิตท่ีมีต้นเหตจุากมนษุย์มีความเหมาะสมตอ่การถกูน ามาสร้างสรรค์เป็น
ผลงานทศันศิลป์ เพราะในหลกัทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ยงัไม่พบรูปธรรมชดัเจนของการ
ผสมผสานกันของพลาสติกกับสิ่งมีชีวิต แต่มันสามารถเกิดขึน้ได้ด้วยจินตนาการการ
สร้างสรรค์ นอกจากนีย้งัสามารถสะท้อนถึงการอนรัุกษ์และความรับผิดชอบท่ีมนษุย์ควรมี
ตอ่ธรรมชาตด้ิวย 
 ด้านรูปแบบ การสร้างรูปทรงในผลงานชิน้นีมี้การประสานเข้าหากันของสอง
รูปทรงจากหลกัการการผสมผสานของพนัธุกรรม ซึ่งตอบโจทย์เนือ้หานีไ้ด้เป็นอย่างดี ซึ่ง
ล าดบัต่อมาเกิดการลดทอนธรรมชาติของรูปทรง เพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยงกัน เช่น ต้น
หม้อข้าวหม้อแกงลิง โถท่ีเป็นรูปทรงเหมือนขวดคอเล็กกลายเป็นโถทรงกล่องนม 
รายละเอียดของกล่องนมมีการลดทอนลง และเช่ือมทัง้สองรูปส่งเข้าหากันด้วยสีจาก
กล่องนมท่ีซึมเข้าหาตวัต้นไม้ ซึ่งส่งเสริมเนือ้หาการเปล่ียนแปลงของพืชได้ดี นอกจากตวั
ของโถและล าต้นแล้ว ข้าพเจ้ายงัได้เพิ่มสว่นของรากต้นไม้เข้าไปด้วย เพราะต้องการแสดง
ให้เห็นภาวการณ์เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ตลอดในทุกส่วนของต้นไม้ต้นนี ้แต่ด้วยเหตุผล
เพราะไม่ได้วางแผนในส่วนของรากมาตัง้แต่แรกท าให้เม่ือมีรากเข้ามา  ได้เกิดปัญหาต่อ
ภาพรวมของผลงานขึน้ ตวักล่องนมกับรากเกิดจากแย่งความเด่นกัน เม่ือมองภาพรวม
ของงานความเดน่ของทัง้สองส่วนเกือบจะเท่ากัน ท าให้ไม่ให้จดุเด่นท่ีเป็นกล่องนมถกูดึง
ความสนใจลงไป และยังส่งผลถึงการเซตผลงาน เม่ือมีรากท าให้ต้องมีการเซตลอย ซึ่ง
ข้าพเจ้าใช้ฐานเป็นท่อยาวขึน้มาชนกบัใต้ล าต้น เพราะคิดว่าเม่ืออยู่ในพืน้ท่ีหอศิลป์สีขาว 
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จะท าให้งานดลูอย แตปั่ญหาคือหากไมไ่ด้อยู่ในพืน้ท่ีสีขาว ฐานท่อนีจ้ะดงึความสนใจของ
ผู้ชมด้วย 
 เทคนิค  ในผลงานชิน้นี ้ข้าพเจ้าเลือกใช้วัสดุพลาสติกมาประกอบกับการ     
ปัน้อิพ็อกซ่ี วสัดจุริงให้ผลในแง่ความหมายของมนั อย่างเช่นตวักล่องนม ตอนวางแผนใน
ครัง้แรกข้าพเจ้าใช้วิธีการหล่อรูปทรงท่ีถอดแบบกลอ่งนมขึน้มา แตผ่ลท่ีได้ยงัไม่สะท้อนถึง
ตวัขยะพลาสติก จึงมีการเปล่ียนมาใช้กล่องนมจริงแทน ผลท่ีได้คือ ความหมายของขยะ
จากกล่องนมเดน่ชดัขึน้มามาก จนอาจจะมากเกินไป ท าให้มีการลดทอนรายละเอียดบน
กลอ่งนมเพ่ือความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของผลงาน ส่วนหลอดข้าพเจ้าได้เคลือบสีลงไป
เพ่ือให้สีของหลอดไม่แรงจนดึงความสนใจลงไปจากตัวกล่องนม การปัน้อิพ็อกซ่ีเป็น
เทคนิคท่ีข้าพเจ้ามองว่าสอดคล้องกับผลงานชิน้นี ้เพราะสามารถสร้างรูปทรงได้ตามท่ี
ต้องการ สามารถเพิ่มรายละเอียดเข้าไปในผลงานได้เยอะ 

ปัญหาที่พบ  
 ด้วยรูปทรงท่ีเหมือนยงัคิดไม่เสร็จสมบรูณ์ ท าให้งานออกมายงัดไูปไมส่ดุทาง อย่างเชน่ 
กลอ่งนมเหมือนกบัจะเป็นขยะ แตมี่การลดทอนท าให้เหมือนจะไมใ่ห้เป็นขยะ เกิดเป็นการน าเสนอ
ท่ีไมช่ดัเจน บริเวณรากก็ดงึความสนใจจากหม้อ หรือมีแล้วไมส่ร้างความสมบรูณ์ในผลงาน 

การตอบรับจากผู้ชม  
 เสียงตอบรับดีกว่าผลงานท่ีผ่านมา เพราะสามารถจบัต้องได้เป็นรูปธรรม และเข้าใจได้
ง่าย แตมี่การตเิร่ืองความคดิท่ียงัคงไมช่ดัเจนเทา่ท่ีควรกบัตวัผลงาน 
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ภาพท่ี 61   ผลงานศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 ช่ือผลงาน  Plastic Nepenthes 
 เทคนิค  ปัน้อีพ็อกซ่ี วสัดผุสม 
 ขนาด  90 X 90 X 190 เซนตเิมตร 
 ปี  2562 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิน้ท่ี 6 (ภาพท่ี 62) 
 ต้องการแสดงให้เห็นถึงพืชท่ีมีการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดล้อมท่ีเต็มไปด้วยขยะ
พลาสตกิ และได้น าเอาขยะพลาสติกเข้าสูร่่างกาย รูปแบบการน าเสนอคือรากของต้นไม้ท่ีสามารถ
ดดูซึมขยะพลาสติกเข้าสู่ล าต้นได้ ใช้ต้นโกงกางและเศษพลาสติกท่ีถูกการตดัเป็นชิน้เล็ก ๆ มา
ประกอบแบบผสมผสานเข้าด้วยกนั 

 วิเคราะห์ผลงาน 
 ด้านเนือ้หา พืชท่ีมีการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดล้อมท่ีเตม็ไปด้วยขยะพลาสติก 
พวกมันสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในพืน้ท่ีนี ้โดยการท าให้ขยะพลาสติกเหล่านีแ้ทรกซึมเข้าสู่
ร่างกายผา่นทางการดดูซมึของราก  
 ด้านรูปแบบ หลังจากผลงานชิน้ท่ีแล้ว ข้าพเจ้าวิเคราะห์แล้วว่าพลาสติกท่ี
น ามาใช้สามารถแสดงออกได้หลากหลายรูปแบบ ไม่จ าต้องเป็นพลาสติกแบบสมบูรณ์ 
การใช้พลาสติกท่ีเป็นเศษเหมือนผ่านการย่อยสลายแล้วสามารถบอกเนือ้หาได้
เช่นเดียวกัน และมีความหมายของระยะเวลาท่ีกินเวลานานในการย่อยสลายเพิ่มเข้ามา 
รูปแบบการผสมผสานทางพนัธุกรรมน าเสนอออกมาสอดคล้องกบัเนือ้หา ท าให้ผลลพัธ์ท่ี
ออกมาเป็นรูปทรงต้นไม้ท่ีมีความสวยงามจากรูปทรงดั่งเดิ ม แต่เม่ือมองลงไปใน
รายละเอียดจะค้นพบถึงการแทรกตัวอยู่ของพลาสติกในเนือ้ของต้นไม้ ท าให้เกิด
ความรู้สึกท่ีเจ็บปวด เพราะพลาสติกเป็นสิ่งแปลกปลอมท่ีไม่สามารถประกอบรวมร่างกบั
ต้นไม้ได้ แสดงให้เห็นว่าการแทรกตัวอย่างผิดท่ีผิดทางของวัสดุ ก่อให้เกิดผลทาง
ความรู้สึกได้ดีเช่นเดียวกัน ผลงานโดยรวมดูกลมกลืนกันมากขึน้ แต่ในอีกแง่หนึ่งความ
สนกุในการสร้างสรรค์ผลงานก็น้อยลงไปเชน่กนั 
 เทคนิค การเลือกใช้วสัดพุลาสติกมาประกอบกบัการปัน้อิพ็อกซ่ี ช่วยให้รูปแบบ
การแทรกตวัของวสัดเุป็นไปได้ และได้ผลดีกบัผลงาน ลกัษณะเศษของพลาสตกิท่ีมีความ
แหลมคมช่วยแสดงออกถึงความเจ็บปวด ช่วยขับความหมายด้านลบของผลงาน  แต่
ผลลพัธ์ทางการแสดงออกก็มีพลงัน้อยลง เม่ือสงัเกตวา่เศษพลาสตกิมีขนาดเล็กและได้ผล
จากการมองน้อย ต้องเข้ามาสงัเกตใกล้ ๆ ถึงจะได้ผลของวสัด ุ

ปัญหาที่พบ  
ผลงานมีพลงัน้อยเม่ือเทียบกบัสดัสว่นทัง้หมด ต้นไม้ชว่งล่างบอกถึงเนือ้หา แตน่ า้หนกั

ของต้นไม้ชว่งบนท่ีแทบไมแ่สดงการเปล่ียนแปลงก็ดงึความสนใจไปเชน่เดียวกัน 
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ภาพท่ี 62   ผลงานศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี 6 

การตอบรับจากผู้ชม 
 มีสว่นท่ีนา่สนใจในแง่ของการดงึให้ผู้ชมมาชมใกล้ ๆ เพ่ือให้เห็นรายละเอียดของพลาสตกิ

ในผลงาน แตก่ารแสดงออกยงัไมช่ดัแบบท่ีควรจะเป็น เพราะเนือ้หาต้องการการแสดงออกผลงาน
รวมทัง้หมด ไมใ่ชก่ารแบง่ออกเป็นสว่น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 ช่ือผลงาน  Plastic Mangrove 
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บทที่ 5  

บทสรุป 

 การเปล่ียนแปลงพนัธุกรรมเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ ต้นเหตุของการเปล่ียนแปลง
อาจเกิดขึน้จากกลไกตามธรรมชาติท่ีมีปัจจยักระตุ้นจากความเปล่ียนแปลงของสิ่งแวดล้อม ท าให้
สิ่งมีชีวิตเปล่ียนแปลงพนัธุกรรมเพ่ือความอยูร่อดของเผ่าพนัธุ์ ในทางการสร้างสรรค์ศิลปินจ านวน
ไม่น้อยใช้เนือ้หานีเ้ป็นแรงบนัดาลใจ เราพบเห็นงานสร้างสรรค์เหล่านัน้ได้ในส่ือตา่ง ๆ ทัง้ในงาน
ทศันศิลป์ ภาพยนตร์และหนงัสือ ศิลปินมกัใช้จินตนาการของตนสร้างสรรค์ผลงานซึ่งสะท้อนถึง
ผลกระทบในหลายด้าน ทัง้ยงัให้แง่มมุทางความคิดแฝงความหมายท่ีผู้ชมสามารถติดตามและคิด
ต่อได้ ท าให้ประเด็นของการเปล่ียนแปลงพันธุกรรมยังคงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจอยู่เสมอ ข้าพเจ้า
สนใจในประเดน็นีแ้ละต้องการสร้างสรรค์ใหมใ่นรูปแบบของข้าพเจ้า 
 ข้าพเจ้ามีความสนใจรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงเรขาคณิตแทรกอยู่ในโครงสร้างของ
สิ่งมีชีวิตทัง้พืชและสตัว์ ซึ่งอาจเห็นได้ชดัเจนหรือเล็กลงไปในระดบัหน่วยย่อยพนัธุกรรมท่ีมองไม่
เห็นด้วยตาเปล่า รูปทรงเรขาคณิตท่ีเกาะกนัเป็นโครงสร้าง สะท้อนให้เห็นว่าในธรรมชาติมีกฎหรือ
ระเบียบ ข้าพเจ้าต้องการน าเรขาคณิตจากวสัดสุงัเคราะห์ท่ีมนษุย์สร้างขึน้กบัสิ่งท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ
มาผสมผสานกนั โดยใช้ความคิดนีเ้ป็นพืน้ฐานการสร้างสรรค์ผลงานและพฒันาตอ่ในศิลปนิพนธ์ 
เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงหนทางการอยูร่่วมกนัระหวา่งสิ่งมีชีวิตและสิ่งสงัเคราะห์โดยมนษุย์ 
 ในช่วงแรกของศิลปนิพนธ์ข้าพเจ้ามีตัง้แต่ท่ีจะสร้างสรรค์ในเร่ืองของ การผสมผสาน
เรขาคณิตกบัสิ่งมีชีวิตออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม ่แตด้่วยผลตอบรับท่ีไมค่อ่ยดีนกั เพราะผู้ชม
ไม่เข้าถึงเนือ้หาและรูปแบบการน าเสนอ นอกจากนีข้้าพเจ้าไม่ได้มีความเข้าใจในเนือ้หามากพอ 
จึงท าให้คอ่ย ๆ เปล่ียนมาสู่เร่ืองของขยะพลาสติกกบัสิ่งมีชีวิตแทน ซึ่งผลตอบรับออกมาดีขึน้และ
ผู้ ชมเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ เอาไว้  ท่ีส าคัญมันท าให้ข้าพเจ้ามีความสนุกสนานกับการ
สร้างสรรค์ผลงานศลิปะ ท่ีแสดงออกถึงทศันคตคิวามเป็นตวัตนออกมาได้อยา่งเตม็ท่ี 
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 ในโลกของการสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าเช่ือว่าทุกสิ่งสามารถเกิดขึน้ได้ มนุษย์ทุกคนสามารถ
เป็นผู้สร้างสรรค์ได้ แตค่วามน่าเช่ือถือของข้อมลู การวิเคราะห์และรูปแบบการแสดงออก คือ หวัใจ
ส าคญัท่ีท าให้งานสร้างสรรค์นัน้พิเศษกวา่คนอ่ืน แตไ่มใ่ชท่กุครัง้ท่ีเราจะประสบความส าเร็จ ความ
ผิดพลาดไม่ใช่สิ่งท่ีไม่ดี เพราะมนัสอนให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เหมือนกบัชีวิตประจ าวันท่ีมีโจทย์
ท้าทายเข้ามาอยู่เสมอ การสะสมประสบการณ์การเรียนรู้ คือ อาวธุท่ีท าให้เราสามารถรับมือกบัสิ่ง
ท่ีเราจะจบเจอตลอดชีวิตของเรานัน้เอง ซึง่ข้าพเจ้าหวงัไว้เป็นอย่างยิ่งว่า ความผิดพลาดตา่ง ๆ ใน
ศลิปนิพนธ์ของข้าพเจ้าจะชว่ยท าให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ และเรียนรู้ท่ีจะยอมรับข้อผิดพลาด แล้วพฒันามนั
ขึน้ไปในอนาคต 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

ชิน้ท่ี ช่ือผลงาน     ขนาด   เทคนิค 
  1 Element of Nature  70 X 70 X 70 ซม. ปนูปลาสเตอร์ 
  2 World     70 X 70 X 65 ซม. ปนูปลาสเตอร์ 
  3 Maze my Mind   30 X 30 X 30 ซม. ประกอบพลาสวดู ปัน้อีพ็อกซ่ี 
 
ผลงานศิลปนิพนธ์ 

ชิน้ท่ี ช่ือผลงาน   ขนาด   เทคนิค 
  1  Bone of Creature    30 X 30 X 30 ซม. ไฟเบอร์กลาส 
  2 Becoming Creature    50 X 50 X 50 ซม. ไฟเบอร์กลาส 
  3 Geometric Creature 1    70 X 65 X 20 ซม. ประกอบพลาสวดู 
  4 Geometric Creature 2    20 X 60 X 20 ซม. ประกอบพลาสวดู 
  5 Plastic Nepenthes    90 X 90 X 190 ซม. ปัน้อีพ็อกซ่ี วสัดผุสม 
  6 Plastic Mangrove    80 X 80 X 190 ซม. ปัน้อีพ็อกซ่ี วสัดผุสม 
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