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วิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “มุมมองความเป็นไปได้ของชีวิตผ่านเม็ดทราย” มีวัตถุประสงค์

เพื่อนำเสนอผลงานศิลปะทางด้านทัศนศิลป์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวโยงกับมุมมองความจริงของชีวิต  โดยใช้
แนวคิดแบบสสารนิยม (Materialism) และผลงานศิลปะของศิลปินที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุ
เป็นหลัก เพ่ือค้นหาความจริงแท้ของชีวิตด้วยการพิจารณาเทียบเคียงกับวัสดุธรรมชาติอย่างเม็ดทราย 
ในแง่ของการมีอยู่ มาประกอบสร้างเป็นผลงานด้วยรูปแบบของจิตรกรรมสองมิติและศิลปะการจัดวาง
โดยใช้ทรายเป็นวัสดุหลักของผลงาน   

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยใช้เม็ดทรายเป็นสื่อในการแสดงออกเพื่อเชื่อมโยงถึงความ
จริงของชีวิต ในระหว่างการศึกษาและสร้างสรรค์ ผู้สร้างสรรค์ค้นพบว่าความจริงคือสิ่งที่จะต้อง
สามารถสัมผัส รับรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม นั่นแสดงให้เห็นว่าร่างกาย เม็ดทราย และสรรพสิ่งเป็นของ
จริง ที่มีอยู่จริงในปัจจุบันขณะ โดยที่ในอดีตอาจเป็นสิ่งอื่นมาก่อน หรือในอนาคตอาจเปลี่ยนรูปไป
จากเดิม แต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือสถานะของความเป็นสสารที่จะไม่มีวันสูญสลายไปอย่างสิ้นเชิง  ดังนั้นผู้
สร้างสรรค์จึงให้ความสำคัญในกระบวนการและการจัดวางผลงานเพ่ือสื่อสารให้ผู้รับชมสามารถรับรู้ได้
ถึงสารที่ต้องการจะสื่อออกไป 

ผลการสร้างสรรค์ได้ค้นพบวิธีการแสดงออกทางเทคนิคด้วยรูปแบบที่เรียบง่ายจากการใช้
วัสดุธรรมชาติอย่าง หิน ทราย ถ่ายทอดถึงมุมมองความจริงที่ได้พบเจอ ซึ่งเป็นมุมมองที่ไม่ได้จะชี้ชัด
ว่านี่คือความจริงที่สุด แต่เป็นเพียงการนำเสนออีกมุมมองหนึ่งเท่านั้น เพราะเชื่อเหลือเกินว่าสิ่ง ๆ 
หนึ่ง ไม่สามารถท่ีจะพิจารณาหรือทำความเข้าใจได้จากเพียงชุดข้อมูลเดียว 
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This Thesis is under the name of “A Possible Views of Life though Sand” with 
a propose to present the artworks that show the truth of life. The work relates to 
materialism and mainly formed by materials, aim to find the truth of life by compering 
with the nature material such as sand, in term of existence and then create the artwork 
in style of painting and installation art by using sand as a core material. 

The creation of the artwork use sand as a media to connect the truth of life. 
During the exploration time, the artist found that to understand the truth needs senses 
and touch. Sense proofs the existence of concrete, body, sand and things which are 
real in a present moment, in the past it could be something else or in the future it will 
transform far from its present, but the state of matter will never perish. Therefore, the 
artist deliberately focuses on the process of making and way to install for the 
audiences could senses and feel the message for the artwork.  

The result found the simplicity of method to present the idea of finding the 
truth that use natural materials such as rock and sand. This gives an ambiguity 
perspective, its just shows an idea because one set of data could not explain the 
whole truth.  
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 มนุษย์เราเกิดมาพร้อมกับการตั้งคำถามถึงการมีอยู่ และแสวงหาความจริงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
เพื่อตอบสนองความสงสัยใคร่รู้เหล่านั้น แต่สิ่งใดคือความจริงแท้ก็ไม่สามารถสรุปอย่างเอกฉันท์ได้ 
ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้มองและตีความถึงข้อเท็จจริงนี้ แต่อย่างน้อยท่ีสุดตอนนี้เราก็รับรู้ได้ว่า ร่างกายนี้
มีอยู่จริง ธรรมชาติมีอยู่จริง สสารมีอยู่จริง เพราะเราสัมผัสได้ เป็นความจริงที่ย้ำเตือนถึงการมีอยู่และ
ดำเนินไปของชีวิต 
 ชีวิต ก้อนหิน ทราย วัตถุ เหล่านี้ล้วนเป็นสสาร เป็นสิ่งที่มีมวล มีตัวตนต้องการที่อยู่ สามารถ
สัมผัสได้ ซึ่งอาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ได้ โดยที่สสารทุกชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะไปมาได้ 
จากร่างกายก็อาจกลายไปเป็นเศษซากฝุ่นละออง จนปลีกย่อยไปถึงข้ันเซลล์ อะตอม หรือในปัจจุบันที่
มีการค้นพบว่า ควาร์ก (Quark)1 คือหน่วยย่อยที่เล็กที่สุด นานวันเข้าก็อาจจับตัว ทับถม รวมกันเป็น
อนุภาคที่ใหญ่ขึ ้น จนกลายไปเป็นดินเป็นหิน เป็นพลังงาน หรือกลับกลายไปเป็นสิ่งมีชีวิตในวัน
ข้างหน้าอีกก็เป็นได้ เกิดเป็นการเวียนการซ้ำสืบเนื่องไป นี่จึงชี้ให้เห็นว่าความจริงแล้วทุกอย่างล้วน
เวียนว่ายเป็นวัฏจักร เกิดดับไม่ต่างกัน แต่ไม่มีวันสูญสลายหายไปเพียงแค่เปลี่ยนรูปต่างกันไปเท่านั้น 
สุดท้ายเหมือนกันก็คือการมีอยู่ในปัจจุบันด้วยเหตุนี้ผู้สร้างสรรค์จึงสนใจที่จะค้นหาความจริงของชีวิต
ด้วยการพิจารณาเทียบเคียงกับวัสดุธรรมชาติอย่างก้อนหิน  เม็ดทราย  แต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ได้จะ
ตัดสินชี้ชัดว่านี่คือความจริงแท้ที่สุด เป็นเพียงการนำเสนออีกหนึ่งมุมมองที่มีต่อเรื่องต่าง ๆ เนื่องจากผู้
สร้างสรรค์มองว่า ทุกคนมีสิทธิที่จะเชื่อในชุดข้อมูลแบบเฉพาะตนได้ โดยอาศัยประสบการณ์การรบัรู้
ของตนในการมอง อีกทั้งยังสามารถแสดงออกซึ่งความเห็นเหล่านั้นได้ ไม่จำเป็นที่จะต้องกริ่งเกรงต่อ
สิ่งใด และเราเองก็ควรที่จะเคารพในความหลากหลายทางความคิดนี้ เพราะความหลากหลายนี้ก็เป็น
ความจริงที่เกิดข้ึนและพบเห็นได้ทั่วไป  
 หากเราไม่เคารพหรือเปิดรับในความคิดเห็นของผู้อื่น หรือสิ่งต่างไปจากตนเอง ก็เท่ากับเป็น
การปิดประตูสู่ความจริงและไม่มีทางที่จะค้นพบความจริงใดได้นอกเสียจากการอุปโลกน์และทึกทักไป
เอง 
 
2. แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ในการทำงานศิลปะบ่อยครั้งที่การเริ่มต้นนั้นเป็นการสนทนาระหว่างศิลปินกับผลงาน กระทำ
การโต้ตอบซึ่งกันและกัน เช่นเดียวกับผู้สร้างสรรค์เองที่ในระหว่างการทำงานหรือพบเจอสิ่งต่าง ๆ มัก
ได้รับบทสนทนาจากเบื้องลึกในห้วงคิดชี้ชวนให้เห็นถึงความจริงบางประการถึงการมีชีวิตอยู่ อีกทั้งยัง
ได้เห็นถึงความเชื่อมโยงของตัววัสดุอย่างเม็ดทรายกับสรรพสิ่ง นั่นคือความเป็นสสารที่ชี้ให้เห็นถึงการ

 
1 ควาร์ก (อังกฤษ: quark อ่านว่า /kwɔrk/ หรือ /kwɑrk/) โดย Murray Gell-Mann คือผู้เสนอความคิดว่าควาร์ก 
เป็นอนุภาคมลูฐานชนิดหนึ่งและเป็นส่วนประกอบพ้ืนฐานของสสาร 
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มีอยู่จริง ดังนั้นความจริงที่ต้องการนำเสนอล้วนข้องเกี่ยวกับความเป็นชีวิตที่มีอยู่จริง สัมผัสถึงการมี
อยู่ได้จริง ด้วยการนำวัสดุอย่างเม็ดทรายมาประกอบสร้างร่วมกับวัสดุอื่น เช่น กระดาษที่เป็นสิ่งพมิพ์
ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานศิลปะหรือข้อมูลของตัววัสดุเองอย่างมีหมุดหมายสำคัญบางประการที่
ต้องการให้เห็นถึงนัยยะในการเปลี่ยนแปลงไปของสถานะความเป็นสสาร เพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอด
เรื่องราวทั้งในรูปแบบงานจิตรกรรมสองมิติและศิลปะการจัดวาง ด้วยมองว่า ไม่ว่าจะเป็นก้อนหิน เม็ด
ทราย หรือชีวิต ล้วนเหมือนกันในแง่ของความเป็นสสารและการมีอยู่ โดยเน้นไปที่กระบวนการทำ
ความเข้าใจและสร้างสรรค์ ดังที่ว่า “หากเราต้องการเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริง เราจำเป็นต้องมองเห็น
กระบวนการทั้งหมดของการมีชีวิตอยู่”2 
 
3. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 3.1 เพ่ือค้นหาความจริงของชีวิตด้วยการพิจารณาเทียบเคียงกับวัตถุในแง่ของการมีอยู่ 
 3.2 เพื่อสร้างกระบวนการ การรับรู้ในมุมมองใหม่ที่จะได้ในระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานไป
จนกระท่ังผลสำเร็จของงาน และยังให้ได้เห็นความเชื่อมโยงทางความคิดกับผลงาน 
 3.3 เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับชมผลงานเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการใส่ใจสิ่งเล็กน้อยรอบตัว 
ที่สามารถนำไปสู่การพบเจอมุมมองใหม่ ๆ ในชีวิตมากยิ่งขึ้น 
 
4. สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ 
 4.1 เกิดผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงเนื้อหาถึงความเป็นจริงของชีวิตและสรรพสิ่งในรูปแบบของ
งานจิตรกรรม 2 มิติ และศิลปะการจัดวาง  
 4.2 มีการพัฒนาเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีความลึกซึ้งและเรียบง่าย และมี
การรวบรวมองค์ความรู้ที่ค้นพบ และนำเสนอต่อสาธารณชนในรูปแบบของนิทรรศการและเอกสาร
ทางวิชาการ 
 4.3 ค้นพบวิธีการหาองค์ความรู้จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม เอกสาร งานวิจัย และ
ผลงานศิลปะของศิลปิน  
 4.4 ได้รับมุมมองและองค์ความรู้ใหม่ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไปในอนาคต 
 
 
 
 
 
 

 
2 กฤษณมูรติ, 2559, กบฏความคดิ, (พจนา จันทรสันติ,ผู้แปล)(พิมพ์ครั้งที่ 15), กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมล
คีมทอง, หน้า 129. 
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5. ขอบเขตของการศึกษา 
 5.1 การศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่การพิจารณากายภาพของเม็ดทรายและนำมาพิจารณาเชื่อมโยง
ถึงมุมมองที่มีต่อชีวิต เพ่ือให้เห็นความจริงถึงการมีอยู่ของชีวิต 
 5.2 ด้านเนื้อหาศึกษาข้อมูลจากวรรณกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่ประทับใจ โดยนำมาพิจารณา
เพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงที่หลากหลาย ทั้งนี้จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีทั้งข้อมูลจากเอกสาร
และผู้คนโดยรอบ ที่เก่ียวเนื่องกับมุมมองด้านต่าง ๆ ที่มีต่อมนุษย์ 
 5.3 ด้านความสัมพันธ์กับคน กลุ่มคน ได้มีการสัมภาษณ์แนวคิดและมุมมองของกลุ่มบุคคลถึง
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันหรือเหมือนกันในแง่มุมต่าง ๆ ที่มีต่อความจริงของชีวิตในรูปแบบของแต่ละ
บุคคล เพ่ือนำมาเป็นหนึ่งในข้อมูลที่จะนำไปวิเคราะห์ร่วมกับการสร้างสรรค์ต่อไป 
 5.4 ด้านสื ่อวัสดุผู ้สร้างสรรค์ได้ใช้หิน ทราย ที ่เป็นวัสดุธรรมชาติ ที ่สามารถพบเห็นได้
โดยทั่วไป นำมา พิจารณาถึงสัญญะท่ีนอกเหนือจากข้อเท็จจริงทางกายภาพ และประกอบสร้างเข้ากับ
วัสดุต่าง ๆ เป็นผลงานสร้างสรรค์    
 5.5 รูปแบบของผลงานมีลักษณะเป็นงานสื่อประสมโดยได้มีการใช้วัสดุทราย หิน ประกอบ
เข้ากับวัสดุต่าง ๆ  
 5.6 ด้านกิจกรรมและรูปแบบการนำเสนอผลงานมีทั้งงานที่อยู ่ในระนาบ 2 มิติ และใน
รูปแบบของการจัดวาง เพ่ือที่จะให้ผู้ชมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับผลงาน  
 
6. ข้ันตอนของการศึกษา 
 6.1 ศึกษาโดยการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการรวบรวมข้อมูลเอกสารที่มีความเกี่ยวข้อง
กับ หิน ทรายมาประกอบเข้ากับการพิจารณา สังเกตโดยผู้สร้างสรรค์ อีกทั้งยังสัมภาษณ์กลุ่มบุคคล
เพื่อสอบถามถึงทัศนคติที่มีต่อชีวิต เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาตีความ และวิเคราะห์ถึงสัญญะความ
เชื่อมโยงของทรายกับชีวิต 
 6.2 การเก็บข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับหิน ทรายที่นำมาใช้ รวมไปถึงการลงภาคสนามด้วย
การ พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมองความคิดเห็นกับผู้ที ่มีความรู้เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลในอีกทาง และ
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือต้องการเห็นถึงมุมมองของบุคคลอื่น ๆ ในสิ่งเดียวกัน 
 6.3 การสำรวจภาคสนามนั้นด้วยผู้สร้างสรรค์กำหนดขอบเขตของบุคคลที่จะเก็บข้อมูลว่า
ต้องการให้เป็นบุคคลที่หลากหลายทั้งนักศึกษาศิลปะ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในด้านวัสดุที่นำมาใช้ 
ว่าจะมีความคิดเห็นที ่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรได้บ้างในเรื ่องเดียวกัน โดยมีตัวแปรคือ
ประสบการณ์การรับรู้ที่ต่างกันของแต่ละบุคคล โดยการสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observation) เพ่ือที่จะได้ข้อมูลที่เป็นจริง 
 6.4 ด้านวัสดุเนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ ผู้สร้างสรรค์เลือกที่จะนำทรายมาเป็นวัสดุหลักใน
การสร้างสรรค์ผลงาน จึงได้ทำการศึกษาข้อมูลเชิงลึกของ หิน ทราย ทั ้งในด้านแหล่งกำเนิด 
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คุณลักษณะ และคุณประโยชน์ จากเอกสารอ้างอิงทางวิชาการต่าง ๆ อีกทั้ งยังทำการเก็บข้อมูลด้วย
การสังเกตและพิจารณาในเชิงสัญญะถึงความเหมือนและต่างกับชีวิตมนุษย์ในแง่มุมต่าง ๆ 
 6.5 ศึกษาผลงานศิลปินที่มีความเกี่ยวข้องทั ้งทางด้านเนื ้อหา และแนวความคิด รวมถึง
รูปแบบการจัดวางนำเสนอผลงาน เพ่ือนำมาพิจารณาและปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 6.6 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาท้ังหมด แปลงข้อมูลที่ได้สร้างสรรค์เป็นผลงาน 
 6.7 วิเคราะห์และสรุปผลการสร้างสรรค์ 
 
7. วิธีการศึกษา 
 7.1 รวบรวมเก็บข้อมูลเอกสาร หนังสือ สื่อความรู้ต่าง ๆ รวมถึงการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 
และศึกษาวิธีการนำเสนอผลงานศิลปะของศิลปินที่มีประเด็นหรือแนวทางใกล้เคียงกับผลงานของผู้
สร้างสรรค ์
 7.2 ค้นคว้าข้อมูลและพิจารณาเกี่ยวกับวัสดุที่นำมาใช้  
 7.3 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตีประเด็นแล้วสังเคราะห์ประเด็นกับชุดข้อมูลเพ่ือสร้างสรรค์เป็นองค์
ความรู้ใหม ่
 7.4 ปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามกระบวนการที่วางไว้ 
 7.5 สรุปผลงานและแนวความคิดท่ีได้จากการสร้างสรรค์ 
 7.6 นำเสนอผลงานสร้างสรรค์สู่สารธารณะ  
 
8. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลได้มาจากการศึกษาค้นคว้าบทความ เอกสารวิชาการ วารสาร นิตยสาร สูจิบัตร
ประกอบนิทรรศการ เว็บไซต์ รวมถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้คน เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ โดยนำผลการศึกษามาทำการเปรียบเทียบ และวิเคราะห์แง่มุมต่าง ๆ เพ่ือ
นำสู่การประมวลเป็นองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์  
 
9. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา 
 10.1 วัสดุ ได้แก่ กระดาษ, เยื่อกระดาษ, หิน, ดินสอพอง, ทราย, ถ่าน, เป็นต้น 
 10.2 อุปกรณ์ ได้แก่ แปรง, พู่กัน, กระดาษทราย, กล้องและอุปกรณ์บันทึกข้อมูล, เครื่อง
บันทึกข้อมูลและสิ่งพิมพ์ 
 
 
 
 



  5 

10. การนำเสนอผลงาน 
 ผลงานภายใต้หัวข้อ “มุมมองความเป็นไปได้ของชีวิตผ่านเม็ดทราย” มีเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับ
การตั้งคำถามถึงความจริงในด้านต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติ สรรพชีวิต รวมถึงมนุษย์ โดย
มิได้มุ่งเน้นที่จะชี้ชัดตัดสินไปว่าสิ่งใดคือความจริงที่สุดหรือถูกต้องที่สุด เพียงแค่หยิบยกบางประเด็น
ขึ้นมาขบคิดและนำเสนอถึงมุมมองที่พบเจอเท่านั้น ตัวผลงานจึงค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายใน
ด้านรูปแบบ และดูเหมือนเป็นการทดลองเพื่อค้นหาบางสิ่งต่อไปอย่างมีหมุดหมายสำคัญคือการหา
ความจริง ดังนั้นผลงานจึงมีท้ังแบบนามธรรม 2 มิติ ติดตั้งบนผนัง และ แบบ 3 มิติ ที่อาศัยการจัดวาง 
ซึ่งคำนึงถึงความเป็นพ้ืนที่เป็นส่วนประกอบ โดยในทุกชิ้นงานจะมีทราย หิน เป็นส่วนประกอบหลัก 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 
 การศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “มุมมองความเป็นไปได้ของชีวิตผ่านเม็ด
ทราย” เป็นการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับมุมมองความคิดที่มีต่อชีวิต และพิจารณาถึงความจริงในแง่ต่าง ๆ 
ซึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีผู้คนมากมายที่ตั้งคำถามถึงความจริงและพยายามไขว่คว้าหาคำตอบนั้ น 
ก่อให้เกิดแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาต่าง ๆ มากมายเกิดข้ึน เพ่ือพยายามอธิบายถึงสิ่งที่ตนค้นพบ โดยแต่
ละคนหรือแต่ละยุคก็จะมีมุมมอง หรือชุดความคิด ความเชื่อที่ต่างกันออกไป นอกจากชุดข้อมูลทฤษฎี
แล้วนั้น ก็ยังได้ทำการศึกษา พิจารณาเทียบเคียงทั้งในด้านความคิดและรูปแบบวิธีการในการนำเสนอ
กับผลงานศิลปะของศิลปิน 
 
1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “มุมมองความเป็นไปได้ของชีวิตผ่านเม็ดทราย” ใน
แรกเริ่มเดิมทีนั้นเป็นเพียงการฉุกคิดถึงเรื่องต่าง ๆ ที่ได้พบเจอในชีวิต และเกิดคำถาม ขบคิดกับสิ่งนั้น
อย่างพยายามหาให้เจอซึ่งคำตอบที่ถูกต้องหรือแท้จริง แต่การคิดอยู่แค่กับตนเองเพียงอย่างเดียว
อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้สร้างสรรค์คิดไปเอง และอาจเป็นการคิดที่ไม่รอบด้านนัก จึงมีความจำเป็นอยา่ง
มากที่จะต้องศึกษาหาข้อมูลที่มีการกล่าวถึงเรื่องนั้น ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ตามลำดับ 
ดังนี้ 
 

1.1 ทฤษฎีความบังเอิญท่ีเป็นภาวะวิสัย 
 ความบังเอิญที่เป็นภาวะวิสัย (Le Nasard Objective) เป็นทฤษฎีที่อองเดร
เบรอตง (Andre Breton) ตั้งขึ้น โดยมีแนวความคิดว่าการที่คนเราจะได้พบคนอื่น หรือ
วัตถุ หรือเหตุการณ์ที่ถูกใจเรามากเป็นพิเศษ และมีผลกระทบสำคัญจนสามารถเกิดความ
สว่างในการเข้าถึงความเร้นลับของโลกหรือความเป็นจริงอันสูงส่งได้นั้น ก็เป็นเพราะทั้งใน
ตัวผู้พบและผู้ถูกพบ “ต่างมีความต้องการอันซ้อนเร้นในการจะมาพบกันอยู่แล้ว แม้ดูเป็น
การพบกันโดยบังเอิญก็ตาม และด้วยเหตุนี้ เมื่อมีการพบกัน แรงปรารถนาที่แฝงอยู่ในตัว
จึงตอบสนองกันและกันอย่างฉับพลัน และมีพลังแรงจนถึงกับกระตุ้นให้ผู้พบเกิดการหยั่ง
เห็นได้ ด้วยเหตุนี้เอง แก่นเรื่องเกี่ยวกับความบังเอิญ การแสวงหา และการพบคน สิ่งที่
แปลก คน (สิ่ง) ที่ไม่เคยรู้จัก ตลอดจนปรากฏการณ์เร้นลับต่าง ๆ จึงมีความสำคัญมากใน
วรรณศิลป์และทัศนศิลป์แนวเหนือจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เกี่ยวกับผู้หญิงและ
วัตถุ”3 

  
 จากข้อความในข้างต้นทำให้ฉุกคิดถึงการที ่ผู ้สร้างสรรค์มีความสนใจในการนำทรายมา
ประกอบการสร้างสรรค์ ด้วยแรกเริ่มเดิมทีนั้นผู้สร้างสรรค์ใช้ทรายเป็นเพียงวัสดุหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้มี

 
3 จิระพัฒน์ พิตรปรีชา, (2545), โลกศิลปะศตวรรษที่ 20, กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, หน้า 193. 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Andre_Breton&action=edit&redlink=1
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ความคิดที่จะพิจารณาสิ่งใดเกี่ยวกับทรายเป็นพิเศษ แต่เมื่อนานเข้า ได้สัมผัสและใกล้ชิดกับวัสดุมาก
ขึ้น ทำให้ผู้สร้างสรรค์ค้นพบว่า ทรายแต่ละเม็ดนั้นมีความแตกต่างกันไปในแต่ละเม็ด ด้วยสี ขนาด 
รูปร่างและรูปทรง อีกทั้งยังค้นพบสัญญะบางประการที่มีความเชื่อมโยงสามารถนำมาเปรียบเปรยกับ
ความเป็นอยู่ของชีวิตมนุษย์ได้ เสมือนเป็นการค้นพบอย่างบังเอิญ แต่เชื่อเหลือเกินว่า ในความบังเอิญ
นั้นก็ไม่ได้บังเอิญไปเสียทั้งหมด แต่ด้วยบริบทรอบข้าง และภาวะวิสัยบางอย่างที่เป็นตัวชี้นำไป 
 การนำทฤษฎีความบังเอิญที่เป็นภาวะวิสัยมากล่าวนี้ ก็เพื่อพูดถึงความเป็นไปได้หนึ่งในการ
เลือกใช้วัสดุในการสร้างสรรค์ผลงาน ว่าเหตุใดจึงเลือกใช้สิ่งนั้น ๆ  
 

1.2 แนวคิดทฤษฎีสสารนิยม 
 ก่อนที่เราจะทำความเข้าใจถึงแนวคิดทฤษฎีสสารนิยมได้นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เข้าใจก่อนว่า สสาร คืออะไร มีที่มาที่ไปอย่างไร โดยผู้สร้างสรรค์ได้หยิบยกคำอธิบายความหมายของ
สสารในทางวิทยาศาสตร์มาเป็นข้อมูลในการจะนำไปสู่การขยายความ ได้ดังต่อไปนี้ 
 

 “สสาร (matter) คือ สิ่งที่มีมวล ต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้ หรืออาจ
หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา มีตัวตน ต้องการที่อยู่ สัมผัสได้ อาจมองเห็นหรือมอง
ไม่เห็นก็ได้ เช่น อากาศ หิน เป็นต้น 
 การเปลี่ยนแปลงของสสาร สามารถแบ่งการเปลี่ยนแปลงออกได้เป็น 2 ประเภท 
คือ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (Physical Change) และการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
(Chemical Change) 
 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สามารถสังเกตได้โดยที่ไม่
มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภายในของสสาร แต่เกิดการจัดเรียงตัวของอนุภาคใหม่
เท่านั้น  
 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี เป็นการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภายในของสสาร 
เกิดเป็นสารใหม่ขึ้นมา ทั้งนี้เพราะมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นนั่นเอง การเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
ได้แก่ การเผาไหม้ การย่อยอาหาร การเกิดสนิม การรวมตัวของโมเลกุลของสารต่าง ๆ 
เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงทางเคมี ทำให้ได้สารใหม่เกิดขึ้นเสมอ ซึ่งสามารถเขียนเป็น
สมการเคมีขึ้นแทนปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นได้ ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงทางเคมี เช่น 
การเกิดนมเปรี้ยว การปิ้งขนมปัง การเกิดสนิมของตะปู การเกิดฟองของไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ (H2O2) ในบาดแผล การจุดไม้ขีดไฟ เป็นต้น”4 

 
 จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมานี้ กล่าวโดยง่ายได้ว่า สสารคือทุกสิ่งที่สามารถจับต้องหรือสัมผัส
ได้ แม้ว่าจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่ก็มีสิ่งนั้นอยู่จริงตามหลักเหตุและผลที่ผ่านการทดลองซ้ำแล้ว
ซ้ำเล่าของนักคิดส่งต่อจนนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน  
 

 
4 อนุสิษฐ์ เกื้อกูล, สารและการจำแนก, เข้าถึงเมื่อ 22 พฤษจิกายน 2563, เข้าถึงได้จาก 
https://www.scimath.org/lesson-chemistry/item/7872-2018-02-26-08-48-26 
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 “สสารนิยม (Materialism) เป็นแนวคิดทางปรัชญาที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ 
เนื่องจากมนุษย์ได้สัมผัสกับสสารวัตถุอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ต่อมาแนวคิดนี้ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบทั้งในจีน อินเดีย และกรีซ โดยปรัชญา “สสารนิยม” ของจีนเห็นพ้องกับ
ปรัชญา “สสารนิยม” (จารวาก) ของอินเดียที่ว่าโลกแห่งสสารวัตถุที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้
เป็นโลกที่จริงเพียงโลกเดียว 
 ส่วนปรัชญา “สสารนิยม” ของกรีซนั้น มุ่งแสวงหาสิ่งที่เรียกว่า “ปฐมธาตุ” 
(First Element)กล่าวคือ ตัวร่วมของสรรพสิ่งทั้งหลายในจักรวาล ทาเสส (Thales) บิดา
แห่งปรัชญากรีกเห็นว่า “น้ำ คือปฐมธาตุ เพราะสามารถดำรงอยู่ได้ทั ้งสถานะที่เป็น
ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ” นักปรัชญากรีกท่านอื่น ๆ เห็นว่า ปฐมธาตุคือ ดินบ้าง ลม
บ้าง หรือ ดิน น้ำ ลม ไฟ รวมกันบ้าง แต่นักปรัชญากรีกที่สำคัญอีกท่านหนึ่งคือ เดโมคลี
ตุส (Democretus) เห็นว่า “ปฐมธาตุ คือ อะตอม (atom)” ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยก
ย่อยต่อไปอีกได้”5  

 
 แต่ในปัจจุบันได้มีการค้นพบแล้วว่าอะตอมสามารถแบ่งย่อยลงไปเป็น นิวตรอน โปรตรอน 
และอิเล็กตรอนได้อีก ต่อมาก็มีการค้นพบต่อไปอีกว่า ในนิวตรอนกับโปรตรอน มีควาร์กประกอบอยู่ 
และสามารถกล่าวได้ว่า ควาร์ก คือหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดเท่าที่จะค้นพบได้ในตอนนี้ จากการศึกษา
ค้นคว้าเรื่องของสสารตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบันนั้น เราได้มีการค้นพบความจริงใหม่ข้ึนเรื่อย ๆ ไม่แน่ว่า
ในอนาคตต่อไปข้างหน้า ความจริงในปัจจุบันอาจมีความจริงใหม่ในอนาคตมาหักล้าง ก่อเกิดเป็ น
ความจริงใหม่อย่างที่เป็นมาตลอดก็ได้ 
 

“สสารนิยม ตั้งต้นจากทรรศนะที่ว่า “สิ่งที่เป็นจริงจะต้องสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 
5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย สิ่งที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ไม่สามารถสัมผัสได้เป็นสิ่งที่ไม่จริง” 
เมื่อเป็นเช่นนี้โลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้ จึงเป็นโลกที่จริงแท้เพียงโลกเดียว โลกแห่ง
นามธรรมมีเพียงในความคิด หรือความฝันของมนุษย์เท่านั้น มันจึงไม่มีอยู่จริง ชีวิตของ
มนุษย์มีเพียงความจริงทางด้านสรีระร่างกายเท่านั้น สิ่งที่เรียกว่า “จิต” ไม่มีอยู่จริง จิต
เป็นเพียงปฏิกิริยาทางชีวเคมีที ่เกิดจากความสลับซับซ้อนของร่างกายเท่านั้น สรีระ
ร่างกายของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างทางสมอง มีความละเอียดอ่อนและ
สลับซับซ้อนมาก มันซับซ้อนมากจนกระทั่งเราคิดว่าเรามี “จิต” แต่จิตก็หามีอยู่ไม่ ความ
จริงของมนุษย์ก็คือความจริงทางด้านร่างกายเท่านั้น”6 

 
 

 
5 ดร.ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์, หน้าต่างความจริง, หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน, ฉบับประจำวันอาทิตย์ที ่28 กันยายน 
2546 ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 93, หน้า 6. 
6 ดร.ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์, หน้าต่างความจริง, หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน, ฉบับประจำวันอาทิตย์ที ่28 กันยายน 
2546  ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 93, หน้า 6. 
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 สามารถกล่าวได้ว่าความจริงที่นักวัตถุนิยมเสนอก็คือ สสารและปรากฏการณ์ของสสาร
เท่านั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง สิ่งใดไม่สามารถสัมผัส แตะต้อง มองเห็นได้ สิ่งนั้นไม่มีอยู่จริง ลักษณะสำคัญ 
ๆ ของแนวคิดแบบจิตนิยม คือ 
 1. สิ่งที่เป็นจริงจะต้องสามารถค้นหาและตรวจสอบได้ด้วยวิธี ปรนัย หรือ ภววิสัย หรือ วัตถุ
วิสัย (Objective) คือ มีความแน่นอนตายตัว ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ค้นหา (แนวคิดนี้สอดคล้องกับวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์) 
 2. เป็นแบบนิยัตินิยม (Determinism) คือ เชื่อว่าทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างมีสาเหตุ ไม่มีสิ่ง
ใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญ 
 3. ปฏิเสธความจริงในสิ่งเหนือธรรมชาติ ไม่ยอมรับว่า อสสารหรือนามธาตุมีอยู่จริง 
 4. ยอมรับการทอนลง (Reductionistic) เชื่อว่าทุกสิ่งสามารถทอนหรือย่อยลงจนเป็นสิ่งที่
เล็กที่สุดได้ การเข้าใจส่วนย่อยจะทำให้เข้าใจส่วนใหญ่ได้ สรรพสิ่งแตกต่างกันเพียงปริมาณหรือความ
ซับซ้อนของธาตุพื้นฐาน แต่คุณภาพไม่ต่างกัน 
 5. เห็นว่าค่านิยมต่าง ๆ เป็นสิ่งสมมติ ความดี ความงาม ไม่มีอยู่จริง 
 ดังนั้นความจริง ในทัศนะของนักวัตถุนิยมคือ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใหม่ ไม่มีอะไรหายไป มีแต่การ
เปลี่ยนแปลงจำนวนและถ่ินที่อยู่ของวัตถุหรือสสารเท่านั้น 
 จากแนวคิดความเป็นสสารนิยมในข้างต้น ทำให้ผู้สร้างสรรค์มองเห็นถึงความเชื่อมโยงของ
สรรพสิ่งว่าร่ายกายความเป็นชีวิตของมนุษย์เรานี้นั้นก็เป็นเพียงแค่สสาร ที่มีการดำรงอยู่ในปัจจุบัน
ขณะ โดยที่ในอนาคตอาจเปลี่ยนรูปไปเป็นฝุ่นหรือดิน แต่สิ่งที่จะไม่เปลี่ยนไปก็คือสถานะของความ
เป็นสสาร เช่นเดียวกับเม็ดทรายที่เดิมนั้นก็เปลี่ยนรูปมาจากดิน จากหิน หรือกระทั่งในอนาคตอาจ
เปลี่ยนไปเป็นร่างกายของสิ่งมีชีวิต แต่ก็ยังคงสถานะของความเป็นสสาร เป็นความจริงที่สามารถระบุ
ได ้
 

1.3 แนวคิดของ Arthur Schopenhauer 
 Arthur Schopenhauer เป็นนักคิดชาวเยอรมันที่นำเสนอแนวคิดอภิปรัชญาเรื่อง “Will” 
และ “Representation” ซ ึ ่ งผลงานเข ียนที ่ม ีช ื ่อเส ียงของเขาค ือ “The world as Will and 
Representation” เป็นการอธิบายถึงการรับรู้ความจริงของจักรวาล ว่าเราจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่า
การรับรู้ของเรานั้นเป็นจริง เขายังถือเป็นนักคิดคนแรกของเยอรมันที่ผสมผสานปรัชญาตะวันออกเข้า
ไปในงานเขียนของเขา7 ซึ่งเขาได้ทำความเข้าใจและถ่ายทอดมันออกมาในมุมมองของระบบความคิด
ของยุโรป  
 โดยแรกเริ่มเดิมทีเขาได้ศึกษาแนวคิดของ Immanuel Kant ในเรื่องของการรับรู้ของมนุษย์ที่
ไม่อาจเข้าหาความถูกต้องอันแท้จริงได้ เนื่องจากมนุษย์นั้นถูกจิตใจ (mind) บงการความคิด ด้วยเชื่อ
ว่ามนุษย์เป็นเพียงมนุษย์ และเราไม่อาจเข้าใจสิ่งที่เรามองเห็น หรือสัมผัสได้ เนื่องจากเราหรือมนุษย์
อยู่ในฐานะของผู้เฝ้ามอง ไม่ได้เป็นวัตถุหรือสิ่งนั้น ทำให้เราไม่สามารถเข้าถึงชุดข้อมูลที่ถูกที่สุด

 
7 Internet Encyclopedia of Philosophy, Arthur Schopenhauer, เข้าถึงเมื่อ 22 พฤศจกิายน 2563, เข้าถึง
ได้จากhttps://iep.utm.edu/schopenh/ 
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เหล่านั้นได้ แต่ Schopenhauer ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของ Kant ในส่วนนี้ เขาค้นพบวิธีการเข้าถึงชุด
ข้อมูลดังกล่าว ด้วยการตั้งข้อสังเกตว่า เราสามารถเป็น Object ในหมู่ Object ได้ เนื่องจากเรา
สามารถมองดูร่างกายของตัวเอง และเราสัมผัสร่างกายของตนเอง เรารู้สึกถึงสิ่งที่อยู่ภายในและ
ภายนอกได้อย่างชัดเจน ในกระบวนการนี้เขาเรียกมันว่า “Representation” และเรายังสามารถรับรู้
ความรู้สึกของตัวเองได้อย่างชัดเจนจากภายใน ความโกรธ ความเศร้า และความสุข หรือแม้แต่อาการ
ภายในของร่างกายในยามที่เราเจ็บปวด เป็นตัวยืนยันว่าเรารู้สึกถึงตัวเราเอง เขาเรียกสิ่งนี้ว่า “Will” 
ทั้งหมดนี้เองคืออภิปรัชญาในแบบของ Schopenhauer 
 ความคิดในส่วนของ Will นั้นยังถูกขยายไปสู่สิ ่งที่ใหญ่ขึ ้น นั่นคือ เขามองว่ามนุษย์เป็น
สิ่งมีชีวิตที่พิเศษหนึ่งเดียวในจักรวาลที่สามารถเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวได้ เพราะเขาคิดว่า Will คือ 
ความเป็นหนึ่งเดียว (One) และมันอยู่เหนือ Time และ Space เมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์ตระหนักรู้ถึง
ความเป็นหนึ่งเดียวจะทำให้สามารถเข้าถึงชุดความจริงได้โดยที่ไม่ถูก mind ควบคุม และตัวเราจะ
เป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่ง และสรรพสิ่งก็คือตัวเรา8 
 อีกทั้งเขายังแสดงความคิดเรื่องของวัฏจักรแห่งชีวิตไว้อีกด้วย ว่าพื้นที่ที่มนุษย์อาศัยอยู่ใน
ปัจจุบันนั้นคือนรก เพราะโลกคือสถานที่แห่งความทรมาน เราจะต้องเจอเรื่องที่ทำให้เสียใจซ้ำแล้วซ้ำ
อีกไม่จบสิ้น ความหลากหลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง มนุษย์ที่ไม่อยากเข้าถึงความเป็นหนึ่ง
เดียวได้ก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากความขื่นขม ส่วนหนึ่งเพราะถูกกดทับจากศาสนา และอีกหลาย
ปัจจัย  
 
2. ศิลปินกรณีศึกษา 
 เนื่องด้วยรูปแบบของผลงานมีความเชื่อมโยงกับการใช้วัสดุธรรมชาติอย่างเม็ดทราย ประกอบ
เข้ากับวัสดุอื่น ๆ เช่น กระดาษ ลวด และกาว ซึ่งในโลกศิลปะที่ผ่านมานั้นก็มีศิลปินมากมายที่ทำงาน
โดยมีเรื่องของวัสดุที่ว่ามาในการทำงาน ดังนั้นในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ จึงได้หยิบยกผลงาน
ของศิลปินบางท่านมาเป็นกรณีศึกษาทั้งในด้านรูปแบบและวิธีการ ตลอดจนกระทั่งแนวความคิด เพ่ือ
นำมาเป็นข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน 
 

2.1 Melissa Tan  
 Melissa Tan ศิลปินชาวสิงคโปร์ เป็นอีกหนึ ่งคนที่มีความสนใจเกี ่ยวกับภาพทิวทัศณ์ 
(landscape) ภูมิศาสตร์ (geography) แผนที่9 และการเกิดข้ึนของสสารทางธรรมชาติ โดยเฉพาะหิน 
ผลงานศิลปะของเธอมักใช้หินเป็นแกนหลักในการนำเสนอประเด็นมากมายทั้งเนื้อหาทางสังคม 
การเมือง และปรัชญา หรือแม้แต่การใช้วิธีการทางศิลปะเปรียบเปรยถึงกลไกทางธรรมชาติ ความ
น่าสนใจในผลงานของศิลปินคือ การสร้างภาพแทนของหินจากวัสดุอ่ืน และการแตกประเด็นที่มาจาก

 
8 Stanford Encyclopedia of Philosophy, Arthur Schopenhauer, เข้าถึงเมื่อ 22 พฤศจกิายน 2563, 
เข้าถึงได้จาก https://plato.stanford.edu/entries/schopenhauer/#4 
9 Art World Forum, “Singaporean Talent, Melissa Tan on her practice and overall art scene” 
เข้าถึงเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2563, เข้าถึงจาก https://www.artworldforum.com/2017/06/05/melissa-tan/ 
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หินไปสู่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเชิงโครงสร้างที่สัมพันธ์กับสถานที่ขนาดใหญ่ในระดับประเทศที่ใช้
นัยยะทางพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับหิน ซึ่งจะมีการนำเอาพัฒนาการของผลงานในสองช่วงมาขยายเพ่ือทำ
ให้เห็นมุมมองที่ศิลปินมีต่อผลงาน  
 

 
 
ภาพที่ 1 แสดงภาพผลงานของ Melissa Tan 
 ช่ือภาพ  “Under the Blank of Bedrock #2” 
 ขนาด  ผันแปรตามพื้นที ่
 เทคนิค  ฉลุกระดาษ สีอะคริลิก เผาไฟ 
 ปี  2554 
 ที่มา  http://tmelissa.com/index.php/2012/the-secret-lives-of-rocks/ 
 
 ผลงาน “The Secret Lives of Rocks” เมื ่อปี ค .ศ. 2012 เป็นผลงานที ่เธอได้ร ่วมใน
นิทรรศการ The Singapore Show: Future proof, Singapore Art Museum at 8Q เป็นผลงานที่
ศิลปินใช้เทคนิคฉลุกระดาษแล้วจึงนำชิ้นส่วนจากกระบวนการดังกล่าวมาซ้อนทับกันหลายชั้น ทั้งยัง
สร้างรอยไหม้บริเวณขอบกระดาษเพื่อล้อไปกับกระบวนการเกิดของกลุ่มคริสตัลที่มีต้นกำเนิดมาจาก
แหล่งเดียวกันหรือเรียกว่าคริสตัลครัสเตอร์ (Crystal Cluster) ผลงานชิ้นนี้เป็นการสร้างเทคนิคและ
กระบวนการทางศิลปะเพ่ือถ่ายทอดสิ่งที่ศิลปินสนใจ ภาพแทนของกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิด
จากฝีมือมนุษย์เปรียบเสมือนโลกคู่ขนานที่สร้างโดยศิลปิน ทั้งยังเผยให้เห็นถึงการกลับค่าของวัตุจาก
หินหรือคริสตัลซึ่งเป็นของแข็งมาใช้กระดาษเป็นสื่อกลางซึ่งสะท้อนถึงความบอบบาง ทำให้เห็นได้ว่า
นอกเหนือจากการเลียนแบบกระบวนการทางธรรมชาติแล้ว ผลงานยังชี้ให้เห็นถึงความอ่อนไหวของ
ธรรมชาติที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จากตัวแปรและปัจจัยมากมาย แนวคิดของศิลปินจะแสดงออก
อย่างชัดเจนและถูกขยายผลยิ่งขึ้นในผลงานของเธอในปีถัด ๆ ไป  
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ภาพที่ 2  แสดงภาพผลงานของ Melissa Tan 
  ช่ือภาพ  “If you can dream a better world you can make a better world 
    or perhaps travel between them” 
  ขนาด  ผันแปรตามพื้นท่ี 
  เทคนิค  ฉลุกระดาษ ฉลุเหล็กอ่อน 
  ปี  2559 
  ที่มา  http://tmelissa.com/index.php/2016/if-you-can-dream-a-better-
    world-you-can-make-a--better-world-or-perhaps-travel- 
    between-them/ 
 
 ต่อมา ผลงาน “If you can dream a better world you can make a better world or 
perhaps travel between them” เมื่อปี ค.ศ. 2016 เป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลศิลปะ Singapore 
Biennale 2016 “An Atlas of Mirror” จัดแสดงที่ Singapore Art Museum at 8Q เป็นผลงานที่
มีพัฒนาการทั้งในเรื ่องของเนื้อหา และเทคนิควิธีการ ทั้งยังมีการสร้างบรรยากาศรอบ ๆ เพื่อให้
ผลงานโดนเด่นมากยิ่งขึ้น แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในเรื่องของการจัดแสดงผลงานเป็นอย่างมาก 
ศิลปินมีการปรับโทนสีภาพรวมของฐานประติมากรรม ตัวผลงาน ภาพถ่าย และผนังห้องให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ด้านกายภาพของผลงาน สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือผลงานถูกแบ่งออกมาเป็นสอง
หมวดหมู่ หนึ่งคือเครื่องแปลงเสียงซึ่งมีที่มาจากระนาบของหิน ซึ่งเสียงที่ได้จะมีลักษณะเหมือนเพลง
กล่อมเด็ก นอกเหนือจากความน่าสนใจในที่มาของเสียงแล้ว ยังมีเรื่องของการสร้างบรรยากาศที่โอบ
ล้อมผลงานได้อย่างน่าสนใจอีกด้วย และสองคือประติมากรรมสื่อผสมลักษณะคล้ายหิน ผลงานของ
ศิลปินยังคงรูปแบบของการฉลุ แต่มีการขยายขนาดและนำเอาวัสดุที่แข็งเช่นเหล็กละมุน  (Mild 
Steel) มาผสมผสานและซ้อนทับไปกับกระดาษ ในส่วนของประติมากรรมยังคงปรากฏลักษณะของ
รูปทรงเรขาคณิตและความเป็นเหลี่ยมมุม ซึ่งมีลักษณะคล้ายคริสตัลคลัสเตอร์  

http://tmelissa.com/index.php/2016/if-you-can-dream-a-better-%09%09%09%09world-you-can-make-a--better-world-or-perhaps-travel-%09%09%09%09%09between-them/
http://tmelissa.com/index.php/2016/if-you-can-dream-a-better-%09%09%09%09world-you-can-make-a--better-world-or-perhaps-travel-%09%09%09%09%09between-them/
http://tmelissa.com/index.php/2016/if-you-can-dream-a-better-%09%09%09%09world-you-can-make-a--better-world-or-perhaps-travel-%09%09%09%09%09between-them/
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 ความน่าสนใจของผลงานชิ้นนี้คือการสืบค้นถึงเรื่องราวของหินจากตำแหน่งแห่งที่ ศิลปิน
ต้องการศึกษาท่ีมาของหินแกรนิตที่ใช้ในประเทศสิงคโปร์สำหรับสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ในขณะที่ความ
เป็นเมืองถูกยกให้เป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างความเจริญและเป็นประโยชน์ในอนาคต แต่ขณะเดียวกัน 
การกระทำของมนุษย์กลับกลายเป็นปัจจัยที่ทำลายโลกของธรรมชาติ นอกเหนือจากนั้นยังมีการ
นำเข้าหินแกรนิตมาจากต่างประเทศอีกด้วย ทำให้การผสมผสานวัสดุ ที ่หลากหลายของตัว
ประติมากรรมบ่งบอกถึกการแทรกแซงธรรมชาติโดยมนุษย์ การกลายสภาพของสสารเพื่อประโยชน์ใช้
สอยของอาจเป็นการทำลายสมดุลบางอย่างของธรรมชาติ ในส่วนของเสียงเพลงที่เกิดจากก้อนหิน ซึ่ง
ในนิทรรศการมีทั้งหมดสามก้อน แต่ละก้อนมีที่มาแตกต่างกัน ในส่วนนี้ ศิลปินมีความรู้สึกกับเสียง
เลื่อย ระเบิดและเจาะจากกระบวนการแปรรูปหินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง จึงทำให้เสียเสียงที่ผ่าน
กระบวนการทางศิลปะจากหินในนิทรรศการสร้างความรู้สึกของโลกคู่ขนาดหรืออาจแสดงให้เห็นถึง
เสียงของธรรมชาติที่ไม่ได้ถูกรบกวน ซึ่งหินแต่ละชนิดมีเสียงที่แตกต่างกันเนื่องจากแหล่งที่มาของย่าน
ต่าง ๆ ในสิงคโปร์มีลักษณะหินที่ใช้แตกต่างกัน โดยรวมแล้ว ในผลงานชิ้นนี้ ศิลปินเลือกนำเสนอ
มุมมองของหินในบริบททางประวัติศาสตร์ที่อธิบายถึงการประกอบสร้างของประเทศสิงคโปร์ และ
ความซับซ้อนทางชีวิภาพจากหลากหลายที่มา 
 

2.2 Urs Fischer 
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงภาพผลงานของ Urs Fischer 
 ช่ือภาพ  “You” 
 ขนาด  เปลี่ยนแปลงตามพื้นท่ี 
 เทคนิค  ขุด เจาะ  
 ปี  2550 
 ที่มา  https://publicdelivery.org/urs-fischer-you/ 
 
 อีกหนึ่งผลงานที่มีความน่าสนใจ ทั้งในกระบวนการสร้างและการนำเสนอ นั่นคือ “You” 
ผลงานศิลปะจัดวาง (Installation Art) ในปี ค.ศ. 2007 จัดแสดงที ่ Gavin Brown’s Enterprise 

https://publicdelivery.org/urs-fischer-you/
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เป็นผลงานของ Urs Fischer ศิลปินชาวสวิสที่พำนักอยู่ในมหานครนิวยอร์ก ผลงานชิ้นนี้เป็นหนึ่งใน
ผลงานที่มีการถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก เนื่องจากวิธีการนำเสนอของศิลปินมีความท้าทายต่อขนบของ
ศิลปะ ทั้งในแง่ของการนิยามความเป็นศิลปะวัตถุ และวิธีการจัดแสดงผลงานในพื้นที่หอศิลป์ ศิลปิน
ได้ทำการขุดพื้นของหอศิลป์ลงไปในระดับความลึก 6 ฟุต โดยยังคงปล่อยผนังขาวที่ล้อมรอบห้อง
นิทรรศการไว้อย่างเดิม คนดูสามารถเดินเข้าไปสำรวจและเหยียบย่ำบนพ้ืนหอศิลป์ที่ถูกกลายสภาพไป
แล้วได้ ผลงานชิ้นนี้ของศิลปินอาจไม่ได้พูดถึงหินหรือเม็ดทราย แต่ภาพของความขัดแย้งระหว่างผนัง
ขาวสะอาดตากับพื้นของหอศิลป์ที่ถูกทำลายจนเหลือเพียงเศษซาก ซึ่งเผยให้เห็นชั้นดินที่ปกคลุมไป
ด้วยหินและเม็ดทราย แสดงถึงประเด็นของการรื้อสร้าง (destruction) ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการ
ทางธรรมชาติที่ทำให้เกิดหินและเม็ดทราย การถูกกัดกร่อนและทำลายจนกลายสภาพเป็นหน่วยย่อย
ของผลงานชิ้นนี้เปรียบเสมือนการกลับไปมองถึงชั้นของโครงสร้าง ให้คนดูได้ตั้งคำถามถึงความเป็น
ขนบ อีกทั้งยังมีเรื่องของความสูง-ต่ำจากมุมมองของคนดูระหว่างพื้นที่ผู้ชมเหยียบย่ำกับผนังขาวหรือ
อาจจะเปรียบเปรยได้ถึงความสูงส่งของศิลปะ การเล่นแง่กับความรู้สึกและความกำกวมของพื้นที่ 
(place) และสถานที ่(space) 
 เหตุผลที่หยิบผลงานของ Urs Fischer มาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการนำเสนอ
ภาพของพื้นดิน (ground) ที่ประกอบไปด้วยหิน ดิน และทราย ที่มีการเสนอความหมายมากไปกว่า
ความเป็นสสาร หรือแม้แต่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแก่นสารของชีวิต แต่ด้วยกระบวนการและขั้นตอน
ทางศิลปะยังสามารถนำประเด็นที่เก่ียวข้องกับตัวระบบโครงสร้างทางสังคมมานำเสนอได้อีกด้วย ทั้งนี้
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างให้กับศิลปะวัตถุได้อย่างหลากหลายมากกว่า
แค่สิ่งที่มันเป็น และยังเป็นตัวอย่างผลงานที่แสดงให้เห็นถึงขนาด และการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้
คนดูโดยเล่นกับการรับรู้ของมนุษย์เพื่อดึงดูดผู้ชนไปสู่การตั้งคำถามต่อภาพที่ปรากฎ  
 

2.3 Rei Naito 
 ศิลปินหญิงชาวญี่ปุ่นอย่าง Rei Naito ซึ่งผลงานของเธอนั้นมักถูกพูดถึงในเรื่องของการตั้ง
คำถามต่อการให้ความสำคัญของการมีชีวิตบนโลก ทั้งนี้ลักษณะสำคัญอีกอย่างในงานของเธอคือการ
สร้างพื้นที่ ที่ต่างออกไปจากความคุ้นชินเดิมในชีวิตประจำวัน นั่นทำให้ผู้ที่เข้าไปชมงานจะต้องเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งของผลงาน ถูกโอบล้อมไปด้วยเงื่อนไขต่าง ๆที่เธอได้กำหนดขึ้น เช่น ผลงานชิ้นนี้ของเธอ
นั้นถูกติดตั้งอยู่ใน teshima-art-museum ที่ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะโค้งมนคล้ายคลึงกับหยด
น้ำ โดยที่ด้านบนของโดมนี้เปิดช่องขนาดใหญ่ให้แสงหรืออะไรก็ตามจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในได้
อย่างอิสระรวมถึงน้ำฝน เธอจึงได้เปลี่ยนพื้นผิวของสถานที่แห่งนี้ให้มีแรงตึงผิวสูง เพ่ือที่จะสามารถให้
น้ำที่เข้ามาภายในพ้ืนที่เกาะตัวกันเป็นมวลและเคลื่อนที่กลิ้งตัวไปมาได้อย่างอิสระ10 เป็นเหตุให้ผู้ที่เข้า
มาชมงานนั้นจะได้รับประสบการณ์รับรู้ที่ต่างกันออกไปในแต่ละคน เนื่องด้วยจังหวะของการเคลื่อน
ตัวของหยดน้ำและแสงที่มาจากธรรมชาตินั้น อยู่เหนือการควบคุมทำได้เพียงคาดคะเนเท่านั้น ส่งผล
ให้การชมงานของเธอไม่ได้เป็นเพียงการมองด้วยสายตา แต่เป็นการซึมซับและพิจารณาสิ่งต่าง ๆ 

 
10 Iwan Baan, teshima-art-museum, เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลามคม 2562, เข้าถึงได้จาก
https://arcspace.com/feature/teshima-art-museum/. 
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อย่างที่มันเป็น อีกทั้งวัสดุที่เธอนำมาใช้โดยมากจะเป็นวัสดุธรรมชาติ นั่นอาจจะสื่อถึงความเรียบงา่ย
สามัญแต่ลึกซึ้งด้วยตัววัสดุเอง ประหนึ่งการเรียนรู้ที่จะเข้าใจสรรพสิ่งด้วยความเรียบง่าย อย่างที่ผู้
สร้างสรรค์เองก็มีหมุดหมายเดียวกันในเรื่องนี้ จึงได้เลือกใช้วัสดุที่เรียบง่ายอย่างหิน ทราย แต่มี
ความหมายลึกซึ้งในตัว มาจัดเรียงในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ชมงานสามารถใช้ประสบการณ์รับรู้
เฉพาะตนทำความเข้าใจได้อย่างอิสระถึงความหมายของงาน เพราะในคำถามเดียวกันไม่จำเป็นเลยที่
จะต้องมีเพียงคำตอบเดียวเสมอไป 
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงภาพผลงานของ Rei Naito 
 ช่ือภาพ  “Matrix” 
 ขนาด  ผันแปรตามพื้นท่ี 
 ที่มา  https://arcspace.com/feature/teshima-art-museum 
 ปี  2558 
 

2.4 James Brunt 
 ผลงานของ James Brunt นั้นจะเห็นได้ชัดว่าเป็นศิลปินที่ทำงานในรูปแบบ Land Art โดย
ได้ใช้วัสดุที่หาได้จากธรรมชาติในสถานที่นั้น ๆ มาประกอบสร้างให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของวัตถุเล็ก ๆ 
ที่อาจจะไม่ค่อยมีใครให้ค่าความสำคัญนัก แต่วัตถุเหล่านี้กลับมีความยิ่งใหญ่ในตัวของมันเอง โดย
รูปแบบการจัดเรียงวัตถุของเขานั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ค่อนข้างชัดเจน ด้วยการเรียงหิน กรวด 
ทราย หรือวัตถุอะไรก็ตามที่เขาหาได้มาเรียงในลักษณะรูปวงกลม ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับลวดลาย 
Mandala ที่มีความหมายถึงการล้อมรอบจุดศูนย์กลาง เป็นจักรวาลอันบริสุทธิ์ที่รวบรวมไว้ยังจุดกลาง 
แต่ผู้สร้างสรรค์ไม่ได้ยึดวิธีการเรียงในลักษณะเป็นวงกลมเช่นเดียวกับ James Brunt เสียทีเดียว แต่
สนใจในเรื่องของการเลือกใช้วัสดุและการพิจารณาวัสดุเหล่านั้นก่อนที่จะนำมาใช้ เสมือนเป็นการ
สนทนาระหว่างบุคคลกับวัสดุก่อให้เกิดการสื่อสารตอบโต้ระหว่างกันและกัน ส่งให้เกิดเป็นการจัดเรียง
หรือแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ กันออกไป 

 
 

https://arcspace.com/feature/teshima-art-museum
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ภาพที่ 5 แสดงภาพผลงานของ James Brunt 
 ขนาด  ผันแปรตามพื้นท่ี 
 ที่มา   http://www.jamesbruntartist.co.uk/ 
 

2.5 Lee Ufan 
 เป็นหนึ่งในศิลปินกลุ่ม Mono – ha ที่รวมตัวกันโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันในเรื่องของการ
สร้างผลงานศิลปะที่เข้าไปสำรวจและเผชิญหน้ากับของสองสิ่ง ระหว่างวัสดุธรรมชาติและวัสดุ
อุตสาหกรรม เช่น หินกับแผ่นเหล็ก, ทรายกับลวด หรือกระท่ังกระดาษกับฟองน้ำ มาทำการจัดวางให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงและขัดแย้งกันในบางทีของวัสดุจากสองที่มานี้  อย่างผลงาน From Point จาก
นิทรรศการ From Point From Line From Wind ของ Lee Ufan เองก็เป็นการใช้แร่ธรรมชาติมา
บดเป็นผงสีผสมกับกาวและนำมาจุดเรียงต่อกันไปในแนวนอน การกระทำนี้ถูกทำซ้ำอย่างเป็นระบบ
จนกระท่ังแถวของรอยจางหายไปถึงด้านล่างของผืนผ้าใบ11  
 
 
 

 
11

 NICOLE CHING, FromPointFromLineFromWind, เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลามคม 2562, เข้าถึงได้จาก
http://artasiapacific.com/Magazine/WebExclusives/FromPointFromLineFromWind 

http://www.jamesbruntartist.co.uk/
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ภาพที่ 6 แสดงภาพผลงานของ LEE UFAN 
 ช่ือภาพ  “From Point” 
 ขนาด  145.4x112.1 เซนติเมตร 
 เทคนิค  กาวและผงแร่สีธรรมชาตบินผ้าใบ 
 ปี  2558 
 ที่มา             http://artasiapacific.com/Magazine/WebExclusives/   
   FromPointFromLineFromWind 
  
 เช่นเดียวกับผู้สร้างสรรค์เองที่ได้มีการหยิบยกวัสดุธรรมชาติอย่างเม็ดทรายมาประกอบเข้า
กับวัสดุต่าง ๆ โดยแรกเริ่มนั้นวัสดุที่นำมาใช้ประกอบไม่ได้จะเจาะจงถึงความหมายพิเศษใดมากนัก 
เพียงแต่ต้องการนำมาเพื ่อเป็นองค์ประกอบในการนำเสนอเท่านั ้น จนกระทั่งมีการพัฒนาของ
แนวความคิดและพัฒนาในด้านเทคนิค จึงได้มีการเลือกใช้วัสดุมากขึ้นอีกทั้งยังแฝงถึงความเป็นชีวิตที่
มีอยู่อย่างท่ีต้องการนำเสนอออกไป  
  
 จากศิลปินที่ได้หยิบยกมาเป็นกรณีศึกษานั้น สังเกตว่ามีความคล้ายคลึงกันอย่างมากในการ
เลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติ อย่าง James Burnt เองจะเห็นได้ชัดว่าผลงานของเขานั้นถูกสร้างขึ้นด้วย
วัสดุธรรมชาติทั ้งสิ ้น และ Urs Fischer ที ่สร้างผลงานโดยอาศัยความเป็นตำแหน่งแห่งที ่ ที ่มี
ความจำเพาะในการสร้างผลงานนั้น ส่วนRei Naito, Lee Ufan และ Melissa Tan ก็ได้มีการใช้วัสดุ
ธรรมชาติเช่นเดียวกัน แต่ก็ได้มีการนำวัตถุอุตสาหกรรมเข้ามาประกอบ  ในด้านของการนำเสนอหรือ
ติดตั้งผลงานนั้น James Brunt ได้ให้ความสำคัญกับที่มาของวัสดุที่นำมาใช้เป็นอย่างมาก ดังนั้นเขา
มักสร้างผลงานในสถานที่ซึ่งพบวัสดุนั้นเอง เพ่ือให้เห็นถึงความสอดคล้องกันระหว่างพ้ืนที่และผลงาน 
คล้ายคลึงกับผลงาน “Matrix” ของ Rei Naito และ ผลงาน “You” ของ Urs Fischer ที่ได้สร้าง
ผลงานโดยมีกายภาพของสถานที่ที่มีความจำเพาะของรูปแบบเป็นข้อกำหนด ศิลปินจึงสร้างผลงานให้

http://artasiapacific.com/Magazine/WebExclusives/%20%09%09%09%09%09FromPointFromLineFromWind
http://artasiapacific.com/Magazine/WebExclusives/%20%09%09%09%09%09FromPointFromLineFromWind
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สอดรับกับพ้ืนที่ เพ่ือที่ผู้เข้าชมงานได้รู้สึกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสถานที่กับผลงานที่โอบ
ล้อมผู้เข้าชมให้กลายเป็นส่วนหนึ่งไปด้วย แตกต่างจากผลงานชุด “From Point From Line From 
Wind” ของ Lee Ufan ที่เป็นเพียงการติดตั้งผลงานบนผนังสีขาวในรูปแบบของนิทรรศการที่สามารถ
พบเห็นได้ทั่วไปในหอศิลป์ โดยกำหนดเพียงแสงและระยะในการรับชมเท่านั้น   
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บทที่ 3 
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ กระบวนการสร้างสรรค์มีความสำคัญมาก ประกอบเข้า
กับทัศนธาตุที่ปรากฏในผลงาน ทั้งความรู้สึกที่เกิดจากการใช้ เส้น รูปทรง บรรยากาศ และเม็ดทราย
มาประกอบสร้างเพื ่อสื่อถึงเนื้อหา เรื ่องราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงให้เห็นถึงลักษณะการ
แสดงออกเฉพาะตน ซึ่งกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ สามารถลำดับขั้นตอนได้ดังนี้ 
 

1. การศึกษาข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงาน 
เดิมทีการสร้างสรรค์ผลงานนั้นมาจากความสนใจที่จะใช้วัสดุทรายมาพิจารณาให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
เกี่ยวกับชีวิต โดยได้คำนึงถึงเนื้อหาและองค์ประกอบเป็นหลัก จากลำดับขั้นตอนการศึกษาที่ได้กล่าว
ในบทที่ 1 สามารถแยกข้ันตอนการศึกษาข้อมูลในการสร้างสรรค์ได้ดังนี้ 
 

1.1 ทัศนธาตุในการสร้างสรรค์ 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานได้รับแรงบันดาลใจจากการสังเกตเห็นถึงข้อเท็จจริงบางอย่างใน
กายภาพของเม็ดทรายที่มีความเชื่อมโยงกับชีวิตมนุษย์ โดยอาศัยหลักองค์ประกอบศิลปะเข้ามา
ประกอบในการสร้างสรรค์ 
 

1.2 วัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในงานสร้างสรรค์ 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานนี้เป็นการใช้วัสดุทรายเป็นหลัก นำมาประกอบเข้ากับวัสดุต่าง ๆ  
ทั้งนี้ก่อนการสร้างสรรค์จึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจถึงคุณลักษณะของวัสดุแต่ละชนิดอย่างถ่อง
แท้ เพ่ือที่จะสามารถนำเสนอเรื่องราวผ่านวัสดุเหล่านั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยประกอบไปด้วย
วัสดุและอุปกรณ์ดังนี้ 
  1.2.1 วัสดุ ได้แก่ กระดาษ, เยื่อกระดาษ, หิน, ดิน, ทราย, ถ่าน, ดินสอพอง 
  1.2.2 อุปกรณ์ ได้แก่ แปรง, พู่กัน, ดินสอ, กระดาษทราย, กล้องและอุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล, เครื่องบันทึกข้อมูลและสิ่งพิมพ์ 
 
2. ข้ันตอนการประมวลความคิด 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยรวมนั้นเป็นการพูดถึงมุมมองอันหลากหลายที่เราสามารถใช้ใน
การมองสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ผ่านการนำสื่อวัสดุอย่างเม็ดทรายที่เป็นเพียงวัสดุสามัญธรรมดาอย่างหนึ่ง 
อีกทั้งยังมีขนาดที่เล็กมาก มาเป็นตัวเล่าเรื่องถึงความเชื่อมโยงนี้ ด้วยผู้สร้างสรรค์มี แนวคิดว่า เม็ด
ทรายแต่ละเม็ดนั้นมีขนาด สี รูปลักษณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป เช่นเดียวกับมนุษย์ที่ก็มีความหลากหลาย
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ในเรื่องของอายุ เพศ ชาติกำเนิด จึงได้นำทรายมาประกอบสร้าง จัดเรียงในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อที่จะ
แสดงให้เห็นถึงสัญญะความเชื่อมโยง  
 

3. กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ประกอบไปด้วยผลงานทั้งสิ้น 5 ชุด โดยผลงานทุกชุด
จะมีความแตกต่างกันออกไปบ้างในด้านรูปแบบ ปรับเปลี่ยนไปตามแนวคิดที่ต้องการนำเสนอ แต่ก็
ยังคงมีการใช้เม็ดทราย หิน เป็นองค์ประกอบหลักภายในงาน ซึ่งกระบวนการสร้างสรรค์มีดังต่อไปนี้ 
 

3.1 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “Truth to Truth” มีแนวคิดถึงการส่งต่อชุดข้อมูล โดยได้เลือกใช้
กระดาษเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ผ่านการถ่ายทอดชุดข้อมูลบางประการไว้แล้วก่อนหน้า นำมาย่อยจนไม่
สามารถเห็นเนื้อความนั้นอีกต่อไป จากนั้นจึงประกอบสร้างกระดาษขึ้นมาใหม่ในขนาดเดิม และผสม
ผงหิน ทราย ลงไปด้วย เพื่อต้องการนำเสนอให้เห็นว่า สสาร ใดใดก็ตามไม่เคยจะสูญสลายไปอย่าง
แท้จริง เพียงกระจายตัวเป็นหน่วยย่อยเพ่ือกลับเป็นหน่วยใหญ่ในอีกครั้ง ซ้ำไปซ้ำมา  
 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 มีการใช้เยื่อกระดาษมาเป็นส่วนประกอบของงาน 
และลดทอนความเป็นหิน เม็ดทรายลงไปจนไม่ได้ปรากฏให้เห็นเด่นชัด ตั้งเงื่อนไขในการสร้างสรรค์ไว้
ว่า จะใช้วิธีการผสมผงหิน ทราย ลงไปในภาชนะรองรับขนาดใหญ่ ผสมเข้ากับน้ำ จากนั้นจึงทยอยใส่
เยื่อกระดาษลงไป ผสมให้เข้ากันแล้วจึงนำตะแกรงที่ทำให้มีขนาดเท่ากับกระดาษเอกสารที่พบเห็นได้
ทั่วไปกรองเยื่อกระดาษเหล่านี้ขึ้นมา โดยจะทำไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะดึงเอาผงหินและทรายออกจากน้ำ
จนหมด หรือจนกว่าเยื่อกระดาษจะไม่ติดสีขึ้นมาอีก 
 

     
  (ก)           (ข)   (ค) 
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ภาพที่ 7 แสดงภาพวัสดุและอุปกรณ์ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 
 (ก) ตะแกรงกรองกระดาษ 
 (ข) เศษกระดาษ 
 (ค) เยื่อกระดาษ 
 

   
(ก)                                       (ข) 

 
ภาพที่ 8 แสดงภาพวัสดุในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 
 (ก) ผงหิน ทราย 
 (ข) ผงหิน ทราย เยื่อกระดาษ 
 
 

     
  (ก)         (ข)        (ค) 
 
ภาพที่ 9 แสดงภาพขั้นตอนการสรา้งสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 
 (ก) อุปกรณ์ทำกระดาษ 
 (ข) กรองเยื่อกระดาษ 
 (ค) พักแผ่นกระดาษบนผ้า 
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        (ก)        (ข) 
 
ภาพที่ 10 แสดงภาพขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 
 (ก) ทับกระดาษให้แบน 
 (ข) รีดน้ำออกจากกระดาษ 
  
 

     
       (ก)      (ข) 
 
ภาพที่ 11 แสดงภาพขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 
 (ก) ตากกระดาษ 
 (ข) ปล่อยกระดาษแห้ง 
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   (ก)            (ข) 
 
ภาพที่ 12 แสดงภาพขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 
 (ก) กระดาษ 
 (ข) แยกกองกระดาษ 
 
 

   
        (ก)            (ข) 
 
ภาพที่ 13 แสดงภาพขั้นตอนการจัดเรยีงผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 
 (ก) กระดาษ 
 (ข) เรียงกระดาษบนแท่นวาง 
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ภาพที่ 14 แสดงภาพตัวอย่างผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 
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3.2 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “23.5 degree” เป็นการตั้งคำถามถึงความจริงในแง่ของการใช้มาตร
วัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากการให้ค่าและพยายามนิยามสิ่งต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยผู้สร้างสรรค์มุ่งประเด็นที่
การนิยามความตรงและเอียง  ว่าสิ่งไหนคือ ตรง สิ่งไหนคือเอียง ในเมื่อการที่เราบอกว่าปัจจุบันแกน
โลกที่เราอาศัยอยู่นั้นกำลังเอียงทำมุม 23.5 องศากับเส้นสุริยะวิถี นั่นจะสามารถอนุมานได้หรือไม่ว่า 
มาตรวัดระดับน้ำที่เราใช้กันอยู่นั้นก็คือความเอียงไปด้วย ทั้งนี้หากเราไม่ได้เทียบองศากับเส้นสุริยะวิถี
ที่โลกของเรากำลังเคลื่อนตัวอยู่แต่เทียบกับสุริยะอื่น เราจะตรงหรือเอียง ด้วยเหตุนี้ผู้สร้างสรรค์จึง
กำหนดให้ผลงานมีลักษณะเป็นระนาบวงกลม และมีการนำผงหินมาเขียนเป็นเส้นตรงซ้อนกัน และ
ติดตั้งผลงานโดยอาศัยการวัดระดับน้ำทะเลเพ่ือให้ผลงานตรง ตามมาตรวัดที่มีการนิยามกันไว้ และใน
ขณะเดียวกันผู้สร้างสรรค์ก็ได้ใส่ข้อความที่เรียงด้วยเม็ดทรายไว้ว่า 23.5 degree  
 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 มีการกำหนดแผนการและเตรียมวัสดุอุปกรณ์
เพื่อนำมาประกอบสร้างเข้าด้วยกันเป็นรูปแบบงานจิตรกรรม 2 มิติ กายภาพของผลงานจะมีลักษณะ
เป็นระนาบวงกลมที่ประกอบขึ้นมาจากไม้เส้นจนเป็นโครงและปูพื้นด้วยไม้แผ่น แต่ผู้สร้า งสรรค์มี
ความต้องการให้พื้นผิวมีความราบเรียบมากยิ่งขึ้น จึงได้ใช้ดินสอพองผสมกับกาวด้วยอัตราส่วนที่
พอเหมาะพอดี ทาทับลงไปบนแผ่นไม้และรอจนแห้ง จากนั้นขัดด้วยกระดาษทรายจนเรียบ ทำเช่นนี้
ซ้ำ 4 รอบ จนได้พ้ืนผิวที่มีความเรียบเป็นที่พอใจ นำหิน แร่ ถ่าน ซากแมลงที่เก็บรวบรวมไว้มาตำ บด 
จนละเอียด ผสมเข้ากับกาวเพ่ิมการยึดเกาะเข้ากับพ้ืนผิวของชิ้นงาน 
 
 

   
  (ก)           (ข)        (ค) 
 
ภาพที่ 15 แสดงภาพขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 
 (ก) ประกอบโครงไม้และปูแผ่นไม้เป็นพื้น 
 (ข) ทาดินสอพองผสมกาว 
 (ค) ขัดพื้นผิวจนเรียบ 
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   (ก)      (ข) 
 
ภาพที่ 16 แสดงภาพวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 
 (ก) ผงหิน 
 (ข) ผงหินผสมกาว 
 
 นำวัสดุทั้งหมดมาประกอบสร้างเข้าด้วยกัน ใช้วิธีค่อย ๆ ทยอยเขียนสีไล่ขึ้นไปทีละชั้น โดย
สังเกตการกระจายตัวออกของน้ำที่ซึมไปในพ้ืนผิวดินสอพอง และหาจังหวะในการวางสีของแต่ละชั้น  
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(ก) 

   
         (ข)          (ค) 
 
ภาพที่ 17 แสดงภาพขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 
 (ก) กระบวนการสร้างผลงาน 
 (ข) ผงหินบนพ้ืนไม้ปูดินสอพอง 
 (ค) ผงหินบนกระดาษ 
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ภาพที่ 18 แสดงภาพตัวอย่างการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 
 

3.3 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 
 ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 ยังคงมีการใช้กระดาษเป็นวัสดุหลักในการประกอบสร้าง แต่
ด้วยมีการขยับทางแนวความคิด รูปแบบของผลงานจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย จากเดิมที่
กระดาษจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเท่ากับเอกสารที่ตีพิมพ์ทั่วไป ให้เป็นขนาด 19x19 
เซนติเมตร เท่ากับขนาดของช่องลมในงานสถาปัตยกรรม  
 

   
           (ก)              (ข) 
 
ภาพที่ 19 แสดงภาพขั้นตอนการเตรียมอุปกรณส์ร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 
 (ก) ประกอบโครงไม้ 
 (ข) โครงไม้ โครงไม้ประกอบลวดตาข่าย 
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       (ก)                                    (ข) 
 
ภาพที่ 20 แสดงภาพวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 
 (ก) เศษกระดาษ 
 (ข) เยื่อกระดาษ 
 

  
 
ภาพที่ 21 แสดงภาพขั้นตอนในการสรา้งสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 
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       (ก)    (ข)                            
       
 
ภาพที่ 22 แสดงภาพขั้นตอนในการสรา้งสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 
 (ก) กระดาษบนตะแกรง 
 (ข) พักกระดาษบนผ้า     
 

   
        (ก)          (ข) 
 
ภาพที่ 23 แสดงภาพขั้นตอนในการสรา้งสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 
 (ก) การตากกระดาษ 
 (ข) กระดาษ   
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          (ก)           (ข) 

 
ภาพที่ 24 แสดงภาพขั้นตอนในการสรา้งสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 
 (ก) ประกอบกระดาษ 
 (ข) ประกอบไม้ยดึงาน  
 

 

   
           (ก)          (ข) 
 
ภาพที่ 25 แสดงภาพตัวอย่างในการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 
 (ก) ภาพการติดตั้งผลงาน 
 (ข) ภาพการติดตั้งผลงาน 
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ภาพที่ 26 แสดงภาพตัวอย่างผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 
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3.4 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 
 ในผลงานชุดที่ 4 เป็นการคิดต่อยอดรูปแบบจากผลงานชุดที่ 3 ที่แสดงให้เห็นชั้นสีของหิน 
และทราย ในระนาบ 2 มิติ มาเป็น 3 มิติ โดยใช้หินที่มีรูปทรงมาจากการขุด เจาะ เข้าไปในชั้นหินเพ่ือ
เก็บตัวอย่างหินเหล่านี้มาศึกษาในเชิงธรณีวิทยา ประกอบเข้ากับผงหินและเยื่อกระดาษมาบีบอัด
ผสานเข้าด้วยกัน เสมือนเป็นเนื้อเดียวกับหินนั้นเอง เพ่ือต้องการจะนำเสนอให้เห็นถึงการกลายสภาพ
ของสสารแบบกลับไปกลับมา ด้วยการให้เห็นหินประกบ บีบ อัด เข้าหากัน โดยมีชั้นของเยื่อกระดาษ
ที่ผสมด้วยทราย ผงหิน อยู่ตรงกลาง  
 
 

  
    (ก)         (ข) 
 
ภาพที่ 27 แสดงภาพวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 
 (ก) ก้อนหินจากการเจาะศึกษาช้ันหิน 
 (ข) ก้อนหินจากการเจาะศึกษาช้ันหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  34 

 

 
(ก) 

 
(ข) 
 

ภาพที่ 28 แสดงภาพวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 
 (ก) ก้อนหิน 
 (ข) ก้อนหินแตกออกจากกัน 
 

 
 

ภาพที่ 29 แสดงภาพอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 
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    (ก)          (ข) 
 
ภาพที่ 30 แสดงภาพวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 
 (ก) ผงหิน 
 (ข) ผงหิน 

 
 

   
    (ก)         (ข) 
 
ภาพที่ 31 แสดงภาพวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 
 (ก) เยื่อกระดาษ ผงหินสีเทา 
 (ข) เยื่อกระดาษ ผงหินสีน้ำตาล 
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    (ก)         (ข) 
 
ภาพที่ 32 แสดงภาพขั้นตอนในการสรา้งสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 
 (ก) ผสมทราย ผงหิน เยื่อกระดาษ 
 (ข) อัดกระดาษลงในพิมพ์ทรงกระบอก 

 
 

   
      (ก)             (ข) 

 
ภาพที่ 33 แสดงภาพตัวอย่างในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 
 (ก) ภาพตัวอย่างงานช้ินทรงกระกอบ 
 (ข) ภาพตัวอย่างงานช้ินแบน 
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3.5 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 5 
 ผลงานชุดที่ 5 เป็นการต่อยอดแนวความคิดมาจากผลงานชุดที่ 2 ที่เป็นการตั้งคำถามถึง
ความเอียง ตรง ของสรรพสิ่งหรือโลกนี้ ด้วยการหยิบยกการนิยามการวัดระดับน้ำทะเลของโลกมาเป็น
ตัวตั้ง และสร้างฐานหรือวัสดุรองรับให้เอียงตามองศาต่าง ๆ ที่กำหนด  
 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 มีการกำหนดแผนการและเตรียมวัสดุอุปกรณ์
เพ่ือนำมาประกอบสร้างเข้าด้วยกันเป็นรูปแบบงานประติมากรรม กายภาพของผลงานจะมองเห็นแก้ว
ใส่น้ำที่มีฐานไม้ โดยมีลักษณะการวางแบบเอียงในหลากหลายองศาท่ีไม่เท่ากัน  
 

    

(ก)   (ข) 

 

(ค) 

 

ภาพที่ 34 แสดงภาพขั้นตอนในการสรา้งสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 5 
 (ก) ทำความสะอาดขวดแก้ว 
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 (ข) วัดความสูงของขวดที่ต้องการจะตัด 
 (ค) วัดขนาดก้นขวด 

 

   

          (ก)        (ข) 

 

ภาพที่ 35 แสดงภาพขั้นตอนในการสรา้งสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 5 
 (ก) กลึงไม้ตามขนาดที่วัดไว้ให้พอดีกับแก้วที่ใช้ 
 (ข) วัดองศาที่ต้องการ 
  

 

   

            (ก)                                (ข) 

 

ภาพที่ 36 แสดงภาพขั้นตอนในการสรา้งสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 5 
 (ก) ตัดไม้ตามองศาที่วัดไว้ 
 (ข) ขี้เลื่อยท่ีเกิดจากการตัดไม ้
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 นำส่วนประกอบทั้งหมดประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้ขี ้เลื ่อยผสมกาวเป็นตัวเชื่อมประสาน
ระหว่างแก้วและแท่งไม้ รอจนกาวแห้งแล้วจึงขัดผิวให้เรียบเนียน จากนั้นจึงเช็ดด้วยน้ำมันมะพร้าวอีก
ครั้งเพ่ือเคลือบผิวไม้  
 

 
 

ภาพที่ 37 แสดงภาพตัวอย่างการประกอบผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 5 
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บทที่ 4 
วิเคราะห์การพัฒนาและการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 
 กระบวนการวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมภายใต้หัวข้อ “มุมมองความเป็นไปได้
ของชีวิตผ่านเม็ดทราย” มีรายละเอียดของการวิเคราะห์ด้านกายภาพ เนื้อหา และวิเคราะห์ถึง
พัฒนาการในการสร้างสรรค์ โดยจะแบ่งออกเป็นสองช่วงใหญ่ ๆ คือ ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ซึ่งประกอบ
ไปด้วยผลงานสร้างสรรค์จำนวน 12 ชุด และช่วงวิทยานิพนธ์ซึ่งประกอบไปด้ วยผลงานสร้างสรรค์
จำนวน 5 ชุด 
 
1. วิเคราะห์การพัฒนาและการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 
 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ เป็นช่วงที่ผลงานจะอยู่ในรูปแบบของการทดลองและ
ค้นหาเทคนิควิธีการ โดยเริ่มตั้งต้นจากการที่ผู ้สร้างสรรค์มีความสนใจในเรื่องของการนำวัตถุมา
ประกอบสร้าง เพื่อนำเสนอถึงทัศนคติที่มีต่อความจริงของชีวิต โดยผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ทรายเป็นวัตถุ
หลักในการแทนความหมายภายในงาน โดยได้เริ่มจากการลงมือปฏิบัติเพื่อทดลองหาแนวคิด มุมมอง
ใหม่ ๆ จากวัสดุ ทำให้พบว่า เม็ดทรายแต่ละเม็ดนั้นมีขนาดรูปทรงที่แตกต่างกันออกไป บ้ างก็เป็น
เหลี่ยม บ้างก็มน โดยที่ในแต่ละด้านของทรายหนึ่งเม็ดก็มีความแตกต่างกัน แต่เนื่องด้วยเม็ดทรายที่มี
ขนาดเล็กมาก ทำให้สังเกตถึงข้อเท็จจริงนี้ได้ค่อนข้างยาก ผู้สร้างสรรค์จึงนำเม็ดทรายมาพิจารณาด้วย
การใช้แสงและเงา โดยกำหนดให้เม็ดทรายหนึ่งเม็ดวางอยู่ในจุดเดิ มไม่เคลื่อนที่ แต่ไปเคลื ่อนที่
แหล่งกำเนิดแสงแทน โดยเปลี่ยนมุมไปเรื่อย ๆ ทำให้พบว่า ในเม็ดทรายแค่เพียงเม็ดเล็ก ๆ นี้ เมื่อมอง
ในมุมที่แตกต่างกันออกไปเพียงน้อยนิด ก็ให้ผลการรับรู้ที่ต่างไปจากเดิม และเม็ดทรายเพียงเม็ดเล็ก ๆ 
นี้ก็สามารถที่จะทำให้นึกเชื่อมโยงไปถึงชีวิตได้ เช่นว่า การที่คนเรานั้นโดยมากมักจะตัดสินทุกอย่าง
จากเพียงสิ่งที่ตัวเองเห็น ซึ่งการเห็นในนี้ก็อาจไม่ถูกต้องและไม่จริงทั้งหมด ทำให้เกิดคำถามว่าเช่นนี้
แล้วความจริงที่ว่าจะจบได้ที่ตรงไหน ในเมื่อมีหลากหลายมุมมองให้เลือกที่จะเชื่อ 
 

 
 
 
ภาพที่ 38 แสดงภาพกายภาพของเม็ดทราย 
 ช่ือภาพ  ทรายเม็ดหนึ่ง 
 ขนาด  0.1x0.2x0.1 เซนติเมตร 
 ปี  2561 
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 ทั้งนี้เพ่ือค้นหาคำตอบถึงความจริง ผู้สร้างสรรค์จึงได้เก็บบันทึกเม็ดทรายด้วยตัวเม็ดทรายเอง 
นำมาร้อยเรียงลงไปบนกระดาษรายงานโดยใช้กาวเป็นตัวเชื่อมประสาน เพื่อต้องการที่จะดูถึงความ
แตกต่างของเม็ดทรายที่มีแหล่งที่มาจากที่เดียวกัน ผลที่ได้รับทำให้เห็นว่าทรายที่มาจากที่เดียวกันมี
ความต่างกันทั้งในเรื่องขนาด สี ชนิดเคมีประกอบภายใน  และรูปทรง ยิ่งนำมาเรียงให้เห็นทีละเม็ดยิ่ง
ทำให้เห็นได้ชัดเจนถึงข้อเท็จจริงนี้ 
 
 

   
               (ก)            (ข) 
 
ภาพที่ 39 แสดงภาพบันทึกเม็ดทราย 
 ช่ือภาพ  บันทึกเม็ดทราย 
 ขนาด  21x29.7 เซนติเมตร 
 เทคนิค  กาวและเม็ดทรายบนกระดาษ 
 ปี  2561 
 
 จากการบันทึกเม็ดทรายที่ว่ามา ก็ทำให้ผู้สร้างสรรค์ต้องการที่จะเห็นอีกมุมหนึ่งที่ต่างออกไป
ของเม็ดทรายที่เรียงตัวอยู่จึงนำไปส่องไฟโดยกำหนดให้แสงเข้าจากทิศทางเดียว ทำให้เห็นถึงอีก
ข้อเท็จจริงหนึ่งว่า เม็ดทรายที่ดูใหญ่ในตอนแรกนั้น เมื่อกระทบแสงจนเกิดเงาแล้ว ก็ไม่ได้ใหญ่กว่าเม็ด
ทรายเม็ดเล็ก ๆ ซึ่งการที่ผู้สร้างสรรค์คิดเช่นนี้นั้น ก็เนื่องมาจากการพิจารณาจากเงาที่ทอดตัวมา จะ
เห็นได้ว่าทรายที่มองว่าดูเล็กในตอนแรกนั้นกลับทอดแสงได้ยาวกว่าเม็ดใหญ่ เป็นเพราะทรายเม็ดเล็ก
มีอีกมุมหนึ่งที่สูงตั้งฉากกับพื้นกระดาษมากกว่าเม็ดใหญ่ ทำให้เมื่อต้องแสงแล้ว จึงทอดแสงได้ยาวกว่า 
เช่นเดียวกับชีวิตของคนเราอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าความจริงนั้นเราไม่สามารถที่จะตัดสินว่าสิ่งไหนดีไม่
ดี หรือถูกผิด จากการรับรู้ในแง่มุมเดียว ถึงอย่างไรก็ดีนี่เป็นเพียงการเปรียบเทียบระหว่างเม็ดทราย
และชีวิตถึงความเป็นจริงในเชิงกายภาพของวัตถุกับมุมมองของผู้สร้างสรรค์เท่านั้น ซึ่งไม่สามารถ
ครอบคลุมความหมายและตอบคำถามของคำว่าความจริงของชีวิตทั้งหมดได้ 
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 ในขณะเดียวกันสิ่งที่ปรากฎให้เห็นเมื่อผลงานสำเร็จแล้วนั้น ก็จะ เห็นเพียงเม็ดทรายที่ถูก
จัดเรียงแบบซ้ำ ๆ กันไปในระนาบแนวนอนของกระดาษ อาจเป็นเหตุให้ผู้ชมผลงานไม่สามารถเข้าใจ
ไปถึงความหมายที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการจะสื่อได้ ดังนั้นคำอธิบายถึงแนวความคิด และวิธีการของ
ผลงานจึงเข้ามามีบทบาทต่อการรับชมผลงาน ผู้สร้างสรรค์จึงตั้งข้อสังเกตว่า เราจะต้องหาคำจำกัด
ความให้กับสิ่ง ๆ หนึ่งเพ่ือมาอธิบายความหมายของสิ่งนั้น แล้วอะไรที่จะเป็นตัวชี้ชัดได้มากที่สุดว่านั่น
คือสิ่งที่เป็นจริง ไม่ใช่เพียงการสมมติและคิดไปเองของผู้ใดผู้หนึ่ง อีกทั้งการสร้างคำจำกัดความใน
บางครั้งอาจเป็นการตีกรอบนิยามของความเป็นจริงจนปิดกั้นการรับรู้และทำความเข้าใจในแบบ
เฉพาะตน 
 จากการศึกษาและทำความเข้าใจในวัสดุอย่างเม็ดทรายดังที่กล่าวไปข้างต้นนี้ จึงเกิดเป็น
ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้นำทรายมาเป็นวัสดุหลักในผลงาน โดยนำมาประกอบสร้างเข้ากับวัสดุต่าง ๆ 
ผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์จึงค่อนข้างจะมีความหลากหลายในรูปแบบของการนำเสนอ ดังจะ
ปรากฎในผลงานต่อไปนี้ 
 

1.1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 40 แสดงภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
 ช่ือภาพ  “เมื่อมองอีกมุม” 
 ขนาด  60x80 เซนติเมตร 
 เทคนิค  เม็ดทรายบนแผ่นไม ้
 ปี  2561 
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 ผลงานชิ้นนี้เมื่อมองในคราแรกนั้นไม่ได้ปรากฏสิ่งใดไปมากกว่าเม็ดทรายที่ถูกนำมาจัดเรียง
อย่างพยายามให้เป็นแถวไปตามแนวนอนของงาน โดยมีพื้นรองรับเป็นแผ่นไม้สีน้ำตาลอ่อนที่มพืี้นผิว
เรียบ ช่วยขับให้เม็ดทรายนูนเด่นออกมา ซึ่งเม็ดทรายที่นำมาวางนั้นมีขนาดเล็กใหญ่และรูป ร่างที่
แตกต่างกันออกไป รวมถึงสีสันของทรายที่นำมาใช้ก็มีทั้งสีขาว สีน้ำตาลเข้ม สีน้ำตาลอ่อน สีน้ำตาล
อมเทา ไปจนถึงสีดำ  ทั้งนี้ตัวผลงานก็ได้มีการถูกจัดและกำหนดทิศทางของแสงให้ทอดตัวจากด้านบน
ของผลงาน เมื่อแสงกระทบเม็ดทรายก็ก่อให้เกิดเงาที่ทอดตัวยาวออกมาจากทรายแต่ละเม็ด โดยที่เงา
แต่ละสายก็จะสั้นยาวแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับกายภาพของทรายเม็ดนั้น ๆ 
 ภายในภาพประกอบไปด้วยเส้นตรงแนวตั้ง และเส้นตรงแนวนอนอย่างเห็นได้ชัด สังเกตได้
จากการจัดวางเม็ดทรายในระยะห่างที่ค่อนข้างสม่ำเสมอเรียงตัวเป็นเส้นตรงในแนวนอนขนานไปกับ
ภาพ และยังสามารถเห็นเงาที่ทอดตัวจากทรายแต่ละเม็ดในลักษณะเส้นตรงแนวตั้งจากเม็ดทรายที่อยู่
ในระยะกึ่งกลางของภาพ ส่วนเม็ดทรายที่อยู่ด้านข้างของภาพทั้งสองข้างนั้น เงาที่เกิดก็จะทอดตัวเป็น
เส้นตรงแนวเฉียงออกจากจุดกึ่งกลางเล็กน้อยล้อไปกับการทอดตัวของแสงที่วิ่งเป็นเส้นตรงออกจาก
จุดกำเนิดแสงในทุกทิศทางเสมือนเส้นรัศมี ทั้งนี้ด้วยตัวผลงานนั้นไม่ได้มีการปรุงแต่งสีสันใดเข้าไป
เพิ่มเติมทำให้ภาพรวมของผลงานปรากฏเป็นสีน้ำตาลเสียส่วนใหญ่  จะมีเข้มสว่างแตกต่างกันไปบ้าง
ตามแต่ความใกล้ไกลจากจุดกำเนิดแสง ส่วนในด้านพื้นผิวของผลงานนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นเพียงแผ่นไม้
ราบเรียบเท่านั้น แต่ด้วยความเรียบนี้ก็ช่วยขับเน้นให้เม็ดทรายนูนเด่นขึ้นมา และยังส่งให้เกิดระนาบที่
แตกต่างกันระหว่างทั้งสองวัสดุ 
 ตัวผลงานได้แสดงให้เห็นถึงการจัดเรียงเม็ดทรายในระนาบแนวนอน โดยให้มีระยะห่างของ
แต่ละเม็ดที่ใกล้เคียงกัน และยังกำหนดให้ระยะห่างของแต่ละแถวนั้นเท่ากันทำให้องค์ประกอบของ
ภาพมีความสมดุลไม่ได้กระจุกเม็ดทรายไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งมากเกินไปนัก  

ในภาพจะเห็นได้ว่าทรายแต่ละเม็ดนั้นเมื่อจัดเรียงลงบนแผ่นไม้ที่มีสีน้ำตาลอ่อนทำให้เม็ดทรายที่
โดยรวมแล้วก็มีสีใกล้เคียงกันไม่ได้ดูโดดเด่นมากนัก อีกท้ังเม็ดทรายหลาย ๆ เม็ดก็เล็กมากจนแทบจะ
กลืนไปกับพื้นไม้ แต่เมื่อประกอบเข้ากับการจัดแสงที่ส่งให้เกิดเงาช่วยขับเน้นให้เห็นถึงการมีอยู่ของ
เม็ดทรายได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยความเข้มของเงาที่ทอดยาวออกมา  
 งานได้มีการจัดให้ได้รับแสงจากทิศทางเดียวกันนั่นคือด้านบนทำให้เม็ดทรายทุกเม็ดเกิดการ
ทอดเงาเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเอกภาพ อีกท้ังสีที่ปรากฎในงานโดยมากก็ใกล้เคียงกัน
ไม่ได้มีสีที่แตกต่างกันออกไปมากนัก 
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1.2 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
 

 
 
 
ภาพที่ 41 แสดงภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดที่ 2 
 ช่ือภาพ  “มองอีกมุม” 
 ขนาด  100x100 (3 แผ่น) เซนติเมตร 
 เทคนิค  เม็ดทรายและเอ็นบนแผ่นอะครลิกิใส 
 ปี  2562 
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 ผลงานชุดที่ 2 นี้ เป็นการคิดต่อยอดจากผลงานชุดที่ 1 ทั้งในแง่ของรูปแบบและเนื้อหา โดย
ตัวผลงานนั้นประกอบไปด้วยแผ่นอะคริลิกใส ขนาด 100x100 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น โดยแต่ละ
แผ่นจะประกอบไปด้วยเม็ดทรายที่สามารถมองได้ทั้งสองฝั่ง ยึดโยงกันด้วยเอ็นใสที่ทำเป็นแป้นเพ่ือยึด
เม็ดทรายไว้ ติดตั้งด้วยวิธีการแขวนลอยตัว ให้เส้นทแยงของแผ่นอะคริลิกตั้งฉากขึ้น และยึดแขวนแค่
จากมุมเดียวเท่านั ้น ทั ้งนี ้ก็เพื ่อที ่จะให้ตัวผลงานสามารถหมุนได้อย่างอิสระตามแรงส่งจากลม
ธรรมชาติ  
 ภายในผลงานแต่ละชิ้นดูมีความพยายามที่จะให้เม็ดทรายเรียงตัวในระยะห่างที่เท่า ๆ กัน แต่
เนื่องด้วยขนาดของเม็ดทรายแต่ละเม็ด และความยาวของเอ็นที่ไม่เท่ากัน ทำให้เม็ดทรายทิ้งตัวลงตาม
แรงโน้มถ่วง อีกทั้งการที่แผ่นอะคริลิกที่เป็นแบบใส ทำให้สามารถมองเห็นเม็ดทรายทะลุเชื่อมโยงถึง
กันได้ทั้งสองฝั่งในคราเดียว 
 จากภาพรวมของผลงานตลอดกระทั่งวิธีการติดตั้งนั้น ผู้สร้างสรรค์มีความต้องการที่จะแสดง
ให้เห็นถึงมุมมองในการมองชีวิต หรือสรรพสิ่ง ว่าเมื่อมีสิ่งหนึ่งก็ต้องมีอีกสิ่งหนึ่ง มีฝั่งหนึ่งก็ต้องมีอีกฝั่ง
หนึ่ง สอดคล้องกันไป และด้วยตัวผลงานที่ประกอบขึ้นจากเม็ดทรายเม็ดเล็ก ๆ นั้น ผู้ชมจึงมีความ
จำเป็นที่จะต้องเข้าไปพิจารณาใกล้ ๆ แต่ในขณะเดียวกันนั้น ตัวผลงานก็จะหมุนอย่างอิสระไปด้วย 
เปรียบเหมือนการที่เราจะต้องแบ่งรับแบ่งสู้ และทำความเข้าใจถึงสิ่งต่าง ๆ โดยไม่ได้เอาตนเองเป็นที่
ตั้งแต่เพียงอย่างเดียว ในบางเรื่อง เราอาจจะต้องถอยเพื่อดูภาพรวม ในบางครั้งต้องเข้าไปทำความ
เข้าใจถึงรายละเอียด และพิจารณาสิ่งนั้นอย่างรอบด้าน เราถึงจะสามารถเข้าใจสิ่งนั้นได้ดียิ่งข้ึน 
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1.3 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
 

 

 
 
 
ภาพที่ 42 แสดงภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดที่ 3 
 ช่ือภาพ  - 
 ขนาด  45x45 เซนติเมตร 
 เทคนิค  เม็ดทรายและทรายบนแผ่นอะครลิิกใส 
 ปี  2562 
 
 จากผลงานชุดที่ 2 ในระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานที่จะต้องมีการกรองทรายเพื่อหาเม็ด
ทรายที่มีขนาดพอดีในการจะนำมาประกอบเข้ากับเอ็นใสได้ ด้วยวิธีการนำทรายมาผ่านการร่อน ทำให้
ผู้สร้างสรรค์เห็นว่าในขณะที่ร่อนทรายอยู่นั้น ทรายเม็ดที่เล็กกว่าจะไหลลงตามร่องไปอยู่ด้านล่าง ดัน
ทรายเม็ดใหญ่ให้ขึ้นมาด้านบน จึงได้หยิบยกสิ่งนี้ขึ้นมาขบคิด สอดคล้องไปกับสภาพความเป็นสังคม
ปัจจุบัน ว่าหากเราเทียบเม็ดทรายเหล่านี้เป็นมนุษย์แล้วนั้น ความต่างกันเพียงเล็กน้อยของกายภาพ
ของเราเอง ก็อาจเป็นความแปลกแยกในหมู่สังคมที่มักจัดประเภทและแบ่งชนชั้นกัน โดยอาจลืมไปว่า
ในท้ายที่สุด หากพิจารณาชำแหละลึกดูแล้วเราทุกคนก็ล้วนเหมือนกันทั้งสิ้น 
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1.4 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 
 

   

   
 
 
ภาพที่ 43 แสดงภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดที่ 4 
 ช่ือภาพ  - 
 ขนาด  12x18x25 เซนติเมตร 
 เทคนิค  เม็ดทรายบนก้อนหิน 
 ปี  2562 
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1.5 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5 
 
 

   

   

 
ภาพที่ 44 แสดงภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดที่ 5 
 ช่ือภาพ  - 
 ขนาด  ผันแปรตามพื้นท่ี 
 เทคนิค  เม็ดทรายบนก้อนหิน 
 ปี  2562 
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1.6 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 6 
 

 
 
ภาพที่ 45 แสดงภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดที่ 6 
 ช่ือภาพ  “Yoctosecond” 
 ขนาด  30x20 เซนติเมตร 
 เทคนิค  เม็ดทรายบนทราย 
 ปี  2562 
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1.7 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 7 
 

 

 
 

ภาพที่ 46 แสดงภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดที่ 7 
 ช่ือภาพ  - 
 ขนาด  เส้นผา่นศูนย์กลาง 120 เซนติเมตร 
 เทคนิค  ปากกา, ทรายและดินสอพองบนแผ่นไม ้
 ปี  2562 
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1.8 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 8 
 

 
 
ภาพที่ 47 แสดงภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดที่ 8 
 ช่ือภาพ  “Caption” 
 ขนาด  15x8 เซนติเมตร 
 เทคนิค  เรียงทรายบนคำบรรยายใตภ้าพ 
 ปี  2562 
 
 ผลงานชุดที่ 8 เกิดจากการต่อยอดของการนำเม็ดทรายมาประกอบสร้างและแสวงหารูปแบบ
ใหม่ ๆ ในการนำเสนอโดยยังคงยึดในเรื่องของการพูดถึงความจริง ริเริ่มมาจากการที่ผู้สร้างสรรค์ไม่
ต้องการที่จะให้คำอธิบายต่อผลงานสร้างสรรค์ของตนเอง เนื่องจากมองว่า ความจริงทุกคนสามารถ
แสวงหาได้ด้วยตนเอง และในอีกทาง ผู้สร้างสรรค์อยากให้ผู้มองงานตีความจากมุมมองของแต่ละ
บุคคล ไม่ได้เจาะจงว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นเป็นอะไร สิ่งเหล่านั้นจะเป็นอะไรก็ให้เกิดแต่ประสบการณ์การรับรู้
เฉพาะตนไป 
 กายภาพของผลงานจึงปรากฏในรูปแบบของแผ่นป้ายขนาดเล็กที ่มีไว้ติดเป็นคำอธิบาย
ผลงาน โดยจะเห็นว่ามีข้อความที่เป็นตัวพิมพ์ในส่วนที่เป็นรายละเอียดหรือหัวข้อที่สามารถอธิบายได้
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อย่างประจักษ์ และมีเม็ดทรายที่นำมาเรียงเป็นจุดต่อ ๆ กันไปในส่วนของชื่อผลงานและคำอธิบาย
ผลงาน แต่ทั้งนี้ในการเรียงตัวของเม็ดทรายก็เป็นเพียงการเรียงแถวต่อกันไปเท่านั้น ไม่สามารถที่จะ
อ่านเป็นภาษาใดได้  
 

1.9 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 9 
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ภาพที่ 48 แสดงภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดที่ 9 
 ช่ือภาพ  - 
 ขนาด  100x100x150 เซนติเมตร 
 เทคนิค  หิน และเม็ดทรายบนคำบรรยาย 
 ปี  2562 
 

1.10 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 10 
 ผลงานชุดที่ 10 เกิดจากความคิดต่อยอดทั้งในด้านรูปแบบและแนวความคิดจากผลงานชุดที่  
8 และชุดที่ 9 ที่เป็นเพียงการเรียงทรายเป็นจุดต่อกัน โดยยังไม่ได้กำหนดว่าจะต้องสื่อความหมายใด 
แต่ในผลงานชุดนี้การเรียงเม็ดทรายได้กระทำอย่างมีแบบแผนมากขึ้นด้วยการนำบทความที่อธิบายถึง
การสร้างสรรค์ที่ว่าด้วยเรื่องความจริงชองชีวิตผ่านเม็ดทราย มาแปลเป็นรหัสมอส เพื่อที่จะเป็นการ
เปลี่ยนรูปของบทความให้เหลือแค่ความเป็นจริงอย่างที่ต้องการนำเสนอ นั่นคือชีวิตกับเม็ดทราย แต่ก็
ยังเจตนาให้มีข้อความ ที่อธิบายถึงข้อเท็จจริงซ่อนอยู่ 
 

 
 

ภาพที่ 49 แสดงภาพรหสัมอสอักษรไทย 
 ที่มา  http://www.thaicpf.com/webboard/index.php?topic=1552.0 
 
 ซ่ึงเดิมทีการเขียนรหสัมอสมีเพียงเส้นและจุด ประต่อกันเปน็หน่ึงตัวอักษร แต่ด้วยเม็ดทรายท่ี
ผู้สร้างสรรค์นำมาใช้นั้นไม่สามารถแยกชัดถึงความเป็นเส้นและจุดได้ ผู้สร้างสรรค์จึงปรับรูปแบบของ
รหัสมอสโดยอ้างจากเดิมที่เส้น ( _ ) จะอยู่ด้านบน และจุด ( . ) จะอยู่ด้านล่างดังเดิม เพียงแต่ใช้เม็ด
ทรายมาแทนทั้งจุดและเส้นด้วยการวางในตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งนี้ยังได้กำหนดให้ขนาดของผลงานมี
ขนาด 21x29.7 ซม. นั่นคือค่ากระดาษมาตรฐานในการตีพิมพ์บทความ เอกสารต่าง ๆ  รวมไปถึง

 

http://www.thaicpf.com/webboard/index.php?topic=1552.0
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กำหนดให้ระยะขอบของการเรียงอักษรเม็ดทรายนี้ให้อยู่ในกรอบที่ทุกด้านมีระยะ 2.54 ซม. เพื่อให้
ผลงานคงรูปแบบของการเขียนบทความให้ได้มากท่ีสุด 
 
 

       
 

       
 
 
ภาพที่ 50 แสดงภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธชุ์ดที ่10 
 ช่ือภาพ  “บทความเม็ดทราย” 
 ขนาด  21x29.7 เซนติเมตร ต่อหน่ึงช้ิน 
 เทคนิค  กาวและเม็ดทรายบนกระดาษ 
 ปี  2562 
 
 ถึงอย่างไรก็ดีภาพที่ปรากฏภายในผลงานชุดนี้นั้นก็จะเห็นเพียงเม็ดทรายที่เรียงตัวกันอย่างมี
แบบแผน ซึ่งไม่ได้อธิบายว่ารูปภาพนี้จะสื่อสารอะไร แต่ตัวผลงานนั้นสื่อให้เห็นถึงกระบวนการที่ผู้
สร้างสรรค์ได้กระทำเพื่อพยายามที่จะพูดถึงความจริงในแง่ของการมีอยู่ เนื่องจากผู้ สร้างสรรค์ได้
ค้นพบว่าความจริงนั้น คือสิ่งที่สามารถรับรู้ได้ ทั้งด้วยตาเห็นและไม่เห็น แต่มีอยู่จริง เช่น ร่างกายเรา 
เม็ดทราย ล้วนมีอยู่จริงในปัจจุบันขณะ และคงอยู่ในสถานะของความเป็นสสารเช่นกัน นี่จึงชี้ให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงของชีวิตกับเม็ดทราย 
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1.11 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 11 

 

 
 
ภาพที่ 51 แสดงภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธชุ์ดที ่11 
 ช่ือภาพ  “เพียงแค่เม็ดทราย” 
 ขนาด  40.5x61x83.5 เซนติเมตร  
 เทคนิค  เรียงเมด็ทรายผ่านแสงไฟ 
 ปี  2562 
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1.12 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 12 
 
 

 

 

 
 
 
ภาพที่ 52 แสดงภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธชุ์ดที ่12 
 ช่ือภาพ  “Interpretation” 
 ขนาด  29.7x21 (11 แผ่น) เซนติเมตร 
 เทคนิค  เรียงเมด็ทรายบนเยื่อกระดาษ 
 ปี  2562 
                 



  57 

 จากการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้ทดลองและแก้ไขพัฒนามานั้น ผู้สร้างสรรค์ต้องการให้ผลงานมี
การใช้วัสดุธรรมชาติให้ได้มากที่สุด และใช้เพียงวัสดุที่จำเป็นหรือมีความหมายที่สามารถอธิบาย
เชื่อมโยงได้เท่านั้น ในผลงานชุดที่ 12 ผู้สร้างสรรค์จึงได้สนใจที่จะทำกระดาษเอง โดยได้นำเอกสาร
สิ่งพิมพ์ที่ตีพิมพ์ถึงผลงานศิลปะหรือข้อมูลของหิน ทราย มาย่อยและประกอบเป็นกระดาษขึ้นมาใหม่
ในขนาดท่ีเท่าเดิม โดยได้เพ่ิมการเรียงเม็ดทรายลงไป อันเป็นวิธีการที่สืบเนื่องมาจากผลงงานชุดที่ 10 
และ 11 ซึ่งเนื้อหาที่นำมาถอดอักษรและเรียงลงไปนั้นก็เป็นบทความที่ผู้สร้างสรรค์ได้เขียนถึงผลงาน
สร้างสรรค์ของตนเองอีกที  
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2. วิเคราะห์การพัฒนาและการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 

2.1 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
 
                      

  

 
 

 
ภาพที่ 53 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 
 ช่ือภาพ  “Truth to truth” 
 ขนาด  21 x 29.7 (302 แผ่น) เซนติเมตร 
 เทคนิค  เยื่อกระดาษ, ผงหิน, ทราย 
 ปี  2563 
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 ผลงาน “Truth To Truth” เป็นผลงานที่พูดถึงวัฏจักรของชุดข้อมูล ซึ่งมีการกลายสภาพ
และย้อนกลับไปสู่จุดเดิมเพื่อทำการเริ่มต้นกระจายข้อมูลนั้นต่อไปอีกครั้งหนึ่ง ดั่งชื่อผลงาน Truth ซึ่ง
แปลว่าความจริง เปรียบเสมือนชุดข้อมูลที่เคยเกิดขึ้น เมื่อผ่านระยะเวลาความจริงนั้นมักถูกล้มล้าง
ด้วยชุดความจริงใหม่ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก แต่ท้ายที่สุดชุดข้อมูลนั้นยังคงเป็นสิ่งที่มันถูกหยิบยกมา
อ้างอิงและพูดถึง ดั่งเช่นคำว่า To Truth คือการกลายสภาพจากความจริงหนึ่งไปสู่อีกชุดความจรงิที่
ยังคงเหลือก้อนข้อมูลในอดีตปะปนกันไป ส่งผลให้เวลาเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของผลงานชิ้นนี้ 
เพราะเวลาเป็นตัวเผยให้เห็นถึงกระบวนการของผลงาน เมื่อไร้ซึ่งเวลา การแปรสภาพก็จะไม่เกิดขึ้น  
 ผลงานประกอบไปด้วยประติมากรรมที่เกิดจากการเรียงตัวของกระดาษ จะเห็นได้ว่าสีของ
กระดาษมีการไล่น้ำหนัก โดยขั้นตอนการทำงานของผลงานชิ้นนี้เริ่มต้นจากการนำผงหินมาละลายน้ำ
ในภาชนะ หลังจากนั้นจึงค่อย ๆ ใส่เยื่อกระดาษลงไปเรื่อย ๆ แต่ละครั้งที่ยกเยื่อกระดาษออกจาก
ภาชนะ ตะกอนของผงหินจะติดมา ทำให้เยื่อกระดาษแต่ละแผ่นมีค่าน้ำหนักแตกต่างกันตามความ
หนาแน่นของมวลตะกอนที่เหลืออยู่ในภาชนะ เมื่อเสร็จสิ้นจึงนำกระดาษทุกแผ่นมาเรียงต่อกัน การ
ติดตั้งบนแท่นประติมากรรม เพ่ือให้คนดูสามารถสังเกตผลงานได้รอบด้าน ซึ่งวิธีการติดตั้งดังกล่าวจะ
สร้างความฉงนให้กับคนดูว่ากระดาษได้กลายสภาพจากสีขาวไปสู่สีน้ำตาลหรือจากสีน้ำตาลสู่สีขาว ยิ่ง
เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงการเลือกเชื่อชุดข้อมูลผ่านภาพที่ เห็น แต่ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็
ตาม ต่างมาจากชุดความจริงทั้งคู่ ลักษณะของผลงานที่มีการค่อย ๆ กลายสภาพนั้นอาจทำให้เห็น
ความแตกต่างกันชัดเจนของกระดาษทั้งสองฝั่ง แต่กระดาษเหล่านั้นถูกเชื่อมด้วยจำนวนกระดาษที่คั่น
อยู่ระหว่างทั้งสองฝั่ง เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าผู้ชมจะเลือกชุดความรู้แบบใดแต่ท้ายที่สุดแล้ว
ข้อมูลเหล่านั้นจะทับซ้อนและเก่ียวโยงกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง  
 เยื่อกระดาษที่นำมาใช้ในผลงาน เกิดจากการรวบรวมกระดาษรีไซเคิลที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
นิยามความหมายทางศิลปะหรือเรื ่องราวในโลกศิลปะ เป็นแนวคิดที่เกี ่ยวโยงกับผลงานชุดก่อน
วิทยานิพนธ์ นั่นคือการตั้งคำถามถึงกฎเกณฑ์ของความเป็นศิลปะ การสรรหาคำอธิบาย หรือการ
พยายามคั้นเอาสัญญะทางภาษามาตีกรอบผลงานอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความยุ่งเหยิง และใน
บางครั้งถึงขั้นเกิดการต่อต้านผลงานที่ไม่ถูกอธิบาย และนี่ จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อในชุด
ข้อมูลรูปแบบหนึ่งมากเกินไป เพราะในความเป็นจริงแล้ว วิธีในการสร้างสรรค์และนำเสนอผลงานมี
หลากหลายรูปแบบ แต่ในขณะเดียวกัน ตัวผลงานถูกสร้างขึ้นมาด้วยกระบวนการที่ซับซ้อนและเป็น
ขั้นเป็นตอน อีกทั้งในแต่ละองค์ประกอบของผลงานยังสามารถตีความได้หลากหลาย ความย้อนแย้ง
นี่เองได้แสดงให้เห็นถึงวัฏจักรของชุดข้อมูล 
 จากภาพจะเห็นได้ว่าตรงผนัง ได้มีการการนำเอาผ้าที่ปรากฏลวดลาย ซึ่งเป็นความบังเอิญ
จากขั้นตอนการทำงาน ได้เป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงการเกิดชุดข้อมูลใหม่ผ่านการถกเถียงหรือประกอบ
สร้าง โดยมีที่มาจากจุดเริ่มต้นเดียวกัน ผลงานชิ้นนี้ไม่เพียงแค่อธิบายแนวคิดของวิทยานิพนธ์  แต่ยัง
สามารถแสดงให้เห็นถึงปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่สอดคล้องกับแนวคิดของผลงานอีกด้วย 
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2.2 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
 
 

 

   

   

     

ภาพที่ 54 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 
 ช่ือภาพ  “23.5 Degrees” 
 ขนาด  เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 เซนติเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 เซนติเมตร (6 แผ่น) 
 เทคนิค  ผงหิน, เม็ดทราย, ดินสอพอง 
 ปี  2563 
 
 ผลงานชื่อ “23.5 degree” จากภาพระนาบวงกลมทำขึ้นมาจากไม้ ส่วนวงกลมขนาดเล็กทำ
ขึ้นมาจากกระดาษ จะเห็นได้ว่าพื้นที่ของวงกลมปรากฏเส้นที่เกิดจากการนำหินมาเรียนต่อกัน การ
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เรียงต่อกันของของหินต่างชนิดกันนี้ก่อทำให้เกิดสีที่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นถึงภาพของชั้นหินที่ถูก
ทับถมตามเวลา  
 23.5 degree เป็นข้อมูลที่กล่าวถึงการเอียงของแกนโลกในปัจจุบัน ซึ่งแกนโลกจะเปลี่ยนใน
ทุก ๆ 40,000 ปีโดยประมาณ อาจเป็น 22.1 หรือ 24.5 ซึ่งจะส่งผลให้ฤดูกาลมีความเปลี่ยนแปลง 
เช่น เมื่อเข้าหน้าร้อนอากาศจะร้อนขึ้น และเมื่อเข้าหน้าหนาว อากาศจะหนาวมากกว่าปกติ12 จาก
ข้อมูลได้นำไปสู่คำถามในนิยามความหมายของความตรง เราเป็นมนุษย์ที่ยืนอยู่บนระนาบของพ้ืน
อาคารสถาปัตยกรรมที่มีการคำนวณทางคณิตศาสตร์เพ่ือให้ระนาบที่เรายืนอยู่ตรง แต่ในเมื่อแกนของ
โลกเอียง แล้วอะไรคือความตรง และอะไรคือความเอียง คำนิยามที่ถูกสร้างโดยมนุษย์นั้นมักมีมนษุย์
เป็นศูนย์กลางในการหามาตรวัด รวมถึงการหาความจริงของสิ่งต่าง ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน  
 รูปทรงกลมของภาพ เปรียบเสมือนรูปทรงของโลก หิน ดิน ทราย ที่ทับถมกันเป็นชุดข้อมูล
ของประวัติศาสตร์ที่ทับถมกันไปตามกาลเวลา ทั้งยังเป็นการพิสูจน์ถึงอดีต ชั้นหินแต่ละชั้นสามารถใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาอายุของมันได้  การสร้างเส้นแนวนอนในผลงานล้อไปกับชุด
ความคิดที่ขัดแย้งกันของอดีตและปัจจุบัน ในอดีตคนเคยมีความเชื่อว่าโลกแบน ในขณะที่คนกลุ่มหนึ่ง
มีความเชื่อว่าโลกกลม ความขัดแย้งกันนี้เองแสดงให้เห็นถึงการคงอยู่ของชุดข้อมูลที่ไม่ได้หายไปไหน 
เพียงแค่มันถูกทับถมไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลก และวันหนึ่งชุดความคิดเหล่านั้ นจะถูกนำมา
หยิบยก และพูดถึงอีกครั้ง  
 

 
ภาพที่ 55 แสดงการเรยีงเม็ดทรายภายในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 
 

 ภายในผลงานยังมีรหัสมอสบันทึกไว้บนเส้นขอบของผลงาน เป็นการพูดถึงการซ่อนสัญญะที่
ปะปนไปกับสรรพสิ่ง มนุษย์พยายามค้นหาความลับของจักรวาลและสิ่งที่ยังไม่รู้อยู่ตลอดเวลา แต่สิ่งที่
พิสูจน์ไม่ได้ กลับกลายเป็นเรื่องตลกที่ถูกปัดทิ้งไปเป็นชุดข้อมูลที่ไร้ซึ่งประโยชน์ รายละเอียดของ

 
12 Nasa Earth Observatory, Obliquity (change in axial tilt), เข้าถึงเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2563, เข้าถึงได้
จาก https://earthobservatory.nasa.gov/features/Milankovitch/milankovitch_2.php 
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ผลงานในส่วนนี้ จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ตอกย้ำถึงประเด็นของผลงานนั่นคือความจริงไม่จริงของ
มาตรวัดที่มนุษย์สร้างข้ึน 

 

2.3 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
 

 

 
ภาพที่ 56 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 
 ช่ือภาพ  - 
 ขนาด  ผันแปรตามพื้นที ่
 เทคนิค  ผงหิน, เม็ดทราย, ดินสอพอง 
 ปี  2563 
 
 ผลงานชิ้นนี้เป็นภาพแทนของสองกระบวนการ ประการแรกคือการกลายสภาพของสรรพสิ่ง
จากหนึ่งและแตกตัวย่อยสลาย จนกลับกลายมาเป็นหนึ่งอีกครั้ง เหมือนกับการที่ก้อนหินถูกกัดกร่อน
จนกลายเป็นเม็ดทราย และเมื ่อเม็ดทรายเหล่านั ้นถูกทับถมกันก็จะกลับมาเป็นก้อนหินอีกครั้ง 
ประการที่สองคือการบีบอัด จากภาพจะเห็นได้ว่าส่วนกลางของผลงานประติมากรรมเป็นชั้นที่กำลัง
ถูกบีบอัดด้วยสิ่งที่แข็งและมีน้ำหนัก และการบีบอัดนั้นจะผสานให้สรรพสิ่งเป็นหนึ่งเดียวกันได้อีกครั้ง 
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สังเกตได้ว่าหินทั้งสองชิ้นที่ถูกวัสดุตรงกลางกั้นไว้เคยเป็นหินชิ้นเดียวกัน แต่มันถูกแยกและชำแหละ 
ซึ่งภาพแทนของสองกระบวนการที่กล่าวไปข้างต้นต่างมีจุดเชื่อมโยงกันคือความเป็นวัฏจักร เพราะทั้ง
สองกระบวนการต่างเกิดขึ้นโดยพื้นฐานความจริงผ่านการแปรสภาพที่มีเวลาเป็นตัวขับเคลื่อน ใน
ท้ายที่สุดก็จะวนกลับมาเป็นสภาพเดิม มันเป็นสิ่งที่วกไปวนมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยรวมแล้วผลงานชิ้นนี้
เป็นผลงานที่สร้างขึ้นมาเพื่อมองหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ต่อรูปแบบการนำเสนอผลงาน และศึกษา
เพื่อพัฒนาวิธีในการประกอบสร้างรูปทรงทางศิลปะโดยใช้หินเป็นส่วนประกอบสำคัญ แต่ยังคงมีแกน
เรื่องสอดคล้องกับผลงานชิ้นอื่น ๆ  
 

2.4 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 
 

 
  
ภาพที่ 57 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 
 ช่ือภาพ  - 
 ขนาด  ผันแปรตามพื้นที ่
 เทคนิค  เยื่อกระดาษ, ผงหิน 
 ปี  2563  
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 ผลงานชิ้นนี้สร้างขึ้นจากความต้องการที่จะนำแกนเรื่องของมุมมองที่มีต่อความจริงหรือชุด
ข้อมูลต่าง ๆ มาทดลองสร้างสรรค์ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากช่องลมของตัวสถาปัตยกรรมที่มี
ลักษณะของการกรอง หรือบดบังทัศนียภาพจากภายนอกและภายใน สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความคิดที่
ถูกคดักรองจากก้อนข้อมูลทั้งหมด ซึ่งการกรองข้อมูลเหล่านี้ เป็นการบังคับให้มนุษย์เลือกเชื่อจากสิ่งที่
ถูกยืนยันหรือคัดกรองมาแล้วเท่านั้น ซึ่งการถูกคัดกรองเป็นการบังคับให้มนุษย์เชื่อในชุดข้อมูลนั้น
แบบอ้อม ๆ  
 วิธีการสร้างผลงานชิ้นนี้เกิดจากการนำกระดาษมาปั่นและย้อมสี เพื่อสร้างกระดาษที่มีพื้นผิว
ใหม่ ซึ่งจะมีการย้อมสีในกระบวนการปั่นของกระดาษด้วย ทั้งยังมีการเจาะรูตรงกลางเป็นสี่เหลี่ยม 
หลังจากนั ้นจึงนำส่วนเล็ก ๆ มาเรียงต่อกันให้เป็นแผ่นใหญ่ ลักษณะดังกล่าวยังเปรียบได้กับ
กระบวนการสร้างของเซลล์ที่เริ่มต้นจากส่วนเล็กและขยายไปสู่ส่วนใหญ่ ทั้งนี้ผลงานชิ้นนี้ยังคงมีส่วน
ที่ต้องปรับปรุงทั้งในแง่ของสัญญะที่ต้องการนำเสนอ หรือเนื้อหาที่อาจไม่เกี่ยวเนื่องกัน แต่การสร้าง
ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ได้สร้างทิศทางใหม่ ๆ ให้กับแนวคิดกับผลงานในอนาคตได้ 
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2.5 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 58 แสดงภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 5 
 ช่ือภาพ  “ตรงท่ีเอียง” 
 ขนาด  ผันแปรตามพื้นที ่
 เทคนิค  ไม้, แก้ว, น้ำ, เยื่อไม้ 
 ปี  2563  
  
  ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 5 “ตรงที่เอียง” เป็นการต่อยอดความคิดมาจากผลงานวิทยานพินธ์
ชุดที่ 2 ที่มีชื่อว่า “23.5 degree” โดยมีการสร้างผลงานที่แสดงให้เห็นระนาบของผิวน้ำที่เท่ากัน
ถึงแม้องศาของภาชนะจะแตกต่างกัน หมายความว่า ไม่ว่าตัวระนาบของพื้นสถาปัตยกรรมหรือ
แม้กระท่ังตัวฐานประติมากรรมจะเอียง ระนาบของน้ำจะยังคงอิงตามแรงโน้มถ่วงของโลก แต่สิ่งที่เรา
ไม่สามารถรู้ได้คือ ในเมื่อแกนของโลกเอียง ระนาบของน้ำนั้นจะเอียงตามโลก หรือระนาบของน้ำจะ
อิงตามกฎอ่ืนที่ไม่ได้มีโลกของเราเป็นปัจจัยหลัก  
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ภาพที่ 59 ภาพแสดงการวางผลงาน 
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 กายภาพของผลงานชุดนี้ ปรากฎแก้วใสซึ่งแต่ละใบจะถูกยึดด้วยไม้เพื่อรับน้ำหนักของแก้ว 
บริเวณฐานของไม้จะตัดตามองศาที่กำหนด ซึ่งมีระดับองศาที่แตกต่างกัน ความหมายของภาชนะที่ใช้
เป็นแก้วนั้น เริ่มต้นด้วยว่าแก้วเองนั้นก็ทำมาจากทราย การกลายสภาพของทรายไปสู่รูปแบบอื่นยัง
เป็นสิ ่งที่ตอกย้ำถึงกลไกทางธรรมชาติ ชุดข้อมูลที่ถูกกลายสภาพเป็นสิ ่งใหม่ก็ยังคงยึดโยงและ
เกี่ยวข้องกันในท้ายที่สุด ดังนั้นจากแนวคิดท่ีอิงหลักทฤษฎีสสารนิยมมาในตอนต้นนั้น ในผลงานชุดนี้ก็
ยังคงมีการกล่าวถึงอยู่ นั่นคือการที่ผู้สร้างสรรค์มองว่าในเมื่อความจริงแล้วทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นสสาร 
มีการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายสถานะไปมานั้น ชีวิตหรือร่างกายเราเองในท้ายที่สุดก็จะย่อยสลาย
กลายเป็นหน่วยย่อยแตกตัวออกไปอย่างไม่มีสิ้นสุด จนกระทั่งไม่สามารถมองเห็นได้ และรวมตัวกัน
ขึ้นมาเป็นสิ่งใหม่อีกครั้ง โดยในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเองก็ได้มีการสลายและรวมใหม่อย่าง
เห็นได้ชัดอย่างหนึ ่งนั ่นคือการที ่ผู ้สร้างสรรค์นำไม้ไปกลึง ตัด จนได้รูปทรงที ่ต้องการ และใน
ขณะเดียวกันนั้นก็ได้ขี ้เลื ่อย ที่นำมาใช้เป็นส่วนผสมในการเชื่อมประสานระหว่างแก้วกับไม้เพ่ือ
ประกอบเข้าด้วยกัน 
 สิ่งที่พัฒนามาจากผลงานชิ้นก่อนหน้าคือการนำปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมาเป็นสื่อกลางใน
การสื่อสาร และวัสดุที่มีกลไกการเปลี่ยนแปลงแบบวิทยาศาสตร์ ทำให้ความจริงของชุดข้อมูลถูกแสดง
ตัวออกมาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น หากเปรียบเทียบกับผลงานชุดเก่าที่เน้นในการสร้างความงามทางสุทรีย
ภาพมากกว่า  
 ผลงานชุดนี้ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาต่อยอดทั้งด้านรูปแบบและแนวความคิดมาจากผลงานชุด
ก่อนหน้า แต่ผู้สร้างสรรค์เองก็ยังมองว่าผลงานยังมีจุดบกพร่องที่ยังต้องแก้ไขและนำไปพัฒนาต่อใน
อนาคต 
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บทที่ 5 
สรุป 

 
 การจัดทำวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “มุมมองความเป็นไปได้ของชีวิตผ่านเม็ดทราย” เป็น
การศึกษาถึงความเข้าใจที่มีต่อชีวิต ด้วยการพิจารณาเชื่อมโยงกับเม็ดทราย โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
จัดทำวิทยานิพนธ์ดังต่อไปนี้ 1. เพ่ือพิจารณาให้เห็นถึงมุมมองที่มีมากมายหลากหลายจากสิ่งๆเดียวให้
ได้เห็นชีวิตอย่างรอบด้านมากขึ้น 2. เพื่อสร้างประสบการณ์การรับรู้ในมุมมองใหม่ที่จะได้ในระหว่าง
การสร้างสรรค์ผลงานไปจนกระทั่งผลสำเร็จของงาน และยังให้ได้เห็นความเชื่อมโยงทางความคิดกับ
ผลงาน 3. เพื่อให้ผู้ที่ได้รับชมผลงานเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการใส่ใจสิ่งเล็กน้อยรอบตัว ที่
สามารถนำไปสู่การพบเจอมุมมองใหม่ ๆ ในชีวิตมากยิ่งขึ้น 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ จะเห็นได้ว่าแบ่งออกเป็น 2 ช่วงใหญ่ด้วยกัน นั่นคือ 
ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์และช่วงวิทยานิพนธ์ โดยช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ผลงานจะอยู่ในช่วงของการ
ทดลองหารูปแบบวิธีการในการสร้างสรรค์ ทำให้ผลงานค่อนข้างจะมีความหลากหลายอยู่มาก ต่อมา
เมื่อเข้าสู่ช่วงการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานเริ่มมีความชัดเจนในด้านรูปแบบมากขึ้น มีการ
พัฒนาต่อยอดมาจากเดิม อีกทั้งในด้านเนื้อหาก็มีความกระจ่างชัดและมุ่งประเด็นไปสู่เรื่องที่สนใจได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ตลอดการพัฒนาผลงานในทุกช่วงนั้น ก็ได้ศึกษาข้อมูลทั้งเอกสารและผลงานศิลปะ
ของศิลปินท่านอื่นควบคู่มาด้วยตลอด ทั้งในด้านรูปแบบและแนวคิด 
 จากการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือค้นหาความจริงของชีวิตด้วยการพิจารณาเทียบเคียง
กับวัสดุธรรมชาติอย่างเม็ดทรายนั้น ทำให้พบว่าแท้จริงแล้วทุกสรรพสิ่งทั้งเม็ดทราย ร่างกาย ชีวิตล้วน
เหมือนกันในแง่ของการมีอยู่และความเป็นสสาร เพราะสามารถสัมผัส รับรู้ได้ จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า
เป็นของจริง อีกท้ังในข้ันตอนการสร้างสรรค์ของผลงานก็ยังแสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่ผู้สร้างสรรค์
ได้กระทำการตอบโต้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้สร้างสรรค์กับผลงาน เป็นการย้ำเตือนถึงความจริงที่
เกิดขึ้นในขณะนั้น และได้ผลยืนยันเป็นตัวชิ้นงานผ่านกระบวนการในการสร้างสรรค์อีกขั้นหนึ่ง ทั้งยัง
เห็นว่าในชีวิตของมนุษย์นั้น ต่างประสบพบเจอเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล ดังนั้นทุก
คนก็จะมีมุมมองชีวิตในแบบของตนเอง และคิดว่านี่คือด้านที่ถูกต้อง พุ่งมองแต่มุมนั้นและยึดถือ
ปฏิบัติ แต่แท้ที่จริงแล้วในเรื่อง ๆ หนึ่งมีมุมมองที่มากมายหลากหลาย คงจะเป็นการดีกว่ามากที่
มนุษย์เรียนรู้ที่จะมองมุมอื่นนอกเหนือจากอัตตาตน เพื่อที่จะเกิดความเห็นอกเห็นใจในผู้อื่น ไม่แน่ว่า
ในท้ายที่สุดเราอาจจะทราบก็ได้ว่าตรงกลางแท้ของชีวิตเราคืออะไร เมื่อเราเปิดรับทุกมุมมองแล้ว แต่
ถึงอย่างไรก็ดีจากการสร้างสรรค์ผลงานนี้ก็ยังพบข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขและพัฒนาต่อทั้งในด้านของ
แนวความคิดและวิธีการสร้างสรรค์ 
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