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บทคัดย่อ 

 

เป็นเวลานานมาแลว้ที�ศิลปะการละครและภาพยนตร์มอบแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์

ผลงานให้กบัศิลปินทศันศิลป์ ตวัละครและเหตุการณ์จากเรื�องเล่าจาํนวนมากถูกตีความใหม่และ

นาํเสนอดว้ยสื�อศิลปะหลากหลายรูปแบบ ซึ� งในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี�   ขา้พเจา้

สนใจศึกษาภาพยนตร์แนวแฟนตาซีที�มีเนื�อหาเกี�ยวกบัจินตนาการของมนุษยที์�ห่างไกลความเป็น

จริง โดยมีภาพยนตร์เรื�อง อัศจรรย์แดนฝัน มหัศจรรย์เขาวงกต (Pan’s Labyrinth) เป็นกรณีศึกษา

หลกั จากการตีความภาพยนตร์เรื�องดงักล่าว ขา้พเจา้ตอ้งการนาํเสนอประเด็นการทบัซ้อนกนัของ

โลกจินตนาการกบัโลกความเป็นจริง อนัเป็นแนวความคิดรวบยอดหนึ�งเดียว และมีประเด็นยอ่ยที�

นาํเสนอแยกออกไปในผลงานแต่ละชิ�น อาทิ การซ่อนตวัของจินตนาการท่ามกลางความรุนแรงของ

สงคราม หรือสภาวะการถ่วงดุลกนัระหว่างความเป็นอิสระกบัการควบคุมกกัขงั เป็นตน้ ผลงาน

สร้างสรรค์ในรูปแบบศิลปะ 3 มิติ โดยใช้วสัดุสําเร็จรูป (found object) จดัวางร่วมกบัวสัดุที�

ประดิษฐ์ขึ�นใหม่ เพื�อสร้างบริบทที�แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งเรื�องเล่าที�ทบัซ้อนอยูบ่น

โลกของวตัถุ 
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Abstract 

 

The art of theatre and cinema has been inspiring visual artists for a long time. Many of 

cinematic stories and characters are analyzed, and then they are represented in the conformation 

of visual art.  I was always interesting in cinematic fantasy stories, which often materialize human 

impossible dreams; therefore I chose a Mexican movie Pan’s Labyrinth as the main case study. 

After analyzing through the movie, I would like to represent the overlapping situation between 

imagination and reality, which became the major subject matter of my study, along with other 

minor messages, for examples, existence of childlike imagination surrounded by war and 

counterbalancing between freedom and restriction. The art thesis productions were produced in 

three – dimensional sculpture processes. Installing handiworks and found objects showed the 

presence of narrative stories in the three – dimensional reality. 
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บทที� 1 

 

บทนํา 

 

ผลงานศิลปะจาํนวนมากมีที�มาและแรงบนัดาลใจจากเหตุการณ์ และตวัละครที�โลดแล่นอยู่

ในเรื� องเล่าต่างๆ ทั�งวรรณกรรม วรรณคดี นิทาน และภาพยนตร์ หากเรามองยอ้นกลบัไปตั�งแต่

ช่วงเวลาที�มนุษยเ์ริ�มมีประวติัศาสตร์ จะเห็นไดว้่าผลงานศิลปะส่วนมากอา้งอิงถึงเทพเจา้ ตวัละคร

ในมุขปาฐะ ละคร ตาํนานวีรบุรุษ ไปจนถึงตาํนานในพระคมัภีร์ไบเบิ�ล กาลเวลาผา่นไป ศิลปะการ

เล่าเรื�องพฒันาวธีิการนาํเสนอที�ทนัสมยัและเขา้ถึงผูช้มไดง่้ายขึ�น จากการเล่าปากต่อปาก การแสดง

ละครร้องละครพดู ไปสู่กระบวนการพิมพที์�ทาํใหเ้กิดหนงัสือขึ�นมารูปเล่มและเทคโนโลยีสมยัใหม่

ที�ก่อใหเ้กิดภาพเคลื�อนไหวอนัน่าตื�นตาตื�นใจของภาพยนตร์ 

 ในทางกลับกัน ผลงานทัศนศิลป์ก็ เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักประพันธ์หลายคน 

วรรณกรรมและ ภาพยนตร์หลายเรื�องที�คุน้ตาอา้งอิงถึงผลงานศิลปะทศันศิลป์ ชีวประวติัศิลปิน ไป

จนถึงนาํผลงานศิลปะมาตีความผนวกเขา้กบัจินตนาการส่วนตวัของผูแ้ต่ง ตวัอยา่งที�เห็นไดช้ดัเมื�อ

ไม่นานมานี� ไดแ้ก่ นวนิยายอนัโด่งดงัเรื�อง รหัสลับดาวินชี (The Da Vinci Code) ที�สร้างชื�อเสียง

ให้กบั แดน บราวน์ (Dan Brown) ผูป้ระพนัธ์ และถูกนาํไปสร้างเป็นภาพยนตร์ที�ทาํให้เกิดกระแส

การวพิากษว์จิารณ์ครั� งใหญ่ จะเห็นไดว้า่ทั�งศิลปะทศันศิลป์และศิลปะการเล่าเรื�องต่างก็หยิบยืม ต่อ

ยอด และเป็นแรงบนัดาลใจให้แก่กนั โดยเฉพาะอย่างยิ�งในปัจจุบนัที�การรับชมภาพยนตร์เป็นที�

นิยมแพร่หลายและสะดวกรวดเร็วกวา่ในอดีต เราจึงไดเ้ห็นพฒันาการของศิลปะทศันศิลป์ควบคู่ไป

กบัศิลปะการเล่าเรื�องของภาพยนตร์ มากกวา่เรื�องเล่าในรูปแบบอื�นๆ  

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  

ขา้พเจา้ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากภาพยนตร์แนวแฟนตาซี (fantasy) ที�มีเนื�อหาเกี�ยวกบัการ

จินตนาการถึงโลกที�ไม่มีอยูจ่ริง ไดแ้ก่ ภาพยนตร์เรื�อง Pan’s Labyrinth ตวัละครเอกที�เป็นเด็กหญิง

ตอ้งสูญเสียพ่อและแม่ไปท่ามกลางสภาวะสงคราม ขณะเดียวกนัก็สร้างจินตนาการขึ�นมาวา่ตนเอง

เป็นเจ้าหญิง ที�ก ําลังหาทางกลับไปยงัอาณาจกัรใต้ดินเพื�อพบกับพ่อและแม่ที�แท้จริงของตน 

หลงัจากที�ดูภาพยนตร์จบลง ขา้พเจา้ไดเ้ห็นความโหดร้ายของสภาวะสงคราม ที�ส่งผลกระทบกบั

เด็กคนหนึ�งอยา่งรุนแรง จนเกิดความโหยหาในโลกจินตนาการอนัเต็มไปดว้ยความสุขของตนเอง 
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ขา้พเจา้ยงัสัมผสัไดถึ้งความขดัแยง้กนัอย่างตรงกนัขา้มระหว่างโลกทั�งสองประเภทนี�  ที�มีสภาวะ

ของการควบคุมกกัขงัซอ้นทบัอยูก่บัความเป็นอิสระของจินตนาการ  

นอกจากนี�  ขา้พเจา้ยงัไดเ้ห็นแรงตรึงในการปะทะ การต่อสู้กนัระหวา่งกองทพัและการใช้

กาํลงัทางทหารที�ทาํใหมี้การบาดเจบ็ลม้ตาย กบัเด็กผูห้ญิงตวัเล็กๆที�ตอ้งการพื�นที�สงบสุขของ

ตนเองและมีจินตนาการเป็นอาวธุ ซึ� งทาํใหข้า้พเจา้เกิดความเห็นเพิ�มเติมวา่ จินตนาการไม่เพียงมีไว ้

เพื�อหลีกหนีจากความเป็นจริงเท่านั�น แต่ในบางครั� งจินตนาการยงัเป็นเครื�องมือในการโตต้อบกบั

ความรุนแรงในโลกความจริงอีกดว้ย 

 

 วตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

1. เพื�อสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะที�แสดงให้ผูช้มเห็นถึงการสร้างโลกจินตนาการของเด็ก ที�

ซอ้นทบักนัอยูก่บัสภาวะสงครามในโลกความเป็นจริง 

2. เพื�อสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะที�แสดงให้ผูช้มเห็นถึงการทบัซ้อนกนัของความเป็นอิสระ

และการควบคุม 

3. นาํเสนอทศันคติที�ไดจ้ากการตีความแก่นเรื�องของภาพยนตร์ ผา่นผลงานประติมากรรม

ที�มีลกัษณะฟุ้ งฝันของโลกจินตนาการ ซอ้นทบัอยูก่บัความรุนแรงของสภาวะสงคราม 

4. ตีความแก่นเรื�องในภาพยนตร์ นาํเสนอในลกัษณะของวตัถุจริงในรูปแบบศิลปะ 3 มิติ 

 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

เรื�องเล่าเป็นสื�อประเภทหนึ� งที�มกักล่าวถึงจินตนาการอนัไร้ขอบเขตของมนุษย ์บรรจุเอา

ความใฝ่ฝัน ความปรารถนาทั�งในสิ�งที�เป็นไปไดแ้ละเป็นไปไม่ไดใ้นความเป็นจริง เป็นสถานที�ซึ� ง

ความคิดเป็นอิสระ  ในโลกของจินตนาการทุกสิ� งเป็นไปได้ แม้ว่าในโลกความเป็นจริง ยงัมี

กฎเกณฑต่์างๆ ทั�งระบบสังคม ความเป็นไปไดท้างวิทยาศาสตร์ และขอบเขตของเวลาบงัคบัอยู ่แม้

กระนั�นโลกที�แตกต่างกนัสองใบนี�กไ็ม่ไดแ้ยกตวัออกจากกนัโดยสิ�นเชิง แต่กลบัซ้อนทบัอยูร่่วมกนั 

ทั�งความเป็นจริงและจินตนาการ 

 

 ขอบเขตของโครงการ 

ขอบเขตทางดา้นเนื�อหา 

1. สร้างสรรคผ์ลงานภายใตห้วัขอ้ Cinematic Representations of Fantasy 
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2. ศึกษาขอ้มูลดา้นพฤติกรรมและความคิดของตวัละครที�อยูใ่นภาพยนตร์และบทวิจารณ์

ภาพยนตร์เรื�อง Pan’s Labyrinth  โดยผูก้าํกบั Guillermo Del Toro และบทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื�อง

อื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง 

3. ศึกษาขอ้มูลเชิงวิชาการด้านจิตวิทยา ที�เกี�ยวขอ้งกบัความปรารถนาและพฤติกรรมที�

แสดงออกเพื�อตอบสนองความปรารถนาของมนุษย ์ เช่น ทฤษฎี ‘Fantasy and the object a’ ของ 

Jacques Lacan1 

4. ศึกษาเรื�องการตั�งอยูข่องวตัถุ บริบทของวตัถุ และการเปลี�ยนบริบทของวตัถุ 

5. ศึกษาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากศิลปินต่างๆ เช่น Kiki Smith, Willy 

Verginer, Dan Flavin, Jennifer Steinkamp, Ann Hamilton, Kirsten Hassenfeld และ Fernand 

Khnopff 

  

ขอบเขตทางดา้นรูปแบบ 

 ขา้พเจา้ตอ้งการสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ที�มีลกัษณะทบัซอ้นกนัของมิติ 2 มิติ คือมิติทาง

ความจริง และมิติทางจินตนาการ และแสดงให้เห็นถึงสภาวะของการควบคุมในโลกความเป็นจริง 

และสภาวะความเป็นอิสระในโลกจินตนาการ 

 

วธีิการศึกษาและสร้างสรรค์ 

1. ศึกษาพฤติกรรมของตวัละครต่างๆในภาพยนตร์ และความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัละครกบั

สถานการณ์ที�เกิดขึ�นจริงในภาพยนตร์ และโลกที�เขา หรือเธอปรารถนา 

2. ศึกษาองคป์ระกอบดา้นความเป็นภาพของภาพยนตร์ ที�ผูก้าํกบัเลือกใชใ้นการนาํเสนอ

ใจความสําคัญของเรื� อง เช่น กลวิธีการเล่าเรื� อง ลําดับภาพ มุมกล้อง เสียง แสง ฉาก อุปกรณ์

ประกอบฉาก สถานที�ถ่ายทาํ เป็นตน้ 

3. ศึกษาองคป์ระกอบดา้นถอ้ยคาํในบทภาพยนตร์ วิเคราะห์การใชภ้าษาในแต่ละฉาก เพื�อ

หาบทภาพยนตร์ส่วนที�เป็นใจความสาํคญัของเรื�อง 

4. ศึกษาขอ้มูลอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งกบัภาพยนตร์เรื�องที�เป็นกรณีศึกษา 

 5. ตีความแก่นเรื�องจากตวัละครและองค์ประกอบของภาพยนตร์ โดยใช้ทฤษฎีทางจิต

วเิคราะห์ และทฤษฎีคู่ตรงขา้ม (Binary Opposition) ประกอบ 
                                                           

1Jacques Lacan (1901 – 1981) ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของลากอง กล่าววา่มนุษยมี์ความปรารถนาในจิตไร้

สาํนึกที�ไม่ไดรั้บการเติมเตม็ มนุษยจึ์งสร้างความคิดเพอ้ฝัน (แฟนตาซี) ขึ�นมาเพื�อบาํบดัความปรารถนาที�ไม่มีทาง

เกิดขึ�นไดจ้ริงของตนเอง 
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 6. สร้างกระบวนการในการพฒันาประเด็นไปเป็นผลงานใหมี้ระบบ 

 7. สร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมโดยใชภ้าษาทางประติมากรรม ที�เคยทดลองไวใ้นการ

ทาํงานก่อนศิลปนิพนธ์ร่วมดว้ย 

 

แหล่งข้อมูลที�นํามาใช้ในการสร้างสรรค์ 

1. ขอ้มูลเชิงเอกสาร 

1.1. หนงัสือทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ Jacques Lacan หวัขอ้ ‘objet a, unconscious, 

fantasy, other, Other, name of father,’ และหวัขอ้อื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง 

1.2. ประวติัและผลงานศิลปินร่วมสมยั 

1.3. หนงัสือที�มีเนื�อหาเกี�ยวกบัศิลปะการจดัวาง (installation) 

1.4. หนงัสือที�มีเนื�อหาเกี�ยวกบัศิลปะแฟนทาสติก (fantastic art) 

2. ขอ้มูลเชิงศิลปกรรม วรรณกรรม และภาพยนตร์  

  2.1. ภาพยนตร์เรื�อง Pan’s Labyrinth   

  2.2. ผลงานของศิลปินต่างประเทศ 

2.3. ภาพยนตร์หรือวรรณกรรมที�มีเนื�อหาเกี�ยวขอ้งกบัประเด็นศึกษา 

3. ขอ้มูลจากสื�ออิเล็กโทรนิกส์ 

3.1. บทความทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ Jacques Lacan และบทความทางจิตวิทยา

อื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัพฤติกรรมของมนุษย ์

3.2. ประวติัและผลงานศิลปินต่างประเทศ 

3.3. บทความวเิคราะห์ภาพยนตร์เรื�องที�เลือกเป็นกรณีศึกษา 

4. สถานที�พบแหล่งขอ้มูล 

4.1. หอสมุดมหาวทิยาลยัศิลปากร 

4.2. หอ้งโสตทศันศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร 

4.3. หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

4.4. ร้านขายหนงัสือทั�วไป 

4.5. www.wigipedia.com 

4.6. www.youtube.com 

4.7. www.google.com 

4.8. www.art21.com 
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 อุปกรณ์ที�ใช้ในการสร้างสรรค์ 

1. อุปกรณ์ที�ใชใ้นการเก็บขอ้มูล 

คอมพิวเตอร์ ธมัป์ไดร์ฟ (thump drive) กลอ้งถ่ายรูป แผน่ซีดี กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ 

2. อุปกรณ์ที�ใชส้ร้างภาพร่าง 

สีพาสเทล  เกรยอง ปากกา ดินสอ สมุด กระดาษปรู๊ฟ กระดาษโปสเตอร์ กระดาษกราฟ ดิน

นํ�ามนั ผา้ ลูกปัด ลวด ดา้ย ฯลฯ 

3. อุปกรณ์ที�ใชใ้นการสร้างสรรค ์

วสัดุเหลือใช ้(found object) ที�ผา่นการใชง้านในชีวิตประจาํวนั หนงัสือมือสอง กระดาษ 

ไม ้เหล็ก ผา้ ตน้ไม ้ภาพถ่าย ลูกปัด กรรไกร มีดตดักระดาษ กาว ฯลฯ 
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บทที� 2 

 

ข้อมูลที�มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ 

 

แรงบันดาลใจและข้อมูลที�เกี�ยวข้อง 

Pan’s Labyrinth 

 หรือ อัศจรรย์แดนฝัน มหัศจรรย์เขาวงกต ในชื�อภาษาไทย ภาพยนตร์โดยผูก้าํกับชาว

เม็กซิกนั Guillermo Del Toro เป็นภาพยนตร์ที�ขา้พเจา้ใช้เป็นกรณีศึกษาหลกัในการตีความแก่น

เรื�องเพื�อสร้างผลงานศิลปนิพนธ์ 

 Pan’s Labyrinth เป็นเรื�องของโอฟีเลีย เด็กหญิงวยัสิบขวบเศษที�สูญเสียพ่อไปในสภาวะ

สงครามในช่วงสงครามกลางเมืองของสเปน และตอ้งติดตามแม่ไปอยู่กบัพ่อเลี� ยงในค่ายทหารที�

คอยปราบกลุ่มกบฏกองโจรบริเวณชายป่าทางตอนเหนือของประเทศ ไม่ไกลจากค่ายทหาร โอฟีเลีย

พบเขาวงกตที�พาเธอไปหาเทพฟอน ผูซึ้� งบอกว่าเธอคือเจา้หญิงแห่งอาณาจกัรใตดิ้น และโอฟีเลีย

จะตอ้งทาํภารกิจ 3 อย่าง เพื�อพิสูจน์ตวัเองว่าเธอยงัไม่กลายเป็นมนุษย์ หากภารกิจทั�ง 3 สําเร็จ     

โอฟีเลียจะไดก้ลบัไปยงัอาณาจกัรใตดิ้นเพื�อพบกบัพอ่แท้ๆ ของเธอ 

 เนื�อเรื� องดาํเนินไปโดยซ้อนทั�งโลกแห่งความเป็นจริงที�เต็มไปดว้ยบรรยากาศของความ

รุนแรง และโลกแห่งสัตวใ์นเทพนิยายที�มีความลึกลบัไม่น่าไวว้างใจ ในขณะที�เด็กหญิงโอฟีเลีย

พยายามทาํภารกิจทั�ง 3 ให้สําเร็จ ภารกิจแต่ละอยา่งทวีความรุนแรงขึ�นเรื�อยๆ พร้อมๆกบัความเป็น

จริงที�โหดร้ายขึ�น จนโอฟีเลีย เด็กหญิงตวัเล็กๆที�เป็นตวัละครเอกของเรื�องตอ้งจบชีวิตในโลกความ

เป็นจริงลงในที�สุด แต่ในโลกจินตนาการของโอฟีเลีย เจ้าหญิงได้ฟื� นตื�นขึ� นใหม่อีกครั� งใน

อาณาจกัรใตดิ้น และพบกบัพอ่แม่ที�แทจ้ริงของเธอ 

 หลงัจากขา้พเจา้วิเคราะห์แก่นเรื�องจากกลวิธีการเล่าเรื�อง บทภาพยนตร์ และองคป์ระกอบ

อื�นๆ ประกอบกบัวิเคราะห์ขอ้มูลที�คน้ควา้มานอกเหนือจากที�ไดช้มในตวับทภาพยนตร์แลว้ พบว่า

ในภาพยนตร์เรื�องนี� เต็มไปดว้ยปฏิกิริยาคู่ตรงขา้มมากมาย โดยคู่ตรงขา้มหลกัคือการควบคุมแบบ

เป็นระบบระเบียบให้อยู่ภายใตค้าํสั�งกบัจินตนาการที�มีความฟุ้งฝันเป็นอิสระ คู่ตรงขา้มอื�นๆที�รอง

จากนั�นเช่น ความเป็นผูช้ายกบัความเป็นผูห้ญิง ความเขม้แข็งกบัความอ่อนแอ เป็นตน้ อนันาํมาซึ� ง

ประเด็นและรูปแบบในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ต่อไป 
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ภาพที� 1 : โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื�อง Pan’s Labyrinth 

ที�มา :  Wikimedia Foundation, 2016. Pan’s Labyrinth. [online]. Access From : 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pan%27s_Labyrinth.jpg. (Available at : 19 March 2016). 

 

ลทัธิฟาสซิสต์ (Fascism) 

 เนื�องจากภาพยนตร์ที�ขา้พเจา้นาํมาเป็นกรณีศึกษาเพื�อตีความแก่นเรื�องนั�น มีความเกี�ยวโยง

อยา่งมากกบัระบอบการปกครองลทัธิฟาสซิสต ์ที�ใชป้กครองประเทศสเปนในช่วงระยะเวลาหลงั

สงครามกลางเมือง โดยนายพลฟรานซิสโก ฟรังโก ขา้พเจา้จึงตอ้งการขอ้มูลเกี�ยวกบัการปกครอง

ระบอบนี�  ซึ� งจากการศึกษาขอ้มูลที�หามา ก็ทาํให้ขา้พเจา้สามารถตีความแก่นเรื�องภาพยนตร์เรื�องนี�

ไดลึ้กซึ� งขึ�น 

 ลทัธิฟาสซิสตเ์ป็นการปกครองรูปแบบเผด็จการชาตินิยม มีความเชื�อวา่กาํลงัทางทหาร การ

ทาํสงคราม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะสามารถฟื� นคืนกาํลังของประเทศชาติขึ� นมาได ้

ฟาสซิสต์เป็นระบบการปกครองที�เด็ดขาด เคารพผูน้าํแต่เพียงคนเดียว มีการปลูกฝังความคิดเห็น

ของคนในชาติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และกองกาํลงัทหารจะเขา้ไปควบคุมทุกสถาบนั ทุก

องค์กรในชาติ ตรงขา้มกบัการปกครองระบอบสังคมนิยมที�เน้นความเท่าเทียมทางชนชั�นและมุ่ง

หมายการทาํงานหนกัเป็นเครื�องมือในการกูช้าติ 
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 ในภาพยนตร์เรื�อง Pan’s Labyrinth ที�ขา้พเจา้นาํมาตีความ ขา้พเจา้พบว่ามีปฏิกิริยาของคู่

ตรงขา้มอยู่หลายจุดดว้ยกนั ไม่ว่าจะเป็นโลกความเป็นจริงกบัโลกของจินตนาการ ความเป็นผูช้าย

กบัความเป็นผูห้ญิง หรือคู่ปฏิกิริยาแบบความสัมพนัธ์กนัของแม่กบัลูก และอื�นๆอีกมากมาย แต่

ขา้พเจา้ไม่สามารถเขา้ใจแก่นของภาพยนตร์เรื�องนี� ไดท้ะลุปรุโปร่งเมื�อยงัไม่เขา้ใจอุดมการณ์ของ

ลทัธิฟาสซิสต์ ซึ� งในการชมภาพยนตร์เพียงอยา่งเดียว ดูเหมือนการปกครองแบบฟาสซิสตจ์ะเป็น

แค่ฉากของเรื�องที�เกิดขึ�น ในขณะที�ภาพของสงครามและความรุนแรงดูจะเด่นชดักว่า ขา้พเจา้จึง

ตีความเรื�องไปในประเด็นของคู่ตรงขา้มระหว่างสงครามกบัจินตนาการ ซึ� งทาํให้สับสน เพราะ

ขา้พเจา้ยงัคงไม่เขา้ใจ ว่าสงครามคืออะไร และเกิดจากอะไร แต่เมื�อไดศึ้กษาขอ้มูลด้านนี� อย่าง

จริงจงัในเวลาต่อมา ขา้พเจา้จึงไดเ้ขา้ใจวา่คู่ปฏิกิริยาที�สําคญัที�สุดในภาพยนตร์เรื�องนี� คือ การจาํกดั 

ควบคุม บงัคบัให้คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกับคาํสั�ง กับจินตนาการที�เกิดจากการมีอิสระทาง

ความคิด  

 

ทฤษฎีที�ใช้วเิคราะห์ภาพยนตร์ 

ทฤษฎวีรรณกรรม 

 ในการตีความภาพยนตร์ ยอ่มตอ้งมีหลกัเกณฑ์เบื�องตน้เช่นเดียวกบัการวิจารณ์งานศิลปะ 

ขา้พเจา้ไดอ้าศยัความรู้ดา้นทฤษฎีวรรณกรรมเบื�องตน้จากหนงัสือ “อ่านไม่เอาเรื� อง”1 เป็นพื�นฐาน

ในการวิจารณ์และตีความภาพยนตร์ในเชิงโครงสร้างของการเล่าเรื�อง และ “ศาสตร์และศิลป์แห่ง

การเล่าเรื� อง”2 เป็นพื�นฐานในการถอดความหมายจากองคป์ระกอบส่วนต่างๆของเรื�องในภาพยนตร์

ที�นาํมาใชเ้ป็นกรณีศึกษา เนื�องจากทั�งวรรณกรรม ละคร และภาพยนตร์ ต่างก็เป็นศาสตร์ที�ใชก้าร

เล่าเรื�อง มีตวัละคร และใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินเรื�องเช่นเดียวกนั ซึ� งทั�ง 3 ศาสตร์นี� ต่างก็หยิบยืม 

ต่อยอด พฒันาวธีิการเล่าเรื�องของกนัและกนัมาตั�งแต่อดีต  

 ขา้พเจ้าได้นําข้อมูลพื�นฐานเหล่านี� ประยุกต์ใช้ในการตีความภาพยนตร์กรณีศึกษาของ

ขา้พเจา้หลายเรื�อง โดยเรื�องที�โดดเด่นที�สุดที�ขา้พเจา้ศึกษาคือ Pan’s Labyrinth หลงัจากขา้พเจา้ใช้

ความรู้ดา้นศิลปะเบื�องตน้ในการเล่าเรื�อง ประกอบกบัการคน้ควา้ขอ้มูลเพิ�มเติมในดา้นการปกครอง

ระบอบฟาสซิสตที์�ถูกใชเ้ป็นฉากในการดาํเนินเรื�องแลว้ ขา้พเจา้สังเกตการวางตวัละคร บทพูดบาง

จุดที�ถูกย ํ�าเป็นพิเศษ รวมกบัการจดัลาํดบัภาพและองค์ประกอบภาพในฉากต่างๆ ทาํให้ขา้พเจา้

สามารถตีความแก่นของเรื�องและสรุปประเด็นเพื�อนาํมาสร้างเป็นผลงาน 3 มิติไดใ้นที�สุด 

                                                           
1 ชูศกัดิ�  ภทัรกลุวณิชย,์ อ่าน (ไม่) เอาเรื�อง, กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2548. 
2 อิราวดี ไตลงัคะ, ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเรื�อง, กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2553. 
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ทฤษฎคู่ีตรงข้าม (Binary Opposition Theory) 

 แนวคิดคู่ตรงข้าม (Binary opposition)  จัดอยู่ในแนวคิดสกุลโครงสร้างนิยม 

(Structuralism) และถูกใช้อยา่งแพร่หลายในการวิจารณ์ภาพยนตร์ตะวนัตกกระแสหลกั แนวคิด

แบบคู่ตรงขา้มเป็นพื�นฐานของปรัชญาตะวนัตกมานาน และไดรั้บการพฒันาให้เป็นรูปเป็นร่างขึ�น

โดยโคลด เลวี-สโทรส (Claude Lévi-Strauss) และโรลอง บาร์ธส์ (Roland Barthes) ที�พบวา่มนุษย์

จะเขา้ใจคาํหนึ�งคาํได ้ไม่ใช่ดว้ยความหมายโดยตรงในตวัมนัเอง แต่มาจากการเขา้ใจความแตกต่าง

ของคาํคาํนั�นกบัคาํที�มีความหมายตรงขา้มกนั เป็นตน้วา่ เราจะไม่เขา้ใจความหมายของคาํวา่ “ดี” ถา้

ไม่เขา้ใจความหมายของคาํวา่ “เลว” อยา่งไรก็ตาม คู่ตรงขา้มนี� ไม่ไดต้ดัสินธรรมชาติของวตัถุที�มนั

แสดงความหมาย แต่เป็นเพียงตวัแทนความคิดของมนุษยใ์นระบบสังคม 

 ภาพยนตร์จาํนวนมากที�แสดงแนวคิดคู่ตรงขา้มนี� ในโครงสร้างการเล่าเรื� อง โดยเฉพาะ

ภาพยนตร์ตะวนัตกแบบคาวบอย อาทิ ความตรงกนัขา้มระหว่างตะวนัตกกบัตะวนัออก ธรรมชาติ

กบัวฒันธรรม  อิสรภาพและขอ้จาํกดั และความเป็นปัจเจกกบัสังคม เป็นตน้ หรือเราอาจสังเกต

ความตรงขา้มนี�ไดอ้ยา่งง่ายดายจากโครงสร้างของภาพยนตร์ที�กล่าวถึงการปะทะกบัระหวา่งความดี

และความชั�ว เช่นพระเจ้าและซาตาน ซึ� งเป็นโครงเรื� องที�ดําเนินมาตั� งแต่อดีต ถ่ายทอดผ่าน

ภาพยนตร์รุ่นแล้วรุ่นเล่า แนวคิดคู่ตรงขา้มปรากฏให้เห็นในภาพยนตร์ตะวนัตกกระแสหลกัอยู่

เสมอ แมแ้ต่ภาพยนตร์เรื�องดงัอยา่ง แฮร์รี�  พอตเตอร์ (Harry Potter) หรือภาพยนตร์เรื�อง Crouching 

Tiger, Hidden Dragon ที�ขา้พเจา้จะกล่าวถึงต่อไป 

 อยา่งไรก็ตาม แนวคิดคู่ตรงขา้มถูกพิจารณาวา่นาํมาซึ� งการแบ่งฝ่าย เมื�อมีสองสิ�งที�ตรงขา้ม

กนั ฝ่ายหนึ�งยอ่มมีพลงัมากกวา่ และนาํมาซึ� งการแบ่งแยก การเปรียบเทียบเปรียบต่าง และเลือกขา้ง 

อีกประการหนึ� งคือ ในความเป็นจริงเราไม่สามารถจะจัดหมวดหมู่ให้กับทุกสิ� งบนโลกได ้

แนวความคิดแบบโครงสร้างนิยมจึงไม่สามารถนิยามสิ�งที�ไม่เขา้พวก นี�จึงนาํมาซึ� งการหักลา้งกนั

ทางความคิดของสกุลความคิดหลงัโครงสร้างนิยม 

 

ทฤษฎจิีตวเิคราะห์ของ Jacques Lacan 

 ฌาค ลากอง (Jacques Lacan) นักจิตวิเคราะห์ในสกุลหลังโครงสร้างนิยม (Post 

Structuralism) ที� ต่อต้านแนวคิดของนักปรัชญากลุ่มโครงสร้างนิยมอย่างโคลด เลวี-สโทรส 

เนื�องจากแนวคิดแบบโครงสร้างนิยมเน้นการจดัระบบให้กบัสังคมจนมองขา้มความหลากหลาย 

และไม่ยอมรับในสิ�งที�ไม่เขา้พวก 

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของลากองถูกใช้อย่างแพร่หลายในการตีความภาพยนตร์ ด้วย

แนวความคิดที�ว่าจิตไร้สํานึกมีโครงสร้างเหมือนภาษา ดงันั�นเราจึงสามารถถอดรหัสการกระทาํ
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ของมนุษยอ์อกมาเป็นสัญญะที�สื�อความหมายถึงความปรารถนาในจิตไร้สาํนึกของแต่ละคนได ้และ

สามารถทาํไดเ้ช่นเดียวกนักบัตวัละครในวรรณกรรม ละคร ภาพยนตร์ เนื�องจากตวัละครเหล่านี� คือ

ภาพแทนของมนุษยใ์นความเป็นจริงนั�นเอง ขา้พเจา้ใชท้ฤษฎีการสร้างแฟนตาซี (Fantasy) วตัถุแห่ง

ความปรารถนา (object a) ระยะกระจก (mirror stage) และนามของพ่อ (Name of the Father) ใน

การวเิคราะห์ตวัละครจากภาพยนตร์ที�ขา้พเจา้เลือกมาตีความ 

 โดยทฤษฎีทั�ง 4 ที�ขา้พเจา้เลือกมาประยุกต์ใช้นั�น เกี�ยวขอ้งกบัการถอดแบบสิ�งที�เด็กได้

เรียนรู้จดจาํในวยัเยาว ์สิ�งที�เด็กถูกปลูกฝังโดยสังคม และความปรารถนาในส่วนลึกของจิตใจ ที�

ประกอบสร้างขึ�นมาเป็นตวัตนของแต่ละบุคคล และแสดงออกเป็นพฤติกรรม ซึ� งสําหรับการใชง้าน

ของขา้พเจา้พฤติกรรมในที�นี� คือพฤติกรรมของตวัละครที�ขา้พเจา้ตอ้งตีความยอ้นกลบัไปหาความ

ปรารถนาในจิตใจของเขา หรือเธอ รวมไปถึงกระบวนการสร้างความคิดฝันหวาน หรือ Fantasy ที�

ปรากฏเป็นหวัใจหลกัในภาพยนตร์ที�ขา้พเจา้ศึกษา 

นอกเหนือจากการประกอบสร้างตวัตนที�ขา้พเจา้ทาํความเขา้ใจผา่นทฤษฎีการสร้างแฟนตา

ซี วตัถุแห่งความปรารถนา และระยะกระจกแลว้ ยงัมีทฤษฎี นามของพ่อ ที�อธิบายถึงอาํนาจของพ่อ

ที�แบ่งแยกเด็กออกจากแม่ นามของพ่อสําหรับลากองไม่ได้หมายความถึงพ่อที� เป็นบุคคล แต่

หมายความถึงกฎระเบียบชุดหนึ� งที�เป็นตวัสกดักั�นความโหยหาของเด็กที�มีต่อแม่ อนัเป็นที�มาของ

ปมอิดิปุส (Oedipus complex) อยา่งไรก็ตามการวิเคราะห์ภาพยนตร์ของขา้พเจา้ไม่ไดเ้กี�ยวขอ้งกบั

ปมอิดิปุส แต่ใชท้ฤษฎีนามของพอ่ในการวเิคราะห์ความปรารถนาที�ถูกตดัขาด จนเกิดเป็นการสร้าง

แฟนตาซีแทน 

 

เทยีบเคียงกบัภาพยนตร์เรื�องอื�น 

The voices 

 ภาพยนตร์แนวตลกเสียดสี นาํแสดงโดยไรอนั เรยโ์นลส์ (Ryan Reynolds) เนื�อเรื�องวา่ดว้ย

ความคิดของเจอร์รี�  ชายหนุ่มคนหนึ�งที�มีอาการทางจิตเภทและคิดวา่เขาสามารถไดย้ินเสียงของสัตว์

ที�คุยกบัเขาได ้เจอร์รี�พยายามปรับตวัเขา้กบัผูค้นในสังคมและใชชี้วิตให้เป็นปกติ หากโลกส่วนตวั

ของเขามีตรรกะที�กลบัตาลปัตรกบัโลกความเป็นจริงโดยสิ�นเชิง 

 ในที�สุดเจอร์รี�ก็ฆ่าผูห้ญิงที�เขาหลงรัก และตดัหัวของเธอมาเก็บไวพู้ดคุยดว้ย ภาพยนตร์

แสดงภาพการทบัซ้อนกนัระหว่างโลกความเป็นจริงที�มีกฎหมาย ศีลธรรม และความเป็นเหตุเป็น

ผลที�ผูค้นพยายามจะปฏิบติัตาม กบัโลกภายในความคิดของเจอร์รี� ที�เขาสามารถจะทาํอะไรก็ไดต้าม

ตอ้งการอย่างมีความสุข และยงัคงเป็นคนดีในความคิดของตนเองอยู่ ฉากส่วนใหญ่ที�ภาพยนตร์
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นาํเสนอคือโลกอนัสวยงามที�เจอร์รี� เห็น ซึ� งทาํให้การแทรกฉากของสิ�งที�เกิดขึ�นจริงเขา้มาดูน่า

สะอิดสะเอียน 

 จากการชมภาพยนตร์เรื�องนี�  ขา้พเจา้เห็นความมีเหตุผล และความไร้เหตุผลทบัซ้อนกนัอยู่

อย่างลงตัว และไม่สามารถจะตัดสินได้ว่าสิ� งใดคือความถูกต้อง ซึ� งนอกจากจะเป็นอีกหนึ� ง

กรณีศึกษาสาํหรับงานศิลปนิพนธ์ในขณะนี�แลว้ ขา้พเจา้ยงัมองเห็นแนวทางในการพฒันางานต่อไป

ในอนาคตอีกดว้ย 

 

 

 
 

ภาพที� 2: โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื�อง The Voices 

ที�มา :  Wikimedia Foundation, 2015. The Voices (film). [online]. Access From : 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Voices_(film). (Available at : 18 December 2015). 

 

บทความวิจารณ์ภาพยนตร์ : “การศึกษาวิเคราะห์ภาพยนตร์เรื�อง Crouching Tiger, Hidden 

Dragon โดยใช้แนวความคิดแบบคลาสสิกและโรแมนติก” 

บทความนี�วา่ดว้ยการวิเคราะห์ภาพยนตร์เรื�องหนึ�งของผูก้าํกบัชาวไตห้วนั อั�งลี� (Ang Lee) 

ที�มีผลงานโด่งดงัสร้างชื�อเช่น Brokeback Mountain ดว้ยแนวความคิดแบบยุคคลาสสิกและโรแมน

ติกที�ตรงข้ามกัน ซึ� งเป็นความสัมพันธ์แบบคู่ตรงข้ามที�ปรากฏให้เห็นในภาพยนตร์เรื� องนี�  

แนวความคิดแบบคลาสสิกว่าด้วยความสมบูรณ์แบบอุดมคติ เป็นแบบแผนที�ต้องปฏิบัติตาม 
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ในขณะที�แนวคิดแบบโรแมนติกเนน้ศึกษาพลงัลี�ลบัของธรรมชาติอนัรวมไปถึงอารมณ์ภายในจิตใจ

มนุษยที์�ไร้รูปแบบ 

ในบทความวิเคราะห์ไวว้า่ภาพยนตร์เรื�องนี� เสนอแนวความคิดของคู่ตรงขา้มนี� ในรูปแบบ

ของความขดัแยง้ระหวา่งความเป็นปัจเจกกบัสังคม และยงัวิเคราะห์การทาํงานของอั�งลี�ในผลงาน

ภาพยนตร์เรื�องอื�นๆ ซึ� งยงัมีประเด็นยอ่ยที�แสดงให้เห็นถึงคู่ตรงขา้มอื�นๆอีกมาก เช่น ประเด็นของ

ความขดัแยง้ระหวา่งอารมณ์และเหตุผล ประเด็นของสิ�งที�ซ่อนเร้นและสิ�งที�ถูกเปิดเผย 

ขา้พเจา้จึงศึกษาบทความนี� เนื�องจากเห็นว่ามีประโยชน์ต่อแนวทางการทาํงานเกี�ยวกับ

ภาพยนตร์ ซึ� งขา้พเจา้คิดจะพฒันาต่อไปในอนาคต 

 

อทิธิพลด้านศิลปกรรม 

วสัดุสําเร็จรูป (Found Object) 

 นบัแต่อดีตมาวสัดุสําเร็จรูป และสิ�งของจากระบบอุตสาหกรรมไม่ไดรั้บการพิจารณาวา่มี

คุณค่าในเชิงศิลปะ เนื�องจากไม่ไดถู้กผลิตโดยกระบวนการสร้างสรรคข์องศิลปิน ปาโบล ปิกสัโซ่ 

(Pablo Picasso) นบัไดว้า่เป็นศิลปินคนแรกที�นาํวสัดุเหลือใชม้าประกอบในผลงานของเขา โดยการ

พิมพล์ายสานของเกา้อี�ไมไ้ผล่งไปในผลงาน ‘Still Life with Chair Caning’ ในปี ค.ศ. 1912 และ

ต่อมาในปี ค.ศ. 1917 มาร์เชล ดูชอมป์ (Marcel Duchamp) ก็สร้างผลงาน ‘Fountain’ ที�ทา้ทายต่อ

นิยามของสุนทรีศาสตร์ 

 

 
 

ภาพที� 3 : Pablo Picasso, Still Life with Chair Canning, 1912. 

ที�มา : Artnet Worldwide Corporation, 2016. Found Object. [online]. Access From : 

http://www.artnet.com/magazineus/features/kuspit/conrad-marca-relli9-30-

09_detail.asp?picnum=11. (Available at : 16 May 2016). 
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ภาพที� 4 : Marcel Duchamp, Fountain, 1917. 

ที�มา : Wikimedia Foundation, 2016. Found Object. [online]. Access From : https://en.wikipedia. 

org/wiki/File:Duchamp_Fountaine.jpg. (Available at : 16 May 2016). 

 

 ปัจจุบนัวสัดุสําเร็จรูปกลายเป็นงานศิลปะไดโ้ดยผ่านการจดัการของศิลปิน และการใช้

ความหมายเชิงประวติัศาสตร์ที�ติดตวัวตัถุมา ที�เหนือไปกว่านั�น การเปลี�ยนบริบทของวตัถุใดๆก็

ตาม อาจนบัเป็นงานศิลปะได ้หากมนัเปลี�ยนการรับรู้ของมนุษยที์�มีต่อวตัถุชิ�นนั�น ทั�งความหมาย

เดิมของมนั ประโยชน์ใชส้อย รวมไปถึงสถานะของวตัถุ ดงัที� องัเดร เบรตง (André Breton) อธิบาย 

ศิลปะจากวสัดุสําเร็จรูปไวว้่า “ผลผลิตทางอุตสาหกรรมถูกยกระดบัให้มีคุณค่าในฐานะผลงาน

ศิลปะผา่นการเลือกสรรของศิลปิน”3 

 

Dan Flavin 

ผลงานของแดน ฟลาวิน เนน้การสร้างประสบการณ์รับรู้ให้กบัผูช้ม โดยใชว้สัดุเพียงอยา่ง

เดียวคือหลอดฟลูออเรสเซนต์หลากสี แต่ละสีส่งผลต่อความรู้สึกของผูช้มไม่เหมือนกัน แสง

สังเคราะห์ที�ฟลาวินใช้ เขา้ครอบครองพื�นที�ของห้องจดัแสดง และพื�นที�สถาปัตยกรรม โดยทั�วไป

แลว้ ความหมายของพื�นที�อยูที่�การถูกใชง้านของมนัในเวลาปกติ ความหมายเหล่านี� หายไปทนัทีที�

พื�นที�เหล่านั�นถูกปกคลุมดว้ยแสงสังเคราะห์จากหลอดฟลูออเรสเซนทข์องฟลาวิน เขาใชคุ้ณสมบติั

                                                           
3 “Manufactured objects raised to the dignity of works of art though the choice of the artist.” 

Wikimedia Foundation. 2016. Found Object.  [Online]. Accessed 16 May 2016. Available from  https://en. 

wikipedia.org/wiki/Found_object. 
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ของแสงที�คน้พบเปลี�ยนประสบการณ์การรับรู้ภายในห้อง แสงฟลูออเรสเซนทข์องเขาปกคลุมมุม

หอ้ง พื�น เพดาน โถงทางเดิน บนัได และทุกตารางนิ�วของภายในสถาปัตยกรรม ฟลาวินปฏิเสธพื�น

ที�ที�ใช้ในการแสดงศิลปะแบบประเพณีโดยสิ�นเชิง และปฏิเสธการทาํงานในสตูดิโอเนื�องจาก

ตอ้งการทาํงานบนพื�นที�จริงเท่านั�น เป็นการนาํเสนอผลงานศิลปะที�ไม่ปรากฏให้เห็นบ่อยนกัใน

เวลานั�น 

 แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนตต์ดัขาดผูช้มจากแสงธรรมชาติของโลกภายนอก และดึงดูด

เขา้ไปสู่สภาวะทางอารมณ์ความรู้สึกที�แสงสังเคราะห์ของเขาสร้างขึ�น รวมทั�งฉาบไปบนผิวหนงั 

ขบัไล่สีเลือดออกไปจากร่างกายผูช้ม จนตกอยูใ่นสภาวะแปลกแยกโดยสิ�นเชิง ในการชมงานของ 

ฟลาวิน ผูช้มจะสัมผสัได้ถึงความแตกต่างระหว่างโลกความเป็นจริงท่ามกลางแสงจากธรรมชาติ

ภายนอก และโลกที�สร้างขึ�นจากแสงสังเคราะห์ของหลอดฟลูออเรสเซนต์ที�เขาใช้ ทั�งนี� ยงัมีความ

แตกต่างในแสงแต่ละสีที�ใหค้วามรู้สึกไม่เหมือนกนั รวมถึงการใชแ้สงสีขาวเลียนแบบธรรมชาติที�มี

ทั�ง Warm Daylight และ Cold Daylight อีกดว้ย งานของฟลาวนิจึงดูน่าตื�นตาตื�นใจอยูเ่สมอ 

 ขา้พเจา้ศึกษาผลงานของฟลาวินเพื�อใช้สร้างผลงานในชั�นปีก่อนหน้านี�  และยงัคงศึกษา

ต่อเนื�องจากเห็นวา่ความแยบคายในการการสร้างปรากฏการณ์ดว้ยแสงของเขา จะเป็นประโยชน์ใน

การทาํงานศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้ 

 

 
 

ภาพที� 5 : Dan Flavin, Untitled (to Helga and Carlo, with respect and affection), 1974. 

ที�มา :  Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, 2016. The Dan Flavin Art Institute. [online]. 

Access From : http://hirshhorn.si.edu/search-results/search-result-details/?edan_search_value= 

hmsg_10.6. (Available at : 7 March 2016). 
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ภาพที� 6 : Dan Flavin, Untitled, 1997.  

ที�มา :  Federica Raggio, 2014. Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa – Dan Flavin in the 

suburbs. [online]. Access From : http://www.wheremilan.com/discovermilano/santa-maria-

annunciata-in-chiesa-rossa-dan-flavin-installation-art/. (Available at : 7 March 2016). 

 

Jennifer Steinkamp 

 สตีนแคมป์ใชก้ารฉายภาพดิจิตอลบิดเบือนพื�นที�ทางสถาปัตยกรรม นาํเสนอประสบการณ์

ทางสุนทรียภาพแก่ผูช้ม และมกัจะทาํงานร่วมกบันกัดนตรี จิมมี� จอห์นสัน (Jimmy Johnson) และ

แอนดรู บคัสบาร์ก (Andrew Bucksbarg) เพื�อเพิ�มเสียงประกอบในผลงานของเธอ  

สตีนแคมป์เริ�มตน้การทาํงานในระยะแรกดว้ยการฉายแสงสีสดใสและวตัถุต่างๆบนผนงั

เพื�อครอบครองพื�นที�ภายในห้องให้มีบรรยากาศเป็นไปตามที� เธอต้องการ และเริ� มเพิ�มภาพ

จินตนาการที�มีพื�นฐานมาจากรูปทรงที�มีอยู่จริงในธรรมชาติลงไปตั�งแต่ปี  2003  เช่น ตน้ไม้

ตะปุ่มตะปํ� าที�บิดตวั หมุน และเปลี�ยนแปลงไปตามฤดูกาล หรือทาํให้ผนงัภายในห้องให้เต็มไปดว้ย

กิ�งไมด้อกกระเพื�อมไหวไปมา โดยการสร้างภาพสามมิติในโปรแกรมแอนิเมชั�นที�มีความคมชดัสูง 

ซึ� งเป็นการทาํให้โปรแกรมดิจิตอลกลายมาเป็นส่วนหนึ�งของศิลปะร่วมสมยั ผลงานของเธอมกัจะ

นาํเสนอพลงัอาํนาจอนัยิ�งใหญ่ของธรรมชาติ ดว้ยแสงสีเสียงและความเคลื�อนไหวของรูปทรงใน

ธรรมชาติที�ถูกสร้างขึ�นใหม่ดว้ยโปรแกรมสร้างภาพสามมิติทั�งหมด เป็นการผสมผสานความเป็น
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ธรรมชาติและการประดิษฐ์ดว้ยนํ� ามือมนุษย ์ภาพที�ฉายอยูบ่นผนงัห้องของเธอมีความเขม้ขน้ของสี

และมีรายละเอียดที�คมชดัเกินจริงจนดูราวกบัอยูใ่นโลกของเวทมนต ์ 

การครอบครองพื�นที�ดว้ยวีดิโอที�ฉายบนผนงันี�  สตีนแคมป์ไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากการ

ใช้แสงสร้างปรากฏการณ์บนพื�นที�ว่างของแดน ฟลาวิน ในขณะที�เขาใช้แสงจากหลอดฟลูออเรส

เซนทที์�กระจายตวัอยูบ่รรยากาศของหอ้งสร้างประสบการณ์การรับรู้ถึงพื�นที�วา่งที�ผิดไปจากเดิมต่อ

ผูช้ม เธอก็ใชภ้าพธรรมชาติที�มีความคมชดัสูงและมีแสงสีที�เขม้ขน้เกินจริงมาสร้างโลกจินตนาการ

ให้เกิดขึ�นในการรับรู้ของผูช้ม เช่น ใน Premature ผลงานของเธอที�แสดงในปี 2010 ถ่ายทอด

แนวความคิดเรื�องชีวิตและความตาย ดว้ยการฉายภาพการไหลเวียนของเลือดในเส้นเลือดแดงและ

เส้นเลือดดาํที�เป็นแรงบนัดาลใจตั�งตน้ของเธอ งานของสตีนแคมป์มีพลงัในการสื�อสารกบัผูช้มใน

พื�นที�กวา้ง และมีบรรยากาศของภาพกราฟิกในวดิีโอเกมที�ผูช้มรู้สึกคุน้เคย  

 Mike Kelly สตีนแคมป์สร้างผลงานชิ�นนี� โดยอา้งอิงถึง ไมค ์เคลลี�เป็นครูคนหนึ�งของเธอ

ขณะศึกษาอยูที่� Art Center โดยเปรียบเทียบตน้ไมก้บัส่วนบนของลาํตวั ในผลงานชิ�นนี� เธอสร้าง

ภาพของตน้ไมใ้หญ่หนึ�งตน้ที�ผา่นฤดูกาลต่างๆในเวลาแปดนาที รากของตน้ไมนี้� ดูเหมือนจะยึดเกาะ

กบัพื�นอย่างแน่นหนาราวกบัว่ามนังอกออกมาจากบริเวณนั�นอย่างแทจ้ริง แต่กิ�งกา้นของมนัส่าย

ไหวและหมุนวนไปเป็นจงัหวะตามท่วงทาํนองที�สวยงาม ตน้ไมต้น้นี�สร้างบรรยากาศของป่าตอ้ง

มนตร์ให้เกิดขึ� นภายในห้อง ซึ� งศิลปินได้รับแรงบันดาลใจจากภาพต้นแอปเปิ� ลพูดได้ใน The 

Wizard of Oz ที�เธอไดดู้ในวยัเด็ก 

 

 
 

ภาพที� 7 : Jennifer Steinkamp, "Mike Kelley",  2007-2008. 

ที�มา : Honolulu Museum of Art, 2014. Jennifer Steinkamp: Mike Kelley. [online]. Access 

From : http://honolulumuseum.org/art/exhibitions/12067-jennifer_steinkamp_mike_kelley/. 

(Available at : 7 March 2016). 
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ภาพที� 8 : Jennifer Steinkamp, Madame Curie 2011. 

ที�มา : Jeff Jahn, 2014. Jennifer Steinkamp: Critical Voices lecture at PAM. [online]. Access 

From : http://www.portlandart.net/archives/2014/05/jennifer_steink.html. (Available at : 7 March 

2016). 

 

Kiki Smith 

 กีกิ สมิธ ศิลปินชาวอเมริกนัและลูกสาวของศิลปิน โทนี� สมิธ (Tony Smith) ในวยัเด็กเธอ

ได้ช่วยพ่อทาํโมเดลของประติมากรรมรูปทรงเรขาคณิต และซึมซับบรรยากาศภายในโบสถ์

คาทอลิก ซึ� งส่งผลกบัการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม วาดส้น และงานภาพพิมพข์องเธอใน

เวลาต่อมา 

 ผลงานของสมิธมกัมีประเด็นหลกัอยูที่�การเกิด และการฟื� นฟูกลบัขึ�นมาใหม่ ในระยะแรก

ของการทาํงาน ผลงาของสมิธสะทอ้นความสนใจในหวัขอ้ของโรคเอดส์ เพศ และเชื�อชาติ ในขณะ

ที�ผลงานในระยะหลงัดูเหมือนจะเป็นเรื�องของความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยแ์ละธรรมชาติ ไม่ว่า

อย่างไรก็ตาม แรงบนัดาลใจของสมิธเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องเล่าหลากหลายรูปแบบ รวมถึงตวัละครใน

เทพนิยาย แม่มด นักบุญ หรือสมาชิกครอบครัว สัตว์ชนิดต่างๆ ตุ๊กตา และความตาย ในการ

สร้างสรรคผ์ลงานสมิธใชก้ลวิธีการต่างๆกนั เช่น การประกอบกนัของคนกบัสัตว ์การเล่าเรื�องเชิง

เปรียบเทียบที�แสดงให้เห็นประเด็นที�เธอหยิบยกมาจากเทพนิยายและนิทานพื�นบ้าน โดยที�

สาระสําคญัในเรื�องของชีวิต ความตาย และการฟื� นคืนชีพจากความตาย มกัจะเป็นประเด็นหลกัใน

งานประติมากรรมและงานศิลปะจดัวางของเธอ 

ในผลงาน  ‘Lying with Wolf’  ‘Wearing the Skin’ และ ‘Rapture’ สมิธไดรั้บแรงบนัดาลใจ

จากภาพของนกับุญเจเนวีฟ (Saint Genevieve) ท่ามกลางหมาป่าและแกะ ที�เธอเห็นในพิพิธภณัฑ์

http://www.jeffjahn.com/
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ลูฟ สมิธสร้างผลงานที�มีความต่อเนื�อง 3 ชิ�น การอยูร่่วมเป็นหนึ�งเดียวกบัสัตวใ์น ‘Lying with Wolf’ 

การอาศยัหนงัสัตวเ์ป็นเครื�องกาํบงักายใน ‘Wearing the Skin’ และการเกิดใหม่จากทอ้งของซาก

หมาป่าที�ตายแลว้ใน ‘Rapture’ ผลงานของสมิธแสดงประเด็นของความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บั

สัตว ์หรือ มนุษยก์บัธรรมชาติ การที�มนุษยเ์กิดขึ�นและแยกตวัจากธรรมชาติในเวลาเดียวกนั 

  

 
 

ภาพที� 9 : Kiki Smith, Lying with the Wolf, 2001. 

ที�มา : Khan Academy, 2016. Kiki Smith, Lying with the Wolf. [online]. Access From : 

https://www.khanacademy.org/humanities/global-culture/identity-body/identity-body-united-

states/a/kiki-smith-lying-with-the-wolf. (Available at : 19 March 2016). 

 

 
 

ภาพที� 10 : Kiki Smith, Wearing the Skin, 2001. 

ที�มา : Annmarie Suglio, 2015. Archive. [online]. Access From : http://annmariesuglio.tumblr. 

com/. (Available at : 19 March 2016). 

http://www.jeffjahn.com/
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ภาพที� 11 : Kiki Smith, Rapture, 2001. 

ที�มา : Khan Academy, 2016. Kiki Smith, Lying with the Wolf. [online]. Access From : 

https://www.khanacademy.org/humanities/global-culture/identity-body/identity-body-united-

states/a/kiki-smith-lying-with-the-wolf. (Available at : 19 March 2016). 

 

 
 

ภาพที� 12 : Kiki Smith, Born, 2002. 

ที�มา : Rebecca Bates and Melissa Caspary, 2015. 8 Things to Know About Kiki Smith. 

[online]. Access From : https://paddle8.com/editorial/8-things-to-know-about-kiki-smith~1/. 

(Available at : 19 March 2016). 

http://www.jeffjahn.com/
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Willy Verginer 

 วิลลี� เวอร์จิเนอร์ศิลปินชาวอิตาลี ผลงานของเขามีรูปแบบที�เป็นเอกลกัษณ์ ด้วยเทคนิค

วิธีการแกะไมผ้สมกบัการทาสีอครีลิกตดัเป็นแถบลงไปบนผลงาน เวอร์จิเนอร์มกัใช้รูปคน สัตว ์

สิ�งของ ที�ดูเหมือนไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั จบัคู่เขา้ด้วยกนั จดัท่าทางที�ดูแปลกประหลาด ไม่เป็น

ธรรมชาติ และทาสีเป็นแถบที�มีเส้นขอบคมชัดตดัลงไปบนผลงาน เพื�อแสดงให้เห็นถึงสภาวะ 2 

อยา่งที�ทบัซอ้นกนัอยู ่

ผลงานในระยะหลงัของเขาจบัคู่คนหรือสัตว ์เขา้กบัถงันํ� ามนัหรือล้อรถยนต์ และสีเทา 

หรือทองของวตัถุ ซึมเขา้หารูปทรงสิ�งมีชีวิตที�แกะจากไมข้องเขา เพื�อแสดงให้เห็นสภาวะการอยู่

ร่วมกนัของธรรมชาติและสิ�งที�มนุษยส์ร้างขึ�น เช่นในผลงาน ‘Between Idyllic and Reality’ เวอร์จิ

เนอร์ใชรู้ปทรงของแพะที�แกะจากไม ้ตั�งอยูบ่นถงันํ� ามนัสีเทา 2 ใบ ในขณะที�สีเทาจากถงันํ� ามนัซึม

ขึ�นมาตามปากของแพะ บนหลงัของมนักลบัมีสีเขียวของป่ายอ่ส่วนขนาดเล็ก เวอร์จิเนอร์แสดงให้

เห็นถึงความเปราะบางของธรรมชาติดว้ยขนาดที�ถูกย่อลงมาจนเล็กของมนั และความโหยหาใน

ธรรมชาติ ขณะที�ถูกแวดลอ้มดว้ยมลภาวะจากการกระทาํของมนุษย ์

  

 
 

ภาพที� 13 : Willy Verginer, Tra Idilico e Realta (Between Idyllic and Reality), 2002. 

ที�มา : OpenART, 2015. Willy Verginer. [online]. Access From : http://openart.se/2015/en/artists/ 

willy-verginer-4/. (Available at : 19 March 2016). 
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ภาพที� 14 : Willy Verginer, Cecità Voluta (Deliberate Blindness), Detail, 2007. 

ที�มา : Andrew Rigopoulos, 2012. Willy Verginer - Cecita Voluta , Sinéad O'Connor - Nothing 

Compares 2 U , John Milton - On His Blindness. [online]. Access From : 

http://thepassengertimes.com/2014/02/27/willy-verginer/. (Available at : 19 March 2016). 

 

 
 

ภาพที� 15 : Willy Verginer, Scalzo nella Neve (Barefoot in the Snow), 2008. 

ที�มา : The PasseNger Times ø photography & art, 2015. Willy Verginer. [online]. Access From : 

http://thepassengertimes.com/2014/02/27/willy-verginer/. (Available at : 19 March 2016). 

 



 

22 

 

Kirsten Hassenfeld 

 เคิร์สเตน ฮาสเซนเฟลด์ จบการศึกษาจาก Rhode Island School of Design และ University 

of Arizona แรงบนัดาลใจหลกัของฮาสเซนเฟลด์มกัจะมาจากศิลปะการตกแต่งของศตวรรษที� 18 

และ 19 เธอมกัจะสร้างผลงานวาดเส้นและผลงาน 3 มิติที�สะทอ้นความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละ

โลกของวสัดุ โดยเฉพาะการประดบัตกแต่งที�เป็นสิ�งประดิษฐ์ขึ�นจากการลอกเลียนแบบธรรมชาติ 

ในช่วง 10 ปีแรกของการทาํงาน ฮาสเซนเฟลด์ใชร้ปทรงของเครื�องประดบั อญัมณี สถาปัตยกรรม 

ลกัษณะธรรมชาติของภาพทิวทศัน์ ประกอบเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสร้างในจินตนาการที�ชวนให้นึก

ถึงสภาวะของอีกโลกหนึ�งที�มีความสวยงามอลงัการและบอบบาง   

 ในผลงาน ‘Dans la Lune’ ฮาสเซนเฟลด์ใช้กระดาษสีขาวประกอบขึ�นเป็นรูปทรงที�

ผสมผสานระหวา่งปราสาทในเทพนิยายกบัเครื�องประดบัขนาดยกัษ ์ใส่โคมไฟไวภ้ายในและแขวน

ห้อยลงมาจากเพดาน ในรูปทรงขนาดใหญ่มีรายละเอียดเล็กน้อยมากมาย ทั� งรูปทรงของ

เครื� องประดับเล็กๆ ผู ้คน ใบหน้า สัตว์ต่างๆ รูปทรงต่างๆที�ฮาสเซนเฟลด์ใช้ มักพบได้ใน

สถาปัตยกรรมและการประดบัตกแต่ง เพียงแต่วสัดุที�เธอใชน้ั�นไม่ใช่วสัดุที�คงทนถาวรเหมือนใน

ความเป็นจริง การใชก้ระดาษเป็นวสัดุหลกัทาํใหม้นัดูเปราะบางและโปร่งเบาไร้นํ�าหนกั 

 ใจความสาํคญัในผลงานของฮาสเซนเฟลดไ์ม่ใช่รูปทรงงดงามอลงัการที�เธอประดิษฐ์ขึ�นมา 

หากแต่อยูที่�การครอบครองพื�นที�โดยรอบของงาน ผูช้มจะสัมผสัไดท้นัทีวา่ผลงานชิ�นนี�พาเขาไปสู่

สถานการณ์อื�นที�ไม่ใช่สิ�งที�เกิดขึ�นจริง ณ ปัจจุบนั ดว้ยรูปทรงเบาลอยที�เรืองแสงจากภายใน และแผ่

แสงสลวันั�นออกมาครอบครองพื�นที�ว่างภายนอก และด้วยการติดตั�งแบบแขวนให้อยู่ในระดับ

สายตา ผูช้มจะไดรั้บประสบการณ์ความรู้สึกจากการพิจารณารายละเอียดเล็กๆของผลงานจากจุด

หนึ�งไปอีกจุดหนึ�ง และหลงเขา้ไปอยูใ่นโลกของผูค้นในสถาปัตยกรรมยอ่ส่วนของเธอ  

ในการจดัแสดง ‘Dans la Lune’ ใช้พื�นที�เพียง 1 ใน 3 ของห้องนิทรรศการ แต่เปลี�ยน

บรรยากาศโดยรอบของมนัใหเ้ตม็ไปดว้ยความอบอุ่น และน่าตื�นตาตื�นใจ ส่วนการทาํงานระยะหลงั

ของเธอ ฮาสเซนเฟลด์สนใจวิธีการทางเซรามิก ซึ� งเป็นกระบวนการที�แปรวตัถุดิบที�มีความเป็น

ธรรมชาติ ไปสู่การประดิษฐที์�ถูกออกแบบใหรั้บใชม้นุษย ์
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ภาพที� 16 : Kirsten Hassenfeld, Dans la Lune, 2007 

ที�มา : Rice Gallery, 2007. Kirsten Hassenfeld Dans La Lune. [online]. Access From : http:// 

www.ricegallery.org/kirsten-hassenfeld/. (Available at : 16 May 2016). 

 

 
 

ภาพที� 17 : Kirsten Hassenfeld, Dans la Lune (detail),  2007 

ที�มา : Rice Gallery, 2007. Kirsten Hassenfeld Dans La Lune. [online]. Access From : 

http://www.ricegallery.org/kirsten-hassenfeld/. (Available at : 16 May 2016). 
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ภาพที� 18 : Kirsten Hassenfeld, Treen, 2010. 

ที�มา : Kirsten Hassenfeld, 2010. Kirsten Hassenfeld. [online]. Access From : 

http://www.kirstenhassenfeld.com/found-object-2/. (Available at : 16 May 2016). 
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บทที� 3 

 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

 

ขา้พเจา้ชื�นชอบการฟังนิทาน อ่านหนงัสือ และชมภาพยนตร์มาตั�งแต่เด็ก สิ�งที�ดึงดูดความ

สนใจของข้าพเจ้าได้มากที�สุด มกัจะเป็นเรื� องเล่าที�มาในรูปแบบต่างๆ เมื�อมีโอกาสได้ทาํงาน

สร้างสรรค์ในการศึกษาดา้นศิลปะ ขา้พเจา้ก็มกัจะมีแรงบนัดาลใจอนัดบัแรกมาจากตวัละคร หรือ

เหตุการณ์ในเรื�องเล่า ที�ตอ้งนาํมาตีความ สรุปทศันคติของตนเองที�มีต่อเรื�อง จนกลายเป็นประเด็น

ในการนาํเสนอ 

 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

 ในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดก่อนศิลปนิพนธ์ เป็นช่วงที�ขา้พเจา้ทดลองหารูปแบบและภาษา

ทางประติมากรรม  เพื�อคน้หาความเป็นไปไดใ้นการใชภ้าษาทางประติมากรรมที�หลากหลาย เพื�อ

สื�อสารถึงประเด็นที�ชดัเจนประเด็นเดียว ขา้พเจา้ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากภาพยนตร์เรื�อง หมู่ บ้าน

สาปสยอง (The Village) ซึ� งไดต้ั�งประเด็นในการนาํเสนอไวเ้พื�อแสดงให้เห็นถึงพ่อแม่ที�ปกป้องลูก

ดว้ยความรักโดยการซ่อนเด็กจากโลกภายนอก สําหรับกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงาน ขา้พเจา้ใช้

วธีิการหลกัคือการกั�นพื�นที�ปิดดว้ยโครงสร้างแบบตาข่าย แลว้ซ่อนโลกจาํลองไวภ้ายใน รวมกบัใช้

ความเป็นสองดา้นของวสัดุ เช่น การจดัการผา้ลูกไม ้ผสมผสานเขา้กบัไม ้หรือเหล็ก เพื�อแสดงให้

เห็นสองสภาวะที�อยู่ร่วมกนัในพื�นที�เดียว ซึ� งข้าพเจา้ตั� งเป้าหมายไวว้่าจะสร้างผลงานสามชิ�นที�

นาํเสนอประเด็นในการสื�อสารประเด็นเดียวนี�  แต่อธิบายดว้ยภาษาทางประติมากรรมที�แตกต่างกนั

ไปในแต่ละชิ�น 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ�นที� 

 

 

ภาพที� 19 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ�นที� 

  

เริ�มตน้ด้วยการหาขอ้มูลภาพจากองค์ประกอบต่างๆในภาพยนตร์ ขา้พเจา้ได้ขอ้มูลที�จะ

นาํมาใช้จากฉากสองฉากดว้ยกนั คือ ฉากป่า

ของตวัละครในเรื�อง สําหรับฉากป่านั�น ขา้พเจา้เห็นการใช้กิ�งกา้นตน้ไมที้�เป็นโครงสร้างตาข่าย 

(wire frame ) เป็นองค์ประกอบที�ถูกใช้เพื�อแสดงการห่อหุ้ม ลอ้มกรอบหมู่บา้นนี� ให้อยู่ในพื�นที�

จาํกดั และฉากการนั�งสาวไหม แสดงให้เห็

เขา้กบัวตัถุประสงคข์องขา้พเจา้ที�ตอ้งการสร้างงานศิลปะที�แสดงให้เห็นถึงการที�พ่อแม่ปกป้องลูก

ด้วยความรัก โดยการซ่อนเด็กจากโลกภายนอก ข้าพเจ้าจึงตอ้งใช้รูปทรงลักษณะตาข่าย 

frame) เพื�อสร้างพื�นที�ปิด แต่มี

 

 

ภาพที� 20 ฉากป่าไมไ้ร้ใบที�ลอ้มรอบหมู่บา้นในภาพยนตร์เรื�อง 

 

ก่อนศิลปนิพนธ์ชิ�นที� 1 

 

ก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ�นที� 1 

เริ�มตน้ด้วยการหาขอ้มูลภาพจากองค์ประกอบต่างๆในภาพยนตร์ ขา้พเจา้ได้ขอ้มูลที�จะ

นาํมาใช้จากฉากสองฉากดว้ยกนั คือ ฉากป่าไมไ้ร้ใบที�ลอ้มรอบหมู่บา้นและฉากการนั�งสาวไหม

สําหรับฉากป่านั�น ขา้พเจา้เห็นการใช้กิ�งกา้นตน้ไมที้�เป็นโครงสร้างตาข่าย 

เป็นองค์ประกอบที�ถูกใช้เพื�อแสดงการห่อหุ้ม ลอ้มกรอบหมู่บา้นนี� ให้อยู่ในพื�นที�

จาํกดั และฉากการนั�งสาวไหม แสดงให้เห็นกิจกรรมการทาํงานฝีมือเยบ็ปักถกัร้อย

เขา้กบัวตัถุประสงคข์องขา้พเจา้ที�ตอ้งการสร้างงานศิลปะที�แสดงให้เห็นถึงการที�พ่อแม่ปกป้องลูก

ด้วยความรัก โดยการซ่อนเด็กจากโลกภายนอก ข้าพเจ้าจึงตอ้งใช้รูปทรงลักษณะตาข่าย 

เพื�อสร้างพื�นที�ปิด แต่มีความโปร่งสามารถมองทะลุผา่นเขา้ไปดา้นใน 

 

ฉากป่าไมไ้ร้ใบที�ลอ้มรอบหมู่บา้นในภาพยนตร์เรื�อง The Village 
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เริ�มตน้ด้วยการหาขอ้มูลภาพจากองค์ประกอบต่างๆในภาพยนตร์ ขา้พเจา้ได้ขอ้มูลที�จะ

ที�ลอ้มรอบหมู่บา้นและฉากการนั�งสาวไหม

สําหรับฉากป่านั�น ขา้พเจา้เห็นการใช้กิ�งกา้นตน้ไมที้�เป็นโครงสร้างตาข่าย 

เป็นองค์ประกอบที�ถูกใช้เพื�อแสดงการห่อหุ้ม ลอ้มกรอบหมู่บา้นนี� ให้อยู่ในพื�นที�

เยบ็ปักถกัร้อยแบบผูห้ญิง ซึ� ง

เขา้กบัวตัถุประสงคข์องขา้พเจา้ที�ตอ้งการสร้างงานศิลปะที�แสดงให้เห็นถึงการที�พ่อแม่ปกป้องลูก

ด้วยความรัก โดยการซ่อนเด็กจากโลกภายนอก ข้าพเจ้าจึงตอ้งใช้รูปทรงลักษณะตาข่าย (wire 

 



 

ภาพที� 21 ฉากการนั�งสาวไหมของตวัละครในภาพยนตร์เรื�อง 

 

 ขา้พเจา้นาํผลงานวาดเส้นที�ไดจ้ากการพิจารณาฉากต่างๆในภาพยนตร์มาผสมผสานกนัเพื�อ

สร้างแบบร่าง ทั�งเด็ก ไหมพรม ตน้ไม ้ป่า 

สองส่วนด้วยกนั คือเด็กที�ถูกซ่อนอยู่ และโครงสร้างตาข่ายที�แสดงการจาํกดับริเวณ 

สร้างแบบร่างทั�งสองมิติและสามมิติ หนึ�งในนั�นขา้พเจา้ปั� นดินนํ� ามนัเป็นรูปเด็กนอนอยูบ่นฟูกนุ่มๆ 

ถูกหุ้มอยูด่ว้ยตาข่ายที�ถกัขึ�นดว้ยเข็มโครเชต์ ซึ� งเป็นงานฝีมือแบบผูห้ญิง

ตน้ไม ้แบบร่างนี�ตอบโจทยป์ระเด็นของขา้พเจา้ที�ตอ้งการแสดงใหเ้ห็นถึงการปิดหู

แสดงออกดว้ยความรัก 

 

 

ภาพที� 22 แบบร่างผลงานก่อนศิลปนิพนธ์

 

ขา้พเจา้นาํแบบร่างนี� มาพฒันาต่อ นาํไปจดัวางแขวนลงมาจากตน้ไมผ้า้  เนื�องจากขา้พเจา้

ตอ้งการใชว้สัดุที�เขา้กบัเด็ก ผา้มีสัมผสันุ่ม อ่อนโยนต่อเด็ก และมกัจะมีความสัมพนัธ์กบั

หรืองานฝีมือต่างๆของผูห้ญิง

 

ฉากการนั�งสาวไหมของตวัละครในภาพยนตร์เรื�อง The Village 

ขา้พเจา้นาํผลงานวาดเส้นที�ไดจ้ากการพิจารณาฉากต่างๆในภาพยนตร์มาผสมผสานกนัเพื�อ

สร้างแบบร่าง ทั�งเด็ก ไหมพรม ตน้ไม ้ป่า ทั�งนี� ในผลงานจะตอ้งประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั

สองส่วนด้วยกนั คือเด็กที�ถูกซ่อนอยู่ และโครงสร้างตาข่ายที�แสดงการจาํกดับริเวณ 

บบร่างทั�งสองมิติและสามมิติ หนึ�งในนั�นขา้พเจา้ปั� นดินนํ� ามนัเป็นรูปเด็กนอนอยูบ่นฟูกนุ่มๆ 

ถูกหุ้มอยูด่ว้ยตาข่ายที�ถกัขึ�นดว้ยเข็มโครเชต์ ซึ� งเป็นงานฝีมือแบบผูห้ญิง แลว้แขวนห้อยลงมาจาก

ตน้ไม ้แบบร่างนี�ตอบโจทยป์ระเด็นของขา้พเจา้ที�ตอ้งการแสดงใหเ้ห็นถึงการปิดหู

แบบร่างผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ�นที� 1 

ขา้พเจา้นาํแบบร่างนี� มาพฒันาต่อ นาํไปจดัวางแขวนลงมาจากตน้ไมผ้า้  เนื�องจากขา้พเจา้

ตอ้งการใชว้สัดุที�เขา้กบัเด็ก ผา้มีสัมผสันุ่ม อ่อนโยนต่อเด็ก และมกัจะมีความสัมพนัธ์กบั

ผูห้ญิง จากแบบร่าง ข้าพเจ้าต้องการให้ต้นไม้ทั� งหมดทาํด้วยผา้ยดัใย
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ขา้พเจา้นาํผลงานวาดเส้นที�ไดจ้ากการพิจารณาฉากต่างๆในภาพยนตร์มาผสมผสานกนัเพื�อ

ทั�งนี� ในผลงานจะตอ้งประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั

สองส่วนด้วยกนั คือเด็กที�ถูกซ่อนอยู่ และโครงสร้างตาข่ายที�แสดงการจาํกดับริเวณ ขา้พเจา้เริ�ม

บบร่างทั�งสองมิติและสามมิติ หนึ�งในนั�นขา้พเจา้ปั� นดินนํ� ามนัเป็นรูปเด็กนอนอยูบ่นฟูกนุ่มๆ 

แลว้แขวนห้อยลงมาจาก

ตน้ไม ้แบบร่างนี�ตอบโจทยป์ระเด็นของขา้พเจา้ที�ตอ้งการแสดงใหเ้ห็นถึงการปิดหูปิดตา ภายใตก้าร

  

ขา้พเจา้นาํแบบร่างนี� มาพฒันาต่อ นาํไปจดัวางแขวนลงมาจากตน้ไมผ้า้  เนื�องจากขา้พเจา้

ตอ้งการใชว้สัดุที�เขา้กบัเด็ก ผา้มีสัมผสันุ่ม อ่อนโยนต่อเด็ก และมกัจะมีความสัมพนัธ์กบักิจกรรม

จากแบบร่าง ข้าพเจ้าต้องการให้ต้นไม้ทั� งหมดทาํด้วยผา้ยดัใย
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สังเคราะห์ ขา้พเจา้ใช้ไมแ้ปรรูปขึ�นโครงตน้ไมไ้วภ้ายในก่อนจะหุ้มด้วยผา้ยดันุ่น แต่ในระหว่าง

ขั�นตอนการทาํงาน ขา้พเจา้พบว่าโครงไมที้�ปรากฏซ้อนขึ�นมากบัผา้ยดันุ่นในขณะที�ผลงานยงัไม่

เสร็จสมบูรณ์ แสดงคุณสมบติัความเป็นสองดา้นของวสัดุ ทั�งคุณสมบติัความแข็งของไม ้ความอ่อน

นุ่มของผา้ เส้นตรงของไม ้และเส้นโคง้อิสระของผา้ การห่อหุ้มแบบทิ�งให้เห็นโครงภายในนี�แสดง

ให้เห็นสภาวะของการกระทาํ เป็นตน้ไมป้ลอมที�ทาํขึ�นใหม่เพื�อจาํลองสภาพของป่าจริง และความ

เป็นสองดา้นของวสัดุก็ตอบโจทยด์า้นอารมณ์ความรู้สึกในผลงานของขา้พเจา้ ที�ตอ้งการแสดงให้

เห็นว่าการกกัขงัของพ่อแม่นั�นกระทาํไปดว้ยความรัก ซึ� งเป็นอารมณ์ความรู้สึกที�ขดัแยง้กนัภายใน

ตวัเอง 

 

  
 

ภาพที� 23 โครงไมพ้นัดว้ยผา้ยดันุ่นในผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ�นที� 1 

 

 ขา้พเจา้ใช้การแขวนในการจดัวางผลงานทั�งสามชิ�น ในผลงานชิ�นที� 1 ขา้พเจา้แขวนป่า

จาํลองลงมาจากเพดาน ให้อยู่ในระดบัสายตา ห้อยกระเช้าที�ถกัหุ้มเด็กที�ปั� นจากดินญี�ปุ่นไวต้าม

ตน้ไมแ้ต่ละตน้ และเรียงตน้ไมใ้นแนวนอนให้โคง้เหลื�อมกนั เพื�อให้เกิดมุมมองที�แตกต่างกนัใน

การชมงาน จากดา้นหน้าผูช้มจะสามารถเห็นกระเช้าที�หุ้มเด็กไวภ้ายในได้ แต่จากดา้นขา้งตน้ไม้

จาํลองจะซอ้นกนัและบงักระเชา้เหล่านั�นจากสายตา 

 

   
 

ภาพที� 24 มุมมองที�ต่างกนัในการชมผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ�นที� 1 
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ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ�นที� 2 

 

 
 

ภาพที� 25 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ�นที� 2 

 

ขา้พเจา้ยงัคงใชค้วามเป็นสองดา้นของวสัดุในผลงานชิ�นที� 2 โดยในครั� งนี�ขา้พเจา้ตอ้งการ

ให้ความเป็นสองดา้นของวสัดุนั�นแสดงตวัอยา่งชดัเจนมากขึ�น จนถึงขั�นขดัแยง้กนั และยงัตอ้งการ

ใช้วสัดุสําเร็จรูป (found object) เป็นส่วนประกอบหลักควบคู่กบังานฝีมือที�ประดิษฐ์ขึ�นใหม่ 

เนื�องจากขา้พเจา้คิดวา่ วตัถุที�ผา่นการใชง้านและมีร่องรอยของมนุษยติ์ดมาดว้ย จะสามารถแสดงถึง

ภาวะของความเป็นจริงได้ดีที�สุด ในขณะเดียวกนั งานฝีมือก็แสดงให้เห็น การสร้างขึ�นใหม่ด้วย

นํ� ามือมนุษย ์ซึ� งสมมติฐานที�ขา้พเจา้ตั�งไวใ้นการทาํงานชิ�นที� 2 นี�  เกิดจากการการวิเคราะห์สิ� งที�

คน้พบผา่นการทาํงานชิ�นที� 1 ที�ขา้พเจา้ตอ้งการใหเ้ห็นชดัเจนขึ�นในผลงานชิ�นที� 2 

ขา้พเจา้เลือกบานเหล็กดดัติดหนา้ต่างใชแ้ลว้ ที�มาจากส่วนหนึ�งของบา้น เพื�อแสดงให้เห็น

สภาวะของความเป็นจริง ประกอบเขา้กบัผา้ลูกไมห้ลากสีที�นาํมาเยบ็ให้มีลกัษณะของตน้หญา้ตาม

ธรรมชาติ และมีลกัษณะทางกายภาพที�ดูนุ่มนวลขดักบัแผน่เหล็กดดั เพื�อแสดงให้เห็นถึงการสร้าง

ขึ�นใหม่ดว้ยวิธีการของผูห้ญิง บนโครงสร้างเดิมของบานเหล็กดดัที�มีอยูก่่อนแลว้ในโลกความเป็น

จริง และโดยตวัเหล็กดดัเองก็เป็นวตัถุที�มาจากส่วนหนึ� งของบา้น ถูกติดตรึงกบัหน้าต่างเพื�อรักษา

ความปลอดภยัให้กบัผูอ้ยูอ่าศยัภายใน อนัเป็นภาพที�คุน้ตา และเป็นความหมายที�ติดมากบัตวัวสัดุที�

ผูช้มจะสัมผสัได ้

ในการติดตั�งผลงาน ขา้พเจา้ตั�งใจจะแขวนเสื�อผา้เด็กที�ผ่านการใชง้านแลว้ไวร้ะหว่างบาน

เหล็กดดัแต่ละบาน เนื�องจากขา้พเจา้คิดวา่ร่องรอยของมนุษยที์�อยูบ่นเสื�อจะทาํให้เห็นถึงความมีชีวิต

ที�ถูกซ่อนอยูภ่ายในได ้และถกัโครเชตล์อ้มรอบเป็นเส้น เชื�อมไปติดเขา้กบับานเหล็กดดัที�ซ้อนเป็น
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ชั�น เพื�อใหเ้ห็นแรงตรึงระหวา่งทั�ง 2 ส่วนของงาน แต่ดว้ยปัญหาความผิดพลาดในการจดัวาง ทาํให้

ขา้พเจา้ตอ้งแขวนเสื�อผา้เด็กไวด้า้นบนแทน  

 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ�นที� 3 

 

 
 

ภาพที� 26 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ�นที� 3 

 ขา้พเจา้ยงัคงใช้โครงสร้างตาข่ายผสมผสานเขา้กบังานฝีมือถกัทอ แต่ตั�งสมมติฐานของ

ผลงานชิ�นที�สามไวที้�การรวมความเป็นสองดา้นของวสัดุไวใ้นวสัดุเพียงชนิดเดียว ขา้พเจา้ใชว้ิธีการ

ถกัโครเชต์เช่นเดียวกบัผลงานชิ�นก่อน แต่ใชเ้ส้นลวดทองแดงเป็นวสัดุถกั เนื�องจากตามธรรมชาติ

ของวสัดุ เส้นลวดเป็นโลหะ แข็งกระดา้งไม่อ่อนนุ่มเหมือนเส้นดา้ยหรือไหมพรม   หากเมื�อนาํมา

ถกัเป็นโครงสร้างเบาขนาดใหญ่ เส้นลวดก็สามารถแสดงความบอบบางพลิ�วไหวออกมาได ้ 

 ทั�งนี�ขา้พเจา้ตั�งแนวทางของอารมณ์ในงานไวว้า่ตอ้งการแสดงให้เห็นความมีชีวิตของโลกที�

สร้างขึ�นใหม่นี�ดว้ย โดยใชคุ้ณสมบติัของลวดทองแดงที�ถกัเป็นโครงสร้างเบา แผข่ยายและห้อยลง

มาในอากาศ รวมกับใส่ใยสังเคราะห์ที�ดูอ่อนนุ่มและเด็กที�ทาํจากการะดาษเปเปอร์มาเช่ (paper 

mache) ไวภ้ายใน ขา้พเจา้ตอ้งการให้พื�นผิวลวดทองแดงที�ถกัมีลกัษณะของเนื�อเยื�อและเส้นเลือด 

ตามความตั�งใจเดิมของขา้พเจา้ที�ตอ้งการใหใ้หผู้ช้มจินตนาการถึงความอบอุ่นและอาการห่อหุ้มของ

มดลูก แมว้า่ผลงานที�ติดตั�งสาํเร็จแลว้จะมีลกัษณะโดยรวมคลา้ยคลึงกบัรังแมลงมุมมากกวา่  
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 ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์มีขอ้ดีในด้านการจดัการวสัดุ และการทดลองหาภาษาทาง

ประติมากรรม หากล้มเหลวในดา้นการสื�อสาร เนื�องมาจากขา้พเจา้มุ่งสร้างโลกจาํลอง แต่ไม่ได้

ตระหนกัถึงใจความสําคญัของประเด็นที�ตอ้งการนาํเสนอ คือการซ่อนชีวิตของเด็กไวภ้ายในโลก

จาํลอง อย่างไรก็ตาม ในการสร้างผลงานศิลปนิพนธ์ ขา้พเจา้ได้นาํขอ้ดีด้านการจดัการวสัดุจาก

ผลงานทั�งสามชิ�นไปใช ้และระมดัระวงัในการคงสาระสาํคญัที�ตอ้งการนาํเสนอไวต้ลอดเวลา 

 

การสร้างสรรค์ผลงานในชุดศิลปนิพนธ์ ระยะที� 1 

แมว้่าประเด็นนาํเสนอในผลงานชุดก่อนศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้จะมีลกัษณะโนม้เอียงไป

ทางเรื�องความสัมพนัธ์ระหวา่งแม่กบัลูก แต่ความสนใจหลกัของขา้พเจา้ยงัคงเป็นโลกของเรื�องเล่า 

และจินตนาการของมนุษยที์�ทบัซอ้นอยูบ่นโลกความเป็นจริง เมื�อจะเสนอหวัขอ้ศิลปนิพนธ์ ขา้พเจา้

จึงเลือกที�จะมุ่งศึกษาไปในโลกของเรื�องเล่าซึ� งเป็นความสนใจอนัแทจ้ริงของขา้พเจา้ มากกว่าจะ

ศึกษาลึกลงไปในดา้นความรักระหวา่งแม่กบัลูก 

 

กระบวนการสร้างประเด็นจากแรงบันดาลใจ 

 ขา้พเจา้เลือกภาพยนตร์เรื�อง อัศจรรย์แดนฝัน มหัศจรรย์เขาวงกต (Pan’s Labyrinth) เป็น

กรณีศึกษาหลกัในการวิเคราะห์ ตีความ และสร้างประเด็นทางศิลปะ ความประทบัใจแรกที�ทาํให้

ขา้พเจา้เลือกศึกษาภาพยนตร์เรื� องนี� คือ ขา้พเจา้เห็นเส้นแบ่งที�ชัดเจนระหว่างโลกสองใบ คือโลก

ความเป็นจริง และโลกจินตนาการ ดว้ยภาพการฆ่าฟันกนัอยา่งโหดร้ายในสงคราม กบัความฝันของ

เด็กที�จะไดก้ลบัไปเป็นเจา้หญิงในอาณาจกัรใตดิ้นของตน ทั�งสองส่วนนี� ถูกแบ่งออกจากกนัอย่าง

ชดัเจนจนแทบจะเป็นคู่ตรงขา้ม ซึ� งเขา้กบัความสนใจของขา้พเจา้มาตั�งแต่ช่วงการทาํงานผลงาน

ก่อนศิลปนิพนธ์ 

 ในการวิเคราะห์ภาพยนตร์ ข้าพเจ้าแยกองค์ประกอบของภาพยนตร์ออกเป็นสองส่วน

ใหญ่ๆคือ ส่วนที�เป็นภาพ และส่วนที�เป็นบท แมว้า่ทั�งสองส่วนนี�จะทาํงานร่วมกนั แต่ก็มีนํ� าหนกัใน

การสื�อสารไม่เท่ากนัในแต่ละฉากแต่ละตอน ในบางฉากภาพสื�อสารเนื�อหาสาระออกมาให้ผูช้มเห็น 

โดยที�ไม่ตอ้งมีบทพูด และในบางฉากความละเมียดละไมของบทพูดก็เป็นตวัสื�อสารไดดี้กว่าภาพ 

ทั�งนี�  ขา้พเจ้าวิเคราะห์ทั�งภาพและบท ด้วยทฤษฎีหลกัๆสองทฤษฎีคือ ทฤษฎีคู่ตรงขา้ม (Binary 

Opposition)  และทฤษฎีจิตวเิคราะห์ของฌาค ลากอง (Jacques Lacan) 

 ในระยะแรก ขา้พเจา้สนใจความตรงกนัขา้มของจินตนาการกบัความเป็นจริง ทั�งในมุมมอง

ของตวัละครที�เป็นเด็ก ซึ� งก็คือตวัละครหลกั “โอฟีเลีย” และตวัละครที�เป็นผูใ้หญ่ เช่น “กปัตนัวิดลั” 

พ่อเลี� ยงของเธอ ในดา้นของโลกความเป็นจริง ตวัละครทุกตวัตอ้งอยูใ่นสภาวะกดดนัของสงคราม 
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ฉากการปะทะ ความสูญเสียและความตาย แต่ในจินตนาการของโอฟีเลีย มีโลกใตบ้าดาลที�ซึ� งไม่มี

ความทุกขย์ากและรอใหเ้ธอกลบัไปอยู ่

แมว้า่ตวัละครของโอฟีเลียดูจะเป็นตวัละครเดียวที�แสดงความมีจินตนาการออกมา แต่หาก

สังเกตตวัละครของกปัตนัวดิลัที�ดูแขง็กระดา้งและมีชีวติอยูก่บัความเป็นจริงมากที�สุด เขาแอบยึดถือ

พ่อของเขาเองเป็นแบบอยา่งของพลทหารกลา้อยา่งลบัๆ โดยมีนาฬิกาหน้าปัดแตกที�พ่อของเขาทิ�ง

ไวใ้หเ้ป็นสัญลกัษณ์ที�แสดงถึงการเป็นทหารในอุดมคติ ในส่วนนี� เองที�เราจะไดเ้ห็นจินตนาการจาก

ความปรารถนาของตวัละครตวันี�  ที�ตอ้งการจะเป็นอย่างบุคคลในอุดมคติให้ได ้ในขณะเดียวกบัที�

โลกจินตนาการของโอฟิเลียก็ไม่ไดส้วยงามจนตรงกนัขา้มกบัความเป็นจริง มนั มีองคป์ระกอบจาก

โลกของความเป็นจริงเป็นวตัถุดิบ จินตนาการของโอฟีเลียดูลึกลบัไม่น่าไวว้างใจ มีความรุนแรง

แฝงอยูใ่นหลายฉากหลายตอน สภาพแวดลอ้มกอปรกบัความปรารถนาภายในของตวัละครนั�นเอง 

ที�สร้างจินตนาการเหล่านั�นขึ�นมา 

 

 
ภาพที� 27 แผนภาพการเปรียบเทียบจินตนาการและความเป็นจริงของเด็กและผูใ้หญ่ ตามแนวคิด

แบบคู่ตรงขา้ม (Binary Opposition) 

 

 แมว้า่ในการวิเคราะห์ตามแผนภาพขา้งตน้จะแสดงให้เห็นความยอ้นแยง้ที�สวนทางกนัอยู่

หลายแง่มุม ขา้พเจา้เลือกที�จะใหค้วามสนใจกบัคู่ปฏิกิริยาระหวา่งจินตนาการของเด็ก และโลกความ

เป็นจริงในมุมมองของผูใ้หญ่เป็นอนัดบัแรก อนัเป็นความขดัแยง้ที�ทบัซ้อนกนัอยู่อย่างเห็นไดช้ดั

ที�สุดในภาพยนตร์เรื�องนี�  ซึ� งนั�นก็คือการทบัซ้อนกนัของระหว่างจินตนาการของเด็ก กบัสภาวะ

สงครามรอบตวัเขานั�นเอง 
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ภาพที� 28 แผนภาพการเปรียบเทียบระหว่างโลกจินตนาการของเด็กและโลกความเป็นจริงของ

ผูใ้หญ่ ตามแนวคิดแบบคู่ตรงขา้ม (Binary Opposition) 

 

ขา้พเจา้จึงตอ้งการนาํเสนอประเด็นจินตนาการอนัสงบสุขเป็นสถานที�ที�คนใชเ้พื�อหลีกหนี

จากความเป็นจริงอนัโหดร้าย โดยแสดงให้เห็นการทบัซ้อนกนัของโลกจินตนาการมีลกัษณะฟุ้งฝัน

กบัสภาวะสงครามในโลกความเป็นจริง สาํหรับการเริ�มตน้ทาํงานศิลปนิพนธ์ 

 

กระบวนการเปลี�ยนประเด็นเป็นผลงาน 

 เนื�องจากประเด็นในการสื�อสารของขา้พเจา้ประกอบดว้ยองค์ประกอบหลกัสองส่วน คือ

ส่วนที�แสดงให้เห็นความเป็นจริง และส่วนที�แสดงให้เห็นจินตนาการ ขา้พเจา้จึงสามารถใช้ชุด

ความรู้เก่าที�เคยคน้ควา้ไวใ้นผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ได ้จากการทดลองถ่ายทอดประเด็นดว้ย

ภาษาทางประติมากรรมของขา้พเจา้ในผลงานชุดก่อนศิลปนิพนธ์ ขา้พเจา้สนใจการใชว้สัดุสําเร็จรูป 

(found object) เพื�อแสดงให้เห็นสภาวะของความเป็นจริง และการใช้งานฝีมือประดิษฐ์รูปทรงขึ�น

ใหม่เป็นองคป์ระกอบในงาน เพื�อแสดงใหเ้ห็นถึงการสร้างขึ�นใหมด่ว้ยความตั�งใจของมนุษย ์

 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ�นที� 1 

 ในการสร้างสรรคผ์ลงานชิ�นแรก ขา้พเจา้เริ�มจากการทดลองวสัดุ โดยการฉลุสมุดเปล่าให้

เป็นภาพทิวทศัน์แบบฟุ้งฝันไวภ้ายใน 



 

ภาพที� 29 การทดลองวสัดุ 

 

 ขา้พเจา้เห็นว่าวิธีการนี� เขา้กบัประเด็นที�ตอ้งการนาํเสนอคือ ใชก้ารยอ่ส่วนภาพทิวทศัน์ให้

เล็กลงแลว้ตดัเป็นระนาบซอ้นกนัลงไปในสมุด 

ในมิติจริงของสมุด ดงันั�น ขา้พเจา้จึงตอ้งการฉลุสมุดหรือหนงัสือที�มีร่องรอยการใชง้าน เพื�อแสดง

ให้เห็นภาวะของความเป็นจริงมากที�สุด และแยกตวัออกจากจินตนาการที�สร้างขึ�นใหม่ภายในได้

อยา่งชดัเจน 

 ขา้พเจา้มีความรู้สึกว่

เนื�อหาภายใน ขา้พเจา้จึงเลือกฉลุหนงัสือมือสองที�มีเนื�อหาเกี�ยวกบัสงคราม เนื�องจากการฉลุเป็น

การตดัเนื�อความสองมิติในหนังสือออกเพื�อสร้างเนื�อความใหม่ที�เป็นสามมิติไวภ้ายใน การฉลุ

กระดาษในหนงัสือที�มีเนื�อหาเกี�ยวขอ้งกบัความรุนแรง จึงเป็นการสร้างโลกจินตนาการขึ�นมาใหม่

ผา่นการทาํลายความรุนแรง  และส่งผลให้เกิดการทบัซ้อนของโลกทั�งสองใบที�มีความขดัแยง้กนั 

อีกทั�งรูปทรงแน่นอนตายตวัของหนงัสือที�มีลกัษณะเป็นมวลเรขาคณิตทึบตนั และถูกผลิตขึ�นผา่น

ระบบอุตสาหกรรม ยงัขดักบัรูปทรงอิสระที�เกิดขึ�นจากการฉลุกระดาษแต่ละแผน่ดว้ยฝีมือมนุษย์

 เนื�องจากโลกจินตนาการที�ข้าพเจ้าต้องการนําเสนอเกิดจากความปรารถนาในสิ� งที�ไม่

สามารถเกิดขึ�นไดจ้ริงของมนุษย ์ขา้พเจา้จึงจาํเป็นตอ้งใส่รูปทรงคนไวใ้นหนงัสือที�ฉลุ และขา้พเจา้

คิดวา่รูปทรงคนนั�นควรประกอบขึ�นมาจากวตัถุจริง เพื�อสื�อวา่คนที�เห็น คือสิ�งมีชีวิตมีตวัตนในโลก

ความเป็นจริง ที�หนีเข้าไปในโลกของจินตนาการ ไม่ใช่สิ� งมีชีวิตที�เกิดขึ� นใหม่ในนั� นผ่านการ

จินตนาการของมนุษยอี์กทอดหนึ�ง ขา้พเจา้จึงใชรู้ปถ่ายจริงของคน ยอ่ส่วนให้เล็กลงแลว้ปะติดเข้

ไปในหนงัสือที�ฉลุ 

 

 

 

การทดลองวสัดุ (ฉลุสมุดเปล่า) 

ขา้พเจา้เห็นว่าวิธีการนี� เขา้กบัประเด็นที�ตอ้งการนาํเสนอคือ ใชก้ารยอ่ส่วนภาพทิวทศัน์ให้

เล็กลงแลว้ตดัเป็นระนาบซอ้นกนัลงไปในสมุด ทาํให้เกิดมิติยอ่ส่วนของโลกจินตนาการซ้อนขึ�นมา

ในมิติจริงของสมุด ดงันั�น ขา้พเจา้จึงตอ้งการฉลุสมุดหรือหนงัสือที�มีร่องรอยการใชง้าน เพื�อแสดง

ให้เห็นภาวะของความเป็นจริงมากที�สุด และแยกตวัออกจากจินตนาการที�สร้างขึ�นใหม่ภายในได้

ขา้พเจา้มีความรู้สึกวา่การฉลุหนงัสือคือการทาํลาย ทั�งตวัรูปทรงดั�งเดิมของหนงัสือ และ

เนื�อหาภายใน ขา้พเจา้จึงเลือกฉลุหนงัสือมือสองที�มีเนื�อหาเกี�ยวกบัสงคราม เนื�องจากการฉลุเป็น

การตดัเนื�อความสองมิติในหนังสือออกเพื�อสร้างเนื�อความใหม่ที�เป็นสามมิติไวภ้ายใน การฉลุ

มีเนื�อหาเกี�ยวขอ้งกบัความรุนแรง จึงเป็นการสร้างโลกจินตนาการขึ�นมาใหม่

ผา่นการทาํลายความรุนแรง  และส่งผลให้เกิดการทบัซ้อนของโลกทั�งสองใบที�มีความขดัแยง้กนั 

อีกทั�งรูปทรงแน่นอนตายตวัของหนงัสือที�มีลกัษณะเป็นมวลเรขาคณิตทึบตนั และถูกผลิตขึ�นผา่น

ยงัขดักบัรูปทรงอิสระที�เกิดขึ�นจากการฉลุกระดาษแต่ละแผน่ดว้ยฝีมือมนุษย์

เนื�องจากโลกจินตนาการที�ข้าพเจ้าต้องการนําเสนอเกิดจากความปรารถนาในสิ� งที�ไม่

สามารถเกิดขึ�นไดจ้ริงของมนุษย ์ขา้พเจา้จึงจาํเป็นตอ้งใส่รูปทรงคนไวใ้นหนงัสือที�ฉลุ และขา้พเจา้

นควรประกอบขึ�นมาจากวตัถุจริง เพื�อสื�อวา่คนที�เห็น คือสิ�งมีชีวิตมีตวัตนในโลก

ความเป็นจริง ที�หนีเข้าไปในโลกของจินตนาการ ไม่ใช่สิ� งมีชีวิตที�เกิดขึ� นใหม่ในนั� นผ่านการ

จินตนาการของมนุษยอี์กทอดหนึ�ง ขา้พเจา้จึงใชรู้ปถ่ายจริงของคน ยอ่ส่วนให้เล็กลงแลว้ปะติดเข้
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ขา้พเจา้เห็นว่าวิธีการนี� เขา้กบัประเด็นที�ตอ้งการนาํเสนอคือ ใชก้ารยอ่ส่วนภาพทิวทศัน์ให้

ทาํให้เกิดมิติยอ่ส่วนของโลกจินตนาการซ้อนขึ�นมา

ในมิติจริงของสมุด ดงันั�น ขา้พเจา้จึงตอ้งการฉลุสมุดหรือหนงัสือที�มีร่องรอยการใชง้าน เพื�อแสดง

ให้เห็นภาวะของความเป็นจริงมากที�สุด และแยกตวัออกจากจินตนาการที�สร้างขึ�นใหม่ภายในได้

าการฉลุหนงัสือคือการทาํลาย ทั�งตวัรูปทรงดั�งเดิมของหนงัสือ และ

เนื�อหาภายใน ขา้พเจา้จึงเลือกฉลุหนงัสือมือสองที�มีเนื�อหาเกี�ยวกบัสงคราม เนื�องจากการฉลุเป็น

การตดัเนื�อความสองมิติในหนังสือออกเพื�อสร้างเนื�อความใหม่ที�เป็นสามมิติไวภ้ายใน การฉลุ

มีเนื�อหาเกี�ยวขอ้งกบัความรุนแรง จึงเป็นการสร้างโลกจินตนาการขึ�นมาใหม่

ผา่นการทาํลายความรุนแรง  และส่งผลให้เกิดการทบัซ้อนของโลกทั�งสองใบที�มีความขดัแยง้กนั 

อีกทั�งรูปทรงแน่นอนตายตวัของหนงัสือที�มีลกัษณะเป็นมวลเรขาคณิตทึบตนั และถูกผลิตขึ�นผา่น

ยงัขดักบัรูปทรงอิสระที�เกิดขึ�นจากการฉลุกระดาษแต่ละแผน่ดว้ยฝีมือมนุษย ์

เนื�องจากโลกจินตนาการที�ข้าพเจ้าต้องการนําเสนอเกิดจากความปรารถนาในสิ� งที�ไม่

สามารถเกิดขึ�นไดจ้ริงของมนุษย ์ขา้พเจา้จึงจาํเป็นตอ้งใส่รูปทรงคนไวใ้นหนงัสือที�ฉลุ และขา้พเจา้

นควรประกอบขึ�นมาจากวตัถุจริง เพื�อสื�อวา่คนที�เห็น คือสิ�งมีชีวิตมีตวัตนในโลก

ความเป็นจริง ที�หนีเข้าไปในโลกของจินตนาการ ไม่ใช่สิ� งมีชีวิตที�เกิดขึ� นใหม่ในนั� นผ่านการ

จินตนาการของมนุษยอี์กทอดหนึ�ง ขา้พเจา้จึงใชรู้ปถ่ายจริงของคน ยอ่ส่วนให้เล็กลงแลว้ปะติดเขา้



 

ภาพที� 30 ทดลองวสัดุ (ฉลุสมุดและ

 

 ซึ� งขา้พเจา้สรุปวธีิการทาํงานออกมาเป็นแผนภาพไดด้งันี�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 31 แผนภาพแสดงกระบวนการทาํงานของ

 

หนงัสือ

สงคราม

วสัดุสาํเร็จรูป (found

 

คน (ธรรมดา

 

  

ฉลุสมุดและใส่ภาพคนที�ตดัมาจากหนงัสือพิมพ)์ 

ซึ� งขา้พเจา้สรุปวธีิการทาํงานออกมาเป็นแผนภาพไดด้งันี�  

แผนภาพแสดงกระบวนการทาํงานของผลงานศิลปนิพนธ์ชิ�นที� 1 

หนงัสือ 

สงคราม 

found object) 

 

แกะมวลหนงัสือออก

จินตนาการ

การประดิษฐขึ์�นใหม่ 

(creation

 

ยา้ย 

ธรรมดา) คน (พิเศษ) 

ทาํลาย สร้าง 
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แกะมวลหนงัสือออก 

จินตนาการ 

การประดิษฐขึ์�นใหม่ 

creation) 
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 ขา้พเจา้เลือกถ่ายภาพเพื�อนผูห้ญิงคนหนึ� งที�รูปร่างลกัษณะมีความเป็นเด็ก ผมหยิก และมี

บุคลิกช่างฝัน เนื�องจากขา้พเจา้คิดวา่น่าจะช่วยให้สื�อสารในเรื�องจินตนาการของเด็กออกมาไดม้าก

ที�สุด ในส่วนของเสื�อผา้ ขา้พเจา้ประทบัใจฉากหนึ� งในภาพยนตร์ที�ตวัละครเอกใส่เสื�อคลุมอาบนํ� า

แบบโบราณ ขา้พเจา้จึงเลือกเสื�อผา้ให้มีลกัษณะคลา้ยเสื�อคลุมอาบนํ� า ซึ� งไม่ใช่เสื�อผา้ที�มีไวส้ําหรับ

แต่งตวั เสื�อคลุมอาบนํ� ามีรูปทรงหลวมไม่เนน้สัดส่วน และเป็นชุดที�ใส่เพื�อเปลี�ยนจากชุดหนึ�งไปสู่

อีกชุดหนึ�ง มีลกัษณะของการเปลี�ยนจากจุดหนึ�งไปสู่อีกจุดหนึ�ง 

 

  
 

ภาพที� 32 ฉากจากภาพยนตร์เรื�อง Pan’s Labyrinth 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 33 ฉากจากภาพยนตร์เรื�อง The Phantom of the Opera 

ที�มา : Cineplex Entertainment LP, 2005.  Movie Photos The Phantom of the Opera. [online]. 

Access From : https://www.cineplex.com/Movie/the-phantom-of-the-opera-2005/Photos. 

(Available at : 28 April 2016). 



 

 

ภาพที� 34 ภาพถ่ายรูปคนดา้นหนา้ 

 

 

ภาพที� 35 ภาพถ่ายรูปคนดา้นหนา้ 

 

 

ภาพที� 36 ภาพถ่ายรูปคนดา้นหนา้ 

 

 การฉลุหนังสือเพียงเล่มเดียวอาจเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หนังสือเล่มนั�น 

หนังสือหลายเล่มที� มีเนื� อหาเกี�ยวข้องกับสงคราม ทั� งภาษาไทยและอังกฤษ เพื�อให้เห็นเป็น

บรรยากาศโดยรวมแทน ในส่วนของโลกจินตนาการที�ฉลุเขา้ไปภายในหนงัสือ ขา้พเจา้เลือกใชภ้าพ

สถาปัตยกรรมส่วนต่างๆของปราสาท เนื�องจากคิดวา่จะสามารถแสดงความเป็นที�อยูอ่าศั

 

ดา้นหนา้ - หลงัที�นาํมาปะลงในหนงัสือ 

ดา้นหนา้ – หลงัที�นาํมาปะลงในหนงัสือ 

ดา้นหนา้ – หลงั ในหนงัสือที�ฉลุ  

การฉลุหนังสือเพียงเล่มเดียวอาจเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หนังสือเล่มนั�น 

หนังสือหลายเล่มที� มีเนื� อหาเกี�ยวข้องกับสงคราม ทั� งภาษาไทยและอังกฤษ เพื�อให้เห็นเป็น

บรรยากาศโดยรวมแทน ในส่วนของโลกจินตนาการที�ฉลุเขา้ไปภายในหนงัสือ ขา้พเจา้เลือกใชภ้าพ

สถาปัตยกรรมส่วนต่างๆของปราสาท เนื�องจากคิดวา่จะสามารถแสดงความเป็นที�อยูอ่าศั
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การฉลุหนังสือเพียงเล่มเดียวอาจเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หนังสือเล่มนั�น ข้าพเจ้าจึงใช้

หนังสือหลายเล่มที� มีเนื� อหาเกี�ยวข้องกับสงคราม ทั� งภาษาไทยและอังกฤษ เพื�อให้เห็นเป็น

บรรยากาศโดยรวมแทน ในส่วนของโลกจินตนาการที�ฉลุเขา้ไปภายในหนงัสือ ขา้พเจา้เลือกใชภ้าพ

สถาปัตยกรรมส่วนต่างๆของปราสาท เนื�องจากคิดวา่จะสามารถแสดงความเป็นที�อยูอ่าศยั ทาํให้เกิด



 

38 

 

บรรยากาศที�อบอุ่นได้ นอกจากนั�นปราสาทยงัมีกลิ�นอายของนิทาน ความฝันแบบเด็กผูห้ญิง ดู

สวยงาม หรูหรา ชวนฝัน และห่างไกลจากความเป็นจริงมากที�สุด ซึ� งเขา้กบัประเด็นที�ต้องการ

นาํเสนอไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 

 
 

ภาพที� 37 ผลงานหน่วยยอ่ยที�ฉลุกระดาษเป็นภาพส่วนต่างๆของปราสาท 

 

 การติดตั�งผลงาน ขา้พเจา้จดัวางหนงัสือที�ฉลุบนโต๊ะและเกา้อี�นกัเรียนที�มีร่องรอยการใช้

งาน  เพื�อแสดงใหเ้ห็นถึงการกระทาํของเด็ก ที�นาํความรุนแรงมาจดัการใหม่ให้เกิดอีกมิติหนึ�งซ้อน

ขึ� นมาอยู่ ร่วมกับความเป็นจริง ข้าพเจ้าเลือกจัดวางหนังสือแต่ละเล่มตามส่วนต่างๆของ

สถาปัตยกรรมที�ฉลุไวภ้ายใน เช่น ทางเดิน วางไวแ้ถวล่าง ห้องนอน วางไวแ้ถวบน เป็นตน้ และจดั

โตะ๊ใหห้นัหนา้เขา้ผนงั เวน้พื�นที�ระหวา่งโตะ๊กบัเกา้อี� เพื�อให้สามารถจินตนาการไดถึ้งวิธีการใชง้าน

เดิมที�สร้างพื�นที�ส่วนตวั (personal space) ของผูน้ั�ง เกิดเป็นอาณาเขตของพื�นที�ปิดขึ�นมาอีกชั�นหนึ�ง 

ทั�งนี�ขา้พเจา้คิดวา่การติดตั�งผลงานแบบที�เวน้พื�นที�วา่งรอบผลงานใหโ้ล่ง น่าจะส่งผลกบัตวังาน ช่วย

ใหเ้กิดบรรยากาศของโลกส่วนตวัไดม้ากขึ�น 
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ภาพที� 38 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ�นที� 1 

 

 
 

ภาพที� 39 รายละเอียดในผลงานศิลปนิพนธ์ชิ�นที� 1 

 

การสร้างสรรค์ผลงานในชุดศิลปนิพนธ์ ระยะที� 2 

 หลงัจากทาํงานชิ�นที� 1 ขา้พเจา้เกิดปัญหาในการคิดแบบร่างของผลงานชิ�นที� 2 เนื�องจากคาํ

ว่าสงครามกินความหมายกวา้ง และขา้พเจา้ไม่เขา้ใจสิ� งที�เกิดขึ�นในสงคราม หรือผลกระทบของ

สงครามอย่างแทจ้ริง เป็นผลให้ไม่สามารถคิดรูปแบบและวสัดุอื�นๆที�จะนาํมาใช้ทาํงานต่อไปได ้

ขา้พเจา้จึงยอ้นกลบัไปตีความสงครามใหม่ในแง่ที�เป็นนามธรรม ผ่านภาพยนตร์ที�เป็นกรณีศึกษา 

และขอ้มูลที�เกี�ยวกบัการปกครองของลทัธิฟาสซิสต ์ซึ� งถูกใชเ้ป็นฉากของเรื�อง 
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กระบวนการพฒันาประเด็นในการนําเสนอ 

ขา้พเจา้เริ�มตนัวิเคราะห์ภาพยนตร์เรื�องนี� ใหม่ เพื�อคน้หาคู่ตรงขา้มในเชิงนามธรรม ด้วย

การศึกษาลกัษณะตวัละครหลกัสองตวัที�เป็นคู่ตรงขา้มที�ชดัเจนที�สุดในเรื�อง คือ โอฟีเลีย และกปัตนั

วดิลั 

 

  
 

ภาพที� 40 โอฟีเลีย (ซา้ย) และกปัตนัวดิลั (ขวา) ตวัละครหลกัในภาพยนตร์เรื�อง Pan’s Labyrinth 

 

ตวัละครทั�งสองมีความแตกต่างกนัอย่างชดัเจน โอฟีเลียเป็นเด็กหญิงที�มีความคิดช่างฝัน

ช่างจินตนาการ ไม่ถูกครอบงาํดว้ยกฎเกณฑค์วามเป็นไปไดท้างวิทยาศาสตร์ และไม่มีแนวความคิด

แบบมายาคติที�ตดัสินสิ�งที�เห็นตามค่านิยมของสังคม เธอจึงไม่ลงัเลที�จะเชื�อในเทพารักษ ์หรือ แพน 

(หรือฟอน) และตั�กแตนใบไมที้�แปลงร่างเป็นนางฟ้า ทั�งที�ตวัละครเหล่านั�นมีรูปร่างน่ากลวัพิลึกพิ

ลั�นมากกวา่จะสวยงาม และพฤติกรรมบางอยา่งก็ดูไม่น่าไวว้างใจอยา่งยิ�ง 

 

 
 

ภาพที� 41 แพนและโอฟีเลียในภาพยนตร์เรื�อง Pan’s Labyrinth 
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 ในขณะที�กปัตนัวดิลั ดว้ยความปรารถนาที�จะเป็นทหารในอุดมคติตามแบบอยา่งพ่อของเขา 

เขาคิดว่ากฎระเบียบ การแบ่งสันปันส่วนที�เท่าเทียม และการควบคุมทุกอย่างให้อยู่ในกรอบ เป็น

วิธีการที�ดีที�สุดในการสร้างโลกในอุดมคติ ซึ� งตรงกับแนวความคิดของลัทธิฟาสซิสต์ อนัเป็น

รูปแบบการปกครองของนายพลฟรันซิสโก ฟรังโก1 ผูน้าํของสเปนในขณะนั�นตามทอ้งเรื�อง และ

ผลลพัธ์ของการไม่ปฏิบติัตามก็คือการใชก้าํลงัทางทหาร อนัเป็นสาเหตุที�นาํไปสู่สงคราม 

พิจารณาทั�งด้านบทภาพยนตร์ และการกาํกับภาพ  จะเห็นได้ว่าโอฟีเลียได้รับคาํสั�งอยู่

ตลอดเวลา ทั�งจากการที�เธอตอ้งเชื�อฟังพ่อเลี� ยงในโลกความเป็นจริง และคาํสั�งของแพนในโลก

จินตนาการของเธอเอง ในดา้นบทภาพยนตร์ มีหลายฉากที�แสดงให้เห็นการถูกควบคุมของโอฟีเลีย 

เมื�อคาร์เมน (Carmen) แม่ของโอฟีเลียสั�งให้เธอเชื�อฟังคาํสั�งของพ่อเลี� ยง  และการที�แพนสั�งให้โอฟี

เลียไปปฏิบติัภารกิจสามอย่าง รวมถึงคาํสั�งย่อยและขอ้ห้ามในภารกิจต่างๆ ซึ� งโอฟีเลียที�เป็นเด็กมี

อิสระทางความคิดก็ลงทา้ยดว้ยการขดัคาํสั�งส่วนใหญ่ และเลือกทาํในสิ�งที�ตนเองเห็นวา่ถูกตอ้ง 

 

 
 

ภาพที� 42 แผนภาพการเปรียบเทียบบทภาพยนตร์ระหวา่งคาํสั�งของกปัตนัวิดลัและแพน กบัการขดั

ขืนคาํสั�งโอฟีเลีย ตามแนวคิดแบบคู่ตรงขา้ม (Binary Opposition) 

 

                                                           
1นายพลฟรันซิสโก ฟรังโก  (Francisco Franco)  ผูน้าํเผดจ็การลทัธิฟาสซิสต ์(Fascism) ชาวสเปน 

ในช่วงปี พ.ศ. 2479-2518 
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สอดคลอ้งกบัการพิจารณาการกาํกบัภาพ ในชีวิตจริงโอฟีเลียตอ้งอาศยัอยูภ่ายในค่ายทหาร 

และในบางฉากก็ถูกกกัขงัอยู่ในห้องนอนของเธอเอง ในขณะที�จินตนาการส่วนใหญ่ของโอฟีเลีย

เกิดขึ�นกลางแจง้ ในป่า ในเขาวงกตขา้งโรงสีเก่า หรือเดินผา่นประตูที�เธอเขียนขึ�นเองในห้องนอน

เพื�อเปิดออกไปสู่อีกมิติหนึ�งที�ทบัซอ้นกนัอยู ่

 

 
 

ภาพที� 43 แผนภาพการเปรียบเทียบการกาํกบัภาพที�แสดงให้เห็นความตรงกนัขา้ม ระหว่างความ

เป็นอิสระและการควบคุม ตามแนวคิดแบบคู่ตรงขา้ม (Binary Opposition) 

 

กปัตนัวดิลัในภาพยนตร์เรื�องนี� จึงเป็นตวัแทนของคาํสั�ง ผูคุ้มกฎที�คอยควบคุมบงัคบัให้โลก

อยูใ่นระเบียบกฎเกณฑ์ที�ควรจะเป็นตามความเห็นของเขา หากพิจารณาตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ

ลากอง กปัตนัวิดลัก็คือนามของพ่อ (Name of the Father) ที�คอยควบคุมไม่ให้ความปรารถนาใน

ชีวิตอนัสงบสุขของโอฟิเลียเป็นจริงขึ�นมาได ้และแพนก็คือตวัแทนของกปัตนัวิดลัที�ไปปรากฏใน

จินตนาการของโอฟีเลีย คอยออกคาํสั�งต่างๆเพื�อทดสอบความคิดที�เป็นอิสระของโอฟีเลีย 

 ก่อนหนา้นี�ขา้พเจา้เขา้ใจสภาวะสงครามในภาพของความโหดร้าย ความรุนแรง การฆ่าฟัน

กนัของมนุษย ์แต่หลงัจากไดศึ้กษาขอ้มูลดงักล่าวเพิ�มเติมแลว้ ขา้พเจา้พบวา่สาเหตุของสงครามใน

ภาพยนตร์เรื� องนี� เกิดจากการปกครองแบบควบคุมเบ็ดเสร็จของลทัธิฟาสซิสต์ ที�ก่อให้เกิดการ
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ต่อตา้นจากฝ่ายที�ตอ้งการอิสระ เมื�อเกิดพลงัสองขั�วที�ตรงขา้มกนัขึ�นก็ย่อมเกิดการปะทะ และนั�น

ก่อใหเ้กิดสงครามตามที�เห็นในทอ้งเรื�อง ขา้พเจา้จึงไดเ้ขา้ใจวา่คู่ปฏิกิริยาที�สําคญัที�สุดในภาพยนตร์

เรื�องนี� คือ การควบคุม บงัคบัให้คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกบัคาํสั�ง กบัจินตนาการที�เกิดจากการมี

อิสระทางความคิด ในขณะที�รูปแบบของงานในความคิดของขา้พเจา้ชดัเจนขึ�น วา่คู่ปฏิกิริยาหลกัๆ

ในงาน 3 มิติของขา้พเจา้ จะตอ้งเป็นคู่ตรงขา้มของการควบคุมและความเป็นอิสระ 

ในผลงานศิลปนิพนธ์ชิ�นต่อไป ขา้พเจา้จึงตอ้งการนาํเสนอประเด็นที�เจาะลึกลงไปในดา้น

การทบัซอ้นกนัของโลกจินตนาการกบัความเป็นจริง ที�มีลกัษณะเป็นคู่ตรงขา้มของการควบคุม และ

ความเป็นอิสระ 

 

กระบวนการเปลี�ยนประเด็นเป็นผลงาน 

เมื�อขา้พเจา้พบวา่ คู่ปฏิกิริยาที�สาํคญัที�สุดในภาพยนตร์เรื�องนี� คือการควบคุมบงัคบักบัความ

เป็นอิสระดว้ยจินตนาการ ขา้พเจา้จึงคิดวา่จะตอ้งใชค้วามหมายของทั�ง 2 อยา่งนี�ทบัซ้อนเขา้ดว้ยกนั 

เบื�องตน้จะตอ้งมีรูปทรง 2 ส่วนที�ทบัซ้อนกนัอยู ่โดยรูปทรงหนึ�งแสดงพลงัของการควบคุม บีบรัด

ให้อยูใ่นขอบเขตอนัจาํกดั อีกรูปทรงหนึ�งแสดงสภาวะการปลดปล่อยเป็นอิสระ และมีลกัษณะฟุ้ง

ฝันของจินตนาการ 

ในผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ ขา้พเจา้ใชก้ารกั�นพื�นที�ปิดดว้ยโครงสร้างแบบตาข่าย แลว้

ซ่อนโลกใบเล็กไวภ้ายใน และใช้ความเป็นสองดา้นของวสัดุ เช่น การจดัการผา้ลูกไม ้ผสมผสาน

เขา้กบัไม ้หรือเหล็ก เพื�อแสดงให้เห็นสองสภาวะที�อยูร่่วมกนัในพื�นที�เดียว ดว้ยประเด็นที�แตกต่าง

ขา้พเจา้ยอ้นกลบัไปใชข้อ้ดีของผลงานชิ�นเก่า เป็นพื�นฐานในการสร้างภาษาทางประติมากรรมที�จะ

ใช้ในผลงานชิ�นใหม่ โดยในครั� งนี� ขา้พเจา้ตอ้งการแสดงสภาวะการอยู่ร่วมกนัอย่างสมดุลระหว่าง

อิสระกบัการควบคุม ดงัที�ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ�นที� 2 

 ขา้พเจา้ใช้รูปทรงของตน้ไม ้ซึ� งเป็นสิ�งมีชีวิตและมีการเติบโตอย่างอิสระ ซ้อนเขา้กบัลวด

หนามที�มีลกัษณะทางกายภาพเป็นเส้นสามารถสร้างขึ�นเป็นโครงสร้างตาข่ายได ้และมีนยัยะของ

การกั�นพื�นที�อยา่งรุนแรงติดมาดว้ย ขา้พเจา้นาํความเป็นสองดา้นของวสัดุที�เคยใชใ้นผลงานก่อน

ศิลปนิพนธ์มาใช้ในการเลือกทศันธาตุ โดยใช้ความขดัแยง้ระหว่างผา้หลากหลายสีสัน กบัลวด

หนามสีดาํ เพื�อใหเ้ห็นถึงสภาวะที�ความเป็นอิสระถูกจาํกดัดว้ยเส้นที�ถูกจดัวางอยา่งเป็นระเบียบของ

ลวดหนาม 
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ภาพที� 44 ภาพร่างผลงานชิ�นที� 2 

 

  
 

ภาพที� 45 การทดลองวสัดุผลงานชิ�นที� 2 

 

 เมื�อทดลองทาํขึ�นมาตามแบบร่างดูแลว้ ขา้พเจา้รู้สึกว่าลาํพงักระถางตน้ไมผ้า้ที�ถูกรัดดว้ย

ลวดหนาม ไม่พอที�จะแสดงให้เห็นถึงจินตนาการได ้ขา้พเจา้จึงเพิ�มมิติของเรื�องราวที�มีขนาดเล็กลง

มา เพื�อใหเ้ห็นการทบัซอ้นกนัของโลกทั�งสองใบไดช้ดัขึ�น ซึ� งเป็นวธีิเดียวกบัที�ขา้พเจา้ยอ่โลกใบเล็ก

ใส่เขา้ไปในหนงัสือในผลงานชิ�นที� 1 โดยในผลงานชิ�นนี� ขา้พเจา้ใช้ลวดสีเงินเส้นเล็กบิดพนัเป็น

รูปทรงของตน้ไม ้เพื�อสร้างมิติยอ่ส่วนไวบ้นตน้ไมผ้า้อีกชั�นหนึ�ง และใส่ตุก๊ตาตวัเล็กๆเขา้ไปเพื�อให้

เกิดรายละเอียดภายใน 

 ในขั�นตอนการติดตั�ง ขา้พเจา้ไม่ไดใ้ชล้วดหนามห้อยกระถางตน้ไมล้งมาอย่างในแบบร่าง 

แต่แขวนกระถางตน้ไมล้งมาอย่างเป็นระเบียบดว้ยเส้นเอ็น แลว้ใช้ลวดหนามเส้นยาวห้อยเป็นแผง

กั�นบริเวณใหก้ลุ่มกระถางตน้ไมแ้ทน เหตุผลเบื�องตน้คือเวลาไม่เอื�ออาํนวย แต่เมื�อลองติดตั�งผลงาน

ในแบบใหม่ดูแลว้ ขา้พเจา้พบวา่มีขอ้ดีในดา้นการใชพ้ื�นที�วา่ง ที�กั�นอาณาเขตอยา่งเป็นระเบียบโดยมี

กลุ่มของกระถางตน้ไมซ่้อนอยู่ภายใน แต่ก็เปิดช่องให้ผูช้มสามารถเดินเขา้ไปดูรายละเอียดของ
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ผลงานได ้และขา้พเจา้ก็หวงัว่าการติดตั�งแสงไฟยอ้นออกมาจากดา้นหลงัผลงาน ก็ช่วยเน้นให้เกิด

บรรยากาศเหนือจริงขึ�นดา้นหลงัม่านลวดหนาม 

 

 
 

ภาพที� 46 ผลงานชิ�นที� 2 

 

  
 

ภาพที� 47 รายละเอียดในผลงานชิ�นที� 2 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ�นที� 3 

 ขา้พเจา้ต่อยอดผลงานชิ�นนี�มาจากผลงานชิ�นที� 2 ที�มีประเด็นหลกัอยูที่�สภาวะสมดุลระหวา่ง

ความเป็นอิสระกับการควบคุม เพียงแต่พยายามเสนอด้วยภาษาที�ไม่เล่าเรื� อง และไม่ได้ใช้การ

ยอ่ส่วนเพื�อสร้างมิติทบัซอ้น โดยมีความตั�งใจเบื�องตน้วา่จะใชว้สัดุสาํเร็จรูป (found object) ทั�งหมด 

 ขา้พเจา้ยงัคงใช้โครงสร้างตาข่าย (wire frame) สร้างกรอบโครงของรูปทรงดา้นนอก เพื�อ

แสดงการควบคุม และใช้ตน้ไมจ้ริงใส่ไวด้า้นใน เพื�อแสดงให้เห็นความเป็นอิสระ ซึ� งขา้พเจา้ใช้

ความเป็นคู่ตรงขา้มหลายคู่ในการเลือกวสัดุ ในการทดลองวสัดุ ขา้พเจา้เลือกใช้กรงดกัหนูกบัตน้

ตาํลึง เนื�องจากตน้ตาํลึงมีลกัษณะลาํตน้อ่อน เลื�อยเกาะไปตามสิ�งของแวดลอ้มทาํให้ไม่มีรูปทรงตน้

ที�ชดัเจน และโตเร็ว ในขณะที�กรงดกัหนูเป็นรูปทรงเรขาคณิตทาํขึ�นจากโลหะ ตรงขา้มกนัในดา้น

วสัดุ และมีความหมายเป็นเครื�องใชส้ําหรับกกัขงัสัตว ์โดยขา้พเจา้ตอ้งการเลี�ยงให้ตน้ไมไ้วภ้ายใน

กรงใหโ้ตขึ�นเรื�อยๆ และแทงยอดเลื�อยออกมานอกกรง 

 

ความเป็นอิสระ การควบคุม 

ตน้ไม ้ กรงดกัหนู 

รูปทรงธรรมชาติ (organic form) รูปทรงเรขาคณิต ลกัษณะเป็นตาข่าย (geometric 

form wire frame) 

เติบโตอยา่งไม่มีขอบเขตชดัเจน มีสัณฐานของรูปทรงที�ชดัเจน 

สิ�งที�ธรรมชาติสร้างขึ�น สิ�งที�มนุษยส์ร้างขึ�น 

สิ�งมีชีวติ สิ�งของ (วสัดุ – โลหะ) 

 

ภาพที� 48 ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งความเป็นอิสระและการควบคุม 

 

 
 

ภาพที� 49 การทดลองวสัดุโดยใชต้น้ตาํลึงกบักรงดกัหนู 



 

47 

 

 แมว้า่ขา้พเจา้จะเห็นวา่รอยสนิมที�เกิดจากการรดนํ�าทุกวนัให้ความรู้สึกของความเป็นจริงได้

ดี แต่สําหรับผลงานจริง ขา้พเจา้คิดวา่กรงดกัหนูให้ผลทางการมองเห็นที�ไม่ค่อยดีนกั คือประกอบ

ขึ�นอยา่งหยาบ และใชว้สัดุที�ดูไม่แขง็แรง ขา้พเจา้จึงเปลี�ยนมาใชก้รงนกกรงหวัจุก ซึ� งไม่คิดวา่จะทาํ

ให้ความหมายที�ต้องการสื� อเปลี�ยนไป เนื�องจากกรงนกก็มีลักษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิต เป็น

โครงสร้างแบบตาข่าย และมีไวส้าํหรับจาํกดับริเวณของสิ�งมีชีวติเช่นเดียวกนั 

 

  
 

ภาพที� 50 ภาพผลงานชิ�นที� 3 

 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ�นที� 4 

  จากผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์และผลงานสองชิ�นที�ผ่านมา ขา้พเจา้สังเกตว่าตนเองใช้

วธีิการเดิมในการสร้างโลกจาํลองที�ทบัซ้อนกบัความจริง คือใชโ้ครงสร้างตาข่ายกั�นขึ�นมาเพื�อซ่อน

รายละเอียดไวด้า้นใน ขา้พเจา้จึงตอ้งการหาความเป็นไปไดใ้หม่ๆในการใชภ้าษาทาง 3 มิติในการ

สร้างสภาวะการทบัซอ้นกนัของโลกสองใบ เริ�มตน้จากการทดลองวสัดุใหม่ เช่นกระจก 

 โดยงานทดลองชิ�นนี� ใชเ้ทคนิคขดูกระจกให้เป็นลวดลายภายใน แลว้ประกบกระจกแต่ละ

แผ่นเขา้ด้วยกนัด้วยนํ� ายาไวแสง  (laminate) ลวดลายที�ขูดเป็นร่องจะอยู่ภายในระหว่างเนื�อมวล

กระจก 
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ภาพที� 51 การทดลองวสัดุ ประกบกระจก 

 

 จากการทดลองวสัดุ ขา้พเจา้พบความคลา้ยคลึงกนัหลายประการ ของผลงานทดลองชิ�นนี�  

กบัการฉลุหนงัสือในผลงานชิ�นที� 1 ที�ผา่นไปแลว้ คือ 

 1. ประกอบดว้ยระนาบซอ้นกนัเป็นชั�นๆ 

 2. โลกที�สร้างขึ�นใหม่ภายในถูกยอ่สัดส่วนใหเ้ล็กลง และมีลกัษณะแบนราบเป็นแผน่ 

 3. รูปทรงภายนอกมีลกัษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิตทึบตนั 

 ส่วนที�ต่างกนัระหว่างการฉลุกระดาษกบัการประกบกระจกคือ กายภาพหน้าตาของวสัดุ

และกระบวนการดา้นเทคนิค การฉลุกระดาษเป็นการเจาะมวลตรงกลางของวตัถุที�มีอยูแ่ลว้ออกแลว้

เพิ�มเนื�อความใหม่ลงไปภายใน  ในขณะที�การประกบกระจกหลายแผ่นเขา้ดว้ยกนัเป็นการทาํขึ�น

ใหม่โดยบีบอดัเนื�อความที�สร้างขึ�นไวภ้ายในรูปทรง 

 สําหรับผลงานที�จะสร้างต่อจากงานทดลองชิ�นนี�  ข้าพเจ้าคิดว่าจะใช้คุณสมบัติความ

โปร่งใสของกระจก ติดตั�งแสงไฟไวด้้านในและฉายภาพที�อยู่ในกระจกออกมาเป็นเงาบนผนัง 

เพื�อใหโ้ลกจินตนาการแสดงตวัออกมานอกกรอบโครงเรขาคณิตของรูปทรงที�เป็นวตัถุ 

 

 
 

ภาพที� 52 ภาพผลงานชิ�นที� 4 
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ภาพที� 53 รายละเอียดในผลงานชิ�นที� 4 

 

การสร้างสรรค์ผลงานในชุดศิลปนิพนธ์ ระยะที� 3 

 การที�ขา้พเจา้ใชว้ธีิการที�ไม่ซํ� ากนัในการทาํงานศิลปนิพนธ์ทั�งสี� ชิ�นขา้งตน้ แมว้า่จะเป็นการ

เปิดโอกาสให้ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้วิธีการมากมายในการสื�อสารดว้ยภาษาทางประติมากรรม กระนั�น

ขา้พเจา้ก็เห็นวา่ผลงานชิ�นที� 1 มีกระบวนการคิดที�รัดกุมและละเอียดลออกวา่ผลงานชิ�นอื�นๆ รวมถึง

ภาพรวมของงานที�ออกมาก็ดูน่าสนใจ ขา้พเจา้จึงกลบัไปทบทวนสาเหตุที�เป็นปัญหากบัการทาํงาน

ในระยะนั�น อนัเป็นเหตุให้ขา้พเจา้ไม่ได้พฒันากระบวนการทาํงานในผลงานชิ�นที� 1 และพบว่า

ปัญหาในช่วงนั�นคือข้าพเจ้าไม่เข้าใจคาํว่าสงคราม และไม่อยากใช้หนังสือที�มีเนื� อหาเกี�ยวกับ

สงครามเป็นตวัแทนรับผิดชอบคาํที�กินความหมายกวา้งอย่าง “สงคราม” ทั�งหมด ซึ� งทั� งนี� การ

วิเคราะห์หลกัการคู่ตรงขา้มระหว่างความเป็นอิสระกบัการควบคุม ที�ขา้พเจา้ศึกษาสําหรับสร้าง

ผลงานชิ�นที� 2 ชิ�นที� 3 และชิ�นที� 4 ก็ได้ช่วยแก้ปัญหาส่วนนั�นไปเรียบร้อยแลว้ ขา้พเจา้จึงคิดจะ

กลบัไปพฒันากระบวนการทาํงานที�ใชใ้นผลงานชิ�นที� 1 โดยนาํความเขา้ใจที�ไดจ้ากการสร้างผลงาน

ชิ�นที� 2 ชิ�นที� 3 และ ชิ�นที� 4 ไปประกอบในกระบวนการสร้างสรรค ์

 

กระบวนการเปลี�ยนประเด็นเป็นผลงาน 

 ประเด็นในการทาํงานผลงานชิ�นที� 1 ของขา้พเจา้คือจินตนาการอนัสงบสุขเป็นสถานที�ที�คน

ใช้เพื�อหลีกหนีจากความเป็นจริงอนัโหดร้าย โดยกระบวนการทาํงานชิ�นที� 1 เป็นไปเพื�อแสดงให้

เห็นการทบัซ้อนกนัของโลกจินตนาการมีลกัษณะฟุ้งฝันกบัสภาวะสงครามในโลกความเป็นจริง 

และมีภาพยอ่ส่วนของคนในโลกความเป็นจริงที�หนีเขา้ไปอยูใ่นจินตนาการ 

 ในขณะที�ทาํงานชิ�นที� 1 ขา้พเจา้ไม่แน่ใจวา่จะตอ้งเลือกหนงัสือประเภทใดมาฉลุ เรื�องจริง

หรือเรื�องแต่ง ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ หรือทั�งสองอยา่ง ไม่แน่ใจวา่ฉลุหนงัสือมากนอ้ยแค่ไหน 

ขอบเขตของงานเป็นอย่างไร หรือจะมีเรื� องเล่าซ้อนอยู่ในโลกจินตนาการภายในด้วยได้หรือไม่ 
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ขา้พเจา้เพียงแต่หวงัวา่การใชห้นงัสือที�นาํเสนอเรื�องเกี�ยวกบัสงครามจะแสดงภาพของความรุนแรง 

ความโหดร้ายของสงครามออกมาได ้แต่หลงัจากวเิคราะห์คู่ปฏิกิริยาตรงขา้มในเชิงนามธรรมจากตวั

ละครในการทาํงานศิลปนิพนธ์ระยะที� 2 ขา้พเจา้พบวา่การทบัซอ้นของโลกจินตนาการกบัความเป็น

จริง สามารถแสดงออกไดด้ว้ยการทบัซ้อนของคู่ตรงขา้มระหว่างความเป็นอิสระและการควบคุม 

ดงันั�นตราบใดที�กรอบโครงรูปทรงของหนงัสือยงัลอ้มรอบโลกใบเล็กภายในอยู่ ขา้พเจา้สามารถ

เพิ�มลูกเล่นอื�นๆไดอี้กตามที�ตอ้งการ และนั�นคือขอบเขตของการทาํงานชิ�นที� 5 

 นอกจากนี�ยงัมีคู่ตรงขา้มอื�นๆที�ขา้พเจา้คิดวา่จะนาํมาใชป้ระกอบดว้ยเช่น คู่ตรงขา้มระหวา่ง

ผูช้ายกบัผูห้ญิง เป็นตน้ เนื�องจากหนังสือหมวดสงคราม โดยเฉพาะประเภทเรื�องแต่ง มกัมีภาพ

ทหาร หรือชายหนุ่มถือปืนพร้อมรบอยูบ่นหนา้ปก ซึ� งขา้พเจา้คิดวา่ถา้ไดภ้าพเหล่านี�ซ้อนทบัเขา้กบั

โลกจินตนาการที�อยูภ่ายใน น่าจะแสดงความตรงขา้มไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

 

 
 

ภาพที� 54 แผนภาพการเปรียบเทียบระหวา่งโลกของผูห้ญิงกบัผูช้าย และการยา้ยตวัเองของเด็กจาก

โลกความเป็นจริงเขา้ไปอยูใ่นโลกจินตนาการ 

 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ�นที� 5 

 ในผลงานชิ�นที� 5 ขา้พเจา้ตอ้งการเพิ�มเรื�องราวลงไปในการชมงาน ใช้วิธีการเล่าเรื�องแบบ

เป็นลาํดบัเพื�อแสดงให้เห็นการที�คนธรรมดาเขา้ไปสู่การเป็นคนพิเศษในพื�นที�ของตนเอง ทั�งนี�

ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการให้เรื�องที�เพิ�มเขา้ไปเป็นแค่เหตุการณ์ที�เกิดขึ�นตามลาํดบัเท่านั�น จากการทาํงาน
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ชิ�นที� 4 ที�ข้าพเจ้าใช้การเปลี�ยนแปลงทางร่างกายแบบกลายร่าง (Transformation) จากคนไปสู่

สิ�งมีชีวติในเทพนิยาย ขา้พเจา้นาํแนวคิดเรื�องการกลายร่างของคนมาใชใ้นผลงานชิ�นนี�ดว้ย เพียงแต่

ลดระดับลงเป็นการกลายร่างแค่เสื� อผา้ ทรงผม และภาพลักษณ์ภายนอก ที� เรียงลําดับจากเด็ก

ธรรมดาไปสู่รูปแบบการแต่งกายของเจา้หญิงเท่านั�น เพื�อไม่ใหดู้เป็นความผดิปรกติ 

 

       
 

ภาพที� 55 ลาํดบัการกลายร่างจากคนธรรมดาไปเป็นเจา้หญิง ในผลงานชิ�นที� 5 

 

 หนงัสือเป็นเครื�องมือในการสื�อสารที�นาํเสนอเนื�อหาสาระอื�นอยูก่่อนแลว้ ในที�นี�หนงัสือที�

ขา้พเจา้เลือกมาเป็นหนงัสือที�เกี�ยวกบัสงคราม ในตวัมนัเองนาํเสนอภาพของสงครามตามทศันคติ

ของนกัเขียนแต่ละคนดว้ยภาษาสองมิติ คือภาษาภาพและภาษาตวัอกัษรที�ติดมากบัรูปเล่ม ภาษาภาพ

ไดแ้ก่ ภาพหนา้ปกทั�งดา้นหนา้และหลงั และภาษาตวัอกัษรก็คือเนื�อเรื�องภายในที�ถูกพิมพอ์ยา่งเป็น

ระเบียบ ชื�อหนงัสือที�เป็นภาษาไทยหรือองักฤษตามที�ขา้พเจา้เลือกมา คาํโปรยบนปกหนา้และเรื�อง

ยอ่บนปกหลงัที�สอดคลอ้งกนักบัเนื�อความดา้นใน ในขณะที�การแกะสลกัและซ้อนระนาบทิวทศัน์

ลงไปเป็นภาษาสามมิติที�ประกอบขึ�นใหม่จากวสัดุดว้ยวธีิการทางประติมากรรม 

ผลงานชิ�นที� 1 จึงเป็นการสื�อสารที�ใช้ภาษามากกว่าหนึ� งประเภท ประกอบไปด้วยภาษา

ตวัอกัษร ภาษาภาพ และภาษาทางประติมากรรม ในผลงานชิ�นที� 5 ขา้พเจา้จึงนาํภาษาภาพและภาษา

ตวัอกัษรมาใชใ้นการทาํงานมากกวา่เดิม ขา้พเจา้ไม่ไดฉ้ลุลงไปบนปกหนงัสือของผลงานชิ�นที� 1 แต่

ในผลงานชิ�นที� 5 ขา้พเจา้ฉลุปกหนา้และปกหลงัของหนงัสือบางเล่มออก โดยทิ�งชื�อเรื�องที�มีความ

หมายถึงความรุนแรงเอาไว ้เช่น War (สงคราม) Force (กาํลงั, การบงัคบั) และ Fire (ไฟ) เป็นตน้  

สําหรับภาษาภาพ ขา้พเจา้เลือกหนงัสือที�มีภาพประกอบหน้าปกเป็นภาพผูช้ายหรือทหาร

ถือปืนเป็นส่วนใหญ่ เนื�องจากตอ้งการใหข้ดักบัภาพของเด็กผูห้ญิงที�จะใส่ไวภ้ายในเล่ม นอกจากจะ

ทิ�งตวัอกัษรที�มีความหมายรุนแรงเอาไวแ้ลว้ ขา้พเจา้ยงัทิ�งภาพของทหารถือปืนเอาไวบ้นปกหนงัสือ

บางเล่ม และเพิ�มวสัดุลงไปในโลกจินตนาการที�อยูภ่ายใน รวมถึงกลบักระดาษบางส่วนจากภายใน



เล่มออกมาเป็นชิ�นส่วนของปราสาท

ดูจริงจงัรับกบัภาพของโลก

เมื�อภาพและคาํจากหนา้ปกเหล่านี�ซ้อนทบัลงบนภาพเด็กผูห้ญิงและปราสาทที�

ขึ� นใหม่ภายใน จึงเกิดความขดัแยง้กันอย่างรุนแรงระหว่างเนื�อหาภายในกับกรอบของรูปทรง

ภายนอก แต่กระนั�นก็ยงัอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งลงตวั

 

 

 

ภาพที� 56 หน่วยยอ่ยของผลงาน

 

ผลงานชิ�นที� 5 จดัวางบนโตะ๊ เกา้อี� เด็กที�มีลวดลายตวัการ์ตูน ตารางพยญัชนะไทย และผา่น

การใช้งานแลว้ ซึ� งเป็นของส่วนตวัของขา้พเจา้เอง โต๊ะเกา้อี� ที�เป็นวสัดุสําเร็จรูปที�ผ่านการใชง้าน

 

เล่มออกมาเป็นชิ�นส่วนของปราสาท นอกกรอบโครงสี� เหลี�ยมผืนผา้ของหนงัสือ 

ของโลกภายนอกมากขึ�น 

จากหนา้ปกเหล่านี�ซ้อนทบัลงบนภาพเด็กผูห้ญิงและปราสาทที�

ภายใน จึงเกิดความขดัแยง้กันอย่างรุนแรงระหว่างเนื�อหาภายในกับกรอบของรูปทรง

แต่กระนั�นก็ยงัอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งลงตวั 

 

หน่วยยอ่ยของผลงานชิ�นที� 5 

จดัวางบนโตะ๊ เกา้อี� เด็กที�มีลวดลายตวัการ์ตูน ตารางพยญัชนะไทย และผา่น

ซึ� งเป็นของส่วนตวัของขา้พเจา้เอง โต๊ะเกา้อี� ที�เป็นวสัดุสําเร็จรูปที�ผ่านการใชง้าน
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นอกกรอบโครงสี� เหลี�ยมผืนผา้ของหนงัสือ เพื�อใหโ้ลกภายใน

จากหนา้ปกเหล่านี�ซ้อนทบัลงบนภาพเด็กผูห้ญิงและปราสาทที�ถูกประดิษฐ์

ภายใน จึงเกิดความขดัแยง้กันอย่างรุนแรงระหว่างเนื�อหาภายในกับกรอบของรูปทรง

 

 

จดัวางบนโตะ๊ เกา้อี� เด็กที�มีลวดลายตวัการ์ตูน ตารางพยญัชนะไทย และผา่น

ซึ� งเป็นของส่วนตวัของขา้พเจา้เอง โต๊ะเกา้อี� ที�เป็นวสัดุสําเร็จรูปที�ผ่านการใชง้าน



แล้วแสดงภาวะความเป็นจริงออกมา ในขณะเดียวกันตารางพยญัชนะบนโต๊ะก็สอดคล้องกับ

ตวัอกัษรในหนังสือ ข้าพเจ้าจัดวางหนังสือแต่ละเล่มตามลาํดับการเล่าเรื� อง เรียงจากเล่มที�ฉลุ

เนื�อความออกน้อย ไปจนถึงเล่มที�ฉลุเนื�อความออก

แทนที�เกือบทั�งหมด และเรียง

เพื�อสร้างพื�นที�ปิดที�เป็นพื�นที�ส่วนตวั 

 

 

ภาพที� 57 ผลงานชิ�นที� 5 

 

 

ภาพที� 58 รายละเอียดในผลงานชิ�นที� 

 

แล้วแสดงภาวะความเป็นจริงออกมา ในขณะเดียวกันตารางพยญัชนะบนโต๊ะก็สอดคล้องกับ

ข้าพเจ้าจัดวางหนังสือแต่ละเล่มตามลาํดับการเล่าเรื� อง เรียงจากเล่มที�ฉลุ

เนื�อความออกน้อย ไปจนถึงเล่มที�ฉลุเนื�อความออกมาก และมีส่วนประกอบของปราสาทเขา้ไป

และเรียงจากใตเ้กา้อี�ไปจนถึงบนโต๊ะ ที�ตั�งหนัเขา้หากนัตามวิธีการใชง้านปกติ

ที�เป็นพื�นที�ส่วนตวั (personal space) 

 

ผลงานชิ�นที� 5 
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แล้วแสดงภาวะความเป็นจริงออกมา ในขณะเดียวกันตารางพยญัชนะบนโต๊ะก็สอดคล้องกับ

ข้าพเจ้าจัดวางหนังสือแต่ละเล่มตามลาํดับการเล่าเรื� อง เรียงจากเล่มที�ฉลุ

และมีส่วนประกอบของปราสาทเขา้ไป

จากใตเ้กา้อี�ไปจนถึงบนโต๊ะ ที�ตั�งหนัเขา้หากนัตามวิธีการใชง้านปกติ
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บทที� 4 

 

การวเิคราะห์ผลงาน 

 

 การวเิคราะห์ผลงานเป็นส่วนสาํคญัในกระบวนการสร้างสรรค ์การวิเคราะห์อาจเกิดขึ�นได้

สองช่วงคือ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื�อนํามาใช้สร้างสรรค์ผลงาน และการวิเคราะห์ผลงานที�

สร้างสรรค์ระหว่างขั�นตอนการทาํงานหรือหลงัการทาํงาน ซึ� งการวิเคราะห์ชนิดที�สองนี� เป็นการ

ตรวจสอบการใช้ภาษาทางประติมากรรมเพื�อให้ได้รูปแบบของผลงานที�สื� อสารประเด็นได้

ครบถว้น และมีความเป็นศิลปะมากที�สุด 

 สาํหรับกระบวนการทาํงานของขา้พเจา้ มกัจะมีการวิเคราะห์แทรกไประหวา่งขั�นตอนการ

ทาํงานตลอดเวลา เพื�อตรวจสอบทศันธาตุแต่ละหน่วยที�ใชใ้ห้ทาํหนา้ที�ไดม้ากที�สุด ทาํให้ผลงานที�

เสร็จสมบูรณ์มกัไม่ค่อยออกมาเหมือนแบบร่าง และเป็นการยากที�จะแยกกระบวนการสร้างสรรค์

ออกจากกระบวนการวเิคราะห์ ทั�งนี�ขา้พเจา้แยกขั�นตอนการวิเคราะห์ที�ใชใ้นการสร้างประเด็น รวม

กบัการวเิคราะห์บางส่วนที�เป็นจุดเปลี�ยนของกระบวนการสร้างสรรคไ์วใ้นบทที� 3 และจะกล่าวถึง

การวเิคราะห์ผลงานเสร็จสมบูรณ์โดยรวมในบทนี�  

 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

 ก่อนอื�นข้าพเจ้าจาํเป็นต้องกล่าวถึงผลงานก่อนศิลปนิพนธ์โดยสังเขป เนื�องจากเป็น

จุดเริ�มตน้ในการทดลองการใช้ภาษาทางประติมากรรมชุดที�ขา้พเจา้ใช้ในผลงานศิลปนิพนธ์ และ

ขอ้ดีขอ้เสียของผลงานชุดนั�นก็ส่งผลอยา่งมากกบัการปรับปรุงวิธีการทาํงานของขา้พเจา้ในผลงาน

ศิลปนิพนธ์ ดงันั�นขา้พเจา้จะวเิคราะห์ภาพรวมของผลงานทั�งสามชิ�น เฉพาะในส่วนที�ส่งผลกบัการ

ทาํงานศิลปนิพนธ์ 

ตั�งตน้ดว้ยประเด็นในการนาํเสนอที�ตอ้งการแสดงให้เห็นการกระทาํของพ่อแม่ ที�ปกป้อง

ลูกโดยการซ่อนเด็กจากโลกภายนอก วธีิการหลกัที�ใชใ้นการสร้างผลงานชุดนี� คือ การใชโ้ครงสร้าง

ตาข่าย (wire frame) กั�นพื�นที�ปิด ผสมกบังานฝีมือเยบ็ปักถกัร้อยแบบผูห้ญิงเพื�อสร้างโลกจาํลอง

ขึ�นมา แลว้ใส่รูปทรงเด็กไวภ้ายในพื�นที�ปิดนั�น มีการใช้วสัดุสําเร็จรูปเพื�อสื�อถึงสภาวะของความ

เป็นจริง และความเป็นสองด้านของวสัดุเพื�อแสดงให้เห็นถึงสภาวะที�อบอุ่นและอึดอดั ซึ� งเป็น

สภาวะของโลกจาํลองที�พ่อแม่สร้างขึ�นเพื�อปกป้องลูกโดยการซ่อนเด็กไวภ้ายใน โดยการประกอบ
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วสัดุที�ขดัแยง้กนัเขา้ดว้ยกนั เช่น ไมก้บัผา้ยดันุ่น ตะแกรงเหล็กกบัผา้ลูกไม ้เป็นตน้ รวมไปถึงการ

นาํเส้นลวดทองแดงที�เป็นโลหะ มาถกัเป็นโครงสร้างเบาดว้ยวธีิการแบบผูห้ญิง  

 ผลงานทั�งสามชิ�นมีการจดัการวสัดุและภาษาทางประติมากรรมที�น่าสนใจ แต่ผลงานเสร็จ

สมบูรณ์ไม่สามารถสื�อสารประเด็นเรื�องชีวิตของเด็กที�ถูกซ่อนออกมาได้ รูปทรงของเด็กที�ใส่ไว้

ภายในกระเช้าในงานชิ�นที� 1 และชิ�นที� 3 เล็กเกินไป ไม่มีชีวิต และไม่ส่งผลทางสายตา ในขณะที�

เสื� อผา้เด็กที�แขวนไวเ้หนือบานเหล็กดดัในงานชิ�นที� 2 ดูเป็นส่วนเกิน ไม่แสดงการถูกซ่อน การ

ปกปิด ซึ� งเป็นใจความสาํคญัของผลงาน 

 ความผิดพลาดในการทาํงานนี� เนื�องมาจากขา้พเจา้ไม่ได้ตระหนักถึงใจความสําคญัของ

ประเด็นที�ตอ้งการนาํเสนอ ให้ความสนใจอยูก่บัการสร้างโลกจาํลองดว้ยการผสมวสัดุสําเร็จรูปเขา้

กบังานฝีมือ แต่ไม่ไดค้าํนึงถึงชีวิตของเด็กที�ถูกซ่อนอยูภ่ายในมากนกั อย่างไรก็ตาม ในการสร้าง

ผลงานศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้าได้นําข้อดีด้านการจัดการวสัดุจากผลงานทั� งสามชิ�นไปใช้ และ

ระมดัระวงัในการคงสาระสาํคญัที�ตอ้งการนาํเสนอไวต้ลอดเวลา 

 

 
 

ภาพที� 59 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ�นที� 1 
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ภาพที� 60 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ�นที� 2 
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ภาพที� 61 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ�นที� 3 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ 

 ขา้พเจา้แบ่งการทาํงานศิลปนิพนธ์ออกเป็น 3 ระยะ ระยะที� 1 คือผลงานชิ�นที� 1 ที�ขา้พเจา้

เริ�มลงมือทาํตอนที�ยงัสรุปประเด็นได้ไม่แน่ชัดนัก แมว้่าจะมีกระบวนการในการทาํงานที�ดี แต่

ขา้พเจา้ไม่สามารถสร้างแบบร่างของผลงานชิ�นต่อไปได้ ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที� 2 คือช่วงที�

ขา้พเจา้กลบัไปวิเคราะห์ปฏิกิริยาคู่ตรงขา้มในเชิงนามธรรมของภาพยนตร์ที�เป็นแรงบนัดาลใจ 

นาํมาซึ� งผลงานชิ�นที� 2 ชิ�นที� 3 และชิ�นที� 4 ซึ� งหลงัจากแน่ใจวา่ประเด็นสื�อสารของขา้พเจา้แข็งแรง

ขึ�นจนสามารถสร้างผลงานไดห้ลายวธีิการแลว้ จึงเขา้สู่ระยะที� 3 คือผลงานชิ�นที� 5 ที�ขา้พเจา้กลบัไป

ใชก้ระบวนการทาํงานของผลงานชิ�นที� 1 อีกครั� งดว้ยประเด็นที�ชดัเจนขึ�น 

 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ�นที� 1 

เบื�องตน้ขา้พเจา้ตอ้งการนาํเสนอประเด็นจินตนาการอนัสงบสุขเป็นสถานที�ที�คนใช้เพื�อ

หลีกหนีจากความเป็นจริงอนัโหดร้าย ผลงานชิ�นที� 1 มีส่วนประกอบสองส่วนที�เห็นได้จาก

ระยะไกลคือ โต๊ะเกา้อี�นกัเรียนที�หนัหน้าเขา้ผนงั ทั�งโต๊ะและเกา้อี�นกัเรียนวางห่างกนัเล็กนอ้ยตาม

รูปแบบการใช้งานปกติ อีกส่วนคือกองหนงัสือที�ตั�งเรียงกนัอยู่บนโต๊ะ บนเกา้อี�  ไปจนถึงบนพื�น

ดา้นขา้ง การจดัแสงไฟจากดา้นหลงัเกา้อี�ทาํให้เกิดเงาของกองหนงัสือตกกระทบบนผนงัดา้นที�หนั

หนา้โต๊ะเขา้หา ในการชมงานระยะไกลผูช้มจะไม่เห็นอะไรมากไปกว่าโต๊ะนกัเรียนและหนงัสือที�

เรียงเป็นชั�น ซึ� งเป็นสถานการณ์ที�ดูธรรมดา 

 พิจารณาในระดบัที�ใกลเ้ขา้ไป จะเห็นวา่หนงัสือทั�งหมดเป็นหนงัสือเกี�ยวกบัสงคราม หรือ

ปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ ทั�งภาษาไทย ภาษาองักฤษ ถูกวางอยา่งเป็นระเบียบในแนวตั�ง เปิดปกออก

โดยการวางสลบัให้ปกหนงัสือแต่ละเล่มคํ�ากนัและตั�งอยู่ได ้หากมองจากดา้นสันของหนงัสือ จะ

เห็นกองหนงัสือธรรมดาวางเรียงกนัอยู่ แต่หากมองจากด้านหน้า หรือ หลงัเล่ม จะเห็นได้ว่าเนื�อ

กระดาษภายในถูกกรีดออกจนมองทะลุไปถึงอีกดา้นของหนงัสือแต่ละเล่ม ภายในมีภาพย่อส่วน

ของตน้ไมล้กัษณะต่างๆ ซ้อนกนัอยู่เป็นชั�นสลบักบัส่วนประกอบในปราสาท ซุ้มประตู หน้าต่าง 

สะพาน เป็นตน้ และรูปคนกึ�งผูห้ญิงกึ�งเด็กคนหนึ�งในอิริยาบถต่างๆ ที�ประกอบจากภาพถ่ายขนาด

ย่อส่วนให้เขา้กบัสัดส่วนของบริบทภายในหนงัสือ ภาพของตน้ไมแ้ละซุ้มประตูที�ซ้อนกนัอยู่ใน

เล่มมาจากการฉลุเนื�อกระดาษออกไปแลว้ทิ�งรูปทรงเหล่านั�นไว ้บางหน้ามีวสัดุอื�นนอกเหนือจาก

กระดาษของหนงัสือเล่มนั�นรวมอยูด่ว้ย เช่น กระดาษสีลวดลายต่างๆ ผงหญา้เทียม รอยวาดเส้น ที�

ไม่ซํ� ากนัในแต่ละหน่วย นอกจากนี�ภาพเด็กผูห้ญิงที�อยูภ่ายในยงัช่วยใหเ้ขา้ใจไดว้า่ เธอคือมนุษยที์�มี

ชีวิตอยู่ในความเป็นจริง และอาจจะเป็นเจา้ของโต๊ะ เกา้อี� ชุดนี�  แต่เลือกที�จะเขา้ไปสร้างโลกใหม่

ของตนเองภายในมวลของหนงัสือเหล่านั�นแทน  
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หากพิจารณาในแง่การใชภ้าษาทางประติมากรรมแลว้ ผลงานชิ�นนี� ยงัสื�อสารโดยใชภ้าษา

มากกว่าหนึ� งประเภท ซึ� งประกอบด้วยภาษาตวัอกัษร ภาษาภาพ และภาษาทางประติมากรรม 

เนื�องจากตวัอกัษรและภาพประกอบที�ติดมากับหนังสือมีเนื�อหาแสดงถึงความรุนแรง แต่โลก

จินตนาการย่อส่วนภายในนั�นสร้างขึ�นดว้ยวิธีการฉลุกระดาษที�อาศยัความประณีต และเด็กผูห้ญิง

ภายในกลบัมีท่าทางยิ�มแยม้เบิกบาน อีกทั�งรูปทรงแน่นอนตายตวัของหนงัสือที�มีลกัษณะเป็นมวล

เรขาคณิตทึบตนั เป็นวตัถุที�ถูกผลิตขึ�นผา่นระบบอุตสาหกรรม ยงัขดักบัรูปทรงอิสระที�เกิดขึ�นจาก

การฉลุกระดาษแต่ละแผน่ดว้ยฝีมือมนุษย ์

การที�ผูช้มจะเห็นรายละเอียดทั�งหมดที�อยู่ในหนงัสือเหล่านั�นได ้คือตอ้งเดินเขา้ไปสังเกต

ในระยะใกล ้ดว้ยวิธีการนี�ผูช้มจะถูกดึงดูดเขา้สู่โลกจินตนาการใบเล็กที�ซ้อนอยูภ่ายในสถานการณ์

ที�ดูธรรมดาในความเป็นจริง และเห็นการทบัซอ้นอยา่งขดัแยง้ซึ� งกนัและกนั ของโลกใบเล็กที�อาศยั

อยูภ่ายในหนงัสือสงคราม 
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ภาพที� 62  ชื�อภาพ  “เคหาสน์ล่องหน” 

  เทคนิค  สื�อผสม 

  ขนาด  ผนัแปรตามพื�นที� 
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ภาพที� 63 รายละเอียดในผลงานศิลปนิพนธ์ชิ�นที� 1 
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ภาพที� 64 รายละเอียดในผลงานศิลปนิพนธ์ชิ�นที� 1 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ�นที� 2 

จากประเด็นหลกัที�ตอ้งการนาํเสนอการทบัซ้อนกนัของจินตนาการและความเป็นจริง ใน

ผลงานชิ�นนี�ขา้พเจา้เพิ�มสภาวะการอยูร่่วมกนัอยา่งสมดุลระหวา่งการควบคุมและความเป็นอิสระลง

ไป มองจากด้านหน้าของผลงานผูช้มจะเห็นม่านลวดหนามที�ทิ�งตวัเรียงลงมาจากด้านบนและ

กระถางตน้ไมที้�แขวนอยูห่ลงัม่านอย่างเป็นระเบียบ ซึ� งช่องที�เวน้ไวใ้ห้ผูช้มเดินเขา้ไปได ้เมื�อเดิน

ออ้มม่านลวดหนามเข้าไปจะสามารถสังเกตรายละเอียดที�อยู่ในกระถางต้นไมเ้หล่านั�นได้อย่าง

ชดัเจน ภายในกระถางตน้ไมบ้รรจุดว้ยตน้ไมผ้า้ขนาดเล็กหลากรูปทรงหลายสีสัน บนใบของตน้ไม้

ผา้แต่ละตน้มีตน้ไมข้นาดจิ�วที�ทาํดว้ยลวดเงินเกาะเกี�ยวอยู ่สลบักบัตุ๊กตารูปทรงทหารขนาดเล็กใน

ท่าทางต่างๆ 

ม่านลวดหนามที�ห้อยลงมาแสดงการกั�นพื�นที� แต่รายละเอียดของตน้ไมที้�ไม่ซํ� ากนัทาํให้

เกิดความหลากหลาย แสงไฟที�ถูกจดัให้ส่องลงบนกลุ่มกระถางตน้ไมจ้ากดา้นหลงัฝั�งตรงขา้มกบั

ลวดหนาม เนน้ให้เกิดบรรยากาศเฉพาะภายในที�แสดงให้เห็นวา่สาระสําคญัของผลงานไม่ไดอ้ยู่ที�

ภาพที�มองเห็นจากมุมมองดา้นหนา้ผลงาน แต่อยูห่ลงัม่านลวดหนามนั�นเขา้ไป ประกอบกบัวิธีการ

ติดตั�งผลงานแบบแขวนที�ก่อใหเ้กิดสภาวะเบาลอยอยูก่ลางอากาศ ซึ� งดูเป็นสภาวะที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบั

ความจริง  

ผลงานชิ�นนี� มีวธีิการชมงานคลา้ยกบัผลงานชิ�นที� 1 คือเมื�อมองจากระยะไกลจะไดเ้ห็นเพียง

กรอบโครงของผลงานโดยรวมเท่านั�น ต่อเมื�อเดินเขา้ไปพิจารณาในระยะใกลผู้ช้มจึงจะสามารถ

เห็นรายละเอียดของโลกใบเล็กภายในผลงานได ้ 
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ภาพที� 65  ชื�อภาพ  “Miniature Garden” 

  เทคนิค  สื�อผสม 

  ขนาด  ผนัแปรตามพื�นที� 
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ภาพที� 66 รายละเอียดในผลงานศิลปนิพนธ์ชิ�นที� 2 

 

 

 



 

66 

 

 
 

 
 

ภาพที� 67 รายละเอียดในผลงานศิลปนิพนธ์ชิ�นที� 2 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ�นที� 3 

 เนื�องจากขา้พเจา้สร้างผลงานชิ�นนี� โดยมีความตั�งใจวา่จะไม่ใช้รูปทรงที�เล่าเรื�อง แต่แสดง

ให้เห็นแค่สภาวะสองสภาวะคือความเป็นอิสระและการควบคุมที�ทบัซ้อนกนัอยู่เท่านั�น กายภาพ

ของผลงานที�ผูช้มจะได้เห็นจึงเป็นเพียงกรงนกหัวจุกทรงสี� เหลี�ยมที�ประกอบขึ�นจากไม ้และตน้

ตาํลึงที�เลื�อยออกมาจากภายในอยา่งไร้ระเบียบ 

 แมว้่าการเลือกกรงนกทรงสี� เหลี�ยม จะทาํให้เห็นกรอบของรูปทรงเรขาคณิตที�มีสัณฐาน

แน่นอนแต่ไม่สามารถควบคุมการเจริญเติบโตอยา่งเป็นอิสระของธรรมชาติได ้แต่ผลงานชิ�นนี� ไม่

สื�อสารประเด็นในดา้นจินตนาการที�ทบัซอ้นอยูก่บัความเป็นจริงตามเป้าหมายหลกัของผลงานศิลป

นิพนธ์ทั�งชุด หลงัการวิเคราะห์กายภาพของผลงานแลว้ขา้พเจา้คิดว่า หากตน้ไมที้�อยู่ภายในเป็น

ตน้ไมป้ระดิษฐ ์แสดงการสร้างขึ�นใหม่ของมนุษยที์�ขดัแยง้กบักรงนกที�ผา่นการใชง้านมาแลว้ น่าจะ

สื�อสารสาระสําคญัดา้นจินตนาการและความเป็นจริงไดดี้กว่า และเขา้กบักระบวนการสร้างสรรค์

ผลงานชิ�นอื�นๆในชุดศิลปนิพนธ์ ทั�งนี� วสัดุที�ขา้พเจา้เห็นสมควรวา่น่าจะนาํมาใชแ้ทนตน้ไมจ้ริงคือ

ลวดทองแดงที�ถกัขึ�นเป็นตน้ไมต้ามลกัษณะการเลื�อยของตน้ตาํลึง ซึ� งให้ผลทางสายตาที�กลมกลืน

ไปกบักรงนกไดม้ากกวา่ 
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ภาพที� 68  ชื�อภาพ  “Nightingale” 

เทคนิค  สื�อผสม 

  ขนาด  ผนัแปรตามพื�นที� 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ�นที� 4 

 ผลงานชิ�นนี� จดัวางในห้องมืด สิ�งที�ผูช้มจะไดเ้ห็นเป็นอนัดบัแรกคือเงาที�มีลกัษณะคลา้ย

สัตวใ์นเทพนิยายที�ตกกระทบบนผนงัหอ้ง หมุนไปเรื�อยๆแลว้คลี�คลายจากรูปร่างของนางเงือกไปสู่

รูปร่างของเด็กธรรมดาคนหนึ� ง หลงัจากนั�นจึงจะเห็นว่าแหล่งกาํเนิดแสงส่องออกมาจากมา้หมุน

ขนาดเล็กที�มีแผน่กระจกประกอบติดเอาไวแ้ทนตาํแหน่งของมา้ ภายในกระจกเหล่านั�นผนึกรูปถ่าย

ของเด็กผูห้ญิงซอ้นเขา้กบัรูปร่างของสัตวใ์นเทพนิยายเป็นลาํดบัต่อเนื�องกนัในแต่ละแผน่ จากภาพ

ของเด็กธรรมดา ค่อยๆซ้อนส่วนประกอบของปลาและสัตวน์ํ� าอื�นๆเขา้ไปจนกลายเป็นนางเงือก 

ในขณะที�รูปทรงภายนอกของกระจกทั�งสี� แผ่นกับกรอบโครงรูปทรงของม้าหมุน บีบอดัความ

ตอ้งการของเด็กที�จะกลายร่างเขา้ไปอยูใ่นโลกของจินตนาการไวภ้ายใน แสงจากแกนมา้หมุนกลบั

ฉายภาพจินตนาการนั�นออกมาปรากฏบนผนงัภายนอก 
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ภาพที� 69  ชื�อภาพ  “Mermaid Go Round” 

  เทคนิค  สื�อผสม 

  ขนาด  ผนัแปรตามพื�นที� 
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ภาพที� 70 รายละเอียดในผลงานศิลปนิพนธ์ชิ�นที� 4 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ�นที� 5 

 สาระสําคัญที�ข้าพเจ้าต้องการนําเสนอในผลงานชิ�นนี� คือ การทับซ้อนกันของโลก

จินตนาการและโลกความเป็นจริง ผลงานชิ�นนี� ประกอบไปดว้ยโต๊ะ เกา้อี� เด็กที�ผ่านการใช้งานมา

นานจนชาํรุดเล็กนอ้ย  และหนงัสือที�ตั�งขึ�นไปเป็นชั�นอยา่งเป็นระเบียบบนโต๊ะ และทอดยาวลงมา

ดา้นล่างจนไปสุดที�ใตเ้กา้อี�  ผลงานทั�งหมดตั�งอยู่ต ํ�ากว่าระดบัสายตาตามความสูงจากพื�นของโต๊ะ 

ซึ� งเป็นสัดส่วนการใชง้านของเด็ก 

 เมื�อมองจากระยะไกลผูช้มจะสะดุดตากบัหนงัสือที�เรียงอยูบ่นโต๊ะก่อน หนงัสือเหล่านั�น

ถูกฉลุออกจนทะลุและมีรายละเอียดเล็กๆอยูภ่ายใน ดา้นบนของหนงัสือบางเล่มมีกระดาษที�ตดัเป็น

รูปร่างของยอดปราสาทในนิทานผุดขึ�นมา ทาํให้กรอบโครงของรูปทรงบนโต๊ะโดยรวมแล้วมี

ลักษณะของปราสาท เมื�อเข้าไปดูระยะใกล้จึงจะเห็นรายละเอียดภายในที�เป็นส่วนต่างๆของ

ปราสาท และเด็กผูห้ญิงแต่งกายแบบเจา้หญิงที�อยู่ในนั�น บางช่วงมีลักษณะการเดินที�เชื�อมจาก

หนังสือเล่มหนึ� งไปยงัอีกเล่มหนึ� ง และการเปลี�ยนเครื�องแต่งกายหรือกลายร่างของตวัละครใน

หนังสือบางเล่ม ซึ� งรายละเอียดพวกนี� ถูกปกหนังสือที�มีภาพของผูช้ายถือปืน หรือตวัอกัษรที�มี

ความหมายในเชิงความรุนแรง เช่น war (สงคราม) force (การบงัคบั) ปิดทบัเป็นกรอบโครงของ

รูปทรงหน่วยยอ่ยอีกที 

 หลงัจากนั�นความสนใจจึงจะถูกกระจายมาที�หนงัสือที�เรียงเป็นเส้นนาํสายตาลงมาดา้นล่าง 

ไปจนถึงเล่มสุดทา้ยที�ใตเ้กา้อี�  ซึ� งตวัละครที�อยูภ่ายในเล่มจะค่อยๆกลายร่างกลบัไปเป็นเด็กผูห้ญิง

ธรรมดาในหนงัสือเล่มสุดทา้ย เมื�อผูช้มไล่ดูรายละเอียดภายในของหนงัสือแต่ละเล่มไปจนถึงใต้

เกา้อี�นั�น เขาจะไดรั้บการเล่าเรื�องแบบยอ้นกลบั จึงจะเขา้ใจว่ารายละเอียดที�ถูกฉลุลงหนงัสือนั�นมี

การเล่าเรื� องอยู่ด้วย เมื�อไล่ดูยอ้นจากใตเ้ก้าอี� ขึ�นมาจนถึงปราสาทบนโต๊ะอีกรอบนั�น ผูช้มจึงจะ

ไดรั้บการเล่าเรื�องแบบตามลาํดบัเหตุการณ์ ซึ� งวา่ดว้ยการกลายร่าง (transformation) จากคนธรรมดา

ในโลกความเป็นจริง ไปสู่บุคคลพิเศษในโลกจินตนาการ 

 โต๊ะ เกา้อี� ลายการ์ตูนที�ผ่านการใช้งานมานานจนชาํรุด กบัสภาพของหนงัสือมือสอง ทาํ

ให้ผลงานดูมีชีวิตชีวา ลกัษณะโดยรวมของผลงานภายนอกอยูใ่นสถานการณ์ธรรมดา ดูไม่แยกตวั

ออกจากสภาพแวดล้อมความเป็นจริงโดยรอบมากนัก ทั� งที�รายละเอียดภายในหนังสือที�เป็น

เรื�องราวของความฟุ้งฝัน จินตนาการ และการกลายร่างเป็นเจา้หญิง ทาํให้ผูช้มสามารถเขา้ไปสังเกต

ผลงานในระยะใกลไ้ด ้โดยที�ผูช้มและผลงานอยูใ่นสภาพแวดลอ้มเดียวกนั 

โตะ๊ลายพยญัชนะไทย เขา้กบัการสื�อสารดว้ยภาษาตวัอกัษรในหนงัสือ การจดัวางโต๊ะเกา้อี�

ในลกัษณะนี�สร้างกรอบโครงของพื�นที�ปิดตามลกัษณะการใชง้านแบบที�เป็นพื�นที�ส่วนตวั (personal 

space) และกรอบโครงของหนงัสือแต่ละเล่มที�ถึงแมจ้ะถูกฉลุเอามวลออกจนเกือบหมด  แต่ก็ยงัทิ�ง
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ตวัอกัษรและภาพทหารถือปืนไวเ้ป็นกรอบนอกที�เก็บกกัโลกจินตนาการไวภ้ายใน จนไดภ้าพการ

ทบัซ้อนที�ดูขดัแยง้กนัระหวา่งภายนอกกบัภายใน ทั�งในหน่วยยอ่ยแต่ละหน่วยของผลงาน และเคา้

โครงโดยรวมของการติดตั�ง 
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ภาพที� 71  ชื�อภาพ  “สมรภูมินองเลือด ตอน สาวนอ้ยจากดวงจนัทร์จะมาลงทณัฑ ์

  เธอเอง” 

  เทคนิค  สื�อผสม 

  ขนาด  ผนัแปรตามพื�นที� 

 

 

 

 

 



 

75 

 

 
 

ภาพที� 72 รายละเอียดในผลงานศิลปนิพนธ์ชิ�นที� 5 
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ภาพที� 73 รายละเอียดในผลงานศิลปนิพนธ์ชิ�นที� 5 
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ภาพที� 74 รายละเอียดในผลงานศิลปนิพนธ์ชิ�นที� 5 
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บทที� 5 

 

สรุป 

 

 ภาพยนตร์และประติมากรรมมกัถูกมองว่าเป็นศาสตร์คนละแขนง ไม่มีความเชื�อมโยง

สัมพนัธ์กนั ดา้นหนึ�งเป็นศาสตร์แห่งการเล่าเรื�อง มีลาํดบัเหตุการณ์ เวลา และบรรยากาศที�สร้างขึ�น

ไดต้ามเทคนิคในการถ่ายทาํ อีกดา้นหนึ� งเป็นรูปแบบของศิลปะที�ดาํรงอยู่มาตั�งแต่สมยัโบราณ มี

รูปทรงที�นิ�ง และแน่นอนตายตวั เป็นกลุ่มกอ้นหนึ�งเดียว 

 หากในปัจจุบนัที�โลกกาํลงักา้วเขา้สู่ยคุแห่งขอ้มูลข่าวสารอยา่งเต็มตวั ศาสตร์ทั�งสองแขนง

ที�ต่างก็มีบทบาทในการสื�อสารเพิ�มขึ�นเรื�อยๆ จึงมีจุดที�คลา้ยคลึงกนัอยู่หลายประการ ขา้พเจา้พบ

ผา่นการทาํงานศิลปนิพนธ์ชุดนี� ว่า ทั�งศิลปะการเล่าเรื�อง และทศันศิลป์ ต่างก็มีกระบวนการตั�งตน้

ในการสร้างสรรคค์ลา้ยกนั ก่อนภาพยนตร์จะถูกเล่าเป็นเรื�องที�มีลาํดบัเหตุการณ์ สาระสําคญัของ

เรื�องไดถู้กขมวดให้เป็นแก่นเรื�องหลกัไวเ้รียบร้อยแลว้ หลงัจากนั�นองค์ประกอบต่างๆที�ประกอบ

ขึ�นเป็นเรื�องยงัถูกสร้างขึ�นโดยคาํนึงถึงสุนทรียภาพทางศิลปะ ในขณะที�ประติมากรรมที�เคยหยุดนิ�ง

และทึบตนัในอดีต ก็สามารถใช้ลาํดบัเวลาเขา้มาช่วยในการสื�อสาร เมื�อตอ้งมีการเล่าเรื� องเขา้มา

ประกอบการอธิบายประเด็น 

 ในการศึกษาที�ผา่นมา ขา้พเจา้มกัเลือกภาพยนตร์ หรือตวัละคร หรือวรรณกรรมขึ�นมาหนึ�ง

เรื�อง ต่อการศึกษาหนึ� งภาค เพื�อตีความและสรุปออกมาเป็นทศันคติที�ใช้สร้างผลงาน การทาํงาน

โดยใช้กระบวนการเดิมในแต่ละภาค ทาํให้ขา้พเจา้ได้ทบทวนและพฒันากระบวนการนั�นอย่าง

ละเอียด อย่างไรก็ดี การตีความเพื�อหาประเด็นสื�อสารจากภาพยนตร์เฉพาะเรื�อง เป็นแค่จุดเริ�มตน้

สาํหรับขา้พเจา้ แมว้า่ขา้พเจา้จะกล่าวถึงโลกความเป็นจริงและโลกจินตนาการในผลงานศิลปนิพนธ์ 

แต่โลกความเป็นจริงที�วา่นั�น ก็เป็นโลกความเป็นจริงในภาพยนตร์อีกทอดหนึ�ง และยงัมีโลกความ

เป็นจริงนอกภาพยนตร์ที�เราอาศยัอยู ่ซึ� งเป็นมิติเดียวกบัเราอยา่งแทจ้ริง  

อีกทั�งการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการทางภาพยนตร์ วรรณกรรม ในระหวา่งที�ทาํงาน

ศิลปนิพนธ์ ทาํใหข้า้พเจา้ไดเ้รียนรู้วิธีการผลิตผลงานเหล่านั�น และเป็นครั� งแรกที�สนใจเรื�องเล่า ใน

ฐานะที�มนัเป็นสื�อในการนาํเสนอสาระสําคญับางอย่าง นอกเหนือไปจากเนื�อเรื�องที�มนัเล่าออกมา 

ขา้พเจา้จึงเกิดความสนใจที�จะศึกษาต่อไปในดา้นเรื�องเล่า ในดา้นที�มนันาํเสนอใหเ้ห็นสาระสําคญั

จากชีวติมนุษยใ์นความเป็นจริง 
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 จากการทาํงานศิลปนิพนธ์ ทั�งการคน้หาขอ้มูล สร้างสรรคผ์ลงาน และวิเคราะห์ผลงานที�

ตนเองผลิตขึ�น ทาํให้ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้กระบวนการในการทาํงานที�เป็นระบบ และการใชภ้าษาทาง

ประติมากรรมที�หลากหลาย แมว้า่การใช้ความคิดและพยายามที�จะสื�อสารมากเกินไป จะทาํใหลื้ม

คาํนึงถึงสุนทรียภาพทางศิลปะไปในบางจุด อนัเป็นขอ้บกพร่องของขา้พเจา้ในการทาํงานชุดนี�  ที�

ขา้พเจา้ตั�งใจจะแก้ไขต่อไป อย่างไรก็ตามกระบวนการเรียนรู้ที�ขา้พเจา้ไดรั้บจากการทาํงานศิลป

นิพนธ์ จะเป็นพื�นฐานความรู้ที�ติดตวัขา้พเจา้ไปในภายภาคหนา้ ซึ� งองคค์วามรู้นี�สามารถพฒันาและ

ประยกุตใ์ชไ้ดส้าํหรับการทาํงานทุกอยา่งในชีวติ 
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