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บทคัดยอ 
 
 วิถีของการดําเนินชีวิตของคนในสังคมเมืองปจจุบันที่พรอมไปดวยเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ ในกิจวัตรประจําวัน ทั้งการอยูอาศัยทามกลางอาคารสิ่งกอสรางที่มี
ความสําเร็จรูป จนทําใหเกิดความซํ้าซากจําเจ สิ่งเหลานี้ทําใหรูสึกถึงบางอยางที่ขาดหายไป นั่นก็ 
คือ 'ธรรมชาติ' ซึ่งเปนเสมือนสิ่งตรงกันขามกับสังคมในตัวเมืองโดยสิ้นเชิง ธรรมชาติเปนสิ่งท่ี
เกิดขึ้นเอง เติบโตขึ้นโดยการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามกาลเวลา อีกทั้งไมมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่มีผลตอมนุษย และกอใหเกิดความสวยงาม นําพามาซึ่งความประทับใจ ความรูสึกสงบ
ในจิตใจ ไมมีสภาวะความอึดอัดหรือวุนวาย เยียวยาและบรรเทาสภาพจิตใจของคนในสังคมเมือง 
ดังนั้นขาพเจาจึงตองการนําเสนอการเปลี่ยนบริบทของการใชชีวิต หยิบยืมบางสิ่งบางอยางออก
ไปสูธรรมชาติ หรือ หยิบยืม ธรรมชาติมาสูตัวเรา เพ่ือเติมความรูสึกท่ีแปลกใหมกับสภาพแวดลอมท่ี
เปลี่ยนไป และไดมีความรูสึกโหยหาที่จะไดออกมาสูธรรมชาติ สนใจความเปนธรรมชาติ แทนท่ี
จะอาศัยอาศัยอยูในกรอบของสังคมเมืองเพียงอยางเดียว 
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Abstract 
 
 As we’re living the city life in the world of technology and human’s facilities among 
the vast mundane constructions which cause a mundane life, we long for something that missing 
from our lives. It’s “nature”. “Nature” seems to be the extremely opposite thing to the city life. 
“Nature” occurs by itself, and grow by time. It doesn’t provide us any facilities, but it’s beauty. It 
gives us impressiveness and serenity. Without any constraint or busyness, nature heals our soul. 
Because all of those reasons, I’d like to present the idea of changing human’s way of life if we 
can bring out something to nature and borrow something from nature. By adding the different 
feelings to the environment that changed, we may feel our desire to get in touch with nature, 
moreover, our interest in something natural instead of living inside the boundary of city life. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ขาพเจาขอนอมรําลึกพระคุณของบิดา มารดา ผูใหกําเนิด ขอบคุณคุณยาย ท่ีเล้ียงดูขาพเจา
มาต้ังแตกําเนิด และคนในครอบครัวของขาพเจาท่ีคอยสนับสนุน คาใชจายและทุนการศึกษาขาพเจามา
โดยตลอด  
 ขอบคุณคนรักท่ีเปนท้ังผูชวยและคนท่ีคอยใหกําลังใจเสมอมา   
 ขอบคุณผูชวยศาตราจารย นาวิน เบียดกลาง อาจารยท่ีปรึกษาโครงการศิลปนิพนธ  
สถาบันการศึกษาและคณาจารยทุกทานท่ีใหความรูอบรมส่ังสอน ตลอดจนเปนกําลังใจในการ
สรางสรรคผลงานศิลปนิพนธชุดนี้   
 และขอขอบพระคุณผูท่ีมีสวนชวยใหงานศิลปนิพนธนี้สําเร็จลุลวงในทุกประการ 
 ขาพเจาขอใหความดีและคุณคาในงานสรางสรรคงานศิลปนิพนธในครั้งนี้  กอใหเกิด
ประโยชนตอสังคมและเพ่ือนมนุษยในการดํารงอยูรวมกัน 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ขาพเจามีวิถีของการดํารงชีวิตท่ีเติบโตมากับ สภาพแวดลอมท่ีมีความเจริญทางเทคโนยี
และมีส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชชีวิตประจําวันดวยความสะดวกสะบายอยางครบถวน
สมบูรณ กิจวัตรประจําวันในแตละวันต้ังแตการบริโภคอาหารในแตละม้ือก็จะไดกินอาหารดี ๆ 
ตามท่ีตองการ การเดินทางสัญจรก็ตองเดินทางไปทามกลางอาคารส่ิงกอสรางท่ีมีความเจริญแออัด
ยัดเยียดไปดวยผูคนมากมาย  ขาพเจามักเคยชินกับความสะดวกสบาย โดยท่ียึดติดอยูกับเทคโนโลยี
ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในโลกปจจุบัน อาทิ เชน คอมพิวเตอร เกม หนังสือการตูน โทรศัพท  
ดังนั้นการใชชีวิตของขาพเจาจะปดกั้นตัวเองอยูในกรอบของวิถีการดํารงชีวิตตามแบบของคนเมือง
ในยุคปจจุบัน 
               เม่ือขาพเจาเกิดความรูสึกจากการใชชีวิตในความซํ้าซากจําเจอยางไมมีส้ินสุด ในกรอบท่ี
ขาพเจาสรางข้ึนมาดวยตัวเองมาถึงจุด ๆ นึง ขาพเจาก็เร่ิมรูสึกไดถึงความอึดอัดกับสภาพแวดลอมท่ี
เปนอยู เนื่องดวยเหตุนั้น ทําใหบางคร้ังแลวชีวิตท่ีดูเหมือนมีความสุขกับความสมบูรณในทุกส่ิงทุก
อยาง กลับกลายเปนความอึดอัดหรือเบ่ือหนายกับสภาพท่ีเปนอยู  จึงมีความรูสึกวาตองการที่จะหนี
ออกจากสภาพแวดลอมท่ีเปนอยูนี้ เพื่อขวนขวายหาส่ิงท่ีสามารถทําใหตนเองรูสึกผอนคลาย ในการ
ใชชีวิตในตัวเมือง เพ่ือทําลายกรอบท่ีตนเองสรางไว และเปนการเติมเต็มในส่ิงท่ีขาดหายไปตลอด
ชีวิตของขาพเจาดวยนั่นเอง 
               เ ม่ือข าพเจ าไดออกมาสูสภาพแวดลอมของธรรมชาติ  ทําใหข าพเจ าไดพบกับ
สภาพแวดลอมท่ีแปลกตา ประทับใจ ดวยความรูสึกท่ีเหมือนเปนการปลดปลอยความเบ่ือหนาย 
ความอึดอัดจากกรอบของสภาพแวดลอมท่ีแอดอัดของคนในตัวเมืองท่ีตนเองสรางไวตลอดชีวิตท่ี
ผานมาและสามารถเติมเต็มความรูสึกท่ีขาดหายไปของธรรมชาติท่ีสามารถเยียวยาความรูสึกท่ีไม
สมบูรณในชีวิตของขาพเจาไดอีกดวย  ท้ังหมดนี้คือแรงบัลดาจใจในการทํางานชุดนี้ออกมา 
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วัตถุประสงคของการสรางสรรค 
 1. เพื่อสะทอนมุมมองท่ีมีตอมนุษยในสังคมเมืองปจจุบันท่ีดําเนินชีวิตทามกลางความ
เจริญ ท่ีมีความสะดวกสบายดวยเทคโนโลยีสมัยใหม โดยหางเหินจากธรรมชาติ 
 2. เพ่ือเปนการตอบสนองความรูสึกของตนเองที่ตองการขวนขวายหาส่ิงท่ีมาเติมเต็ม
บางอยางท่ีขาดหายไปจากการใชชีวิตของตัวขาพเจาหรือมนุษยคนเมืองทุกคนท่ีเอาแตสรางกรอบ
ใหกับตัวเอง โดยละเลยท่ีจะใหความสําคัญกับธรรมชาติ 
 3. เพื่อสะทอนใหเห็นถึงความสวยงามความสําคัญของธรรมชาติและความพิเศษของ
ธรรมชาติท่ีแตกตางกับสภาพแวดลอมในตัวเมืองท่ีเปนอยู และไดมีความรูสึกโหยหาท่ีจะไดออกมา
สูธรรมชาติ  สนใจความเปนธรรมชาติ  แทนที่จะอาศัยอาศัยอยูในกรอบของสังคมเมืองเพียง
อยางเดียว  
                 

แนวความคิดในการสรางสรรค 
 วิถีของการดําเนินชีวิตของคนในสังคมเมืองปจจุบันท่ีพรอมไปดวยเทคโนโลยีส่ิง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ ในกิจวัตรประจําวันท้ังการอยูอาศัยทามกลางอาคารส่ิงกอสรางท่ีมีความ
สําเร็จรูปในแบบสมบูรณ จนทําใหเกิดความซํ้าซากจําเจ เหลานี้ทําใหรูสึกถึงบางอยางท่ีขาดหายไป 
นั่นก็คือธรรมชาติ 
 ธรรมชาติเหมือนเปนส่ิงตรงกันขามกับสังคมในตัวเมืองโดยส้ินเชิง  ธรรมชาติเปนส่ิงท่ี
เกิดข้ึนเอง เติบโตข้ึนโดยการผลัดเปล่ียนหมุนเวียนไปตามกาลเวลา ธรรมชาตินั้นไมมีส่ิงอํานวย
ความสะดวกท่ีมีผลตอมนุษย อีกท้ังความสวยงามของธรรมชาติทําใหเกิดความรูสึกสงบในจิตใจ 
ไมมีสภาวะอึดอัดและวุนวาย เหมือนเปนการเยียวยาและบรรเทาสภาพจิตใจของคนในสังคมเมือง 
กอใหเกิดความรูสึกประทับใจท่ีมีตอธรรมชาติ 
 การเปล่ียนบริบทของการใชชีวิต หรือ หยิบยืมบางส่ิงบางอยาง ออกไปสูธรรมชาติ หรือ 
หยิบยืม ธรรมชาติ มาสูตัวเรา ทําใหเกิดความรูสึกท่ีแปลกใหม กับ สภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนไป ของ 
ตนเองและธรรมชาติ ความขัดแยงท่ีมีตอตัวบริบทการใชชีวิตของคนในตัวเมืองและธรรมชาติ ทํา
ใหเราบางทีไดฉุกคิดถึงบางส่ิงบางอยางท่ีขาดหายไปจากความเปนตัวเมืองและส่ิงขาดหายไปใน
ธรรมชาติ  
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ขอบเขตของโครงการ 

 1. ขอบเขตดานเน้ือหา 
  วิถีของการดําเนินชีวิตของคนในสังคมเมืองปจจุบันท่ีพรอมไปดวยเทคโนโลยีส่ิง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ ในกิจวัตรประจําวันท้ังการอยูอาศัยทามกลางอาคารส่ิงกอสราง ความอึด
อัด และวุนวาย และความเปนธรรมชาติท่ีทําใหเกิดความรูสึกสงบในจิตใจ ไมมีสภาวะอึดอัดและ
วุนวาย เหมือนเปนการเยียวยาและบรรเทาสภาพจิตใจของคนในสังคมเมือง กอใหเกิดความรูสึก
ประทับใจท่ีมีตอธรรมชาติ                               

 2. ขอบเขตดานรูปแบบ 
  การ Performance (การแสดง) กับสถานท่ีท้ังในตัวเมือง และในธรรรมชาติกับ
รูปแบบการใชวิถีชีวิตแบบของตัวเมือง โดยใชวัตถุในแบบของคนในสังคมเมืองมาใช จัดแสดงใน
พื้นที่ เพื่อแสดงออก ถึงความแตกตางในเนื้อหาสังคมเมืองและธรรมชาติ  

 3. ขอบเขตดานเทคนิค 
  ถายภาพนิ่ง ถายบันทึกดวยวีดีโอ บันทึกเสียงของธรรมชาติ  นํามาขอมูลท่ีบันทึกมา
ตัดตอ รวบรวมเปนตัวผลงาน            

 

วิธีการศึกษาและการสรางสรรค 
 ขาพเจาใชประสบการณจากการใชชีวิตของขาพเจาต้ังแตยังเล็กจนเติบโตข้ึนมา โดยดึง
ความรูสึกท่ีเปนแรงผลักดันเหลานั้น นํามาวิเคราะหทําความเขาใจ ท้ังสภาพแวดลอมในตัวเมืองท่ี
ขาพเจาอาศัยอยู และธรรมชาติท่ีเปนสวนเติมเต็มความรูสึกของขาพเจา โดยไดเดินทางออกไปหา
ประสบการณจากสถานท่ีเหลานั้น ศึกษาจากสภาพแวดลอมขอแตกตางระหวาง เมืองและธรรมชาติ 
ส่ิงท่ีกอใหเกิดปมในความรูสึกของตนเอง บันทึกส่ิงเหลานั้นมาเปนรูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว 
เพื่อนํามาคิดและสรางสรรคผลงานตามความรูสึกและจินตนาการตอไป         
 

แหลงขอมูลในการทํางาน 
 1. สถานท่ี ท่ีกอใหเกิดความรูสึกท่ีมีความสัมพันธกับเนื้อหา 
 2. จากประสบการณสวนตัวและทัศนะคติของตนเอง 
 3. จากหนังสือภาพถายธรรมชาติ หรือบทความตาง ๆ  
 4. จากศิลปนท่ีมีความคลายกับตนเองท้ังดานเนื้อหาและเทคนิค 
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       อุปกรณในการทําผลงาน 
 1. กลองถายรูป 
 2. กลองวีดีโอ 
 3. วัตถุ (Object) ท่ีถูกเลือกไปเปนสวนประกอบของตัวผลงานแตละช้ิน เชน โตะ 
กระเปา เส้ือ ฯ 
 4. โปรเจคเตอร (เคร่ืองฉายภาพยนตรพกพา) 
 5. คอมพิวเตอร สําหรับตัดตอภาพเคล่ือนไหว 
 

ระยะเวลาในการสรางสรรคผลงาน 
 ภาคการศึกษาปลาย   ปการศึกษา  2554 
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บทท่ี 2 

 

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรค 

 

ท่ีมาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ 

 ตั้งแตขาพเจาเปนเด็กและเติมโตมาขาพเจาไดใชชีวิตอยูในตัวเมืองและบนความ

สะดวกสบายในหองส่ีเหล่ียมที่เปนเหมือน “บาน” ของขาพเจาเอง ความสะดวกสบายและระบบ

การใชชีวิตท่ีมีเคร่ืองอํานวยความสะดวกมากมายท่ีมีผลตอการใชชีวิตของขาพเจานั้นทําใหขาพเจา

ไมตองการส่ิงใดเลยเพราะฉะนั้นระบบการใชชีวิตก็จะวนเวียนอยูเพียงไมกี่อยาง “การเรียน”      

“การเลน”  “การกิน” และ “การนอน”  วนเวียนอยางนี้เร่ือยไป บางทีการท่ีใชชีวิตแบบเดิมซํ้าซาก

อยูในหองส่ีเหล่ียมนี้ก็ทําใหรูสึกถึงความเบ่ือหนายและตองการที่จะออกไปสูภายนอกบางแตถึง

อยางนั้นในสภาพของสังคมเมืองท่ีขาพเจาอาศัยอยู เต็มไปดวย บรรยากาศ ท่ีแออัดยัดเยียดของผูคน

ท่ีสัญจรไปมา ภายใตส่ิงกอสรางสูงมากมาย สภาพอากาศในตัวเมืองถูกความเคล่ือนไหว ท่ีไมอยูนิ่ง

ของยานพาหนะตาง ๆ ท่ีผูคนโดยสาร สรางควันและมลภาวะตาง ๆ มากมาย ส่ิงเหลานี้วนเวียนซํ้า

แลวซํ้าเลาทุก ๆ วัน ไปกอใหเกิดบรรยากาศท่ีไมนาอยูสําหรับคนท่ีอาศัยอยูในตัวเมืองอยางขาพเจา 

 ดังนั้น จึงเกิดความรูสึกที่อยากแสวงหา ส่ิงท่ีแตกตางออกไปจากเดิมออกไปจากสถานท่ี

เหลานี้เปล่ียนพื้นท่ีใหมใหกับตัวเอง  เพื่อเติมเต็มส่ิงขาดหายไปในการใชชีวิตท่ีเปนอยูในปจจุบัน 

และทําลายกรอบการใชชีวิตท่ีซํ้าซากเหลานี้ ส่ิงท่ีมาเติมเต็มความรูสึกเหลานั้นเกิดข้ึนเม่ือขาพเจาได

เดินทางออกมาจากตัวเมือง ท่ีขาพเจาไดสัมผัสคือ ภาพลักษณของส่ิงท่ีเรียกวา “ธรรมชาติ” 
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ทัศนคติท่ีเก่ียวกับตัวเมืองและธรรมชาติ 

              “ตัวเมือง” และ “ธรรมชาติ” ความเปนจริงแลว คําวา “ธรรมชาติ” อาจไมไดหมายถึง 

สถานท่ีท่ีมี ตนไมใบหญา หรือแมน้ําลําธารเสมอไป  

 ธรรมชาติ หมายถึง ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในทางกายภาพ และกลาวถึง 0ชีวิตโดยรวม 

ซ่ึงเปนขอบเขตของการศึกษาต้ังแตระดับภายในอะตอมไปจนถึงระดับจักรวาล  

 ดังนั้นกลาวไดวาสิ่งที่เรียกวา “ธรรมชาติ” สามารถถูกใชเรียกการใชชิวิตและความ

เปนไปของสิ่งที่เรียกวา “ตัวเมือง” ไดเชนกัน ทั้งนี ้ก็เพราะความจริงแลว “ตัวเมือง” ก็เปน

ธรรมชาติมากอน แตเหมือนเวลาผานไปธรรมชาติถูกแทรกแซงโดยสิ่งมีชีวิตที่เรียกวา “มนุษย” 

“มนุษย” นั้น  ไดเปล่ียนแปลงสถานท่ีเหลานั้นโดยนําส่ิงท่ีอยูในธรรมชาติออกมา และนําสิ่งที่เปน

ตัว “มนุษย” เอง ประดิษฐและดัดแปลงสรางขึ้นจากธรรมชาติเหลานั้นเขาไปแทน ธรรมชาติ

เหลานั้นจึงถูกเปลี่ยนแปลงไปเปนตามรูปแบบที่ “มนุษยตองการ” เมื่อธรรมชาติที่เกิดขึ้นเปนอยู

และดับไปตามกาลเวลาไดถูกหยุดลงโดยฝมือมนุษย สิ่งเหลานั้นถูกแปรเปลี่ยนไปสถานที่ของ 

“มนุษย” จึงถูกเรียกสถานที่เพื่อการดํารงอยูของมนุษยวา “เมือง”  มนุษยสราง “เมือง” ใหเปน 

“ธรรมชาติ” ในรูปแบบที่มนุษยตองการ กลาวคือ “เมือง” ก็คือ “ธรรมชาติ” และ “ธรรมชาติ” ก็

คือรูปแบบรูปแบบหนึ่งของ “เมือง” ท่ีมนุษยสรางข้ึนนั่นเอง 
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สิ่งที่เหมือนและแตกตางของเมืองและธรรมชาติที่มีผลตอความรูสึกตามทัศนะคติของตนเอง 

                    เมือง – เปนสถานท่ี ท่ีมนุษยอาศัยอยูรวมกันจํานวนมาก สภาพแวดลอมของเมืองนั้น 

ถูกรายลอมดวยสิ่งกอสราง สูงตระหงานมากมายเพื่อรองรับกับจํานวนประชากรและการใชชีวิต

ของผูคนภายในตัวเมืองสภาพอากาศที่ไมถูกถายเทจากผลพวงของสิ่งกอสรางที่เกิดขึ้นมากมาย

และทับซอนกัน บดบังบรรยากาศของทิวทัศนที่เปนธรรมชาติเชนตนไม ใบหญา กระแสลม  

สภาพทางดานความรูสึกที่ขาพเจาไดสัมผัสนั้น เหมือนถูกบีบอยูในกรอบสี่เหลี่ยม โลหะที่ถูก

แออัดไปดวยจํานวนผูคน และสิ่งกอสรางที่มีความแข็งกระดาง ปดทึบ เหลานั้น ทําใหรูสึกไดถึง

ความอึดอัด หนาแนนไมสามารถออกไปสูภายนอกได  ไมมีพื้นท่ี (space) ที่สามารถทําใหเกิดการ

ผอนคลายท้ังรางกายจิตใจ หรือสามารถ “พักผอน” ไดอยางแทจริง 

 
 

  
 
ภาพท่ี 1 ภาพ “เมือง” 
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                  ธรรมชาติ – เปนสถานท่ี ท่ีเกิดข้ึนเองเปนอยูและดับไปตามกระแสของเวลา ธรรมชาติ
ดั้งเดิมนั้น ประกอบไปดวย ตนไม ดอกไม ทุงราบ พื้นน้ํา ลําธาร ทะเล ภูเขา สถานท่ีเหลานี้ ตาม
ความรูสึกของขาพเจา กอใหเกิด ความผอนคลายเมื่อไดสัมผัส พื้นท่ี (space) ของธรรมชาติเหลานี้ 
ไมถูกกําหนดของเขตดวยส่ิงกอสรางท่ีสูงตระหงานดังเชนในเมือง  เพราะเหตุนี้พื้นท่ีวาง (space) 
เหลานี้ จึงสามารถแสดงพลังของตัวพื้นท่ีเหลานั้นท่ีมีผลตอความรูสึกมนุษยไดมากกวาในเมือง  สี
ของธรรมชาติ  ใหความรูท่ีผอนคลายสบายตา 
 
 

  
 
ภาพท่ี 2 ภาพ “ธรรมชาติ” 
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อิทธิพลจากศิลปนท่ีไดรับมาในงาน 

 มานิต  ศรีวานิชภูมิ0

1 
 มานิต  ศรีวานิชภูมิ  (27 กันยายน พ.ศ. 2504 -) เปนนักถายภาพ นักเขียน ศิลปนอิสระ
แนว 1มโนทัศนศิลป (Conceptual Art) และนักเคล่ือนไหวทางสังคม มีผลงานท่ีเปนท่ีรูจัก คือ ชุด
ภาพถาย "Pink Man" ท่ีมีภาพชายรางทวม สวม2สูทสี3ชมพูและรถเข็น4ซูเปอรมารเกต ถายตามสถานท่ี
ตาง ๆ  ท่ัวโลก และภาพชุดพิงคแมนท่ีเสียดสีการเมืองและสังคมไทย โดยมีท้ังภาพถายในปจจุบัน 
และภาพรีทัชจากภาพถายความรุนแรงทางการเมืองไทยใน5เหตุการณ 6 ตุลา 
 

 
 
ภาพท่ี 3 ศิลปน “มานิต ศรีวานิชภูมิ” 

 
 มานิตเกิดท่ีกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาจาก 6คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิโรฒ เร่ิมทํางานเปนชางภาพใหกับ Bureau Bangkok และชางภาพประจํา7หนังสือพิมพ
สยามรัฐ กอนจะหันมาทํางานอิสระ  
 

                                                            

 1 NewS nipa.  ศิลปะภาพถายไรพรมแดน มานิต ศรีวานชิภูมิ (2552)  [ออนไลน],  
เขาถึงเม่ือ 2 ธันวาคม 2554.  เขาถึงไดจาก  http://news.nipa.co.th/news.action?newsid=82062 
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 มานิตเคยไดรับรางวัล Higashikawa Prize จากงานแสดงภาพถาย Photo Fiesta ที่ 8

ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุน เม่ือ พ.ศ. 2550 และไดรับการคัดเลือกเปน 1 ใน 100 ชางภาพท่ีดีท่ีสุดใน
โลกจากการคัดเลือกของสํานักพิมพไพดอน เม่ือ พ.ศ. 2550 ผลงานลาสุดเปนผลงานกํากับภาพ และ
กํากับ10ภาพยนตรสารคดี พลเมืองจูหลิง (2552) รวมกับ ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ และ อ๋ิง เค 
 
 

   
 
ภาพท่ี 4 ภาพผลงาน Pinkman  
 
 

ความแตกตางระหวางตัวขาพเจาและศิลปน                 
 ส่ิงท่ีขาพเจาชอบท่ีสุดก็เห็นจะเห็นตัว ชายใสชุดสูทสีชมพู พิ๊งคแมน ดวยคาแรคเตอรท่ี
ชัดเจน ท่ีศิลปนไดสรางข้ึนมาทําใหเรารูสึกถึงความมีชีวิตของตัวละครตัวนี้ เหมือนเปนบุคคลจริงๆ 
ท่ีไดออกเดินไปตามท่ีตาง ๆ จริง ๆ ในสังคม ซ่ึงเปนเสนหท่ีสําคัญท่ีสุดของตัวพิ๊งคแมน ชุดสูทนั้น
เปนส่ิงหนึ่งท่ีขาพชอบนํามาใชในตัวผลงานของตนเองเน่ืองดวยวา ความเปนสูท แสดงออกได
หลายอยาง ไมวาดวยเร่ือง ฐานะ การใชชีวิต และชนช้ันของสังคม  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%93�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%8B%E0%B8%87_%E0%B9%80%E0%B8%84�
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ภาพท่ี  5 ภาพตัวอยางผลงาน 
 
 ผลงานขาพเจาจะพูดถึงคนในตัวเมืองท่ีตองการออกสูธรรมชาติ เพราะความเบ่ือหนาย
สังคมในตัวเมือง ขาพเจาอาศัยและเติบโตมาในตัวเมืองทําใหขาพเจารูอึดอัดกับสภาพของตัวเมืองท่ี
เปน อยู สภาพอากาศท่ีแออัด ผูคนท่ีใชชีวิตรีบเรงวุนวาย  ตึกสูงมากมาย ท้ังหมดนี้ทําใหรูสึกอึดอัด 
การท่ีไดออกมาสูสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนไป หรือ สภาพแวดลอมของธรรมชาติ จึงเปนทางออก
อยางหนึ่งของขาพเจา  งานน้ีจึงเหมือนตัวสะทอนความเปนจริงของตัวขาพเจาเองท่ีตองออกสู
สภาพแวดลอม ท่ีตางออกไป  ซ่ึงเหมือนการบําบัดความรูสึกของตนเองไปดวยในเวลาเดียวกัน  
 ส่ิงท่ีเหมือนกันระหวางตัวขาพเจากับศิลปน คือ การเลือกใชชุดสูท เปนตัวสัญญาลักษณ 
ของ คนเมืองชุดสูทนั้น ของศิลปนจะพูดถึง คนเมืองท่ีแสดงถึงความฟุมเฟอยไมรูจักพอ ใชสีชมพู
เพื่อแสดงออกถึงความฉูดฉาด สีสัน แสดงออกถึงความสุข แตสําหรับ ขาพเจา ไมไดใหความสําคัญ
ในการเลือกสีของสูทเปนอําดับแรก แตตองการเพียงแค แสดงออกถึงความเปนคนในสังคมเมือง 
หรือ หรือ ชนช้ันกลางที่ตองใสสูทเพื่อเขาสังคม แตท้ังสองรูปแบบนั้นก็ยังคงแสดงออกถึงตัวแทน
เดียวกัน  นั่นก็ คือ เ ร่ืองราวของคนเมือง สังคม ตัวเมือง และชนชั้นกลางนั่นเอง การเลือก
สภาพแวดลอมของตัวงาน ท่ีตัวละครตองใสชุดสูท ไปอยูในสภาพแวดลอมเหลานั้น  ซ่ึงทําใหเกิด
ความขัดแยง ระหวางตัวคนใสสูท กับสภาพแวดลอมท่ีไดเลือกเอาไว  ส่ิงหนึ่งท่ีท้ังตัวศิลปน และ
ขาพใสใจเหมือนกันก็คือ “การสรางความรูสึกขัดแยง” อยางชัดเจนของสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอ
เนื้อหาและความรูสึกของผูท่ีไดชมผลงาน สงผลทําใหงานมีความนาสนใจมากยิ่งข้ึน 
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อิทธิพลท่ีไดรับจากประสบการณของตนเอง 
           เม่ือคร้ังยังเด็กขาพเจาไดออกไปตางจังหวัดเพื่อพักผอนกับครอบครัว สภาพเมืองใน
ตางจังหวัดนั้นคอนขางแตกตางไปจากตัวเมืองท่ีขาพเจาเติบโตมาอยางส้ินเชิง ในธรรมชาตินั้นมี
ตนไม ใบหญา มีพื้นท่ีสีเขียวท่ีเปนปาไม มีพื้นที่สีฟาท่ีเปนทองฟา มีพื้นท่ีกวางขวางท่ีไมถูกปดลอม
ไปดวยส่ิงกอสรางเหมือนอยางในตัวเมือง เสียงของธรรมชาติไมวาจะเปนเสียงจากตนไมใบหญา
หรือแมน้ําลําธารแมกระท้ังส่ิงมีชีวิต เชนแมลงตัวเล็ก นก ส่ิงสวยงามและความประทับใจท่ีมีตอ
ธรรมชาติเหลานี้เหมือนเปนตัวเติมเต็มและขัดเกลาความรูสึกของขาพเจาท่ีมีความจําเจตอส่ิงท่ี
เปนอยู ใหเกิดความรูสึกท่ีผอนคลายของจิตใจของตัวขาพเจาใหดียิ่งข้ึน ทําใหเกิดความประทับใจ
ตอธรรมชาติเหลานั้นต้ังแตยังเล็ก 

 

อิทธิพลทางรูปแบบ 
 

 “ส่ือผสม”   

 “คอนเซ็ปชวลอารต”  

 “ศิลปะแสดงสด” 

 

 “ส่ือผสม”   

 ส่ือผสม คือ Mixed Media ในภาษาอังกฤษ ไมใชลัทธิหรือแนวคิดปรัชญาทางศิลปะ
ใดๆ คํา ๆ นี้เปนเพียงการระบุถึงศิลปะท่ีมีการผสมผสานส่ือทางศิลปะท่ีมีลักษณะแตกตางกันเชน
การผสมกันระหวางงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพเคล่ือนไหวอยางเชนภาพจาก
โทรทัศน วิดีโอ เสียง กล่ิน หรือการสัมผัสทางกายภาพ1

2 
 ศิลปะท่ีจะเขาขาย  “ส่ือผสม” ควรจะตองมีการผสมส่ือท่ีแตกตางกันเหลานั้นอยางนอย 
2 ส่ือข้ึนไป แตถาเปนการผสมกันระหวางเทคนิคในส่ือเดียวกัน เชน จิตรกรรมท่ีมีการใชเทคนิคสี
น้ําผสมกับการเขียนภาพในบางสวนดวยสีน้ํามันและ สีฝุน ก็ควรจะถือวาเปน “เทคนิคผสม” 
มากกวา “ส่ือผสม” 
 

                                                            

 2 Designer Thailand.  Mixed Media, มิกซ มีเดีย, ส่ือผสม [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ  2  
ธันวาคม 2554, เขาถึงไดจาก  http://www.designer.co.th/artistic-movement/mixed-media.html 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 “คอนเซ็ปชวลอารต”  

 ศิลปะคอนเซ็บชวล (Conceptual Art) คือ  รูปแบบศิลปะท่ีปรากฎในบริเวณวาง มาจาก
คําในภาษาอังกฤษวา Concept ซ่ึงแปลวา "ความคิดรวบยอด" หมายถึงผลสรุปอันเกิดจากประสบ
การทั้งทางตรงและทางออมท่ีบุคคลไดรับรู ไดสัมผัสแลว สามารถคิดแยกแยะจัดหมวดหมูตาม
ความเปนจริง ตามเหตุผล ตามคุณสมบัติ และตามความคิดเห็นของตนเอง เมื่อนํามามาใชเรียก
ผลงานศิลปะลักษณะหนึ่งวา ศิลปะคอนเซ็บชวล จึงหมายถึงรูปแบบศิลปะท่ีถือเอาความคิดรวบ
ยอดของศิลปนเปนพื้นฐาน สําหรับแสดงออกแกผูชม เพื่อใหผูชมนั้นไดมีความคิดรวบยอดรวมกับ
ศิลปน ซ่ึงอาจจะคลอยตาม หรือขัดแยงก็ได และเพื่อแสดงทัศนใหมในทางสรางสรรค ใหผูพบเห็น
ไดตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม มลภาวะ และการเปล่ียนแปลง 
 แนวคิดท่ีสําคัญของศิลปะคอนเซ็บชวลคือ ใหความสําคัญในความคิดของศิลปน
มากกวา ตัวช้ินงานท่ีสรางสรรคออกมา เปนการเบ่ียงเบนความสนใจของผูชม จากตัวงานศิลปะ 
(Art Object) ไปสูความคิดรวยอด (Idea Concept) สวนเง่ือนไขท่ีสําคัญในการสรางงานก็คือ ศิลปน
ตองใชัความคิด ควบคูไปกับ ความรูในการเลือกนําส่ือ หรือนําวัสดุตาง ๆ  มาสรางงานศิลปะ ไมวา
จะเปนวัสดุเหลือใช หรือวัสดุสําเร็จรูปมาใช เม่ือนํามาสรางเปนงานศิลปะแลว ความหมายและ
คุณสมบัติดั้งเดิมของวัสดุนั้นจะเปลี่ยนไป ไมมีประโยชนใชสอยอีกตอไป จะกลายมาเปน "ส่ือ" 
ถายทอดความคิดของศิลปนมาสูผชม งานศิลปะนั้น2

3 

 

 “ศิลปะแสดงสด” 

                   “ศิลปะแสดง” “ศิลปะแสดงสด” หรือ “ศิลปะสื่อแสดง” คือ คําท่ีพยายามถอดความมา
จากศัพทศิลปะในตะวันตกคําวา เพอรฟอรมานซ อารต (Performance Art) หรือบางทีก็อาจไมตองมี
คําวา อารต ตามหลังก็เปนท่ีเขาใจเหมือนกัน การที่ไมใสคําวา “อารต” เขาไปก็เพราะ โดยตนตอ
ของ เพอรฟอรแมนซ นั้น เกิดข้ึนจากการตอตานศิลปะในความหมายแบบเดิม 
 ศิลปะท่ีปรากฏในช่ือนี้ เ ร่ิมข้ึนต้ังแตปลายคริสตทศวรรษ 1960 ในวงการศิลปะ
นานาชาติ โดยเฉพาะในประเทศตะวันตก คําวา เพอรฟอรแมนซ อารต (Performance art) มี
ความหมายของคําท่ีไมชัดเจน ไดเปดกวางใหแกความเปนไปไดเอาไวมาก ๆ  
 

                                                            

 3 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.  ศิลปะเชิงแนวคิด  [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ  2  ธันวาคม 2554, 
เขาถึงไดจาก  http://th.wikipedia.org/wiki/ศิลปะเชิงแนวคิด 
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 ตั้งแตปลายคริสตทศวรรษ 1970 คํานี้กลายเปนท่ีนิยมมากสําหรับกิจกรรมทางศิลปะ
ตาง ๆ  ท่ีนําเสนอตอหนาคนดูแบบสด ๆ  มีการรวมเอา ดนตรี นาฏศิลป กวี ละคร และวีดีโอ เขามา
อยูในการแสดงดวย คําน้ียังเรียกศิลปะท่ีใชการแสดงสด ๆ  อยาง ไลฟ อารต (Live Art), บอดี้ อารต 
(Body Art) แฮ็พเพ็นนิง (Happening) แอ็คชัน (Action) และกิจกรรมบางอยางของ ฟลัคซุส 
(Fluxus) และ เฟมินิสต (Feminist, กลุมสตรีนิยม) 
 เพอรฟอรแมนซ เกิดข้ึนจากการที่ศิลปนตองการส่ือสารกับคนดูโดยตรง มากไปกวาท่ี
จิตรกรรมและประติมากรรมสามารถทําได ซ่ึงเปนแนวโนมท่ีเกิดข้ึนตั้งแตปลายคริสตทศวรรษ 
1960 ไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปนในสายทัศนศิลปหลายคน ตั้งแตกลุม ดาดา (Dada)จอหน เคจ 
(John Cage) ผูซ่ึงทําใหความคิดแบบ ดาดา เผยแพรท่ีนิวยอรคในชวงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และ
จากการท่ี แจ็คสัน พ็อลล็อค (Jackson Pollock) ท่ีทําจิตรกรรมแบบแอ็คชัน เพนติ้ง (action 
painting) สําหรับการถายภาพยนตรในป 1950 
 จนกระท่ังปลายคริสตทศวรรษ 1970 ศิลปนปฏิเสธท่ีจะใชคําวา เพอรฟอรแมนซ นี้กับ
การแสดงในแบบละครเวที (ซ่ึงนิยมใชคําวา เพอรฟอรมิง อารต, performing art มากกวา) 
 เพอรฟอรแมนซ ในระยะแรกเร่ิมเม่ือปลายคริสตทศวรรษ 1960 มักจะเปนกิจกรรมใน
แนวคิดของกลุม คอนเซ็ปชวล (Conceptual) ซ่ึงไมมีลักษณะท่ีเปนละครเวทีหรือนาฏศิลป พวก
ศิลปนมักจะทํา เพอรฟอรแมนซ ในแกลเลอรีและพื้นท่ีสาธารณะ ความยาวของการแสดงมีตั้งแต 
ไมกี่นาทีไปจนถึงยาวนานเปนวัน ๆ  และมักจะทําเพียงคร้ังเดียวไมคอยทําซํ้าอีก3

4 
          
 

                                                            

 4 Designer Thailand.  เพอรฟอรแมนซ อารต, ศิลปะแสดงสด ศิลปะแสดง  Performance 

Art [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ  2  ธันวาคม 2554, เขาถึงไดจาก  http://www.designer.co.th/artistic-
movement/performance-art.html 
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บทท่ี 3 

 

การดําเนินการสรางสรรค 

 

การกําหนดรูปแบบในการสรางสรรคผลงาน 
 รูปแบบในการสรางสรรคผลงานของขาพเจา เนนการแสดงออกถึงภาพลักษณของคน
ในตัวเมืองท่ีไปใชชีวิตอยูทามกลางธรรมชาติ ทําใหเกิดเนื้อหาที่ขัดแยงกันระหวางความเปนตัว
เมืองและความเปนธรรมชาติ โดยนําเสนอผานการบันทึกภาพเคล่ือนไหวหรือภาพนิ่ง จากสถานท่ี
จริงโดย Perform (แสดง) รางกายตนเอง ตามจินตนาการและความรูสึกของขาพเจาเอง 
 ในศิลปนิพนธชุดนี้ มีการนําเสนอเนื้อหาภายในผลงานแตละช้ินแตกตางกัน โดยเสนอ
เนื้อหาในการใชชีวิตประจําวันของขาพเจาเปนหลัก  

 

ขั้นตอนการประมวลความคิด 
 ในการสรางสรรคผลงานของขาพเจาชุดนี้เร่ิมตนดวยการประมวลรวบรวมความคิด 
และหาเหตุผลถึงท่ีมาความรูสึกของขาพเจาท่ีมีตอธรรมชาติ ท้ังความประทับใจ ความรูสึกผอน
คลายท่ีไดเขามาอยูในทามกลางสภาพแวดลอมท่ีเปนธรรมชาติ ส่ิงเหลานี้ ท่ีชวยเติมเต็มขาพเจาท่ีมี
ความรูสึกเบ่ือหนาย อึดอัด กับสภาพการใชชีวิตในตัวเมือง 
 โดยขาพเจาสรุปและแบงออกมาไดเปน สอง อยางดังนี้ 

 1. พื้นท่ีวาง  (Space)  
  พื้นท่ีวางของงสภาพแวดลอมท่ีเปนธรรมชาติ ไมวาจะเปนทองฟา พื้นท่ีของตนไม 
กอหญา ฯลฯสภาพแวดลอมท่ีเปนธรรมชาติมีพื้นท่ีวาง ท่ีเปนธรรมชาติมากกวาในตัวเมืองโดยท่ีใน
ตัวเมืองนั้นมีส่ิงกอสรางตาง ๆ ท่ีถูกสรางข้ึนมา เพราะความตองการของตัวมนุษยเอง ส่ิงกอสราง
เหลานี้ไดบดบังมุมมองของผูท่ีไดอยอาศัยในตัวเมือง ตางกับสภาพแวดลอมท่ีเปนธรรมชาติ 
ธรรมชาตินั้นมีพื้นท่ีวาง (space)โดยปราศจากส่ิงกอสรางเหลานี้ ทําใหผูท่ีไดเขามาอยูในธรรมชาติ
เกิดความผอนคลายจากมุมมองท่ีไดเห็น โดยส่ิงกอสรางเหลานั้นถูกแทนท่ีดวยตนไม ภูเขา สายธาร 
หรือทุงหญาอันกวางขวาง ภาพเหลานี้ทําใหคนท่ีไดเขามาอยูในธรรมชาติ เกิดความรูสึกสบายตา 
ผอนคลายเหมือนเปนการบําบัดความรูสึกอยางหนึ่ง 
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 2. เสียง (Sound)  
  เสียงเปนสวนสําคัญในการแสดงออกถึงสภาพแวดลอมท่ีเปนอยู  และยังเปนปจจัย
หลักในการทําใหเกิดปฏิกริยาความรูสึกตอผูท่ีอาศัยอยูในสภาพแวดลอมเหลานั้น  สภาพแวดลอม
ภายในเมืองนั้น มีเสียงท่ีคอนขางซับซอนวุนวาย เสียงจากการสัญจรไปมาของยานพาหนะ หรือ
เสียงของการกอสรางหรือแมแตเสียงของผูคน ส่ิงเหลานี้มีสวนสําคัญทําใหเกิดผลกระทบตอความรุ
สึก  ตางกับเสียงในธรรมชาติท่ีคอนขางสงบเงียบ เสียงท่ีมีอยูในสภาพแวดลอมสวนมากจะเปน
เสียงของตนไม ใบไม การกระทบกันของตนไมจากกระแสลม เสียงนก เสียงส่ิงมีชีวิตตาง ๆ  ส่ิง
เหลานี้ ทําใหเกิดความรูสึกท่ีแตกตางจากสภาพแวดลอมท่ีเปนตัวเมืองโดยส้ินเชิง 
 

 สรุปการประมวลความคิด 
 จากท่ีไดกลาวมาธรรมชาติและตัวเมืองแตกตางกันอยางส้ินเชิงซ่ึงความรูสึกของผูคนท่ี
ไดอาศัยอยูในสภาพแวดลอมเหลานั้นแตกตางกัน แตสําหรับขาพเจาแลว “พื้นท่ีวาง (space)”  และ
“เสียง (sound)” ในธรรมชาติเปนตัวกลอมเกลาความรูสึกสวนตัวของขาพเจาใหรูสึกสงบมากยิ่งข้ึน 
เหมือนการบําบัดจิตใจดวยเชนกัน งานช้ินนี้จึงเร่ิมจากการหยิบเอาการใชชีวิตของขาพเจาท่ีเปนคน
มาจากตัวเมืองนํามาแสดงออกภายในธรรมชาติผานการแสดงแลวบันทึก เพื่อตอบสนองตอ
ความรูสึกของขาพเจาและแสดงใหเห็นถึงส่ิงท่ีตางท่ีตางบริบทนํามาใชรวมกัน โดนเร่ิมตนจากการ
ออกเดินทางไปหาสถานท่ีท่ีสามารถเติมเต็มความรูสึกของขาพเจาได และนํามาสรางสรรคผลงาน
ตอไป 
 

ขั้นตอนการสรางสรรคผลงาน 

 1. ขั้นเตรียมการ 

  1.1 หาขอมูล 
   วางแผนการ ออกเดินทางคนหาสถานท่ีในธรรมชาติ เพื่อหาบางส่ิงบางอยาง
เพื่อเติมเต็มความรูสึกตัวเองทําการหาขอมูลสถานท่ีท่ีนาสนใจเพ่ือเตรียมตัวออกเดินทางเพื่อ
สรางสรรคผลงานตอไป 

  1.2 สเก็ตชภาพ (Sketch) 
   ทําการสเก็ตภาพความคิดตามขอมูล กําหนดตําแหนงการเลือกมุมมองท่ีเรา
ตองการใหเกิดข้ึนระหวางถายทํา กําหนดตําแหนงอุปกรณแลวส่ิงของท่ีเราตองการนําไปประกอบ
ผลงาน 
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  1.3 ออกเดินทางสูสถานท่ีจริง 
   กําหนดเปาหมายของสถานท่ี จากขอมูลท่ีเราศึกษามา เพิ่อเตรียมส่ิงของและ
ส่ิงจําเปนในการสรางสรรคผลงาน กําหนดทุนทรัพในการเดินทาง 

 2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  2.1 เตรียมอุปกรณท่ีตองใช 
   2.1.1 กลองถายรูป/กลองวีดีโอ  
   2.1.2 ขาต้ังกลอง          
   2.1.3 วัตถุ (object) ท่ีถูกเลือกไปเปนสวนประกอบชองผลงานในแตละช้ิน 
เชน โตะ เกาอ้ี เส้ือ จาน ชาม อาหาร ฯลฯ 

 3. ขั้นตอนการถายทําผลงาน 
  หลังจากไดเดินทางมาถึงสถานท่ีท่ีเรากําหนดไวเพื่อมาสรางสรรคผลงานแลว  เราจะ
เร่ิมตนโดยการหาตําแหนง (Location) ท่ีเราสนใจเพื่อถายทําผลงาน เร่ิมโดยการใชกลองถายรูปหา
ตําแหนงใชมุมมองของกลองถายรูปเปนตัวกําหนดขอบเขต “กรอบ” หรือ “Frame” ของผลงานท่ี
ตองการถายทํา   
  เม่ือเลือกมุมมองท่ีเราตองการไดแลว จึงคอยเร่ิมนําตัวส่ิงของ (object) มาวางจัดเรียง
ตามเน้ือหาของงานโดยอิงตามสเก็ตชท่ีเราไดรางไว จากน้ันจึงใชขาต้ังกลองวางในตําแหนงท่ี
ตองการเพ่ือเปนท่ีวางกลอง ตัวกลองถายรูปขาพเจาใช Nikon coolpix p500 ในการถายทํา 
  การติดตั้ งอุปกรณกลองบันทึกผลงาน  โดยปรับการชัดของเลนใหตรงกับ
สภาพแวดลอมและเวลาณ สถานท่ีเหลานั้น กรณี ภาพยอนแสง เม่ือถายตอนกลางวัน ใหปรับความ
สวางของกลอง จากออโต ไปเปน 0.3 โหมดท่ีเลือกใชใหปรับอยูโหมดภาพทิวทัศน เพ่ือใหภาพ
กวางข้ึนและทําใหกระจายจุดโฟกัสเพ่ือใหเห็นพื้นที่โดยรอบชัดเจนข้ึน ขาตั้งกลอง ใหอยูในระดับ
สายตา ทําใหภาพรวมของการมองเห็นสอดคลองกับสายตาของผูรับชม แตสามารถปรับเปล่ียนได
ตามเนื้อหาของงาน บางงานก็ตองปรับเพื่อความสมดุลขององคประกอบ ยกตัวอยาง ใหพื้นท่ี
ทองฟา 30 เปอรเซ็น ทุงนา 70 เปอรเซ็น เพ่ือในกรณีตองการใหเห็นถึงสภาพแวดลอมของทุงนา
มากกวา   
  เม่ือติดต้ังอุปกรณเรียบรอยแลว จะเร่ิมถายทําโดยการบันทึกภาพเคล่ือนไหวของตัว
ขาพเจาท่ีทําการแสดง (Performance) กิจวัตรประจําวันในแบบของคนในตัวเมืองทามกลาง
สภาพแวดลอมท่ีเปนธรรมชาติ 
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  ระยะเวลาการบันทึกข้ึนอยูกับเนื้อหาของตัวงานการบันทึกจะแบงออกเปนหลาย ๆ 
ชวงแลวแตกําหนด โดยเฉลี่ยแลวจะไมเกิน 30-60 นาทีตอ 1 งาน และไมเกิน 10-15 นาทีตอหนึ่ง
การบันทึก 
 

 
 
ภาพท่ี  6 อุปกรณท่ีใชถายทํา 
 

  
 
ภาพท่ี  7 ภาพตัวอยางการสเก็ตผลงาน 



  19 

  
 
ภาพท่ี  8 ภาพตัวอยางการสเก็ตผลงาน 2 
 
 

  
 
ภาพท่ี  9 สถานท่ีถายทําผลงาน 
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ภาพท่ี  10 ภาพตัวอยางการเลือก Location 
 
 

  
 
ภาพท่ี  11 ภาพตัวอยางการเลือก Location 2 
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 4. ขั้นตอนการตัดตอผลงาน 
  หลังจากที่ไดบันทึกภาพ ท้ังภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวมาเรียบรอยเลว  ข้ันตอน
ตอมาคือการตัดตอ หรือการจัดการวัตถุดิบท่ีเราไดบันทึกมา นํามาคัดเลือกและแยกแยะหรือตัดออ
อก เม่ือใหไดผลลัพตามตองการเปนผลงานท่ีสมบูรณ 

 

  1.  Window Media maker โปรแกรมท่ีเลือกใชในการปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
ภาพท่ี  12 ภาพตัวอยางการปฏิบัติผลงาน 1 
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 2. ทําการเลือกคําส่ัง “Click here to browse for videos and photos” เพื่อนําผลงานท่ี
บันทึกมาเขาสูโปรแกรม 
 
 
 

 
ภาพท่ี  13 ภาพตัวอยางการปฏิบัติผลงาน 2 
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 3. ข้ันตอมาเราจะไดภาพดังนี้ 
 
 

 
 
ภาพท่ี  14 ภาพตัวอยางการปฏิบัติผลงาน 3 
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 4. เราสามารถตัดไฟลงานเปนสวน ๆ ไดดวย “split video” 
 
 

 
 
ภาพท่ี  15 ภาพตัวอยางการปฏิบัติผลงาน 4 
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 5. เม่ือทําการตัดไฟลแบงเปนสวน ๆ แลวจะไดผลออกมา  ตามรูปภาพ 
 
 

 
 
ภาพท่ี  16 ภาพตัวอยางการปฏิบัติผลงาน 5 
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 6. สามารถเลือกปรับ รูปแบบตาง ๆ ไดท่ีหัวขอ “ANIMATION” 
 
 

 
 
ภาพท่ี 17  ภาพตัวอยางการปฏิบัติผลงาน 6 
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 7. ขาพเจาเลือก “CROSSFADE”ในการเรียงลําดับไฟล ทําใหเกิดความล่ืนไหลตอเนื่อง 
 
 

 
 
ภาพท่ี  18  ภาพตัวอยางการปฏิบัติผลงาน 7 
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 8. งานจะสามารถตอเนื่องไดแบบล่ืนไหลในภาพตอภาพ 
 
 

 
 
ภาพท่ี  19 ภาพตัวอยางการปฏิบัติผลงาน 8 
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 9. ใสเพลงหรือเสียงประกอบท่ีเราตองการโดย เลือก”Add Music” 
 
 

 
 
ภาพท่ี  20 ภาพตัวอยางการปฏิบัติผลงาน 9 



  30 

 10. เลือกไฟลท่ีตองการ 
 
 

 
 
ภาพท่ี  21 ภาพตัวอยางการปฏิบัติผลงาน 10 
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 11.  จะเปนดังภาพ 
 
 

 
 
ภาพท่ี  22  ภาพตัวอยางการปฏิบัติผลงาน 11 
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 12.  ภาพรวมระหวางตัดตอและใสเสียงเพลง 
 

 
 
ภาพท่ี  23 ภาพตัวอยางการปฏิบัติผลงาน  12 
 
 13. เม่ือตัดตอไดตามตองการ เลือก เซฟไฟลตรงมุมขวา ใหเลือกการเซฟไฟล เปน 
Avi. เพื่องายตอการนําไปแสดงผลงาน 
 

 
 

ภาพท่ี  24 ภาพตัวอยางการปฏิบัติผลงาน 13 
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 14. ภาพผลงานท่ีตัดตอเสร็จเรียบรอยพรอมแสดง 

 

 

 
ภาพท่ี  25 ภาพตัวอยางผลงาน 
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บทท่ี 4 

 

การวิเคราะหและการพัฒนาผลงาน 
 

 งานของขาพเจาท้ังหมด ตองการพูดถึงสภาวะสังคมมนุษยการใชชีวิตและความเปนอยู
ของมนุษยในปจจุบัน โดยสนใจในเร่ืองของสภาวะความรูสึกจิตใจที่มีผลกระทบตอตนเองและส่ิง
รอบขาง ท้ังส่ิงเราตอสภาพแวดลอมท่ีตนเองอาศัยอยูและสภาพแวดลอมท่ีตางออกไป โดยแบงการ
พัฒนางานออกเปน 3 ชวง  ดังนี้ 
 1. ผลงานระยะเร่ิมตน 
 2. ผลงานกอนศิลปนิพนธ 
 3. ผลงานศิลปนิพนธ 

 

ผลงานระยะเริ่มตน 

 ชิ้นท่ี  1  “มนุษย หนากาก” 
 ชวงนี้จะเปนท่ีขาพเจาไดทดลองเทคนิค และ เนื้อหาในหลาย ๆ รูปแบบ โดยจะพูดถึง
เนื้อหาท่ีวา มนุษยมากมายในสังคม ไดสรางตัวตนจากคนในสังคม มากกวาสรางจากภายในตัวเอง 
เพื่อการเขาสังคม การสรางตัวตนในสังคมแบบหลอก ๆ ก็เหมือนการใสหนากากเขาหากัน หนากาก
ท่ีเปนเพียงเปลือกนอกท่ีสามารถเปล่ียนไปไดเร่ือย ๆ เม่ือเปล่ียนสังคม ไมมีใครสามารถรูตัวตนท่ี
แทจริงภายใตหนากากไดนอกจากตัวตนของคน ๆ นั้นเอง จากรูปของบุคคลหนึ่งบุคคล กลายเปน
กลุมหนึ่งกลุม จากนั้นขยายวงกวางของเปนสังคมหลาย ๆ สังคม ทุกสังคมมีการใสหนากากเพื่อ
ปดบังตัวตนนั้นไว งานขาพเจาหยิบเร่ืองราวในสังคม และ กายภาพของชีวิตในสังคมโดยแสดงออก
ผานหนากากพลาสติค ท่ีมีบุคคลในสังคมมีสวนรวมจริง ๆ เพื่อแสดงออกถึงคนในสังคมแหง
หนากากนี้ อยางชัดเจน โดยบันทึกเปนภาพนิ่งและนําเสนอเปนเชิง ขอมูลแฟมภาพ (Document) ตอ
อาจารยผูสอน 
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ภาพท่ี  26 ผลงานระยะเร่ิมตน  ช้ินท่ี 1 

 ชื่อผลงาน มนุษย หนากาก 

 เทคนิค  ส่ือผสม 

 ขนาด   ผันแปรตามพ้ืนที่ 
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 ชิ้นท่ี 2  “Mr. Box man” 
 ชวงนี ้ขาพเจาไดลองออกไปถายทําในสถานที่สาธารณะที่มีผู คนพลุกพลาน โดย
ตองการพูดถึงสภาพการใชชีวิตของวันรุนและบุคคลทั่วไปในตัวเมืองกับการแตงกายเพื่อเขา
สังคม เนื ้อหาหลักยังตองการพูดถึงการใสหนากากเขาหากันอยู แตเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
นําเสนอไปโดยเนนความรูสึกของการมองคนดวยการแตงกายแทนและเปลี่ยนรูปแบบในการ
ทํางานเปนการแสดงสดในสถานที่ที่มีผูคนพลุกพลานแทน โดยขาพเจาไดแตงสูทผูกไทด แตงตัว
เรียบรอย เสมือนเปนการแตงกายของคนทํางานออฟฟตทั่วไป ถือกระเปาทํางานมันเงาวาว คลุม
หัวดวยวัตถุสี่เหลี่ยมจตุรัสมันเงาวาว  โดยออกเดินทางจากหอศิลปไปจนถึงหางสรรพสินคา
ภายนอก และทําการบันทึกวีดีโอการแตงกายของขาพเจาที่ความแปลกและแตกตางที่มีผลตอ
ปฏิกริยาของผูคนท่ีสัญจรไปมาเหลานั้นเก็บบันทึกขอมูลตัดตอและนําเสนอตออาจารยผูสอนเปน
ผลงานวีดีโอแทนภาพนิ่งแลวสรุปผล   
 

 
 
ภาพท่ี  27 ผลงานระยะเร่ิมตน  ช้ินท่ี 2   

 ชื่อผลงาน  Mr. Box man 

 เทคนิค   ส่ือผสม 

 ขนาด  ผันแปรตามพ้ืนที่ 
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ชวงกอนศิลปนิพนธ 
 ชวงนี้จะเริ่มกําหนดหัวขอจริงจังในการนําเสนอผลงานที่จะตอยอดไปเปนผลงานศิลป
นิพนธ ขาพเจาจึงเร่ิมกําหนดความคิดและขอบเขตของตัวผลงานใหชัดเจนยิ่งข้ึน โดยใหเร่ิม
ความสําคัญกับความรูสึกสวนตัวภายในตัวขาพเจาเองกอน เร่ิมจากความรูสึกสวนตัวของขาพเจาเอง
ท่ีมีผลตอสังคมในตัวเมืองท่ีขาพเจาอาศัยอยู “ความอึดอัด” “ความคับแคบ” “ความสับสนวุนวาย” 
ภายในตัวเมืองกล่ันออกมาเปนความรูสึกท่ีอยากหลุดพนตอสภาพแวดลอมเหลานี้ และ เร่ิมคนหา
ส่ิงท่ีมาบรรเทาความรูสึกทุกขทรมานเหลานี้ นั่นก็คือการเปล่ียนสภาพแวดลอมของตัวเมืองไปสู
สภาพแวดลอมอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ “ธรรมชาติ” โดย แบงผลงานออกมาไดดังนี้ 

 

 ชวงกอนศิลปนิพนธ ชิ้นท่ี 1  “พื้นท่ีสงบของคนวุนวาย” 
               ผลงานช้ินนี้จะพัฒนาตอจากผลชุด Mr. Box manโดยตรง โดยยังใหความสําคัญของการ
ใสชุดสูทและวัตถุส่ีเหล่ียมมันวาวสวมใสอยูบนหัว โดยเร่ิมใหเหตุผลกับการแตงกายแบบนี้มากข้ึน 
ดังนี้ 
 1. ชุดสูท  ใหความรูสึกถึงคนทํางาน คนในตัวเมือง การทํางานและการเขาสังคม 
 2. วัตถุส่ีเหล่ียมและกระเปาทํางานมันวาว  หมายถึง สภาพของมนุษยในตัวเมืองท่ี
เหมือนถูกบีบอยูในกรอบส่ีเหล่ียมอึดอัดและไมมีทางออก ผูกติดกระเปาทํางานเฉกเชนกับการ
ทํางานซํ้าซากวนเวียนไปมา ความมันวาว ใหความรูสึกถึงกายภาพของส่ิงกอสรางภายในเมือง 
โลหะเหล็ก (Metallic) มันเงาวาวสะทอนแสง 
 ท้ังหมดนี่ก็เพราะตองการแสดงออกถึงความเปนตัวเมืองท่ีถูกแบกภาระไวดวยมนุษย
หนึ่งคนน่ันเอง นอกจากนี้แลว ผลงานช้ินนี้ ไดเปล่ียนสภาพแวดลอมจากตัวเมืองท่ีมีคนพลุกพลาน 
เปนสภาพแวดลอมในธรรมชาติในการถายทําแทนเพื่อสอดคลองกับตัวเนื้อหาที่ตองการออกจาก
สภาพตัวเมืองท่ีมีแตความวุนวายไปเปนสภาพแวดลอมท่ีเปนธรรมชาติท่ีมีความสงบนิ่ง เรียบรอย 
สะอาด แลดูผอนคลาย เม่ือเทียบกับตัวเมือง  เพราะเหตุนี้ขาพจึงทําการเพิ่มส่ืออีกอยางนึงนอกจาก
ภาพ ก็คือ “เสียง” ขาพเจาเลือกใชเสียง “ระฆัง” ลงไปในผลงานช้ินนี้ โดยใหความเห็นท่ีวา เสียง
ของ ระฆัง ท่ีดังเปนจังหวะเทา ๆ กัน ทําใหเกิดสมาธิและจิตท่ีสงบเปรียบเสมือนการท่ีขาพเจาได
ออกจากตัวเมืองมาสูธรรมชาติท่ีเงียบสงบนั่นเอง โดยงานนําเสนอ เปนวีดีโอพรอมเสียง เปนตัว
ขาพเจายืนอยูในธรรมชาติท่ีสงบนิ่งโดยมีเสียง ระฆัง ดังเปนจังหวะเปนสวนประกอบ 
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 ปญหาและการพัฒนาผลงาน 
 งานช้ินนี้เกิดปญหาท่ีสําคัญท่ีสุดนั่นก็คือการเลือกสถานท่ีถายทําผลงานและเวลา ท่ี
ชัดเจนทําใหการถายทําลาชาไปบางและสภาพอากาศท่ีมีผลตอตัวผลงาน  การเลือกมุมกลองท่ีไมได
กําหนดอยางชัดเจนทําใหผลงานออกมาวุนวายกวาท่ีควรจะเปน ทุกอยางจึงเหมือนกับการแกปญหา
เฉพาะหนาไปท้ังหมด   
 
 

 
 
ภาพท่ี  28 ชวงกอนศิลปนิพนธ  

 ชื่อผลงาน  พื้นที่สงบของคนวุนวาย  

 เทคนิค   ส่ือผสม 

 ขนาด   ผันแปรตามพ้ืนที่ 
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ภาพท่ี  29 ชวงกอนศิลปนิพนธ  

 ชื่อผลงาน  พื้นที่สงบของคนวุนวาย 2 

 เทคนิค  ส่ือผสม 

 ขนาด  ผันแปรตามพ้ืนที่ 
 

 

 ชวงกอนศิลปนิพนธ  ชิ้นท่ี 2  “ภาพลักษณท่ีแตกตางของสภาพแวดลอม” 
 งานช้ินท่ีแลวหลังจากท่ีไดรับคําวิจารณของอาจารยผูสอนและความคิดเห็นตาง ๆ  ทํา
ใหขาพเจาตัดสินใจเพิ่มและลดบางอยางออกไปเพ่ือใหเหลือเพียงเนื้อหาหลักเทานั้น โดยส่ิงท่ี
ขาพเจาตัดออกไปคือเสียง ระฆัง และ วัตถุส่ีเหล่ียมมันวาวและกระเปา โดยใหความเห็นวาสองส่ิงนี้
ไมจําเปน และ เปนสวนเกินมากเกินไปอีกท้ังทําใหงานไมชัดเจน ดวยเน้ือหาของชุดสูทและ
สภาพแวดลอมท่ีเปนธรรมชาติแสดงออกมาก็สามารถพูดถึงเร่ืองท่ีขาพเจาตองการจะพูดไดแลวใน
ระดับนึง ขาพเจาจึงไดตัดสองสวนนี้ออก โดยเนนไปที่กับจัดการมุมมองของสภาพแวดลอมท่ีอยูใน
ตัวผลงานมากกวาแทน  โดยช้ินนี้ขาพเจาจึงนําเสนอในรูปแบบเชิงเปรียบเทียบแสดงใหเห็นถึง
ความแตกตางระหวางสภาพแวดลอมท่ีเปนตัวเมืองและธรรมชาติอยางชัดเจน ทําใหเห็นถึงความ
ขัดแยงของภาพลักษณระหวางสองสถานที่ โดยบันทึกเปนวีดีโอภาพเคล่ือนไหวของท้ังสองสถานท่ี
แลวนํามาฉายพรอมกัน 
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 ปญหาและการแกไข 
                  ปญหาท่ีสําคัญของช้ินนี้ก็คือการกําหนดจุดนําสายตาและเสนระดับสายตาของทั้งสอง
สถานที่ท่ีบันทึกใหสอดคลองซ่ึงกันและกัน ซ่ึงผลลัพทท่ีออกมายังไมเปนท่ีนาพอใจนัก แตดาน
เนื้อหาถือวาไดผลลัพทตามท่ีคาดเอาไวในระดับหนึ่ง 
 
                 

 
 
ภาพท่ี 30 ชวงกอนศิลปนิพนธ   

 ชื่อผลงาน ภาพลักษณท่ีแตกตางของสภาพแวดลอม 

 เทคนิค   ส่ือผสม 

 ขนาด  ผันแปรตามพ้ืนที่ 

 

 ชวงกอนศิลปนิพนธ  ชิ้นท่ี 3 “กิน MAC กลางทุงนา” 
             หลังจากช้ินท่ีแลวไดเปล่ียนการนําเสนอไปเปนเชิงเปรียบเทียบและสามารถเสดงใหเห็น
ผลลัพทท่ีนาพอใจ ท่ีสามารถแสดงใหเห็นความแตกตางของสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกันของเมือง
และธรรมชาติไดอยางชัดเจน ช้ินนี้ขาพเจาจึงอยากลองเปล่ียนรูปแบบการนําเสนออีกคร้ังนึงโดย
เปล่ียนรูปแบบการนําเสนอเชิงเปรียบเทียบดานสภาพแวดลอม เปล่ียนเปนใหตัวขาพเจาอาศัยอยูใน
สภาพแวดลอมใน ธรรมชาติ เพียงอยางเดียวแทน โดยเนนไปที่เนื้อหาการทํากิจวัตรตาง ๆ ภายใน
ธรรมชาติ งานช้ินนี้จึงเลือกใชพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เปนตัวเนื้อหาหลักในการแสดงออก 
ขาพเจาไดเลือกอาหารฟาสทฟูด (FASTFOOD) หรืออาหารจานดวน ประเภทแฮมเบอรเกอร ฮอทด
อก อาหารที่มีแบรนดแสดงออกอยางชัดเจนท่ีแสดงถึงอาหารท่ีคนเมืองบริโภคกันเปนนิสัย อาหาร
เหลานี้ แสดงถึงการใชชีวิตในตัวเมือง ท่ีมีแตความรีบเรงอาหารจึงมีความจําเปนตองใชความ
รวดเร็วแตคุณภาพก็ดอยลงตามไปดวย  การเลือกหยิบกิจวัตรการบริโภคของคนเมืองนํามาลงใน
สภาพแวดลอมในธรรมชาตินี้ ขาพเจาไดใหความเห็นวา เหมือนกับการประชดประชันการใชชีวิต
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ของคนเมืองในชีวิตประจําวันท่ีไมมีโอกาศท่ีจะสามารถออกมาพักผอนในสถานท่ีท่ีสวยงามอยาง
ธรรมชาติได 

 ปญหาและการแกไข 
 ผลงานช้ินนี้คอนขางราบร่ืนไมไดมีปญหาในการสรางผลงานเทาไรนัก  แตผลลัพธของ
ตัวผลงานถูกวิจารนคอนขางมากในแงของเนื้อหาการหยิบอาหารฟาสทฟูดมาใช ซ่ึงยังไมมีความ
ชัดเจนเทาไรนัก 
 
 

 
 

ภาพท่ี  31 ชวงกอนศิลปนิพนธ   

 ชื่อผลงาน กิน MAC กลางทุงนา 

 เทคนิค  ส่ือผสม 

 ขนาด  ผันแปรตามพ้ืนที่ 
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 ชวงกอนศิลปนิพนธ  ชิ้นท่ี 4  กินเล้ียงโดดเดี่ยวกลางทุงนา 
 งานชิ้นนี้ตอยอดและพัฒนามาจาก ชิ้น “กิน MAC กลางทุงนา” โดยตรงและเพิ่ม
เนื้อหาของการบริโภคใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ชิ้นนี้จะหยิบการบริโภคอาหารหลากหลาย
รูปแบบมาใช อาทิ เชน สปาเก็ตตี้ เสต็ก ซุป  ขนมปง  เครื่องดื่มจําพวก ไวน เหลา น้ําผลไมดอง  
สวนมากจะคลายอาหารจําพวกงานเลี้ยง ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มเนื้อหาของตัวอาหารใหชัดเจนยิ่งขึ้น และ
แสดงใหเห็นถึงการใชชีวิตของคนเมืองท่ีมีอาหารท่ีคอนขางดีในการบริโภคแตละม้ือ   

 ปญหาและการแกไข 
 งานชิ้นนี้มีความลําบากเปนอยางมากในนําภาชนะสิ่งของที่เปนสวนประกอบของตัว
งานนํามาในสถานที่จริง  ดวยปริมาณที่มากจึงทําใหการเดินทางลาชาและการถายทําก็ลาชาตาม
ไปดวย   
 

 
 
ภาพท่ี  32 ชวงกอนศิลปนิพนธ 

 ชื่อผลงาน  กินเล้ียงโดดเดี่ยวกลางทุงนา 

 เทคนิค   ส่ือผสม 

 ขนาด   ผันแปรตามพ้ืนที่ 
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ชวงศิลปนิพนธ 
 เม่ือไดกําหนดแนวทางการทําศิลปนิพนธไดแนนอนแลวชวงนี้จึงเปนชวงพัฒนาผลงาน
อยางตอเนื่องภายใตหัวขอศิลปนิพนธ “ธรรมชาติท่ีขาดหายไปของคนเมือง”  โดยตัวหัวขอนั้นจะ
ตอยอดมาจากชุด กอนศิลปนิพนธ มาท้ังหมดโดยคงเนื้อหาของ การใชชีวิตในรูปแบบของมนุษยใน
ตัวเมืองกับสภาพแวดลอมในธรรมชาติไวเชนเดิม 
 งานชวงศิลปนิพนธนั้นขาพเจาไดเพื่อเติมการกําหนดขอบเขตของเนื้อหาภายในผลงาน
ขาพเจามากยิ่งข้ึนโดยกําหนดใหผลงานเตละช้ินมีเนื้อหาตอเนื่องและเช่ือมโยงซ่ึงกันและกันโดย
สามารถนํามาจัดแสดงรวมกันไดท้ังหมด โดยแบงออกเปนท้ังหมด 8 ช้ิน ดังนี้ 

 ชิ้นท่ี 1 Mind Home theater 

 ชิ้นท่ี 2 Mind Home theater 2 

 ชิ้นท่ี 3 เลนคอมพกลางนา 

 ชิ้นท่ี 4 เลนแลวก็พัก 

 ชิ้นท่ี 5 ปลดทุกขกลางนา 

 ชิ้นท่ี 6 กินสปาเก็ตต้ี 

 ชิ้นท่ี 7 บริโภค ขับถาย เลน 

 ชิ้นท่ี 8 กิจวัตรจําเจของคนเมือง 
 ในแตละช้ินจะพูดถึงเร่ืองราวการใชชีวิตประจําของตัวขาพเองที่เปนตัวแทนของคน
เมือง ท่ีทํากิจวัตรประจําวันแตละอยางท่ีมีความซํ้าซากจําเจภายในหองของขาพเจาเอง ไมวาจะเปน
การ ดูหนัง ฟงเพลง การกินขาว การขับถาย เลนคอมพิวเตอร การนอน ท้ังหมดนี้คือการใชชีวิตของ
ขาพเจาท่ีวนเวียนไปมาซํ้าแลวซํ้าเลา บางส่ิงบางอยางเม่ือทําซํ้าไปมามากจนเกินไป อาจทําใหรูสึก
อึดอัดและเบ่ือหนายได ถึงแมจะเปนส่ิงท่ีสรางความสุขใหกับตนเองก็ตาม บางทีความสมบูรณแบบ
สําเร็จรูปของตัวเมืองอาจไมสามารถเติมเต็มจิตใจของมนุษยไดเหมือนขาดบางส่ิงบางอยางท่ี
ตองการเติมเต็ม  
 ดังนั้น สภาพแวดลอมจึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการเปลี่ยนแปลงความรูสึกแบบนี้ให
เปนไปในแงบวกมากยิ่งข้ึน ดังนั้นแลวขาพเจาจึงเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของกิจวัตรตาง ๆ ใน
ตัวขาพเจาเองใหตางออกไป เพื่อแสดงใหเห็นถึงการใชชีวิตในตัวเมืองท่ีตางสภาพแวดลอมกัน
ออกไปไดอยางชัดเจน 
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ผลงานในวันแสดงศิลปนิพนธ    
 เม่ือผลงานทุกช้ิน ทําเสร็จเรียบรอยแลว ขาพเจาจึงนําผลงานวีดีโอกิจวัตรประจําวันของ
ขาพเจามาเรียบเรียงจัดวางภายในหองส่ีเหล่ียมท่ีใชจัดแสดง โดยตองการเปรียบเสมือนของสวนตัว
ของขาพเจาเอง โดยเปดวีดีโอผลงานทุกช้ิน แสดงเน้ือหาของการใชชีวิตประจําวันผานการจัดวาง
ในตําแหนงตาง ๆ ใหผูสามารถเดินดูชวงเวลาตาง ๆ ในการทํากิจวัตรประจําวันเหลานี้ไดอยางเต็มท่ี 

 ปญหาและการแกไข 
 สิ่งที่เปนปญหามากที่สุดคงเปนชวงแรกของการทํางาน ที่ยังไมสามารถเลือกวัตถุ 
หรือ  เลือกรูปแบบของการทํากิจกรรมเหลานั ้นเพื ่อที ่นํามาใชร วมกับสภาพแวดลอมของ
ธรรมชาติไดชัดเจนพอ งานจึงถูกปรับปรุงใหชัดเจนยิ่งขึ่นในชิ้นที่สาม  และตอเนื่องมาถึงชิ้น
สุดทายไดอยางลงตัว  
 

 
 
ภาพท่ี 33  ชวงศิลปนิพนธ ช้ินท่ี  1 

 ชื่อผลงาน  Mind Home theater 

 เทคนิค  ส่ือผสม 

 ขนาด  ผันแปรตามพ้ืนที่ 
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ภาพท่ี 34 ชวงศิลปนิพนธ ช้ินท่ี 2 

 ชื่อผลงาน  Mind Home theater 2 

 เทคนิค   ส่ือผสม 

 ขนาด   ผันแปรตามพ้ืนที่ 
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ภาพท่ี 35 ชวงศิลปนิพนธ  ช้ินท่ี 3 

 ชื่อผลงาน  เลนคอมพิมเตอรกลางนา 

 เทคนิค   ส่ือผสม 

 ขนาด   ผันแปรตามพ้ืนที่ 
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ภาพท่ี 36 ชวงศิลปนิพนธ  ช้ินท่ี 4 

 ชื่อผลงาน เลนแลวก็พัก 

 เทคนิค  ส่ือผสม 

 ขนาด  ผันแปรตามพ้ืนที่ 
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ภาพท่ี  37 ชวงศิลปนิพนธ ชิ้นท่ี 5 

 ชื่อผลงาน  ปลดทุกขกลางนา 

 เทคนิค   ส่ือผสม 

 ขนาด  ผันแปรตามพ้ืนที่ 
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ภาพท่ี  38 ชวงศิลปนิพนธ  ช้ินท่ี 6  

 ชื่อผลงาน  กินสปาเก็ตต้ี 

 เทคนิค   ส่ือผสม 

 ขนาด  ผันแปรตามพ้ืนที่ 
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ภาพท่ี  39 ชวงศิลปนิพนธ  ช้ินท่ี 7 

 ชื่อผลงาน   บริโภค ขับถาย เลน  

 เทคนิค   ส่ือผสม 

 ขนาด   ผันแปรตามพ้ืนที่ 
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ภาพท่ี 40 ผลงานในวันแสดงศิลปนิพนธ ช้ินท่ี 8     

 ชื่อผลงาน   กิจวัตรจําเจของคนเมือง 

 เทคนิค   ส่ือผสม 

 ขนาด  ผันแปรตามพ้ืนที่ 
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บทท่ี  5 

 

สรุป 
 
 งานศิลปนิพนธชุดนี้เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ”มนุษย”และ”ธรรมชาติท่ีเกี่ยวของกันอยาง
ชัดเจน งานชุดนี้ไดแสดงออกถึงพฤติกรรมของ”มนุษย”ในสังคมปจจุบันท่ีใชชีวิตซํ้าซากจําเจ 
วนเวียนอยูเพียงไมกี่อยาง “การทํางาน” “การบันเทิง” “ การกิน” “การขับถาย” “การนอน” ส่ิง
เหลานี้เปนธรรมดาไปแลวสําหรับมนุษยยุคปจจุบัน จนไดหลงลืม ส่ิงท่ีสวยงามบางอยาง หรือ
บรรยากาศบางอยาง ท่ีเปนสวนท่ีจําเปนตอการใชชีวิต เพื่อเปนการเติมเต็มสวนท่ีขาดของมนุษยคน
นั้น ๆ  ท่ีเหมือนเปนแคหุนยนต “ทํางาน”ไปวัน ๆ เทานั้น ใหกลับมีชีวิตชีวาอีกคร้ังบาง งานชุดนี้จึง
ทําการสรางภาพการใชชีวิตท่ีขัดแยงกันของ “คนเมือง” และสภาพแวดลอมท่ีเปน “ธรรมชาติ”  
เมืองสนองตองความตองการที่ มนุษยบางคนที่อยากไปสูธรรมชาติ แตก็ไมมีโอกาสไดออกไป   
เพื่อเติมเต็มส่ิงเหลานั้น ไดบางไมมากก็นอย หรือไดตระหนักถึงการใชชีวิต ของตัวเองท่ีมีตอ
ธรรมชาติบาง    
  “ธรรมชาติ” เปนสวนท่ีมากอนมนุษย มนุษยเปนสวนท่ีเขามาแทรกแซงธรรมชาตินั้น 
งานช้ินนี้ก็เหมือนกระจกสะทอนความคิดนั้นเชนกัน  ส่ิงท่ี”มนุษย” ควรตระหนักตอ”ธรรมชาติก็
คือ การอยูรวมกัน เติมเต็มซ่ึงกันและกัน อยูรวมกันใหไดสมดุลท่ีสุด เมื่อนั้นแลว มนุษยก็จะไมตอง
รูสึกถึงการโหยหาซ่ึงกันและกัน ไมรูสึกขาดกันและกันมากจนเกินไป ถาหากเราตระหนักถึงคุณคา
ของส่ิงนั้นตลอดเวลา 
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   รวมแขงขัน การประกวด  สรางบานผีสิง รายการโทรทัศน 
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