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บทคัดยอ 
 

 จุดมุงหมายของการเดินทาง บางคร้ังเพื่อคนหา บางคร้ังอาจเพือ่หลีกหน ีตามจดุประสงค

ของแตละบุคคล การเดินทางเปนสวนหนึ่งในชีวิตของมนุษย และเปนสวนสําคัญ ในทุก ๆ วัน เรา

เคล่ือนที่จากหลากหลายทิศทาง เพื่อนําพาตนเองไปสูจุดมุงหมาย ดังนั้นการเลือกกาวเดินในแต

ละองศา ยอมหมายถึงการเปล่ียนแปลงและขับเคลื่อนชีวิต ไปตามทิศทางนั้น ๆ บางสมหวัง บาง

ผิดหวัง ไมสามารถคาดเดาเหตุการณลวงหนาไดอยางแมนยํา แตเราเลือกที่จะบันทึกและ

สังเคราะหประสบการณความไมคาดคิด อันเปนเสนหในการเดินทางของชีวิตเหลานั้นไวได 

 ขาพเจาจึงถายทอดสัมผัสที่ไดรับจากประสบการณเหลานั้น กล่ันกรองและแปรเปลี่ยน 

ผานการบันทึกในรูปแบบตาง ๆ เชน ภาพวาด ภาพถาย และภาพเคล่ือนไหว หรือเสียง และ

สะทอนเร่ืองราวผานผลงานศิลปะในมุมมองของตนเอง 
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Abstract 

 

 Sometimes the goal of journey is finding something. It is sometimes for 

running away from the problem. It depends on the purpose of individual. Journey is the 

most important part of life because a person has to walk along different ways to find the 

goal. So, walking in every degree means changing and taking your life into that way. 

Some people can fulfill their hope but some cannot. You cannot interpret and know the 

thing that will happen for next day, but you can keep and synthesize many experiences 

that are fascinated for your life. So, I would like to present many things from my 

experience through different kinds of diary such as painting, photo, animation or sound 

to reflect my experience using my style 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ขาพเจาไดแรงบันดาลใจ คําปรึกษา ขอคิดเห็น กําลังใจและส่ิงตาง ๆ มากมาย ที่ทําให

ขาพเจาเดินหนาตอไปไดอยางไมยอทอ จนขาพเจาทํางานศิลปนิพนธชุดนี้ออกมาไดสําเร็จ 

ขาพเจาขอกลาวคําขอบคุณไว ณ ที่นี้  

 พอแมและครอบครัวที่เปนแรงบันดาลใจ ใหคําปรึกษา ทํางานหาเงินอยางเหนด็เหนือ่ย 

เพื่อสงเสียคาใชจายในการศึกษาและคอยสนับสนุนทุกเร่ืองทุกโอกาสที่ขาพเจาควรไดรับ 

 อาจารยอํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ อาจารยผูควบคุมศิลปนิพนธของขาพเจา ที่คอยดูแล 

แนะนําในส่ิงที่ถูกตอง ทําใหขาพเจาผานพนอุปสรรคตาง ๆ ไปไดดวยดี  

 ธัญธิดา สุดาดวง เพื่อนประหลาดที่ดีที่สุด เพื่อนที่คอยฉุดร้ังขาพเจาจากความคิดทีดํ่าด่ิง 

ในทุกยามที่ขาพเจารูสึกออนแอและส้ินหวัง  

 ทุก ๆ ทานในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพที่คอยชวยเหลือและให

คําปรึกษา ในยามที่ขาพเจามีปญหา 

 สุดทายนี้ขาพเจาขอขอบคุณทุกโอกาสในการเรียนรูทุกประสบการณการในการทํางาน

และบทเรียนการใชชีวิต ทุกความสําเร็จและความลมเหลว ที่ชวยพัฒนาตัวตนของขาพเจาให

กาวเดินมา ณ จดุนี้  
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 ช 

คํานํา 
 

 เอกสารฉบับนี้เปนสวนประกอบของงานศิลปนิพนธ จัดทําข้ึนเพื่อประกอบโครงการ

ศิลปนิพนธชื่อ “การเดินทาง (Journey)” ตามการศึกษหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต ภาควิชา

จิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 โดยเนื้อหาในโครงการศิลปนิพนธ มีวัตถุประสงคในการจัดทําข้ึน เพื่อใชอธิบายถึง

ข้ันตอน และกระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ ตามหัวขอเร่ืออง “การเดินทาง (Journey)” 

ต้ังแตข้ันตอนการศึกษา เก็บขอมูล แรงบันดาลใจ การคิด วิเคราะห การแกปญหา การพัฒนา

ผลงานโดยขาพเจาคาดหวังวา การจัดเอกสารฉบับนี้จะกอใหเกิดคุณประโยชนแกผูสนใจศึกษา

ศิลปะตอไป 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของโครงการ 

 ขาพเจาเชื่อวามนุษยเราทุกคน ลวนเคยครุนคิดถึงสถานะของตนเอง ใครครวญถึงที่มา

ในเร่ืองราวของชีวิต ขณะที่เราเดินไปบนถนน โหนรถเมลไปทํางาน หรือมองดูผูคนแปลกหนาที่ยืน

เบียดเสียดกับเราบนเรือดวน เราตางไมรูจักกันไมเคยคุยกัน แตหลายสิ่งอยาง กลับทําใหรูสึกถึง

ความวางเปลาที่ซุกซอนอยูภายใตสภาพแวดลอมอันพลุกพลาน สภาพแวดลอมที่จริง ๆ แลว มีแค

ตัวเราและเร่ืองราวของเรา ส่ิงแวดลอมหรือผูคนแปลกหนา เปนเพียงสวนประกอบ ที่อาจทําใหเรา

มองเห็นภาพของตัวเองไดชัดเจนข้ึน แตในขณะเดียวกันก็อาจทําใหเรามองตนเองดวยความพรา

มัวเชนกัน เหมือนเวลาที่คนเรามองดูแผนที่ ส่ิงที่เราโฟกัสมักจะเปนจุดเร่ิมตนหรือไมก็เสนทางที่

นําพาเราไปสูจุดหมายที่ตองการ สถานที่หรือสัญลักษณอ่ืน ๆ ในแผนท่ี จึงเปรียบเสมือน

องคประกอบที่ทําใหเราเห็นจุดหมายชัดจนข้ึน และในขณะเดียวกันก็อาจทําใหเราไขวเขวใน

เสนทางไดในเชนกัน มนุษยเราทุกคนลวนไมตางอะไรกับนักเดินทางที่กําแผนที่อยูในมือ เพียงแต

แผนที่นั้นมิไดมีขอบเขตแคเพียงประเทศใดหรือเมืองใดเมืองหนึ่ง แตครอบคลุมทั้งอดีต ปจจุบัน 

และอนาคต ของคน ๆ นั้น  

 บางทีการเดินทางที่ปราศจากเร่ืองชวนสงสัย จุดหมายก็อาจอย ูแคปลายทาง และคงไม

ตองคิดหรือด้ินรนแสวงหาอะไรตอมิอะไรใหมากความ... แตสําหรับการเดินทางท่ีเต็มไปดวยขอกังขา   

ของใจ ใชหรือไมวาปลายทางของสถานที่แหงหนึ่งอาจเปนเพียงบรรทัดแรกของบทนํา สําหรับให   

ตองออกไปเร่ิมตนคนหาจุดหมายคร้ังใหม... 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา   

 จุดหมายของการเดินทางบางครั้งเพื่อคนหา บางคร้ังอาจเพื่อหลีกหนี ตามจุดประสงค

ของแตละบุคคล การเดินทางเปนสวนหนึ่งในชีวิตของมนุษยและเปนสวนสําคัญ ที่ในทุก ๆ วันเรา

จะเคล่ือนที่จากหลากหลายทิศทาง เพื่อนําพาตนเอง ไปสูจุดมุงหมาย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 2 

 ดังนั้นการเลือกกาวเดินในแตละองศา ยอมหมายถึงการเปล่ียนแปลงและขับเคลื่อน

ชีวิตไปตามทิศทางนั้น ๆ บางสมหวังบางผิดหวัง ไมสามารถคาดเดาเหตุการณลวงหนาไดอยาง

แมนยํา แตเราเลือกที่จะบันทึก และสังเคราะหประสบการณความไมคาดคิด อันเปนเสนหของชีวิต

เหลานั้นไวได 

 
วัตถุประสงคของการสรางสรรค  
 เพื่อสังเคราะหประสบการณในการเดินทางแตละคร้ัง พรอมถายทอดสัมผัสที่ไดรับจาก

ประสบการณเหลานั้น กร่ันกรองและแปรเปลี่ยนผานการบันทึกในรูปแบบตาง ๆ เชน ภาพถาย 

ภาพเคลื่อนไหวหรือเสียง เพื่อสะทอนเร่ืองราวผานมุมมองตนเอง ในการปรุงแตงสัมผัสที่ไดจาก

ประสบการณ เพื่อส่ือสารกับผูชม โดยเทคนิคที่ไมตายตัว ซึ่งข้ึนอยูกับประสบการณอันเปนวัตถุดิบ

ในการทํางานแตละคร้ัง อาจมีการโตตอบระหวางผลงานกับผูชม หรือสรางโครงขายการรับชม

ผลงาน ใหมีความสัมพันธกันในแตละชิ้นงาน 

 
ขอบเขตในการสรางสรรค 
 ทางดานเนื้อหา จะครอบคลุมเร่ืองราวที่พบไดในชีวิตประจําวัน และเร่ืองราวการเรียนรู

ในระหวางปฎิบัติงาน ทางดานรูปแบบงานสรางสรรคจะจัดวางจากสื่อรวมสมัย ทางดานเทคนิค 

จะใชส่ือหลากหลายประเภท เชน ภาพเคล่ือนไหว ภาพถาย ภาพวาด หรือเสียง เปนตน 

 
ขั้นตอนและวิธีการสรางสรรค 
 ใชวิธีการศึกษาดวยตัวเองจากแหลงขอมูลที่ไดรับ ทั้งประสบการณการเรียนรูรูปแบบ

ตาง ๆ ความคิดเห็นจากคณาจารยและผูเชี่ยวชาญ พรอมทั้งรางโครงสรางแผนการในการ

ดําเนินงานอยางเปนข้ันตอนพอสังเขป เพื่อครอบคลุมกระบวนการทํางานใหเกิดความนาจะเปน

มากที่สุด และปรับเปลี่ยนแกไขแผนการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณที่เกิดข้ึน รวมทั้ง

ประสบการณอันเปนพื้นฐาน และเปนปจจัยหลักในการสงเสริมความคืบหนาเพื่อการพัฒนาการ

ของผลงาน โดยแบงข้ันตอนไดดังนี้ 

 1. เก็บรวบรวมขอมูลดวยการบันทึกในรูปแบบตาง ๆ เชน ขอความ ภาพถาย วิดิโอ

และเสียง นําเหตุการณเหลานี้มาขบคิด เพื่อแปรเปล่ียนและสะทอนทัศนคติของตนเอง 

 2. รางโครงสรางผลงาน คนหารูปแบบของผลงานคราว ๆ โดยต้ังเหตุการณที่จะใช

สําหรับสวนสําคัญในผลงานเปนหลัก กอนจะขยายมาถึงรายละเอียดปลีกยอย 
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 3. สรางผลงาน ในกระบวนการสรางผลงานอาจมีการเพิ่มเติมรายละเอียด ที่ไมไดมีใน

โครงสรางที่รางไวแตแรก จุดนี้ตองคํานึงถึงความเหมาะสมและความสมบูรณของงานหลังจากการ

เพิ่มหรือลดสวนตาง ๆ ภายในผลงาน 

 4. สรุปผล เรียบเรียง และเขียนเปนรายงานการวิจัย 

 5. นําเสนอผลงานตอคณาจารย และสงหนังสือศิลปนิพนธ 
 
แหลงขอมูลที่นํามาใชในการสรางสรรค 
 จากส่ือตาง ๆ ที่พบเห็นและขอมูลที่ทําการบันทึกในระหวางปฎิบัติงาน เชนการจด

บันทึก ภาพถาย เสียง หรือภาพเคล่ือนไหว ส่ือดังกลาวอาจมาในรูปแบบของคลิปวิดิโอ หนังสือ 

คอลัมมในนิตยสาร บทสัมภาษณหรือบทสนทนาจากบุคคลที่หนาสนใจ 

 
อุปกรณที่ใชในการสรางสรรค 
 1. กลองถายภาพ 

 2. คอมพิวเตอร 

 3. โปรแกรมตัดตอภาพเคล่ือนไหว 

 4. โปรแกรมตกแตงภาพ  

 5. โปรแกรมจัดการส่ิงพิมพ  

 6. เคร่ืองบันทึกเสียง 

 7. ไม  

 8. อุปกรณกอสราง  

 9. โปรเจคเตอร  

 10. อุปกรณเขียนรูป  

 11. โทรศัพทมือถือ 
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บทที่ 2 
 

ขอมูลที่เกี่ยวของกับการสรางสรรค 
 
 ในการสรางสรรคศิลปนิพนธ “การเดินทาง” ขาพเจาไดรับแรงบันดาลใจจากสภาพ 

แวดลอมรอบตัวที่พบเจอในชีวิตประจําวัน สังคม การใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน การแลกเปล่ียนทัศนคติ 

การทํากิจกรรมตาง ๆ ผนวกกับความคิด ความเชื่อในทัศนคติของตนเองและรสนิยมสวนตัวใน

เร่ืองของการแสดงออก ทางความช่ืนชอบในแนวทางศิลปะ ซึ่งสามารถจําแนกไดดังนี้ 

 
ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 
 จากประสบการณจริงในชีวิตประจําวัน ขาพเจาจําเปนตองเดินทางอยูตลอดเวลา และ

มักเปนการเดินทางระยะส้ันระหวางสถานที่เดิม ๆ จากบานไปมหาวิทยาลัย จากบานไปที่ทํางาน

หรือกลับบาน นั่งกินขาวที่เดิม นั่งเรือหรือรถเมลสายเดิม เขารานสะดวกซื้อรานเดิม ๆ เวลาสวน

ใหญในชีวิตจึงหมดไปกับการคมนาคมสาธารณะ และสถานที่ตาง ๆ ในเสนทางที่ตองพบเจอ

ระหวางวัน แตในชวงเวลาที่ซ้ําซากจําเจเหลานั้น กระบวนการสังเคราะหทางความคิดไดเกิดข้ึน  

ซึ่งบางทีขาพเจาเองก็รูตัวบางและไมรูตัวบาง วาผลลัพทจากการใชชีวิตวนเวียนอยูในทุก ๆ วัน   

ไดสงผลอะไรกับทัศนคติที่มีตอตัวเองไปมากนอยแคไหนแลวบาง 

 การบันทึกเร่ืองราวในชีวิตประจําวัน เร่ิมตนข้ึนต้ังแตขาพเจาจําความไดวาสามารถ

เขียนหนังสือรูเร่ือง เปนลักษณะนิสัยที่ไดรับตกทอดมาจากพี่สาวตางมารดาทั้งสอง แตขาพเจาก็

มิไดเครงครัดในการเขียนเทาพวกเธอ จะเขียนก็ตอเมื่อพบเจอเหตุการณที่นาจดจําและไมนาจดจํา

เอาเสียมาก และหลายคร้ังที่เกิดความสะเทือนใจ จนเลือกที่จะไมบันทึกลงไปเสียจะดีกวา ทําให

ตัวขาพเจามีสมุดบันทึกที่มีเร่ืองราวภายในแบบคร่ึง ๆ กลาง ๆ จํานวนมาก บางหนาเปนภาพราง

ชุย ๆ บางเร่ืองไรสาระ บางเร่ืองหนาอับอาย และบางหนาที่เขียนไมจบดวยซํ้า 

 และเมื่อกาลเวลาผานไป เทคโนโลยีตาง ๆ ไดถูกพัฒนาข้ึน การเก็บขอมูลหรือการ

บันทึกเร่ืองราวก็สะดวกและรวดเร็วข้ึน สามารถครอบคลุมและขยายขอบเขตทางการส่ือสารได

อยางไรพรมแดน ในปจจุบันเราสามารถบันทึกและเผยแพรขอมูลไดไปพรอม ๆ กัน ดวยการสื่อสาร

แบบเรียลไทม โซเชียลมีเดียกลายเปนทางเลือกในการบันทึกความทรงจําสําหรับผูคนในยุค
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ปจจุบัน แทบจะเรียกไดวามาแทนที่การจับปากกาเขียนบันทึกลงไดอาร่ี หรือการลางอัดภาพเพ่ือ

เก็บภาพถาย ไวในรูปแบบอัลบ้ัมภาพดังเชนในอดีตก็วาได 

 
อิทธิพลดานรูปแบบและเน้ือหา 
 อิทธิพลจากศิลปะการจัดวาง (Installation art) ถาจะกลาวถึงรสนิยมสวนตัวในการ

เสพยผลงานศิลปะของขาพเจา คงไมสามารถระบุดวยความชัดเจนอยางตายตัวไดวาเปนรูปแบบ

ใด หรือจํากัดอยูภายใตลัทธิใด เพราะขาพเจาสามารถช่ืนชอบผลงานศิลปะไดทุกรูปแบบ ที่

สามารถสรางความรูสึกพึงพอใจกับผลลัพทที่มีตอความรูสึกทางอารมณของขาพเจาได ไมวาจะ

เปนงานจิตรกรรม หรืองานประติมากรรมก็ตาม  

 แตถาจะกลาวถึงความสนใจสวนตัวที่มีตอรูปแบบในงานศิลปะสําหรับขาพเจา การอิง

รูปแบบของงานศิลปะที่ผสมผสานส่ือตาง ๆ และการจัดวาง สามารถตอบโจทยการทํางานของ

ขาพเจาไดอยางชัดเจนที่สุด เนื่องจากตัวขาพเจาเองเคยทดลองสรางสรรคผลงานมาหลากหลาย

รูปแบบ ไมวาจะเปนมิติสอง หรือสามมิติ แตเหมือนกับวา ความรูสึกเต็มอ่ิมที่ไดรับจากการทํางาน

มักไมเกิดข้ึนไดงายนัก เม่ือทํางานดวยส่ือประเภทเดียว อาจเพราะตัวขาพเจาเองมีส่ิงที่ตองการ

นําเสนอกับผูชม มากกวาจะใชส่ือเพียงประเภทเดียวเพื่อบรรลุผลได  

 ฉะนั้น ศิลปะจัดวางและศิลปะส่ือผสม จึงเปนทางเลือกในการสื่อสารที่ขาพเจาคิดเห็น

วาเหมาะสมที่สุด สําหรับการสรางสรรคผลงานตามแนวทางของขาพเจา 
 
ศิลปะจัดวาง 
 ศิลปะจัดวาง หรือ ศิลปะติดต้ัง คือ ประเภทของงานศิลปะที่มีการติดต้ังเฉพาะจุด เปน

งานสามมิติ ที่ออกแบบเพื่อที่จะแปรสภาพการรับรูของส่ิงแวดลอม โดยทั่วไปแลว “ศิลปะจัดวาง” 

จะหมายถึงศิลปะภายในตัวส่ิงกอสราง ศิลปะจัดวางอาจจะเปนไดทั้งศิลปะที่ติดต้ังอยางถาวร หรือ

เพียงชั่วคราวก็ได ประเภทของงานก็ครอบคลุมต้ังแตการใชวัสดุที่พบโดยทั่วไป ที่มักจะเลือกสรร

จากวัสดุที่ทําใหมีความกระทบอารมณ รวมไปถึงวัตถุสมัยใหม เชน วิดีโอ, เสียง, การแสดงหรือ3

อินเทอรเน็ต ศิลปะจัดวางหลายช้ินเปน4ศิลปะเฉพาะที่ ซึ่งหมายความวา เปนผลงานที่ออกแบบให

ติดต้ังตรงตําแหนงหรือสถานที่ที่สรางงานศิลปะโดยเฉพาะเทานั้น 

 มีศิลปนหลายทานที่สรางสรรคผลงานรูปแบบการจัดวางไดอยางนาสนใจ ศิลปน

เหลานี้ สรางแรงบันดาลใจใหขาพเจาอยูเสมอ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87&action=edit&redlink=1�
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 Fred WIlson 
 Fred Wilson ศิลปนชาวอเมริกา ที่มีเทคนิคในการจัดวางโดยการคํานึงถึงองคประกอบ

และนัยยะทางวัตถุ ผนวกกับโครงสรางของสีที่มีความสัมพันธกับความหมายที่ตองการสื่อสารเปน

หลัก โดยผลงานช้ินนี้มีเนื้อหาเกี่ยวของกับเร่ืองราวของเชื้อชาติและการเหยียดผิว สีภายในงานจึง

ถูกลดทอนใหอยูในโทนขาวและดํา ในสวนของงานประติมากรรมก็ถูกรังสรรคใหเกิดความผิดแผก 

เพื่อสอดคลองกับเร่ืองราวของชนชาติที่ศิลปนพยายามนําเสนอ  

 โดยสวนตัวขาพเจาช่ืนชอบในการใชโครงสรางสีภายในผลงานของศิลปนทานนี้ ที่มี

ความตรงไปตรงมาและลักษณะการจัดวางที่เรียบงาย ขับเนนความเดนชัดที่เร่ืองราวของวัตถุ

ภายในงานไดอยางลงตัว 

 

 
 

ภาพที่ 1 Fred Wilson,   Flag Paintings, 2009, acrylic on canvas   
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 Sophie Calle 
 Sophie Calle ศิลปนหญิงชาวฝร่ังเศส เธอเปนทั้งนักเขียนและชางภาพ ภายในผลงาน

ของเธอแตละชุด มักมีภาพถายเปนองคประกอบสําคัญ และอิงรูปแบบของสารคดีในการแสดงผล

งาน มีหลายชิ้นที่เธอใชวัสดุสําเร็จรูปเปนสวนประกอบ รวมถึงการฉายวิดิโอ และเสียง อีกดวย  

 แตส่ิงที่ขาพเจาใหความสนใจในงานของเธอนั้น คือขอความหรือบทความที่เธอเขียน

ข้ึนดวยตัวเอง และเธอมักจะใสลงไปภายในผลงานอยูเสมอ อาจเพราะความเปนนักเขียน text จึง

เปนอีกชองทางที่สามารถเลือกใชในการสื่อสาร และสงผลใหงานของเธอสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 Sophie Calle,  North Pole, 2010,  Light box, video, screen, color photograph,  

 frame 
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ภาพที่ 3 Sophie Calle, Soucis, Installation 
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 Christian Boltanski 
 Christian Boltanski ศิลปนชาวฝร่ังเศส เร่ิมตนการทํางานศิลปะในรูปแบบจิตรกรรม 2

มิติ หลังจากนั้นไมนานก็ผันตัวเปนผูกํากับหนังส้ันและเขียนหนังสือ ถือเปนศิลปนที่ทํางานมา

หลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนภาพถาย ประติมากรรม จิตรกรรมและศิลปะจัดวางที่ใชแสงและ

เงา โดยเทคนิคสวนใหญในผลงานของเขาลวนพัฒนามาจากศิลปะการถายภาพเปนจุดเร่ิมตน

ทั้งส้ิน และส่ิงที่ทําใหขาพเจาสนใจภายในผลงานของเขา คือแนวคิดที่เลือกใชวัตถุดิบใกลตัว ไมวา

จะเปนแนวคิดหรือเทคนิคการทํางานมาเปนวัสดุในการสรางสรรค ทุกอยางลวนเปนส่ิงที่เขา 

สามารถหยิบฉวยมาใชงานไดอยางเปนธรรมชาติ  

 'Something like 60 per cent of my work is destroyed after every show. And if 

it's not destroyed, it's removed, or I'll mix one piece with another. When I make a show 

it's like when you arrive at home and you open your fridge at night and there's two 

potatoes and one sausage and two eggs, and with all that you make something to eat. I 

try to make something with what is in my "fridge". 

 บทความภาษาอังกฤษขางตน เปนสวนหนึ่งในบทสัมภาษณที่ขาพเขาช่ืนชอบ บงบอก

ถึงความเปนธรรมชาติในการทํางาน ของ ศิลปนทีชื่อ Christian Boltanski ที่ใหสัมภาษณไวใน 

Website : Tate Magazine  
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ภาพที่ 4 ผลงานของ Christian Boltanski 

 

 
 

ภาพที่ 5 ผลงานของ Christian Boltanski 
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บทที่ 3 
 

การพัฒนาและวธิีการสรางสรรคผลงาน 
 

 ในการสรางศิลปนิพนธชุดนี้ จําเปนตองมีข้ันตอนในการวิเคราะห เพื่อพัฒนาผลงาน

ตามหลักสูตรการศึกษา บทนี้จึงเขียนถึงการจัดการกับแรงบันดาลใจ ที่ทําใหเกิดการสรางสรรค 

การประมวลความคิดตามทัศนคติ ไปสูการรางโครงสรางผลงาน การหารูปแบบในการทํางาน 

วิธีการจัดการกับปญหาเฉพาะหนาตาง ๆ จนกวาจะสําเร็จเปนผลงานจริง ซึ่งผูสรางสรรคแตละ

บุคคลตางมีกระบวนการที่ตางกัน ทําใหเกิดลักษณะพิเศษเฉพาะตัวอันเปนเอกลักษณที่แตกตาง

กันไป แตทั้งนี้ทั้งนั้นแลว กระบวนการก็มีข้ึนเพื่อคนหาหนทาง ที่จะสรางสรรคผลงานใหตรงตาม

วัตถุประสงคและแนวความคิดใหมากที่สุดนั่นเอง 

 
ขั้นตอนการประมวลความคิด  
 ในความคิดของขาพเจา การทบทวนเหตุการณและการกระทําตาง ๆ ภายในชีวิต ใน

มุมมองที่ยกตนเองเปนผูอ่ืน เสมือนวากําลังมองชีวิตของคนอีกคนที่ไมใชตัวเรา ถือเปนวิธีการ

ความเขาใจตนเองที่ดีที่สุดสําหรับขาพเจา ยกเอาความรูสึกของตนออกมานอกเหนือเหตุการณ  

เรียนรูวาตนเองกําลังรูสึกอยางไรและระลึกถึงความรูสึกนั้นไว เมื่อขาพเจาไดปฎิบัติดังนี้ ขาพเจา

จะรูสึกถึงประสิทธิภาพของกระบวนการคิดวิเคราะหตาง ๆ ที่ดีข้ึน วิธีการเหลานี้ขาพเจาไดถูก

ฝกฝนมาจากการนั่งวิปสสนากรรมฐาน ที่วาดวยการเร่ืองของการกําหนดจิต 

  โดยสวนตัวขาพเจาคิดวาวิธีการคิดเหลานี้ สามารถนํามาปรับใชกับการคิดวิเคราะห

เพื่อสรางสรรคผลงานศิลปะ ที่มิไดอางอิงเร่ืองราวทางศาสนาเพียงอยางเดียว แตสามารถนํามาใช 

กับชีวิตประจําไดอีกดวย ยกตัวอยาง เวลาที่คนเราโดนมีดบาด การกระทําแรกที่มักจะเกิดข้ึน คือ

การโอดโอยรองคร่ําครวญถึงความเจ็บปวดที่ตนเองไดรับ แตเมื่อใชวิธีการคิดแบบกําหนดจิต    

เอาความรูสึกออกนอกเหนือเหตุการณ ส่ิงแรกที่ขาพเจาจะคิดคือ “นี่คือความเจ็บปวด เรากําลัง

รูสึก เจ็บปวด จงรับรู และเรียนรูไว” และเมื่อคิดไดเชนนั้น เราจะมีสติมากข้ึน ไมกระทําการใด ๆ ที่

ไมจําเปนสําหรับการแกปญหา เหมือนกับการใชชีวิตทั่วไป เมื่อเราเหนื่อย ก็รับรูและระลึกไว       

ถึงความรูสึกเหนื่อย หรือเมื่อมีความรัก ก็ไมลุมหลงจนตนเองเสียศูนย ใหกําหนดจิต และรับรูไววา

เรากําลังรูสึกอยางไร 
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 วิธีการคิดเชนนี้ สงผลตอแรงบันดาลใจและการเปล่ียนแปลงวิถีทางสรางสรรคใน

ผลงานของขาพเจาเปนอยางมาก จากที่เคยเก็บทุกความรูสึก และแสดงออกดวยอารมณที่รุนแรง 

การรับรูและเรียนรูความรูสึกแบบกําหนดจิต ทําใหขาพเจามีความมั่นคงทางอารมณมากขึน้ ปลอย

วางเหตุการณตาง ๆ ในชีวิตมากข้ึน แตไมถึงกับละทุกความรูสึกไปเสียทีเดียว ในบางคร้ังก็ยังไม

สามารถควบคุมอารมณของตนเองได เผลอปลอยจิตของตนลงสูที่ตํ่าตามธรรมชาติของมนุษย แต

เม่ือระลึกได ตัวขาพเจาเองก็เลือกที่เรียนรูและจดจําความตํ่าที่ตนเองรูสึกนั้น เพื่อแปรเปล่ียนเปน

ผลงานและแรงบันดาลใจทางศิลปะไดเชนกัน  

 ฉะนั้นภายในผลงานที่เต็มไปดวยเร่ืองราวและการบันทึกของขาพเจา จึงมีทัศนคติการ

แสดงออก ในมุมมองที่เสมือนวาเปนบุคคลที่หนึ่งกําลังมองและถายทอดเร่ืองราวของบุคคลที่สอง 

ไมวาจะเปนภาพเขียนตนเอง รูปถายหรือวิดิโอ จึงออกมาในมุมมองดังกลาว เหมือนการแสดง

ความคิดเห็นของตนเองที่มีตอตนเองอีกคนในขณะที่สองกระจก  

 

 
 

ภาพที่ 6 ภาพตัวอยางจากการบันทึกประจําวัน  
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ขั้นตอนการแสดงออกทางทัศนศิลป 

 เมื่อไดแรงบันดาลใจการบันทึก กระบวนการคิดที่มีตอเหตุการณ และประสบการณ

ของตนเองแลว จากนั้นขาพเจาจะเร่ิมตนการคนหารูปแบบในการนําเสนอ ซึ่งกระบวนการนี้ 

จําเปนตองอาศัยจินตนาการในการเลือกสรรและการแสดงออก ที่สามารถสอดคลองกับทัศนคติที่

มีตอเหตุการณนั้น ๆ ได ตองยอนกลับไปดูขอมูลที่ตนเองมีวาเพียงพอสําหรับการเร่ิมตนการทาํงาน

หรือไม ถาไมพอ ก็จําเปนตองหาขอมูลและเพิ่มเติมในการบันทึกตอไป จนกวาจะพรอมสําหรับการ

ปฎิบัติงาน ตลอดจนเสร็จส้ินกระบวนการทํางาน เพราะถาวัตถุดิบและขอมูลการบันทึกไมพรอม 

จะทําใหเกิดปญหาระหวางการปฏิบัติงาน ตามโครงสรางที่รางไวได ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความ

คลาดเคล่ือนและความผิดพลาดทางเทคนิค เชน การตัดตอวิดิโอที่ไมสมบูรณ หรือลักษณะการ

ติดต้ังที่ผิดเพี้ยนไปจากโครงสราง เปนตน โดยขาพเจาจะเจาะลึกลงไปในรายละเอียดปลีกยอย

สําหรับรูปแบบและแนวทางการแสดงออกดังนี้ 

 1. สถานท่ีที่เกิดเหตุการณ 

  สถานที่ในผลงานที่จะนํามาใช คือสถานที่จริงที่เกิดเหตุการณนั้น ๆ ยกตัวอยางเชน 

ขาพเจาตองเดินทางไปทํางาน ระหวางการเดินทางขาพเจาตองยืนรอรถที่ปายไหน นั่งรถเมลสาย

อะไร เดินจากที่ไหนไปที่ไหน บรรยากาศ แสง สี หรือระยะเวลาในการบันทึก ที่ถูกใชถายทอด

ภายในงาน จะออกมาในรูปแบบเสมือนการใชชีวิตประจําวันที่เปนจริง เพียงแตสอดแทรกทัศนคติ

ที่มีตอเหตุการณที่เกิดภายในสถานที่คุนชินเหลานั้น และบางคร้ังก็อาศัยการบันทึกจากสถานที่

แหงเดียว แตเลือกที่จะบันทึกในหลาย ๆ ชวงเวลา เพื่อนํามาเปรียบเทียบและพิจารณาอยาง

ละเอียด แสดงใหถึงความแตกตาง และมุมมองหลากหลายแงมุมที่ถูกซอนอยูภายใตความซ้ําซาก

จําเจเหลานั้น  
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ภาพที่ 7 ภาพตัวอยางสถานที่จริงที่เกิดเหตุการณ  
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 2. จินตนาการที่มีตอรูปแบบและแนวทางในการนําเสนอ 
  ในสวนนี้ขาพเจาจะใชทักษะทางทัศนศิลป เพื่อจัดองคประกอบและสรางสรรค

ชิ้นงานใหเกิดความลงตัว ทั้งเร่ืองโครงสรางสี และการจัดวางในแตในละช้ินงาน รวมถึงการลดทอน

เอาสวนที่ไมสําคัญและไมมีความจําเปนภายในผลงานออก เพื่อสรางความกระชับภายในตัวงาน 

และขยายในสวนหลักที่เปนจุดเดนในงานแตละช้ิน ใหเกิดความสมดุลและสัมพันธกันอยางลงตัว 

 

 
 

ภาพที่ 8 ภาพตัวอยางจินตนาการที่มีตอรูปแบบและแนวทางการนําเสนอ 

   

 
 
ภาพที่ 9 ภาพตัวอยางจินตนาการที่มีตอรูปแบบและแนวทางการนําเสนอ 
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 3. เหตุการณที่เกิดขึ้น 
  ขาพเจาจะเลือกเหตุการณหลักที่อยากนําเสนอในผลงาน เพื่อเปนจุดเดนเพียงไมกี่

ชิ้น และเลือกเอาเหตุการณที่สอดคลองกับจุดเดนนั้นมาเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดการสอดรับกันภายใน

งาน รวมถึงการแยกการบันทึกภาพอยางจงใจ เพื่อปกปดขอบกพรองที่เกิดข้ึน ยกตัวอยาง เชน ถา

ขาพเจาเลือกนําเสนอเหตุการณที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน ตลอด 24 ชั่วโมงของตนเอง ขาพเจาจะ

เลือกเอาเหตุการณที่เกิดข้ึนซ้ํา ๆ กัน มาผสมรวมในช้ินเดียว หรือตัดบางสวนออก เพื่อเลือกเอา

เหตุการณที่คิดวาจะนํามาเปนประเด็นหลัก ขยายสัดสวนใหนาสนใจ  โดยเฉพาะการตัดตอ

ภาพเคล่ือนไหว เหตุการณและภาพรวมในงานจะดูล่ืนไหล ก็ข้ึนอยูกับการข้ันตอนการจัดเรียงและ

มีการลําดับขอมูลที่ดี ดังนั้นกระบวนการนี้จึงเปนสวนที่มีความสําคัญมากในการปฎิบัติงาน 

 

 
 

ภาพที่ 10 ภาพตัวอยางเหตุการณที่เกิดข้ึน 

 

 
 

ภาพที่ 11 ภาพตัวอยางเหตุการณที่เกิดข้ึน 
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ขั้นตอนการแสดงออกทางดานเทคนิควิธีการ 
 ข้ันตอนการสรางผลงานจริง จากการรางโครงสรางของขาพเจานั้น มีจุดเชื่อมที่เปนตัว

แปรทําใหผลงานจริงตางจากภาพรางเล็กนอย เพราะวาในกระบวนการรางโครงสรางของขาพเจา

นั้น ลวนเกิดจากขอมูลดิบทั้งส้ิน ไมวาจะเปนภาพถายหรือภาพเคล่ือนไหว แลวคอยตัดเอา

องคประกอบตาง ๆ ในขอมูลดิบเหลานั้นมาแทนคาดวยภาพวาด หรือภาพทางเทคนิคอยางเชน 

ภาพของตัวขาพเจาเอง สัดสวนตาง ๆ ในภาพทุกภาพภายในงานนั้น อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อ

ถูกรวบรวม และจัดเรียงเปนผลงานจริง ทั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อใหจินตภาพของขาพเจาเกิดความ

สมจริงมากข้ึน เพื่อใหชัดเจนในการสรางภาพผลงานที่มีอยูรวมกัน ระหวางความจริง และความ

เสมือนจริง จึงตองอางอิงภาพถายในข้ันตอนตอไปนั่นเอง 

  สามารถแบงแยกข้ันตอนในการสรางผลงานใหละเอียดไดดังนี้ 

 1. รางภาพโครงสรางผลงานแบบคราว ๆ เพื่อจุดประสงคในการหาองคประกอบ

ภาพรวมของผลงาน โดยการใชเหตุการณจริงและเสริมดวยเหตุการณที่สรางข้ึนอยางจงใจ ตาม

ความตองการและใสความรูสึกบางสวนเขาไปประกอบ รางภาพหลาย ๆ โครงสราง ใหไดรูปแบบที่

ลงตัวตอเหตุการณนั้น ๆ มากที่สุด 

 2. ถายรูป หรือหาขอมูลภาพที่เกี่ยวของสําหรับการนํามาใชในการเขียนภาพ เพื่อทํา

หนาที่เปนตัวรองรับขอมูลภาพเคล่ือนไหวตาง ๆ ในผลงานของขาพเจา 

 3. เร่ิมข้ันตอนการสรางผลงานจริง โดยจะอธิบายใหละเอียดเปนข้ันตอนทั้งหมด 5 

ระยะ ดังตอไปนี้ 
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ภาพที่ 12 ภาพตัวอยางการรางโครงสรางผลงานตนแบบ 
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ภาพที่ 13 ภาพตัวอยางการรางโครงสรางผลงานตนแบบ 
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ภาพที่ 14 ภาพตัวอยางการรางโครงสรางผลงานตนแบบ 

 

 

 



 21 

 

 

 
  
ภาพที่ 15 ภาพตัวอยางการรางโครงสรางผลงานตนแบบ 
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ภาพที่ 16 ภาพตัวอยางการรางโครงสรางผลงานตนแบบ 
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ภาพที่ 17 ภาพตัวอยางการรางโครงสรางผลงานตนแบบ 
 

 
 
ภาพที่ 18 ภาพตัวอยางการรางโครงสรางผลงานตนแบบ 
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ภาพที่ 19 ภาพตัวอยางการรางโครงสรางผลงานตนแบบ 
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ภาพที่ 20 ภาพตัวอยางการรางโครงสรางผลงานตนแบบ 
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ขั้นตอนการสรางผลงานจริง 
 ขั้นตอนระยะท่ี 1 
 ในการสรางผลงานจริงนั้น ขาพเจาจะเร่ิมรางเนื้องานตามตําแหนงองคประกอบที่สราง

ข้ึนไว  ในโครงรางผลงานตนแบบ แตสัดสวนที่จะยึดใชในส่ิงตาง ๆ นั้น ถาเปนแบบเสมือนจริง ก็จะ

ยึดเอาตามแบบขอมูลภาพถาย ในสวนที่เติมแตงข้ึนก็จะอิงจากจินตภาพของขาพเจาที่ต้ังไว โดย

ประเภทของสีที่ใชจะคํานึงถึงผลลัพททางเทคนิด วาตรงตามความตองการของตัวขาพเจาเอง

หรือไม โดยสวนตัวขาพเจาชื่นชอบในเทคนิคสีไม เพราะเปนสีชนิดแทง ที่แหง และสะดวกตอการ

พกพา เหมาะแกการนําไปใชนอกสถานที่ และใชในการทํางานที่มีพื้นที่จํากัด 
 ขั้นตอนระยะท่ี 2 
 เมื่อไดภาพรวมแลว ก็จะทําการจัดสรรการวางตําแหนงและองคประกอบของ

ภาพเคล่ือนไหว ใหสัมพันธกับชิ้นงาน หรือวัตถุที่เลือกมาใชงานโดยอาศัยตําแหนงจากจินตภาพ 

จากน้ันจึงเร่ิมทําการวัดขนาดของภาพเคลื่อนไหวที่จะใชฉายลงบนงานสองมิติใหมีขนาดที่เทากัน 

หรือเหล่ือมลํ้าตามความเหมาะสมและความตองการของตัวขาพเจาเอง 
 ขั้นตอนระยะท่ี 3 
 ในข้ันตอนนี้จะเร่ิมลงสีบนผลงานแตละช้ินตามสวนที่รางภาพไว  โดยเร่ิมจากการวาด

เสนลงบนกระดาษ หรือบนเฟรม โดยโครงสรางของสีก็ข้ึนอยูกับบรรยากาศภายในเนื้อหาของภาพ 

เคล่ือนไหว โดยทุกชิ้นจะถูกสรางใหมีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งรูปแบบการใชสี โทนของสีและลายเสน

ในการทํางาน 
 ขั้นตอนระยะท่ี 4 
 เมื่อไดภาพรวมแลว ก็เร่ิมแยกเก็บรายละเอียดไปในทีละจุด โดยเพิ่มรายละเอียดเล็ก ๆ 

นอย ๆ ใหเกิดความสมบูรณ รวมถึงทําการตัดตอภาพเคล่ือนไวและเสียงไปในคราวเดียวกัน โดย

ในข้ันตอนนี้ ชุดภาพเคล่ือนไหวจากเหตุการณที่นําเสนอ จะถูกจัดอยูในองคประกอบใหมี

ความสัมพันธกับช้ินงานแตละชิ้น 
 ขั้นตอนระยะท่ี 5 
 ในข้ันตอนนี้ จะเปนการดูภาพรวมในงาน ถามีสวนไหนที่จําเปนตองเพิ่มเติม หรือ

ลดทอนลงไป จะถูกจัดการในข้ันตอนนี้จนกวาจะไดผลงานที่เปนที่นาพอใจ 
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ภาพที่ 21 ภาพตัวอยางการรางโครงสรางผลงานตนแบบ 
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ภาพที่ 22 ภาพตัวอยางการรางโครงสรางผลงานตนแบบ 
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ภาพที่ 23 ภาพตัวอยางการรางโครงสรางผลงานตนแบบ 
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ภาพที่ 24 ภาพตัวอยางการรางโครงสรางผลงานตนแบบ 
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บทที่ 4 
 

การสรางสรรคและการพฒันาผลงาน 
 

 ในระหวางการทํางานของขาพเจาต้ังแตระยะเร่ิมตน จนถึงระยะที่เปนศิลปนิพนธแลว

นั้น ไดเกิดปญหาตาง ๆ ข้ึนมากมาย เนื่องจากประสบการณในการทํางานสรางสรรคแบบคนควา

วิเคราะหและพัฒนานั้นยังนอยอยู ปญหาที่เกิดข้ึนมีทั้งทางดานเนื้อหาของผลงาน ที่กวาจะหา

แนวทางและทัศนคติที่ชัดเจนของตนเองก็ใชเวลานานพอสมควร ทางดานรูปแบบที่ตองหาทางนํา

รูปแบบที่ขาพเจาชอบเปนการสวนตัว มาเสนอใหสอดคลองกับแนวความคิดที่ตองการสื่ออีกทั้ง

ทางดานเทคนิควิธีการ ที่ขาพเจาเองยังขาดความชํานาญอยู ปญหาเหลานี้เกิดข้ึนเสมอในผลงาน

แตละชิ้น  

 ในบทนี้ ขาพเจาจะนํามาวิเคราะหปญหาตาง ๆ เพื่อใหเกิดการแกไข และพัฒนา

ผลงานใหดียิ่งข้ึนไป หัวขอที่จะนํามาวิเคราะหปญหาและพัฒนาผลงาน มี 3 ดานดังนี้ 

 
ดานเนื้อหา 
 จากจุดเร่ิมตนของแรงบันดาลใจ ที่ขาพเจามักรูสึกกับเหตุการณที่เกิดข้ึนหรือเร่ืองราวที่

ขาพเจาพบเจอในชีวิตประจําวันตาง ๆ ขาพเจาจะเก็บมาสังเกตุและวิเคราะหตามทัศนติของ

ตนเอง ในการใชชีวิตอยูกับเร่ืองราวหรือการเดินทางเหลานี้ในชวงแรกของการสรางสรรคผลงาน

นั้น ขาพเจาจะแสดงทัศนคติออกมาแบบตรงไปตรงมา ไมคอยมีการวิเคราะหเพื่อพัฒนาแตจะทํา

ไปดวยความรูสึกมากกวา ซึ่งบางทีขาพเจาก็หลุดจากเนื้อหาที่เปนประเด็นสําคัญในการสรางสรรค

ผลงานของขาพเจา ที่เกี่ยวของกับการเดินทางนั้น ๆ  

 ตอมามีการวิเคราะหวาเพราะสาเหตุใด ที่ทําใหขาพเจาสับสนกับมุมมองตาง ๆ ของ

การเดินทางในชีวิต และเร่ิมเล็งเห็นประเด็นเกี่ยวกับเร่ืองราวปฏิสัมพันธระหวางประสบการณของ

ตัวเอง กับส่ิงแวดลอม ทําใหขาพเจาเกิดขอคิดเห็นทางดานมุมมองที่มีตอทัศนคติในการสรางสรรค

ผลงานมากข้ึน ขาพเจาจึงนําเอาเนื้อหาเหลานี้ ความเปล่ียนแปลงเหลานี้ มาแสดงออกในผลงาน

ชุดตอ ๆ ไปของขาพเจา  
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 ในผลงานหลายช้ินของขาพเจา ที่มาจากแนวคิดการมองชีวิตของตนเองเปนการ

เดินทาง เร่ิมมีเนื้อหาที่แสดงออกมาใหเห็นถึงความไมจริงจังและไมเครงเครียดมากเกินไป เร่ืองราว

ที่อาจดูไรสาระ แตแฝงไปดวยแงคิดในเชิงบวกที่ชัดเจนข้ึนจากการแกไขปญหาประเด็นเร่ืองความ

สับสน ดังกลาว  

 
ดานรูปแบบ 
 ในประเด็นที่เกี่ยวกับการเดินทางในชีวิตประจําวัน รูปแบบที่ใชกับผลงานในชวงแรก 

เปนการเขียนภาพเหมือนตนเองประกอบกับภาพเคล่ือนไหว ที่ถูกดัดแปลงและนําเสนออกมาใน

รูปแบบกราฟฟก เพื่อลดทอนความหยาบของการบันทึกภาพแบบไมเปนระบบ แตรูปแบบดังกลาว

ยังไมชัดเจนพอที่จะแสดงทัศนคติ ดูคลายภาพเหมือนธรรมดาที่ไมคอยนาสนใจเทาใด จึงมีการ

พัฒนาวิธีการบันทึกภาพเคล่ือนไหว ใหมีความแยบยลข้ึนและดวยการแสดงออกในรูปแบบศิลปะ

จัดวาง ทําใหการเลือกใชองคประกอบในการบันทึกภาพ เปนเร่ืองสําคัญ อยางหลีกล่ียงไมได 

เหตุการณที่เกิดข้ึนภายในขอมูลภาพเคล่ือนไหว จึงถูกตัดออกใหเหลือเพียงความหมายและ

สัญลักษณของภาพ ที่เกี่ยวของกับเร่ืองราวที่จะส่ือเพียงเทานั้น   

 สวนตัวแลวขาพเจาเองรูสึกเสียดายบางสวนที่ตองตัดทิ้งออกไปภายในผลงาน เพื่อให

เกิดความกระชับ ทานใดที่เคยทําศิลปะประเภทภาพเคล่ือนไหวเชิงสารคดีจะเขาใจถึงความรูสึก

ของขาพเจา แตในบางสวนที่ถูกตัดออกไป ในผลงานชิ้นถัดมา ขาพเจาสามารถนํากลับมาใชไดอีก

คร้ัง ถาหากสวนเกินเหลานั้นสามารถทําใหผลงานชิ้นตอไปสมบูรณข้ึนได พรอมทั้งยังชวยสราง

ความสัมพันธและความตอเนื่องจากผลงานชิ้นกอน เชื่อมโยงมาถึงผลงานช้ินปจจุบันไดอยาง

แนบเนียน 

 
ดานเทคนิควิธีการ 
 ดานเทคนิคควิธีการนั้น ขาพเจามุงเนนที่การนําเสนอภาพเคล่ือนไหวเปนหลัก  ไมวา

จะเปนการบันทึกภาพ หรือการใชเทคนิคการทําอนิเมชั่นแบบสองมิติ โดยใหภาพเขียนตนเองเปน

สวนรองรับภาพเคล่ือนไหวเหลานั้น แตดวยผลงานหน่ึงช้ินของขาพเจาถูกประกอบไปดวย

ภาพเคลื่อนไหวจํานวนหลายชุด ทําใหเกิดปญหาความไมเสถียรข้ึนภายในผลงานบางช้ิน โดย

วิธีการแกไขก็ยุงยากพอสมควร อันเนื่องมาจากขาพเจายังขาดความชํานาญในการใช โปรแกรม

ตัดตออยูไมนอย ทําใหบางคร้ังเกิดความลาชาในการแกไข สงผลใหผลงานขาดความสมบูรณและ

ความลงตัวอยูพอสมควร  
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 ขาพเจามีแนวทางการแกไข โดยการหาโปรแกรมตัดตอทางลัด ที่มีประสิทธิภาพในการ

ใชงานนอยกวา แตสามารถใชไดสะดวกมากข้ึน เพื่อสํารองไวสําหรับชวงเวลาที่เรงดวน รวมถึงใส

ใจในข้ันตอนการวัดตําแหนงขององคประกอบโครงสรางภายในงานอยางถี่ถวน ความรอบคอบ ถือ

เปนการปองกันการเกิดปญหาภายในงานผลงานของขาพเจาที่ดีที่สุด 
 
บทสรุป การวิเคราะหปญหาและพัฒนาผลงาน 
 การสรางผลงานในระยะเริ่มตน 
 การสรางผลงานของขาพเจาในระยะเร่ิมตนนั้น เปนไปในลักษณะของการพยายาม

คนหารูปแบบจากภาพเคล่ือนไหว ใหส่ือแนวความคิดเกี่ยวกับการเดินทางในชีวิตประจําวันของ

ขาพเจา ที่มีความคลายคลึงกันเกือบทุก ๆ วัน ภาพที่ถูกบันทึกในแตละวันจึงมีเนื้อหาและลักษณะ

ที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน หากแตมุมมองที่ขาพเจาเลือกนําเสนอนั้น ไดถูกกล่ันกรองจาก

ความคิดของขาพเจาแลววาสามารถส่ือสารกับผูชมไดอยางที่ขาพเจาตองการ รวมถึงรูปแบบใน

การนําเสนอ ก็ถูกพัฒนาข้ึนใหเกิดความเหมาะสม และจากการทดลองวิธีการเลือกใชภาพใน

หลาย ๆ รูปแบบมาสรางผลงาน จนเกิดเทคนิคการทํางานที่ตอบโจทยความตองการของขาพเจาได

อยางลงตัว ในการสรางสรรคผลงานช้ินตอไป จะเห็นไดวาในความหลากหลายของรูปแบบผลงาน 

แสดงถึงความสับสนที่จะเลือก และจัดการกับความตองการที่จะแสดงออกไมไดของขาพเจาในชวง

ตนนี้ 
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ภาพที่ 25 ภาพผลงานในระยะเร่ิมตน ชิ้นที่ 1 

 ชื่อผลงาน  ของบเดินทาง 

 เทคนิค ศิลปะส่ือผสม 

 ขนาด ผันแปรไดตามพื้นที่ 
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ภาพที่ 26 ภาพผลงานในระยะเร่ิมตน ชิ้นที่ 2  

 ชื่อผลงาน  จุดพักเดินทาง 

 เทคนิค ศิลปะส่ือผสม  

 ขนาด ผันแปรไดตามพื้นที่ 
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ภาพที่ 27 ภาพผลงานในระยะเร่ิมตน ชิ้นที่ 3 

 ชื่อผลงาน  สงตอการเดินทาง 

 เทคนิค ศิลปะส่ือผสม  

 ขนาด ผันแปรไดตามพื้นที่ 
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ภาพที่ 28 ภาพผลงานในระยะเร่ิมตน ชิ้นที่ 3      

 ชื่อผลงาน  สงตอการเดินทาง 

 เทคนิค ศิลปะส่ือผสม  

 ขนาด ผันแปรไดตามพื้นที่ 
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ภาพที่ 29 ภาพผลงานในระยะเร่ิมตน ชิ้นที่ 4 

 ชื่อภาพ บันทึกการเดินทาง  

 เทคนิค ศิลปะส่ือผสม  

 ขนาด ผันแปรไดตามพื้นที่ 
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ภาพที่ 30 ภาพผลงานในระยะเร่ิมตน ชิ้นที่5  

 ชื่อผลงาน  ตกผลึก 

 เทคนิค ศิลปะส่ือผสม  

 ขนาด ผันแปรไดตามพื้นที่ 
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การสรางสรรคผลงานในระยะกอนศิลปนิพนธ 
 สังเกตุไดวา ความสับสนในระยะแรกนั้น ยังคงปรากฎอยูภายในผลงานสองช้ินแรก ซึ่ง

ในจุดนี้เกือบทําใหขาพเจาเกิดความไขวเขวในแนวทางอยูไมนอย แตในชิ้นถัด ๆ มา ทางดาน

เนื้อหา มีการเพิ่มเหตุการณ หรือเร่ืองราวอันเปนมโนคติสวนของขาพเจา สอดแทรกเขาไปอยูเปน

จํานวนมาก ซึ่งสงผลใหความชัดเจนที่จะนําเสนอเร่ืองการเดินทางถูกลดความสําคัญลง และ

ภายในผลงานชิ้นหลัง เร่ิมปรากฎภาพบุคคลที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันของขาพเจาเพิ่มข้ึน อีกทั้ง

บุคคลเหลานี้ ยังมีสวนชวยเปลี่ยนแปลงความหมายบางอยางภายในผลงาน และทําใหเกิดความ

เปนธรรมชาติมากข้ึนอีกดวย แตปญหาเร่ืองการแขงขันกันในตําแหนงขององคประกอบภาพรวม

ภายในงาน ก็ยังคงมีอยูในเกือบทุกช้ิน แตกระน้ันขาพเจาก็เร่ิมเห็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ

การสรางสรรคผลงานช้ินตอไป ไดชัดเจนข้ึนในอีกระดับหนึ่ง 
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ภาพที่ 31 ภาพผลงานในระยะกอนศิลปนิพนธ ชิ้นที่ 1  

 ชื่อผลงาน  จองจํา 

 เทคนิค ศิลปะส่ือผสม  

 ขนาด ผันแปรไดตามพื้นที่ 
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ภาพที่ 32 ภาพผลงานในระยะกอนศิลปนิพนธ ชิ้นที่ 2  

 ชื่อผลงาน  แผนที่ 

 เทคนิค ศิลปะส่ือผสม  

 ขนาด ผันแปรไดตามพื้นที่ 
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ภาพที่ 33 ภาพผลงานในระยะกอนศิลปนิพนธ ชิ้นที่ 2 



 44 

 
 

 
 
ภาพที่ 34 ภาพผลงานในระยะกอนศิลปนิพนธ ชิ้นที่ 2 
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ภาพที่ 35 ภาพผลงานในระยะกอนศิลปนิพนธ ชิ้นที่ 2  
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ภาพที่ 36 ภาพผลงานในระยะกอนศิลปนิพนธ ชิ้นที่ 2 
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ภาพที่ 37 ภาพผลงานในระยะกอนศิลปนิพนธ ชิ้นที่ 2 



 48 

 

 

 
 

ภาพที่ 38 ภาพผลงานในระยะกอนศิลปนิพนธ ชิ้นที่ 2  
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ภาพที่ 39 ภาพผลงานในระยะกอนศิลปนิพนธ ชิ้นที่ 2  
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ภาพที่ 40 ภาพผลงานในระยะกอนศิลปนิพนธ ชิ้นที่ 2  

 ชื่อผลงาน  บทสรุป 

 เทคนิค ศิลปะส่ือผสม  

 ขนาด ผันแปรไดตามพื้นที่ 
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การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ  
 ในการสรางสรรคผลงานในชวงศิลปนิพนธของขาพเจานั้น ทางดานรูปแบบ จะเห็นได

วาเร่ิมลงตัวแลว ไมคอยเปล่ียนแปลงไปมาเหมือนชวงกอนหนา ขาพเจาไดมีการวิเคราะหและหา

แนวทางการสรางสรรคทางดานรูปแบบและเทคนิคมากข้ึน เนื่องจากการทําความเขาใจที่เพิ่มข้ึน 

เกี่ยวกับแนวความคิดของขาพเจาเอง การมองโลก การมองชีวิตและการคนควาหาคําตอบ มอง

สังคมที่ขาพเจาใชชีวิตรวมอยางปลอยวาง ความชัดเจนของบริบทสําหรันตนเองนั้นสําคัญเหนือส่ิง

อ่ืนใด แรงขับเคลื่อนที่มีตอการดําเนินชีวิตและการสรางสรรคผลงาน ลวนมีจุดกําเนิดจากการ

เดินทางเหลานี้ทั้งส้ิน ความหยุดนิ่ง บางทีไมไดหมายถึงการหยุดพัฒนา แตคือการหยุด เพื่อเรียนรู

ส่ิงตาง ๆ อยางถองแท เตรียมพรอมสําหรับการกาวเดินตอไปขางหนา   

 ขาพเจาคิดวาสําหรับระยะในการสรางสรรคศิลปนิพนธ เปนชวงเวลาที่ไดเรียนรูตัวเอง

มากที่สุด เรียนรูที่จะไขวควา เรียนรูที่จะสงบและเรียนรูที่จะปลดปลอย เพื่อใหเวลากับการสังเกตุ

ทุกสรรพส่ิงที่เกิดข้ึนภายในชีวิตของตัวขาพเจาเอง 
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ภาพที่ 41 ภาพผลงานศิลปนิพนธ ชิ้นที่ 1  
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ภาพที่ 42 ภาพผลงานศิลปนิพนธ ชิ้นที่ 1 

 ชื่อผลงาน  ลม ๆ  

 เทคนิค ศิลปะส่ือผสม  

 ขนาด ผันแปรไดตามพื้นที่ 
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ภาพที่ 43 ภาพผลงานศิลปนิพนธ ชิ้นที่ 2 

 ชื่อผลงาน  เร่ือย ๆ  

 เทคนิค ศิลปะส่ือผสม  

 ขนาด ผันแปรไดตามพื้นที่ 
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ภาพที่ 44 ภาพผลงานศิลปนิพนธ ชิ้นที่ 3 

 ชื่อผลงาน  ลอย ๆ  

 เทคนิค ศิลปะส่ือผสม  

 ขนาด ผันแปรไดตามพื้นที่ 
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ภาพที่ 45 ภาพผลงานศิลปนิพนธ ชิ้นที่ 4 

 ชื่อผลงาน  ร่ัว ๆ  

 เทคนิค ศิลปะส่ือผสม  

 ขนาด ผันแปรไดตามพื้นที่ 
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ภาพที่ 46 ภาพผลงานศิลปนิพนธ ชิ้นที่ 5 

 ชื่อผลงาน ทะเล 

 เทคนิค ศิลปะส่ือผสม  

 ขนาด ผันแปรไดตามพื้นที่ 
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ภาพที่ 47 ภาพผลงานศิลปนิพนธ ชิ้นที่ 6 

 ชื่อผลงาน  ปฎิทิน 

 เทคนิค ศิลปะส่ือผสม  

 ขนาด ผันแปรไดตามพื้นที่ 
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ภาพที่ 48 ภาพผลงานศิลปนิพนธ ชิ้นที่ 7 
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ภาพที่ 49 ภาพผลงานศิลปนิพนธ ชิ้นที่ 7 
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ภาพที่ 50 ภาพผลงานศิลปนิพนธ ชิ้นที่ 7 

 ชื่อผลงาน  ปจจุบัน 

 เทคนิค ศิลปะส่ือผสม  

 ขนาด ผันแปรไดตามพื้นที่ 
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บทที่ 5 
 

บทสรุป 
 

 การจัดทําศิลปนิพนธภายใตหัวขอ “การเดินทาง” เปนการสรุปยอดของการเก็บขอมูล

และการวิเคราะหเร่ืองราวในชีวิตประจําวันของขาพเจา ทั้งประสบการณรวมถึงมุมมองท่ีขาพจามี

ตอเหตุการณนั้น ๆ ไมวาจะเปนปญหาหรือสิ่งที่ผานเขามาและผานออกไปจากชีวิต เร่ืองราวที่

ไมไดมีความสําคัญยิ่งใหญอะไร แตก็เต็มไปดวยประสบการณที่ชวยสงเสริมทัศนคติ และทําใหเกิด

การพัฒนาตนเองในตลอดเวลาที่ผานมา 

 ถึงแมทุกวันนี้ ขาพเจายังคงเลือกเสนทางชีวิตที่ดําเนินไปดวยความเรียบงายดังเดิม 

ถึงแมไมใชเสนทางที่มั่นคง หรือเปนส่ิงที่ตนปรารถนา แตขาพเจาก็ยังรูสึกไดถึงความพึงพอใจ แม

เพียงเล็กนอยก็ตาม แตก็มีมากเพียงพอสําหรับการสรางรอยยิ้ม ใหปรากฎข้ึนบนใบหนาของทุกคน

ครอบครัวและตัวขาพเจาเองไดในทุก ๆ วัน การนําเสนอผลงานศิลปนิพนธชุดนี้ จึงเปรียบเสมือน

การเผยใหเห็นตัวตนและความพึงพอใจในการเลือกสรรเสนทางในการ ใชชีวิตของตัวขาพเจาเอง  

 นอกจากนี้ขาพเจายังไดทําการรวบรวมขอมูล วิเคราะห เรียบเรียง เปนลายลักษณ

อักษรเพื่อแสดงข้ันตอน และกระบวนการสรางสรรคผลงานชุดนี้เอาไวตามลําดับที่ขาพเจาได

ศึกษาคนควาและทดลอง หวังวาคงเปนประโยชนสูงสุดตอผูที่สนใจ 
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and-private-labour-sophie-calle%E2%80%99s-prenez-soin-de-vous/ 
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รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ 
 
ผลงานระยะที่ 1  ชวงป พ.ศ.2555 
 ของบเดินทาง  ขนาด ผันแปรไดตามพื้นที ่ จิตรกรรม,ศิลปะส่ือผสม 

 จุดพักเดินทาง  ขนาด ผันแปรไดตามพื้นที ่ จิตรกรรม,ศิลปะส่ือผสม 

 สงตอการเดินทาง ขนาด ผันแปรไดตามพื้นที ่ จิตรกรรม,ศิลปะส่ือผสม 

 บันทกึการเดินทาง ขนาด ผันแปรไดตามพื้นที ่ จิตรกรรม,ศิลปะส่ือผสม 

 ตกผลึก   ขนาด ผันแปรไดตามพื้นที ่ จิตรกรรม,ศิลปะส่ือผสม 

 จองจํา   ขนาด ผันแปรไดตามพื้นที ่ จิตรกรรม,ศิลปะส่ือผสม 

 แผนที ่   ขนาด ผันแปรไดตามพื้นที ่ จิตรกรรม,ศิลปะส่ือผสม 

 
ผลงานระยะที่ 2  ชวงป พ.ศ.2555  (ศิลปนพินธ) 
 ลมๆ   ขนาด ผันแปรไดตามพื้นที ่ จิตรกรรม,ศิลปะส่ือผสม 

 เร่ือยๆ   ขนาด ผันแปรไดตามพื้นที ่ จิตรกรรม,ศิลปะส่ือผสม 

 ลอยๆ   ขนาด ผันแปรไดตามพื้นที ่ จิตรกรรม,ศิลปะส่ือผสม 

 ร่ัวๆ   ขนาด ผันแปรไดตามพื้นที ่ จิตรกรรม,ศิลปะส่ือผสม 

 ทะเล   ขนาด ผันแปรไดตามพื้นที ่ จิตรกรรม,ศิลปะส่ือผสม 

 ปฏิทิน   ขนาด ผันแปรไดตามพื้นที ่ จิตรกรรม,ศิลปะส่ือผสม 

 ปจจุบัน   ขนาด ผันแปรไดตามพื้นที ่ จิตรกรรม,ศิลปะส่ือผสม 
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ประวัติการศกึษา 
 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวดาลัด  หงสชาติ   

วันเดือนปเกดิ 14 มิถุนายน  พ.ศ.  2534 

ที่อยู 36/1 ม.8 ต.บางรักใหญ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 

 โทรศัพท   087-071-7414 

 E-mail :    thunderoverdixie@hotmail.com  
 
ประวัติการศกึษา 
 - โรงเรียนอุดมศึกษา นนทบุรี 

 - โรงเรียนรัตนาธิเบศร นนทบุรี 

 - วิทยาลัยชางศิลป ลาดกระบัง 

 - ศิลปบัณฑิต (ภาควิชาจิตรกรรม)   

  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 
 
 
 
 

 

 

 


