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บทคัดย่อ 
มนุษยส์ร้างสรรค์วตัถุส่ิงของมากมายและมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของตนท่ีดูเหมือนวา่จะไม่มีวนัส้ินสุด เม่ือถึงระยะเวลาหน่ึงวตัถุส่ิงของเหล่านั้นก็ไดรั้บการ
แทนท่ีจากวตัถุส่ิงของใหม่ ทั้ง ๆ ท่ีวตัถุส่ิงของเดิมยงัมีคุณสมบติัพร้อมซ่ึงประโยชน์ใชส้อยแต่กลบั
ไดรั้บการละเลย ทิ้งขวา้ง จนในท่ีสุดวตัถุส่ิงของเหล่านั้นจึงกลายเป็นขยะท่ีไร้คุณค่า ไร้ราคา  ซ่ึง
ขา้พเจา้ไดม้องเห็นคุณค่าของวตัถุส่ิงของเหล่านั้นในอีกมุมมองหน่ึงนอกเหนือจากประโยชน์ใช้
สอย คุณค่าท่ีวา่คือ ความงามในรูปร่าง รูปทรงของวตัถุส่ิงของเหล่านั้นท่ีสามารถน ามาสร้างสรรค์
เป็นผลงานศิลปะท่ีมีคุณค่าในบริบทใหม่บนพื้นท่ีทางศิลปะท่ีจะเป็นการกระตุน้ให้ผูช้มผลงานเกิด
ค าถามและเห็นถึงความเป็นไปไดท่ี้วตัถุ ๆ หน่ึงจะสามารถสร้างคุณค่าและความหมายใหม่ผา่นการ
จดัวางองคป์ระกอบทางทศันศิลป์ 
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Abstract 
Human invented and developed many new inventions and objects to serve their unlimited 

desire. Nevertheless, in the future, new inventions will be instead of the old ones even though it is 
still useful. Old objects turn to be ignored, priceless and finally turn to be garbage.  In my point of 
view, I still see value in of this old item. Not only it is still useful, but also it has its own shape 
beauty. This unused object can be created as an art project that is in new context on the space of 
art. It urges people to question and see possibility that these unused object can be value and 
meaningful through reorganizing the composition in this visual art. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณครอบครัวของขา้พเจา้ท่ีเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ขา้พเจา้ได้
เลือกศึกษาและเติบโตในเส้นทางท่ีขา้พเจา้ปรารถนา ขอบคุณนายทวิช หนูสอนหรือพี่แมว ผูเ้ป็นดัง่
อาจารย์คนแรกท่ี ช้ีแนะแนวทางและผลักดันให้ข้าพเจ้าได้เข้ามาศึกษาในคณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพแ์ห่งน้ี 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์และบุคลากรในคณะทุกท่าน โดยเฉพาะยิ่งอาจารย์พรรษา 
พุทธรักษา ผูค้วบคุมศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้ท่ีคอยดูแล แนะน าและช้ีแนะแนวทางให้ผลงานของ
ขา้พเจา้ลุล่วงไปดว้ยดี 
 และสุดทา้ยน้ีขอขอบคุณคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีมอบ
ความทรงจ าและมิตรภาพท่ีดีแก่ขา้พเจา้ รวมถึงประสบการณ์และส่ิงส าคญัท่ีนอกเหนือไปจาก
ความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรคง์านศิลปะนัน่ก็คือ ‚การเรียนรู้ความเป็นมนุษย‛์ ท่ีเป็นหน่ึง
องคป์ระกอบส าคญัในการเติบโตสู่โลกภายนอกสืบไป 
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ค าน า 
 

 เอกสารฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นส่วนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “คุณค่าและความ
งามของวตัถุในพื้นท่ีทางศิลปะ” ตามหลกัสูตรการศึกษาปริญญาศิลปบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ 
กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่ออธิบายท่ีมา แนวความคิดและแรงบนัดาลใจ รวมถึงกระบวนการการสร้างสรรค์
ผลงาน โดยขา้พเจา้หวงัว่าเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ฉบบัน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจ 
เพื่อเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะสืบต่อไป 
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บทที่ 1 

 
บทน า 

  
ทีม่าและความส าคัญของการสร้างสรรค์ 

มนุษยส์ร้างสรรค์วตัถุส่ิงของมากมายและมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของตนท่ีดูเหมือนวา่จะไม่มีวนัส้ินสุด เม่ือถึงระยะเวลาหน่ึงวตัถุส่ิงของเหล่านั้นก็ไดรั้บการ
แทนท่ีจากวตัถุส่ิงของใหม่ ทั้ง ๆ ท่ีวตัถุส่ิงของเดิมยงัมีคุณสมบติัพร้อมซ่ึงประโยชน์ใชส้อยแต่กลบั
ไดรั้บการละเลย ทิ้งขวา้ง จนในท่ีสุดวตัถุส่ิงของเหล่านั้นจึงกลายเป็นขยะท่ีไร้คุณค่า ไร้ราคา  

ข้าพเจ้าได้พบเจอกับวตัถุส่ิงของท่ีถูกละทิ้งเหล่าน้ีในสถานศึกษาของข้าพเจ้าแล้วเกิด
ความรู้สึกสงสัยและเคลือบแคลงใจว่าท าไมวตัถุส่ิงของเหล่าน้ีท่ีบางช้ินมีคุณสมบัติพร้อมซ่ึง
ประโยชน์ใชส้อย กลบัถูกละทิ้งและไม่สามารถท าประโยชน์ตามคุณสมบติัท่ีส่ิงเหล่านั้นพึงมี จาก
ความรู้สึกสงสัยและเคลือบแคลงใจน้ีท าให้ขา้พเจา้ไดมี้โอกาสไปท่ีสถานรับซ้ือของเก่าแห่งหน่ึง
ใกลเ้ขตสถานศึกษาของขา้พเจา้ท าให้ขา้พเจา้พบวา่มีวตัถุส่ิงของมากมายทั้งท่ีใช้การไดแ้ละใชก้าร
ไม่ไดถู้กน ามาจ าหน่ายให้กบัสถานรับซ้ือของเก่าแห่งน้ี ประกอบกบัการท่ีขา้พเจา้ไดพ้บผลงาน
ศิลปะหรือ ‘ศิลปวตัถุ’ ท่ีขาดพื้นท่ีในการแสดงออกในสถานศึกษาของขา้พเจา้เช่นกนั ท่ีขา้พเจา้
สันนิษฐานวา่เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการท่ีสังคมของเรายงัมีพื้นท่ีให้กบัศิลปะไม่เพียงพอ ท าให้ผล
งานเหล่านั้นตอ้งอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสมท าใหคุ้ณค่าและสุนทรียะของผลงานลดลงเน่ืองจาก
ผลงานศิลปะบางช้ินตอ้งอยู่ในพื้นท่ีหรือบริบทแวดล้อมท่ีเหมาะสมจึงสามารถแสดงออกหรือ
ส่ือสารต่อผูช้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

จากค ากล่าวของมาร์เชล ดูชอมป์ (Marcel Duchamp) ในการบรรยายหวัขอ้เร่ือง 'Apropos 
of Ready Mades, 1961' ท่ีพิพิธภณัฑ์ศิลปะสมยัใหม่ (MoMA) ณ เมืองนิวยอร์คในวนัท่ี 19 ตุลาคม 
1961 ท่ีว่า ‚ตั้งแต่หลอดสีส าหรับศิลปินไดถู้กคิดคน้ข้ึนและผลิตเป็น ‘วสัดุส าเร็จรูป’ ท่ีพร้อม
จ าหน่าย เราตอ้งยอมรับว่าผลงานจิตรกรรมทั้งหมดในโลกน้ีเป็น ‘ส่ิงท่ีได้รับการอนุเคราะห์จาก
วสัดุส าเร็จรูป’ และรวมถึงผลงานในประเภทของการปะติดวสัดุ (assemblage)‛1 

 
1WikiQuote, 'Apropos of Ready Mades', 1961, เขา้ถึงเม่ือ 1 มิถุนายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://en.wikiquote.org/wiki/Marcel_Duchamp
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ส่งผลให้ขา้พเจา้มองเห็นความเช่ือมโยงบางประการระหว่างวตัถุส่ิงของสามญัธรรมดา
หรือ ‘วสัดุส าเร็จรูป’ (Ready Mades) กบั ‘ศิลปวตัถุ’ ประกอบกบัความเช่ือมโยงในทศันคติส่วนตวั
ของขา้พเจา้ท่ีมองเห็นวา่สองส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีไดรั้บการมองขา้ม ละเลย ละทิ้งจากสังคมท าให้สองส่ิงน้ี
ไม่สามารถแสดงถึงคุณสมบติัหรือคุณค่าท่ีพึงมี ด้วยเหตุน้ีความส าคญัของการสร้างสรรค์ของ
ขา้พเจ้าคือการกลับมาตั้งค  าถามและหาความเป็นไปได้ในการพิจารณาคุณค่ารวมถึงการนิยาม
ความหมายของวตัถุ ๆ หน่ึงในบริบทและพื้นท่ีใหม่ท่ีเอ้ือต่อการตีความไดอ้ยา่งอิสระ ท่ีช่วยส่งเสริม
ใหข้า้พเจา้และผูช้มไดเ้ห็นคุณค่าในส่ิงท่ีตนเองและผูอ่ื้นได ้

 
วตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

1. ขา้พเจา้ตอ้งการให้วตัถุส่ิงของท่ีถูกทิ้งขวา้งได้รับการพิจารณาคุณค่ารวมถึงหาความ
เป็นไปไดใ้นการนิยามความหมายใหม่ผา่นตวัวตัถุเหล่านั้นอีกคร้ังผา่นการจดัวางองคป์ระกอบทาง
ทศันศิลป์ 

2. สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะผา่นจินตนาการของขา้พเจา้ท่ีมีต่อวตัถุเหล่านั้นในมุมมองท่ีต่าง
จากประโยชน์ใชส้อยเดิมของตวัวตัถุโดยท่ียงัไม่ละทิ้งความเป็นวตัถุเดิมของวตัถุเหล่านั้น  

3. ตอ้งการสร้างกลไกในการทบทวน ตรวจสอบคุณค่าท่ีมีต่อรูปทรงของศิลปวตัถุในบริบท
ของงานศิลปะ 

 
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

ทุกส่ิงอย่างท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์นลว้นมีคุณค่า ถึงแมว้า่บางคร้ังส่ิงเหล่านั้นอาจไดรั้บการ
ละเลย มองขา้ม แต่หากเราไดก้ลบัมาพิจารณาอีกคร้ังในมุมมองใหม่ ส่ิงเหล่านั้นอาจท าให้เราเกิด
ค าถามต่อความเป็นไปไดท่ี้ส่ิง ๆ หน่ึงจะมีคุณค่าและความหมายใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม 

 
ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

 
ขอบเขตทางด้านเนือ้หา  

เป็นการแสดงให้เห็นความงามและชวนให้พิจารณาคุณค่าของวตัถุส่ิงของเดิมในมุมมอง
ใหม่  
ขอบเขตทางด้านรูปแบบ  

เป็นผลงานสามมิติในรูปแบบของศิลปะการจดัวาง ขนาดแปรผนัตามพื้นท่ี  
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ขอบเขตด้านเทคนิค 
น าวสัดุเหลือใชม้าปรับเปล่ียนผิวหนา้ของวตัถุประกอบการจดัวางร่วมกบัหลอดไฟฟลูออ

เรสเซนต ์หลอดไฟแอลอีดี และหลอดไฟนีออน 
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บทที่  2 

 
ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ 

 
ทีม่าของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

 เ ร่ิมจากการท่ีข้าพเจ้าได้พบเจอกับว ัตถุส่ิงของท่ีถูกละทิ้งและผลงานศิลปะท่ีอยู่ใน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมกบัการแสดงออกในสถานศึกษาของขา้พเจา้แลว้เกิดความรู้สึกสงสัยและ
เคลือบแคลงใจวา่ท าไมวตัถุและผลงานเหล่าน้ีท่ีบางช้ินมีคุณสมบติัพร้อมซ่ึงประโยชน์ใชส้อย กลบั
ถูกละทิ้งและไม่สามารถท าประโยชน์ตามคุณสมบติัท่ีส่ิงเหล่านั้นพึงมี จากความรู้สึกสงสัยและ
เคลือบแคลงใจน้ีท าให้ขา้พเจา้ไดมี้โอกาสไปท่ีสถานรับซ้ือของเก่าแห่งหน่ึงใกล้เขตสถานศึกษา
ของข้าพเจ้าท าให้ข้าพเจ้าพบว่ามีวตัถุส่ิงของมากมายทั้งท่ีใช้การได้และใช้การไม่ได้ถูกน ามา
จ าหน่ายใหก้บัสถานรับซ้ือของเก่าแห่งน้ีท่ีบางช้ินมีรูปร่าง รูปทรงท่ีสวยงามและดูมีคุณค่าเกินกวา่ท่ี
จะเป็นวตัถุส่ิงของท่ีถูกทิ้งขวา้ง ท าให้ขา้พเจา้เกิดแรงบนัดาลใจในการน าวตัถุส่ิงของเหล่านั้นมา
สร้างสรรค ์ประกอบกบัการท่ีขา้พเจา้มีความสนใจในหลอดไฟจึงไดน้ าสองส่ิงน้ีมาประกอบกนัเป็น
ผลงานศิลปะการจดัวางท่ีช่วยให้วตัถุเหล่าน้ีได้รับการพิจารณาถึงคุณค่าและสร้างสุนทรียะใน
มุมมองใหม่จากตวัวตัถุเดิมเพื่อกระตุน้การตั้งค  าถามและนิยามความหมายใหม่ใหก้บัวตัถุเหล่านั้น 
 

ทศันคติทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ 
ผลงานศิลปะในแต่ละยคุสมยัลว้นมีการพฒันาและสร้างสรรคอ์ยา่งไม่หยดุน่ิง ซ่ึงจะเห็นได้

วา่ในยุคปัจจุบนัมีการน าส่ือเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มามีส่วนร่วมในผลงานศิลปะมากยิ่งข้ึน ท าให้
เกิดความหลากหลายทางด้านรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะส่งผลให้เกิดความน่าสนใจ
มากยิง่ข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามผลงานแต่ละช้ินยอ่มมีเอกลกัษณ์ในตวัของช้ินงานนั้นๆกล่าวคือผลงาน
ศิลปะจะบ่งบอกถึงความเป็นปัจเจกของตัวศิลปินท่ีสร้างสรรค์ผลงานช้ินนั้ นๆข้ึนมา ซ่ึง
ลกัษณะเฉพาะของผลงานน้ีเป็นส่ิงท่ีศิลปินตอ้งการจะถ่ายทอด อารมณ์ความรู้สึกภายในสภาวะ
จิตใจของศิลปินผ่านออกมาทางผลงานศิลปะ ดว้ยกระบวนการคิดวิเคราะห์ ศึกษา สังเกต หรือน า
ความเขา้ใจในเร่ืองราวท่ีตวัศิลปินสนใจมาเช่ือมโยงเขา้กบัวสัดุและเทคนิควิธีการเพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัเร่ืองราวท่ีตอ้งการน าเสนอออกมา 
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ขา้พเจา้จึงเลือกท่ีจะสร้างสรรคผ์ลงานท่ีกระตุน้การตั้งค  าถามมากกวา่จะเป็นการแสดงออก
ถึงทศันคติหรืออุดมการณ์ใด ๆ โดยหวงัว่าผลงานชุดน้ีจะช่วยให้ผูช้มไดเ้กิดการตั้งค  าถามต่อส่ิง
ต่างๆมากข้ึนทั้งส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมและส่ิงท่ีเป็นนามธรรมท่ีปรากฏและแอบแฝงอยูใ่นสังคมปัจจุบนั   
 

อทิธิพลทีไ่ด้รับจากสภาพแวดล้อม 
 อิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อผลงานของขา้พเจา้นอกเหนือไปจากการพบเจอวตัถุท่ีถูก
ทิ้งขวา้งตามสถานท่ีต่าง ๆ ก็คือการท่ีผลงานศิลปะบางช้ินขาดพื้นท่ีในการแสดงออกอนัเป็นผล
สืบเน่ืองจากการท่ีสังคมของเรายงัมีพื้นท่ีให้กบัศิลปะไม่เพียงพอท าให้ผลงานเหล่านั้นตอ้งอาศยัอยู่
ในพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสมท าใหคุ้ณค่าและสุนทรียะของผลงานลดลงเน่ืองจากผลงานศิลปะบางช้ินตอ้ง
อยู่ในพื้นท่ีหรือบริบทแวดล้อมท่ีเหมาะสมจึงสามารถแสดงออกหรือส่ือสารต่อผูช้มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

ภาพที ่2.1 ผลงานศิลปะท่ีอาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม 
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จากสองอิทธิพลท่ีไดรั้บจากส่ิงแวดลอ้มทั้งการพบเจอวตัถุท่ีถูกทิ้งขวา้งตามสถานท่ีต่างๆ
กบัการพบเจองานศิลปะในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ือต่อการแสดงออกน้ีเองท่ีท าให้ขา้พเจา้เห็นถึง
ความเช่ือมโยงบางอย่างของสองส่ิงน้ี ความเช่ือมโยงท่ีว่าคือการท่ีสองส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีได้รับการ
มองขา้ม ละเลย ละทิ้งจากสังคมท่ีท าให้สองส่ิงน้ีไม่สามารถแสดงถึงคุณสมบติัหรือคุณค่าท่ีพึงมี 
ดว้ยเหตุน้ีขา้พเจา้จึงไดน้ าวตัถุท่ีถูกทิ้งขวา้งเหล่านั้นมาเป็นองคป์ระกอบหลกัในการแสดงออกของ
ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ี 

 

อทิธิพลทีไ่ด้รับจากงานศิลปกรรม 

 ในส่วนน้ีจะอธิบายถึงความเป็นมาของกลุ่มเคล่ือนไหวทางศิลปะและศิลปินท่ีให้แรง
บนัดาลใจ, แนวความคิดและทศันคติในการสร้างสรรค์ผลงานของขา้พเจา้อนัได้แก่ กลุ่มศิลปิน
นีโอ-ดาด้าท่ีให้อิทธิพลทางด้านทัศนคติและแนวความคิด  และเอ็ดเวิร์ด คีนโฮลซ์(Edward 
Kienholz) กบักลุ่มศิลปินฟังคอ์าร์ต(Funk Art)ท่ีใหอิ้ทธิพลทางดา้นเทคนิคและรูปแบบการท างาน 

 

นีโอ-ดาด้า (Neo-Dada) 

ในส่วนของ นีโอ-ดาด้า (Neo-Dada) นั้ นเ ก่ียวข้องโดยตรงกับผลงานของศิลปินอย่าง 
แจสเปอร์ จอห์น (Jasper Johns), โรเบิร์ต เราเชนเบิร์ก (Robert Rauschenberg) และอลัแลน คาโพรว
(Allan Kaprow) ท่ีน าเสนอการเปล่ียนแปลงท่ีรุนแรงต่อวงการศิลปะสมยัใหม่ระหวา่งทศวรรษท่ี 50 
ศิลปินนีโอ-ดาดา้เป็นท่ีรู้จกัจากการใชส่ื้อท่ีผลิตเพื่อการส่ือสารมวลชน (Mass Media) เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์
ฯลฯ และวสัดุเหลือใช้ (Found Objects), รวมถึงความช่ืนชอบในเร่ืองการแสดงสด (Performance) 
ศิลปินหวัขบถเหล่าน้ีสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือต่อตา้นกระแสงานจิตรกรรมท่ีขบัเนน้อารมณ์ความรู้สึกของ
ลทัธินามธรรมแนวส าแดงพลงัอารมณ์ (Abstract Expressionism) ท่ีมีอิทธิพลต่อวงการศิลปะโลกใน
ทศวรรษท่ี 50 ด้วยการน าเสนอประเด็นเก่ียวกับโลกียวิสัยและการให้ความส าคญัต่อการแสดงสด 
(Performance) ศิลปินนีโอ-ดาดา้น าพาการเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรงสู่วงการศิลปะสมยัใหม่ระหว่าง
ทศวรรษท่ี 60 และปูทางใหก้บัพอ็พอาร์ต (Pop art), มินิมอลอาร์ต(Minimalism) และคอนเซปชวลอาร์ต 
(Conceptualism) 
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ภาพที ่2.2 Jasper Johns, White Flag, 1955, Encaustic, oil, newsprint and charcoal on canvas, 
198.9 x 306.7 cm 

เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.metmuseum.org/toah/images/hb/ 
hb_1998.329.jpg  

 

แตกต่างจากค าแถลงการณ์ของศิลปินกลุ่มดาดา้เก่ียวกบัสงคราม ศิลปินนีโอ-ดาดา้ถูกกระตุน้
จากอุดมการณ์แอบแฝงท่ีมีความเหมาะสมมากข้ึนต่อสถานการณ์ช่วงสงครามเยน็ พวกเขาทั้งเยย้หยนั
และยกยอ่งวฒันธรรมผูบ้ริโภคในเวลาเดียวกนั ปฏิวติัขอ้ขดัแยง้ของความเป็นนามธรรมและความเป็น
จริง และมองข้ามเส้นแบ่งระหว่างส่ือผ่านการทดลองกับการ Assemblage, ศิลปะการแสดงสด 
(Performance) และส่ือผสมอ่ืน ๆ 

ศิลปินนีโอ-ดาด้ามกัจะกระตุน้ให้ผูช้มมองขา้มมาตรฐานสุนทรียะแบบดั้ งเดิมและตีความ
ความหมายผา่นกระบวนการคิดวเิคราะห์ท่ีเกิดข้ึนจากความตรงกนัขา้ม, การวางเทียบเคียงอยา่งไม่เป็น
เหตุเป็นผล, การบรรยายผ่านสัญญะและการผสมสัญญะแบบอ่ืน ๆ แทนท่ีการแสดงถึงอารมณ์
ความรู้สึกภายในในผลงานนามธรรมของจิตรกรแบบแอคชัน่เพน้ทติ์้ง 

ศิลปินนีโอ-ดาดา้เช่ือมัน่ต่อสมมุติฐานของมาร์เชล ดูชอมป์ (Marcel Duchamp) ท่ีว่า ‘งาน
ศิลปะเป็นส่ือกลางในกระบวนการท่ีศิลปินเป็นผูริ้เร่ิมและผูช้มเป็นผูท่ี้ท าใหก้ระบวนการเสร็จสมบูรณ์’ 
ในบริบทของประวติัศาสตร์ นีโอ-ดาดา้ฟ้ืนฟูกรอบความคิดตามสมมุติฐานท่ีไม่ไดรั้บการต่อยอดมา
นานน้ีและวางรากฐานใหก้บัหลายๆกลุ่มความเคล่ือนไหวในวงการศิลปะร่วมสมยัท่ีตามมาหลงัจากนั้น 
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ภาพที ่2.3 Robert Rauschenberg, Bed, 1959, Oil and pencil on pillow, quilt, and sheet on wood 
supports, 191.1 x 80 x 20.3 cm 

เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 เข้าถึงได้จาก http://4.bp.blogspot.com/-ZBhoPiDZIbI/ 
UFsELlFeZgI/AAAAAAAAABY/6T20SX0cbMU/s1600/bed%2BRobert%2BRauschenberg.jpg 

 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้ผูช้มกลายเป็นส่วนหน่ึงของผลงาน ศิลปินนีโอ-ดาดา้จ านวน
มากเช่ือมัน่ต่อแนวคิดท่ีวา่ผูช้มเป็นผูตี้ความผลงานไม่ใช่หนา้ท่ีของศิลปินท่ีจะก าหนดความหมายของ
ผลงาน แนวคิดน้ีตอกย  ้าผา่นการใชค้วามเป็นไปได ้วสัดุเหลือใช ้และส่ือประเภทส่ือสารมวลชน ท่ีช่วย
ในการท าลายความหมายท่ีศิลปินเป็นผูก้  าหนดและแทนท่ีดว้ยการให้ความส าคญัในการตีความผลงาน
ของผูช้ม1 

 

1The Art Story, Neo-Dada Movement, Artists and Major Works, เขา้ถึงเม่ือ 17 
พฤษภาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.theartstory.org/movement-neo-dada.htm 
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แนวความคดิและรูปแบบของผลงาน 

ทั้ง โรเบิร์ต เราเชนเบิร์ก (Robert Rauschenberg), แจสเปอร์ จอห์น (Jasper Johns), จอห์น เคจ 
(John Cage), เมิร์ส คนัน่ิงแฮม (Merce Cunningham) และอลัแลน คาโพรว (Allan Kaprow) ลว้นมี
ความส าคญัต่อการนิยามสุนทรียะแบบนีโอ-ดาด้า พวกเขาพ านักและสร้างผลงานท่ีเมืองนิวยอร์ค 
ร่วมกนัจดันิทรรศการและแสดงผลงานทั้งในแกลเลอร่ีและพ้ืนท่ีพบปะอิสระ กระนั้นแต่ละคนก็พฒันา
รูปแบบงานเฉพาะตวัท่ีดึงเอาวตัถุและกิจวตัรในชีวติประจ าวนัมาใชส้ร้างสรรคผ์ลงานนอกเหนือไปจาก
ศิลปินท่ีสร้างผลงานในเมืองนิวยอร์คแลว้ยงัมีศิลปินมากมาย เช่น เอ็ดเวิร์ด คีนโฮลซ์ ท่ีสร้างผลงานใน
เมืองแคลิฟอร์เนียและเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือ ‘ฟังคอ์าร์ต (Funk Art)’ ท่ีใชว้สัดุเหลือใชใ้นการสร้างผลงาน
เพื่อวพิากษว์จิารณ์สงัคม2 

 

ภาพที ่2.4 Allan Kaprow, 18 Happenings in Six Parts, 1959, Happening, Performed at the 
Reuben Gallery, New York 

เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 เขา้ถึงไดจ้าก https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/ 
originals/b9/0e/f3/b90ef336481fa1a5d4ddb247ba5ed436.jpg 

 

2The Art Story, Neo-Dada Movement, Artists and Major Works, เขา้ถึงเม่ือ 17 
พฤษภาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.theartstory.org/movement-neo-dada.htm 
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เอด็เวร์ิด คนีโฮลซ์ (Edward Kienholz) กบักลุ่มศิลปินฟังค์อาร์ต (Funk Art) 

นอกจากการเป็นผูก่้อตั้งสองแกลเลอร่ีหวักา้วหนา้ชั้นน าในเมืองลอสแอนเจลิส ‘เอ็ดเวิร์ด คีน
โฮลซ์’ ยงัเป็นศิลปินชั้นแนวหนา้ในกลุ่มบีทหรือฟังคอ์าร์ต (Beat, or Funk Art) กลุ่มความเคล่ือนไหว
ทางศิลปะในเมืองแคลิฟอร์เนีย ถึงแมว้่าเขาจะไม่ไดรั้บการฝึกฝนด้านศิลปะตามแบบแผน แต่เขาก็
สร้างสรรคผ์ลงานตั้งแต่ยงัเป็นวยัรุ่นและเร่ิมสร้างสรรคผ์ลงานการจดัวางผสมกบัเทคนิค Assemblage ท่ี
มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 60 ผลงานอยา่ง The State Hospital (1964-66) ท่ีเป็นการ
รวมเขา้ดว้ยกนัอยา่งใหญ่โตของวสัดุเหลือใชจ้ านวนมาก เช่น เตียงพยาบาล, ไฟเบอร์กลาสและหลอด
ฟลูออเรสเซนตเ์พื่อสร้างสภาพแวดลอ้มสมจริงท่ีเก็บรวบรวมไวซ่ึ้งอารมณ์ความรู้สึกหรือความคิด ซ่ึง
ผลงานช้ินน้ีไดแ้สดงถึงวธีิดูแลผูป่้วยอยา่งโหดร้ายทารุณในสถาบนัจิตเวชศาสตร์ของภาครัฐ 

 

ภาพที ่2.5 Edward Kienholz, The State Hospital, 1964-66, Diverse material, environmental 
tableau, Moderna Museet, Stockholm, Sweden 

เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 เขา้ถึงไดจ้าก https://blogs.uoregon.edu/edkienholz/files/2015/ 
01/statehostpital-1tifgz1.jpg 
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นอกเหนือจากคีนโฮลซ์แลว้ยงัมีศิลปินคนอ่ืนๆท่ีท างานในเมืองแคลิฟอร์เนีย เช่น เจย ์เดฟีโอ 
(Jay DeFeo), วอลล่ี เฮนดริค (Wally Hendrick)และบรูซ คอนเนอร์ (Bruce Conner) ท่ีสร้างผลงานดว้ย

เทคนิค Assemblage ท่ีท าลายเส้นแบ่งระหวา่งความเป็นงานประติมากรรม, จิตรกรรมและความเป็น
วฒันธรรมส่ือสารมวลชน ศิลปินเหล่าน้ีมกัจะสอดแทรกนยัยะทางการเมืองในผลงานของพวกเขาท่ีมี
ความแตกต่างอยา่งมากกบัศิลปินร่วมรุ่นฝ่ังอเมริกาตะวนัออกท่ีปฏิเสธอยา่งหนกัแน่นต่อนยัยะท่ีศิลปิน
เจตนาใชเ้พ่ือก าหนดความหมายของผลงานศิลปะ  

นอกจากนั้นคีนโฮลซ์ยงัเป็นผูร่้วมก่อตั้งแกลเลอร่ี Ferus ท่ีเป็นสถานท่ีส าคญัของกลุ่มศิลปินท่ี
สร้างผลงานในเมืองแคลิฟอร์เนียและมีการจดันิทรรศการแสดงผลงานท่ีบรรดาแกลเลอร่ีท่ีไดรั้บการ
ยอมรับในเมืองนิวยอร์คลงความเห็นวา่มีความเส่ียงเกินไปส าหรับการจดัแสดงผลงาน ในท่ีน้ีมีผลงาน 
Campbell's Soup Cans ของ แอนด้ี วอร์ฮอล (Andy Warhol) ร่วมแสดง และดว้ยความใหม่ของวงการ
ศิลปะในเมืองแคลิฟอร์เนียน้ีเองท่ีไดใ้ห้อิสระท่ีดีกวา่แก่ศิลปินมากกวา่เมืองนิวยอร์คท่ีมีการแข่งขนัสูง
และการครอบง าจากรูปแบบนิยม อิสระท่ีวา่น้ีไดถ่้ายเทสู่ผลงานศิลปะท่ีท าให้สังคม, วฒันธรรมและค า
วพิากษว์จิารณ์การเมืองสามารถเช่ือมโยงกบัส่ือวสัดุท่ีแปลกใหม่และช่วยให้ค  าจ ากดัความใหม่กบัการ
ประกอบสร้างผลงานศิลปะ3 

 

 สรุปคืออิทธิพลส าคญัท่ีกลุ่มศิลปินนีโอ-ดาด้า (Neo-Dada) มีต่อผลงานของข้าพเจ้าคือ
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยเฉพาะสมมุติฐานของมาร์เชล ดูชอมป์ (Marcel 
Duchamp) ท่ีว่า ‘งานศิลปะเป็นส่ือกลางในกระบวนการท่ีศิลปินเป็นผู ้ริเร่ิมและผูช้มเป็นผูท่ี้ท  าให้
กระบวนการเสร็จสมบูรณ์’ ท่ีกลุ่มศิลปินไดย้ึดถือเป็นแนวทางซ่ึงตรงกบัทศันคติในการสร้างสรรค์
ผลงานของขา้พเจา้เป็นอยา่งมาก รวมถึงการน าเอาวสัดุเหลือใชม้าประกอบสร้างเป็นผลงานแบบไม่
มีเหตุมีผลเพื่อกระตุ้นให้ผูช้มตีความผลงานได้อย่างอิสระมากกว่าการแสดงออกถึงอารมณ์
ความรู้สึกท่ีตรงกบัวตัถุประสงคใ์นการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้เช่นเดียวกนั 
 แตกต่างจากผลงานของเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ด คีนโฮลซ์ (Edward Kienholz) กบักลุ่มศิลปินฟังค์
อาร์ต (Funk Art) ท่ีมีการแฝงนยัยะทางสังคม,วฒันธรรมและการเมือง  ท าให้ผลงานของพวกเขามี
อิทธิพลต่อเทคนิคและรูปแบบมากกว่าดว้ยเทคนิคการผสมผสาน (Assemblage) วสัดุเหลือใช้ท่ีมี
หลอดไฟเป็นหน่ึงในองคป์ระกอบของผลงานและการน าเสนอผลงานในรูปแบบของศิลปะการจดั
วางท่ีตรงกบัการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ 
 

3The Art Story, Neo-Dada Movement, Artists and Major Works, เขา้ถึงเม่ือ 17 
พฤษภาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.theartstory.org/movement-neo-dada.htm 

http://www.theartstory.org/movement-neo-dada.htm
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บทที่  3 

 
การด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงาน 

 
การก าหนดรูปแบบและวธีิการสร้างสรรค์ 

 
รูปแบบของผลงาน   

ผลงานท่ีน ามาจดัวางแต่ละช้ินมีรูปแบบท่ีไม่ตายตวั ข้ึนอยูก่บัวตัถุส่ิงของท่ีตวัขา้พเจา้ไดไ้ป
พบแลว้น ามาประกอบกบัไฟเป็นรูปทรงตามจินตนาการของขา้พเจา้โดยพยายามท่ีจะคงไวซ่ึ้งความ
เป็นวตัถุเดิมของวตัถุนั้น ๆ  ตวัวตัถุและแสงไฟท่ีประกอบกนัจะใช้สีหลกัคือสีขาว  เน่ืองจากเป็น
ผลงานท่ีเนน้รูปทรงของตวัวตัถุ และไม่ตอ้งการให้สีของวตัถุและแสงมาสร้างบรรยากาศท่ีอาจจะ
ท าใหส้าระของตวัวตัถุเปล่ียนไป 
เทคนิค   

เป็นการผสมผสานวตัถุ (Assemblage) ท่ีเน้นให้วตัถุและหลอดไฟสามารถทรงตวัอยู่ได้
ดว้ยน ้ าหนักของตวัเอง  มีการปรับเปล่ียนผิวหน้าของวตัถุให้เป็นสีขาวดา้นท่ีเลียนแบบผิวสัมผสั
ของปูนปลาสเตอร์เน่ืองจากส่วนหน่ึงตอ้งการเลียนแบบลกัษณะของงานประติมากรรม 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

ข้ันตอนการค้นคว้าหาข้อมูล  
ขา้พเจา้หาขอ้มูลในเร่ืองของรูปแบบงานศิลปะจากแอปพลิเคชัน่ในมือถือระบบปฏิบติัการ

แอนดรอยด์ช่ือ Artdroid, ขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์ศิลปะในส่วนของอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม
จากหนงัสือ ‘ศิลปะสมยัใหม่’ ของ ก าจร สุนพงษศ์รีและ www.theartstory.org ท่ีเป็นฐานขอ้มูล
ออนไลน ์
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ขั้นตอนการประมวลความคิดและแสดงออกด้วยเทคนิควธีิการ  
เร่ิมจากการออกไปหาวตัถุตามสถานท่ีจ าหน่ายของเก่าโดยใช้ความสวยงามของรูปร่าง 

รูปทรงเป็นหลักและมีเร่ืองของพื้นผิววตัถุเป็นส่วนเสริมดงัจะเห็นได้ว่าตวัผลงานท่ีมีทั้งวตัถุท่ี
ปรับเปล่ียนผวิหนา้เป็นสีขาวดา้นและวตัถุท่ีเป็นโลหะหลาย ๆ ประเภท  

 

 
ภาพที ่3.1 ภาพวตัถุท่ีเลือกมาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานบริเวณหนา้ร้านจ าหน่ายของเก่า 

 
 

 
ภาพที ่3.2 การปรับเปล่ียนผวิหนา้วตัถุหลงัจากการท าความสะอาด 
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ในช่วงแรกของการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์หลงัจากขั้นตอนการท าความสะอาดและ
ดดัแปลงพื้นผวิของวตัถุแลว้ ขา้พเจา้จะหาความเป็นไปไดใ้นการประกอบกนัระหวา่งตวัวตัถุเองกบั
หลอดไฟเป็นหลาย ๆ ชุดแยกกนัก่อนหลงัจากประกอบเสร็จจึงน าไปจดัวางในพื้นท่ีจริง 
 

 
ภาพที ่3.3 ภาพตวัอยา่งการหาความเป็นไปไดใ้นการประกอบกนัของวตัถุกบัหลอดไฟ 

 
แต่ในช่วงหลงัของการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ขา้พเจา้ให้เร่ิมความส าคญักบัภาพรวม

ของผลงานมากข้ึนจึงหาความเป็นได้ในการประกอบกนัของวตัถุและหลอดไฟกบัการหาความ
เป็นไปไดใ้นการจดัวางผลงานกบัพื้นท่ีจริงไปพร้อมๆกนั 

 
การจัดองค์ประกอบศิลป์ในผลงาน 

รูปทรง รูปทรงของตวัผลงานส่วนใหญ่จะมีการดดัแปลงปรับแต่งตวัวตัถุเพียงเล็กนอ้ยเพื่อ
คงความเป็นตวัวตัถุเดิมแต่เน้นการประกอบกนัของวตัถุกบัไฟเพื่อท าให้เกิดเป็นรูปทรงใหม่ เป็น
รูปทรงตามจินตนาการท่ีถ่ายทอดออกมาจากประสบการณ์การรับรู้ของข้าพเจ้า ส่วนใหญ่เป็น
รูปทรงท่ีเป็นเรขาคณิตเน่ืองจากตวัวตัถุเป็นส่ิงของท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 

พืน้ที่ว่าง  พื้นท่ีวา่งกบัตวัผลงานผสานเขา้กนัอยา่งมีเอกภาพดว้ยแสงไฟ เน่ืองจากตวัวตัถุ 
และพื้นท่ีท่ีจดัวางผลงานต่างก็มีสีท่ีคลุมโทนไปในทิศทางเดียวกนั  

พืน้ผิว  เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนผิวหน้าของวตัถุให้เป็นสีขาวด้านจึงท าให้ตวัผลงานมี
ลกัษณะพื้นผิวเหมือนกบัปูนปลาสเตอร์ ให้ความรู้สึกเหมือนงานประติมากรรม เสริมความเป็น
ศิลปวตัถุให้แก่ตวัผลงาน ยกเวน้พื้นผิวของโลหะท่ีมีลกัษณะมนัวาวท่ีขา้พเจา้ปล่อยให้เห็นพื้นผิว
ดั้งเดิม 
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บทที่  4 

 
การวเิคราะห์และการพฒันาผลงาน 

 

การพฒันาการสร้างสรรค์และการพฒันาผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที ่1 (ปีการศึกษา 2558 /ภาคต้น) 

ผลงานในระยะน้ีตั้งตน้จากหลอดไฟเป็นหลกั พยายามหารูปร่างและรูปทรงเรขาคณิตมาจดั
องค์ประกอบร่วมกบัหลอดไฟ วสัดุหลกัของผลงานในช่วงน้ีจะเป็นเหล็กเส้น ผลงานระยะน้ี
พยายามแสดงใหเ้ห็นถึงความงามของรูปร่าง รูปทรงโดยใชแ้สงไฟเป็นตวัท่ีเนน้ให้เห็นถึงความงาม
นั้น อีกทั้งยงัช่วยดึงความสนใจและสามารถสร้างระยะห่างระหวา่งผูช้มกบัผลงาน 

 

 

ภาพที ่4.1 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1
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ภาพที ่4.2 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 

 

 

ภาพที ่4.3 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 
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ภาพที ่4.4 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 

 

 

ภาพที ่4.5 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 
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ภาพที ่4.6 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 

 

 

ภาพที ่4.7 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 
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ภาพที ่4.8 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 

 

 

ภาพที ่4.9 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 
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ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที ่2 (ปีการศึกษา 2558 /ภาคปลาย) 

ผลงานในระยะน้ีในช่วงตน้ยงัเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความงามของรูปร่างรูปทรงเป็นหลกั
และมีการเล่นสีของแสงเพิ่มเติมเพื่อเร้าอารมณ์ความรู้สึก ต่อจากนั้นขา้พเจา้เร่ิมสนใจในศิลปะท่ี
เนน้ประโยชน์ใชส้อยจึงเร่ิมท างานโดยมีรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ประเภทโต๊ะและเกา้อ้ีเป็นรูปแบบ
หลักของผลงาน ท่ีมีทั้ งการน าวสัดุเหลือใช้มาปรับแต่งดัดแปลงในผลงานชุดท่ีสองและการ
ประกอบสร้างวตัถุข้ึนมาใหม่ในผลงานชุดท่ีสาม จนมาถึงผลงานชุดท่ีส่ีท่ีค  านึงถึงประโยชน์ใชส้อย
นอ้ยลง เนน้ความเป็นเป็นศิลปวตัถุเพิ่มข้ึน เป็นจุดเร่ิมตน้ของการน าวสัดุเหลือใช้ท่ีถูกทิ้งขวา้งมาใช้
เป็นองคป์ระกอบหลกัในผลงานท่ีต่อเน่ืองมาจนถึงผลงานชุดศิลปนิพนธ์ 

 

 

ภาพที ่4.10 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 
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ภาพที ่4.11 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 

 

 

ภาพที ่4.12 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 
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ภาพที ่4.13 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 

 

 

ภาพที ่4.14 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 
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ภาพที ่4.15 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 

 

 

ภาพที ่4.16 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 
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การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ (Art Thesis) 

 ต่อเน่ืองจากผลงานในระยะก่อนหน้าน้ีวสัดุเหลือใช้หรือท่ีขา้พเจา้นิยามวา่ ‘วตัถุท่ีถูกทิ้ง
ขวา้ง’ ไดเ้ขา้มาเป็นองคป์ระกอบหลกัของผลงานทั้งในดา้นแนวความคิดและรูปแบบของผลงานท า
ให้ในระยะแรกของการสร้างสรรค์ข้าพเจา้ยึดติดในตวัวตัถุมากเกินจนไม่ได้มองภาพรวมของ
ผลงานท่ีขา้พเจา้ตอ้งการน าเสนอในรูปแบบของศิลปะจดัวาง (Installation Art) ในระยะหลงัจึงให้
ความส าคญักบัจุดน้ีมากข้ึน เพราะการจดัการกบัพื้นท่ีก็เป็นหน่ึงในองคป์ระกอบส าคญัของผลงาน
ขา้พเจ้าเช่นเดียว โดยส่วนตวัคิดว่าผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์น้ีแสดงออกถึงแนวความคิดและ
ทศันคติของขา้พเจา้ท่ีมีต่อศิลปะไดดี้ท่ีสุด 

 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงที่ 1 

 

ภาพที ่4.17 ผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงท่ี 1 
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ผลงานช่วงแรกน้ีเป็นเสมือนการทดลองหาความเป็นไปได้ทางดา้นรูปแบบและเทคนิค 
เป็นจุดเร่ิมต้นของแบบแผนการสร้างสรรค์ผลงานของขา้พเจา้ ทั้งรูปแบบผลงานท่ีน าเสนอใน
รูปแบบของศิลปะจดัวางท่ีให้ความส าคญักับพื้นท่ีมากข้ึนกว่าผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์และ
เทคนิคการปรับเปล่ียนผิวหนา้ของวตัถุเพื่อคลุมโทนภาพรวมของตวัวตัถุท่ีน าเสนอให้เขา้กบัพื้นท่ี
ไดอ้ยา่งกลมกลืน ในดา้นเน้ือหาไม่ขอกล่าวถึงเน่ืองจากอธิบายไวแ้ลว้ในบทก่อนหนา้น้ี 

 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงที ่2 

 

ภาพที ่4.18 ผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงท่ี 2 
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ภาพที ่4.19 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงท่ี 2 

 

 

ภาพที ่4.20 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงท่ี 2 

 

ต่างจากผลงานในช่วงก่อนหนา้น้ี ผลงานช่วงท่ีสองน้ีขา้พเจา้เร่ิมมีการวางแผนในส่วนของ
การเลือกสรรวตัถุมาใช้ในผลงานมากข้ึน กล่าวคือวตัถุส่วนใหญ่ท่ีเลือกมาใช้ในผลงานคร้ังน้ีลว้น
แลว้แต่เป็นส่ิงของท่ีเคยไดรั้บการใชง้านในพื้นท่ีท่ีอยูเ่หนือศีรษะของมนุษยท์ั้งส้ิน (ยกเวน้ขาตั้งวาด
รูป)  โดยคาดหวงัว่าการน าวตัถุเหล่าน้ีมาจดัวางในพื้นท่ีท่ีแตกต่างจากพื้นท่ีใช้สอยเดิมจะช่วย
กระตุน้ใหผู้ช้มไดตี้ความผลงานจากความตรงกนัขา้มกนัของบริบทแวดลอ้มของวตัถุเหล่าน้ี 
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การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงที่ 3 

 

ภาพที ่4.21 ผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงท่ี 3 

 

 

ภาพที ่4.22 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงท่ี 3 
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ภาพที ่4.23 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงท่ี 3 

 

 

ภาพที ่4.24 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงท่ี 3 

 

ผลงานในช่วงน้ีน้ีเร่ิมมีการน าหลอดไฟนีออนแบบวอร์มไวท์ (Warm White) เขา้มาเป็น
องค์ประกอบหน่ึงของผลงานเน่ืองจากตอ้งการลดความน่าเบ่ือในดา้นรูปแบบของผลงานท่ีแต่เดิม
ใชแ้ต่หลอดแบบเดยไ์ลท ์(Day Light) ส่วนหน่ึงขา้พเจา้ตอ้งการดึงเอาบรรยากาศแวดลอ้มเดิมของ
พื้นท่ีท่ีวตัถุเคยอาศยัอยูม่าผสานเขา้กบับรรยากาศของพื้นท่ีใหม่น้ี 
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การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงที ่4 

 

ภาพที ่4.25 ผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงท่ี 4 

 

 

ภาพที ่4.26 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงท่ี 4 
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ภาพที ่4.27 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงท่ี 4 

 

 

 

 

ภาพที ่4.28 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงท่ี 4 
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ภาพที ่4.29 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงท่ี 4 

 

 

ภาพที ่4.30 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงท่ี 4 

หลงัจากท่ีช่วงก่อนหนา้น้ีขา้พเจา้จะเลือกวตัถุท่ีมีความเช่ือมโยงกนัทางดา้นพื้นท่ีท่ีตวัวตัถุ
เคยอยูอ่าศยัมาสร้างผลงาน ท าให้ขา้พเจา้รู้สึกถึงการตีกรอบทางความคิดมากเกินไป ผลงานในช่วง
น้ีขา้พเจา้จึงท าลายขอ้จ ากดัในการเลือกวตัถุลงโดยการเลือกวตัถุท่ีไม่มีความเช่ือมโยงใดๆต่อกนัเลย
มาประกอบสร้างและจดัวางแบบไม่มีขอ้จ ากดัใดๆพร้อมทั้งมีการน าไฟกระพริบท่ีใชใ้นการประดบั
ตกแต่งในเทศกาลร่ืนเริงต่างๆและวตัถุท่ีเคล่ือนไหวไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของผลงานท าให้ผลงานช่วงน้ี
มีความหลากหลายทางดา้นรูปแบบแต่ขาดความเป็นเอกภาพในภาพรวม 
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การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงที ่5 

 

ภาพที ่4.31 ผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงท่ี 5 
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ภาพที ่4.32 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงท่ี 5 

 

 

 

ภาพที ่4.33 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงท่ี 5 
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ภาพที ่4.34 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงท่ี 5 

 

 

ภาพที ่4.35 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงท่ี 5 

  

ผลงานในช่วงน้ีขา้พเจา้ไดใ้ห้ความใส่ใจกบัภาพรวมของผลงานมากข้ึนท าให้เอกภาพของ
ผลงานมีมากข้ึนกว่าผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงท่ี 4 ภาพรวมของผลงานจะกลบัมาเหมือนกบัผลงาน
ในช่วงท่ีหน่ึงถึงสามคือภาพรวมจะน่ิงเรียบไร้ความเคล่ือนไหว แต่ยงัเลือกสรรวตัถุท่ีไม่มี
ความสัมพนัธ์ใดๆต่อกนัมาใชส้ร้างผลงานเหมือนกบัช่วงท่ีผา่นมา 
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การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงที ่6 

 

 

ภาพที ่4.36 ผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงท่ี 6 

 

 

 

ภาพที ่4.37 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงท่ี 6 
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ภาพที ่4.38 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงท่ี 6 

 

 

 

 

ภาพที ่4.39 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงท่ี 6 
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ภาพที ่4.40 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงท่ี 6 

 

 

ภาพที ่4.41 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงท่ี 6 

 

 ผลงานในช่วงน้ีไดมี้การทดลองทางดา้นรูปแบบดว้ยการทดลองจดัองคป์ระกอบท่ีเนน้การ
มองภาพรวมในลกัษณะของผลงานสองมิติและเป็นคร้ังแรกท่ีน าวตัถุท่ีเลือกสรรมาจดัวางในพื้นท่ี
จริงแบบไร้การวางแผน โดยส่วนตวัคิดว่าผลงานในช่วงน้ีมีภาพรวมท่ีดีท่ีสุดเน่ืองจากวตัถุท่ี
เลือกสรรมาประกอบสร้างมีลกัษณะท่ีมีรายละเอียดชวนมองต่างจากผลงานในช่วงอ่ืนและมีการจดั
องคป์ระกอบท่ีแตกต่างจากผลงานในช่วงก่อนๆดว้ย 
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การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงที ่7 

 

ภาพที ่4.42 ผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงท่ี 7 

 

 สืบเน่ืองจากผลงานในช่วงก่อนหนา้ การจดัองคป์ระกอบภาพรวมของผลงานยงัคงมีการจดั
วางและการประกอบสร้างในพื้นท่ีจริงแบบไร้การวางแผน แต่กลบัมาจดัวางภาพรวมในลกัษณะ
ของผลงานสามมิติอีกคร้ัง และไดน้ าวตัถุท่ีมีการเคล่ือนไหวมาเป็นหน่ึงในองคป์ระกอบของผลงาน
ดว้ย ผลงานช้ินน้ีจึงเหมือนการรวบรวมรูปแบบของผลงานในหลายๆช่วงเขา้ไวด้ว้ยกนั 
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การวเิคราะห์ผลงาน 

เนือ้หา  

ในช่วงแรกของผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ภาคต้น จะเป็นผลงานท่ียงัไม่มีเน้ือหา เน้น
แสดงออกถึงความงามของรูปร่าง รูปทรงเพียงอยา่งเดียว มาถึงช่วงตน้ของผลงานในภาคปลายเร่ิมมี
ประเด็นแอบแฝงในเร่ืองคุณค่าของวตัถุ ระหว่างคุณค่าของศิลปวตัถุกับคุณค่าของของท่ีมี
ประโยชน์ใช้สอย เช่นขา้วของเคร่ืองใช้ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ จนช่วงสุดท้ายของภาคปลายเร่ิมลด
ความส าคญัในเร่ืองของประโยชน์ใช้สอยลง มุ่งประเด็นไปท่ีการพิจารณาคุณค่าของวตัถุในพื้นท่ี
ทางศิลปะ จนมาถึงผลงานชุดศิลปนิพนธ์ท่ีมีการเพิ่มการกระตุน้ให้ผูช้มเกิดค าถามและเห็นถึงความ
เป็นไปไดท่ี้วตัถุๆหน่ึงสามารถสร้างคุณค่าและความหมายใหม่ผา่นการเปิดโอกาสให้ผูช้มตีความ
ผลงานไดอ้ยา่งมีอิสระไม่ปิดกั้นและไม่ยดัเยยีด 

รูปแบบทางศิลปะ  

ช่วงแรกของผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ภาคตน้ ทศันธาตุหลกัของผลงานจะเน้นไปท่ีเส้นท่ี
ประกอบกนัเป็นรูปร่างโดยมีแสงของไฟเป็นตวัช่วยคดัรูปร่าง รูปทรง ทั้งยงัเป็นตวัดึงดูดสายตา  
จนมาถึงช่วงภาคปลายผลงานเร่ิมเข้าสู่ความเป็นสามมิติ ผลงานชุดแรกเร่ิมใช้แสงท่ีมีสีเพื่อเร้า
อารมณ์ความรู้สึกเขา้มาเสริมในการขบัเน้นรูปทรงของผลงาน ผลงานหลงัจากนั้นเร่ิมใช้รูปร่าง
รูปทรงของเฟอร์นิเจอร์จ าพวกโต๊ะ เก้าอ้ี โดยท่ีแสงยงัเป็นตวัดึงดูดสายตาเพื่อให้ผูช้มมองมาท่ี
ผลงานเหมือนเดิม จนมาถึงผลงานช่วงศิลปนิพนธ์ท่ีเร่ิมมีการคุมโทนสีของตวัผลงานให้เป็นสีขาว 
กบัสีเงินท่ีสะทอ้นแสงเพียงเล็กนอ้ย ส่วนแสงไฟก็ยงัเป็นตวัดึงดูดสายตาดัง่เดิม และในระยะหลงั
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ความส าคญักบัความเป็นภาพรวมในรูปแบบของศิลปะจดัวาง (Installation Art) มาก
ข้ึน 

เทคนิค 

 เหตุผลของการปรับเปล่ียนผิวหน้าของวตัถุให้เป็นสีขาวด้านในผลงานชุดศิลปนิพนธ์
(ยกเวน้วตัถุจ าพวกโลหะท่ีมีลกัษณะค่อนขา้งมนัวาวหรือสะทอ้นแสง) เน่ืองจากส่วนตวัคิดวา่สีขาว
เปรียบได้กบัความบริสุทธ์ิ ส่ิงท่ียงัไม่ได้รับค านิยาม เน่ืองจากตอ้งการให้วตัถุมีความคลุมเครือ
ระหว่างความเป็นวตัถุสามญักบัศิลปวตัถุท่ีเปิดกวา้งให้ผูช้มสามารถนิยามผลงานได้อย่างเต็มท่ี
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บทที ่5 

 

บทสรุป 

 

สรุปผลการสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะ 

ก่อนอ่ืนขา้พเจา้ขอกล่าวดว้ยความสัตยจ์ริงว่าในช่วงเวลาของการสร้างสรรค์ผลงานก่อน
ศิลปนิพนธ์ระยะแรกขา้พเจา้ค่อนขา้งมีทศันคติในทางลบเก่ียวกบัการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะอนัมี
ผลกระทบมาจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวัขา้พเจา้ทั้งจากสังคมใกลต้วัรวมไปถึงสังคมในวงกวา้ง ท าให้
ขา้พเจา้เกิดค าถามและสงสัยในคุณค่าและความหมายของส่ิงท่ีขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรค์อยู่เสมอมา 
บางคร้ังส่ิงเหล่านั้นก็เหมือนจะมีคุณค่าและความหมายต่อบุคคลหน่ึงแต่ในบางคร้ังกลบัตรงกนัขา้ม
ส่งผลใหข้า้พเจา้ไม่มัน่ใจ ไม่เห็นคุณค่าและประโยชน์ในการแสดงออกถึงความคิดและทศันคติของ
ตนท่ีมีต่อเร่ืองต่าง ๆ ในสังคมผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผลงานในช่วงนั้นจึงเป็นเพียงการ
น าเสนอแต่เพียงความงามและสุนทรียะของทศันธาตุแบบฉาบฉวย ผ่านรูปร่าง รูปทรงท่ีเรียบง่าย
ปราศจากการเห็นคุณค่าและการให้ความส าคญัต่อส่ิงท่ีตนไดส้ร้างสรรค์ข้ึน หลงัจากสร้างสรรค์
ผลงานในลกัษณะดงักล่าวมาไดร้ะยะหน่ึง ขา้พเจา้เร่ิมกลบัมาพิจารณาถึงส่ิงเหล่าน้ีอีกคร้ังจึงได้
สร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณสมบติัเสริมในด้านประโยชน์ใช้สอย ตั้ งแต่การผนวกผลงานเข้ากับ
ส่วนประกอบของเกา้อ้ี รวมถึงการน าเอารูปแบบและคุณสมบติัของโต๊ะและเกา้อ้ีมาประกอบสร้าง
เป็นผลงาน จากการสร้างสรรคผ์ลงานในระยะน้ีท าให้ขา้พเจา้ตระหนกัไดว้า่ ต่อให้วตัถุหรือส่ิงของ
ใด ๆ ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมีพร้อมซ่ึงประโยชน์ใช้สอยแค่ไหนแต่ปราศจากการให้คุณค่าหรือการให้
ความส าคญัมนัย่อมไม่ต่างจากขยะหรือวตัถุส่ิงของท่ีทุกคนทิ้งขวา้ง และท าให้ขา้พเจา้คิดได้ว่า
แทจ้ริงแลว้ส่ิงส าคญัในการสร้างสรรคท่ี์ขา้พเจา้มองขา้มมาตลอดคือ การเห็นคุณค่าและความส าคญั
ในส่ิงท่ีตนไดส้ร้างสรรคด์ว้ยตนเองก่อนนัน่เอง การคาดหวงัให้บุคคลอ่ืนเห็นส่ิงเหล่านั้นในผลงาน
โดยปราศจากการเห็นคุณค่าและความส าคญัในส่ิงท่ีตนท าย่อมไม่มีความหมายและไม่เกิดผล
ประโยชน์ใด ๆ จุดน้ีเองท าให้ขา้พเจา้ได้กลบัมาทบทวนถึงวตัถุประสงค์และความส าคญัในการ
สร้างสรรคผ์ลงานรวมถึงทศันคติท่ีมีต่อการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้อีกคร้ัง 
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การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้จึงเป็นเหมือนการส่งเสริมให้ตนเองและผูอ่ื้นได้
กลบัมาพิจารณาคุณค่าและความส าคญัของทุกสรรพส่ิงท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างสรรค์ข้ึนโดยการน าวตัถุ
ส่ิงของท่ีไดรั้บการทิ้งขวา้ง ละเลยมาสร้างสรรคเ์ป็นผลงาน เพื่อเปิดโอกาสให้วตัถุส่ิงของเหล่านั้น
ไดรั้บการพิจารณาและหาความเป็นไปไดใ้นการประกอบสร้างคุณค่าและความหมายใหม่อีกคร้ัง
ผา่นการตั้งค  าถามและการตีความความหมายไดอ้ยา่งมีอิสระและไม่ปิดกั้น 

สุดท้ายน้ีข้าพเจา้หวงัว่าโครงการศิลปนิพนธ์น้ีจะช่วยกระตุ้นให้ผูช้มได้ตั้ งค  าถามและ
กลบัมาพิจารณาคุณค่าและความหมายของส่ิงท่ีตนเองและผูอ่ื้นท าเพื่อเป็นการพฒันาตนเองและ
สังคมใหก้า้วหนา้ยิง่ ๆ ข้ึนไป 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

ช่ือผลงาน         เทคนิค            ขนาด 

‚Rest in Light‛         ส่ือผสม   แปรผนัตามพื้นท่ี 

‚High me down‛        ส่ือผสม   แปรผนัตามพื้นท่ี 

‚Cafeteria’s Plan‛        ส่ือผสม   แปรผนัตามพื้นท่ี 

‚My body is ready‛        ส่ือผสม   แปรผนัตามพื้นท่ี 

‚First Impressions of Earth‛       ส่ือผสม   แปรผนัตามพื้นท่ี 

‚My Girls‛         ส่ือผสม   แปรผนัตามพื้นท่ี 

‚Stop Making Sense‛        ส่ือผสม   แปรผนัตามพื้นท่ี 
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ประวตัิผู้สร้างสรรค์ 

ช่ือ-นามสกุล แมนรัตน์ สุนทรปฏิคม 
วนัเดือนปีเกดิ 4 มิถุนายน 2534 
ทีอ่ยู่  75/25 หมู่ 6 ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 
โทรศัพท์ 0861315767 
 
ประวตัิการศึกษา  
2539  -โรงเรียนบูรณะศึกษา 
2550  -โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม 
2555   -คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 
ประวตัิการแสดงผลงาน 
2557  -ฮอฟ อาร์ต เฟสต,์ ฮอฟ อาร์ต สเปซ ท่ี ดบับลิว ดริสทริค, กรุงเทพฯ 
 


