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บทคัดย่ อ
ข้าพเจ้านําเสนอผลงานออกมาในรู ปแบบสื่ อผสม โดยสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้เป็ นหลัก
แนวคิดนี้ เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ในชีวิตประจําวันที่ได้พบเจอสิ่ งของเหลือใช้ที่
มีอยูอ่ ย่างหลากหลาย ผนวกกับความสนใจในวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา โดยเฉพาะการเคลื่อนไหว
ของสิ่ งมีชีวิต ทําให้ขา้ พเจ้าเกิดแนวความคิดในการสร้างสรรค์วิธีการนําสิ่ งของเหลือใช้เหล่านั้น
กลับมามี ชี วิ ตใหม่ อีก ครั้ งให้เ กิ ด ประโยชน์ อย่างสร้ า งสรรค์ โดยศึ ก ษาจากหลัก การของกลไก
พื้นฐานในเชิงวิศวกรรมเพื่อดัดแปลงเลียนแบบการเคลื่อนไหวของสิ่ งมีชีวิตและนํามาประกอบกับ
สิ่ งของเหลื อใช้ เพื่ อให้เกิ ด เป็ นสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ สามารถเคลื่ อนที่ แ ละบัง คับการ
เคลื่อนไหวได้ดว้ ยการเคลื่อนไหวของร่ างกายผ่านการสร้างสรรค์ที่มีกระบวนการทางความคิดที่
ละเอียดอ่อนในขั้นตอนของการออกแบบ การค้นหาความเชื่อมโยงในเชิงของความหมายจากความ
หลากหลายของวัสดุเหลือใช้และการใช้กระบวนการทางความคิดในเชิงตรรกะเพื่อทดลองหาความ
เป็ นไปได้ในการประกอบวัสดุเหลือใช้เข้าด้วยกัน ทําให้เกิดเป็ นผลงานศิลปะที่แสดงให้เห็นถึง
ความงาม ความละเอียดอ่อนและมีประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานจริ ง…………………………………
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Abstract
I present my works in the term of mixed media art and created primarily from wasted
materials. This concept is inspired by the experience of my daily life that has found many of the
abundant objects in many forms . With interests in biological sciences. Especially the movement
of life. It made me had an idea that I want to create a new way to reuse the wasted by using it in
the term of creative materials. I had learned from the principles of basic mechanics to imitation of
the movement. I bring them back to composition to create an invention efficiently that can move
and control movement with the body’s movement. Through creativity, with a delicate thought
process at design. Finding the connection in the term of meaning from a diversity of wasted
materials and use logical thinking processes to test the possibility of combining wasted materials
together. Finally, It is an artwork that shows the delicate, beauty and effective in use.

จ

กิตติกรรมประกาศ
ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่ านที่ เป็ นผูป้ ระสิ ทธิ์ ประสาทวิชาความรู ้ ในหลากหลาย
ศาสตร์ ห ลากหลายแขนง ประสบการณ์ ต่ า งๆที่ ข า้ พเจ้า ได้พ บเจอเป็ นดั่ง จุ ด เริ่ มต้น ของการจุ ด
ประกายต่อยอดความคิดทั้งหลายให้เกิ ดขึ้น เป็ นการเปิ ดโอกาสและคําแนะนําในการสร้างสรรค์
ผลงาน ขอบคุณอาจารย์นพไชย อังควัฒนะพงษ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาและคณาจารย์ทุกท่ าน ผูค้ อย
สนับสนุนทั้งคําปรึ กษาและเวลา ดูแลเอาใจใส่ ให้ความรู ้ ขัดเกลาแนวความคิด ให้คาํ แนะนําอันเป็ น
ส่ วนสําคัญยิง่ จนผลงานศิลปนิพนธ์น้ ีสาํ เร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
สุ ด ท้า ยนี้ ขอกราบขอบคุ ณ บิ ด า มารดา บุ ค คลสํ า คัญ ที่ สุ ด ในชี วิ ต เป็ นผู ้ใ ห้ ค วามรู ้
แรงบันดาลใจ กําลังใจรวมถึงทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานแก่ขา้ พเจ้าตลอดมา

ฉ

คํานํา
เอกสารฉบับนี้ เป็ นเอกสารประกอบการทําศิลปนิ พนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอก
สื่ อผสม ปี การศึกษา 2560 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี
วัตถุ ประสงค์ใ นการเขี ย นเพื่ ออธิ บายถึ งขั้น ตอนและกระบวนการในการศึ กษาค้น คว้า การคิ ด
วิเคราะห์ ตีความและสร้างสรรค์ผลงานชุดศิลปนิ พนธ์ที่ดาํ เนิ นมาอย่างต่อเนื่ องเป็ นระบบภายใต้
หัวข้อเรื่ อง “ศิลปะรู ปแบบผสม คุณค่าใหม่ของวัสดุเหลือใช้” (Hybrid art form : A new value of
wasted materials) ที่นาํ เสนอให้เห็นถึงมุมมองใหม่ ในการใช้วสั ดุที่มีที่มาจากสิ่ งของเหลือใช้ ใน
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีความเคลื่อนไหว การเชื่อมโยงระหว่างตรรกะและความรู ้สึกที่แฝง
อยูภ่ ายใต้ความบกพร่ องและความไม่สมบูรณ์ของวัตถุ โดยใช้สื่อผสมเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
แนวความคิดของข้าพเจ้าออกไปสู่ ผชู ้ ม
ข้า พเจ้า หวัง เป็ นอย่ า งยิ่ ง ว่ า ศิ ล ปนิ พ นธ์ ชุ ด นี้ จะสามารถสร้ า งประโยชน์ ทั้ง ในด้า น
สุ นทรี ยภาพ การนําเสนอกระบวนการ คุ ณค่าทางด้านเนื้ อหา ความคิด เป็ นแรงบันดาลใจหรื อ
ต้นแบบในการศึกษาให้กบั ผูอ้ ่านต่อไป
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของการสร้ างสรรค์
“ I always find beauty in things that are odd and imperfect, They are much more
interesting.” ข้อความที่กล่าวถึงนี้ อา้ งอิงจากคําพูดหนึ่ งของมาร์ ก เจคอป นักออกแบบแฟชัน่ ชาว
อเมริ กนั 1 เป็ นประโยคที่สามารถอธิ บายได้ถึงความรู ้สึกของข้าพเจ้า ความสนใจที่เกิ ดจากการ
พิจารณาสิ่ งของ เหลื อใช้รอบๆตัวที่ถูกมองข้ามคุณประโยชน์ ความงามและความน่ าสนใจจาก
ร่ องรอยและความไม่สมบูรณ์ที่สิ่งเหล่านั้นมีอยู่ เมื่อสังเกตภายในบริ เวณบ้าน รอบๆบ้าน ถังขยะ
สถานที่คดั แยกขยะ และอื่นๆอีกมากมาย ความงามที่เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่สมบูรณ์และความ
หลากหลายนั้นมีความน่ าสนใจในความเป็ นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป เป็ นความงามที่ตอ้ งอาศัย
กาลเวลา ตัวอย่างเช่ น ฝุ่ น รอยสนิ ม การผุกร่ อน ความแตกหัก เป็ นต้น ซึ่ งร่ องรอยความเสี ยหาย
เหล่านั้นยังสามารถสื่ อให้เห็ นถึงเรื่ องราวความสัมพันธ์บางอย่างที่เคยเกิ ดขึ้นในอดี ต อีกทั้งเมื่อ
พิจารณาให้เห็นถึงคุณค่าของความเป็ นวัสดุในแต่ละชนิ ดที่ปะปนกันอยูก่ ็จะพบว่าสิ่ งของเหลือใช้
เหล่ า นั้ นยัง มี คุ ณ สมบัติ ใ นเรื่ องของความแข็ ง แรง ความยื ด หยุ่ น ความคงทน ยัง คงไว้ซ่ ึ ง
ความสามารถหรื อประสิ ทธิ ภาพบางอย่าง ประกอบกับความสนใจของข้าพเจ้าในองค์ความรู ้เชิ ง
วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่ องการเคลื่อนไหวของสิ่ งมีชีวิตในสาขาชีววิทยา ทําให้ขา้ พเจ้าเล็งเห็นถึง
ความเป็ นไปได้ในการนําองค์ความรู ้ในเชิงวิทยาศาสตร์ มาผนวกเข้ากับองค์ความรู ้ในเชิงศิลปะ จึง
เกิ ดเป็ นแรงบันดาลใจให้กับแนวความคิดการสร้ างสรรค์ให้เกิ ดหนทางรู ปแบบใหม่ ในการนํา
สิ่ งของเหลือใช้กลับมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์
ซึ่ ง ในการสร้ า งสรรค์น้ ัน จํา เป็ นต้อ งอาศัย ทั้ง ความปราณี ต และความละเอี ย ดอ่ อ นใน
กระบวนการทางความคิด การจินตนาการถึงความเชื่อมโยงสิ่ งของหรื อวัสดุต่างๆ เพื่อการออกแบบ
และสร้างสรรค์ผลงาน ส่ วนในเรื่ องของกระบวนการเชิ งปฏิบตั ิน้ นั จําเป็ นต้องอาศัยองค์ความรู ้ใน
เชิงช่าง ความสามารถในการประดิษฐ์ การประกอบและการแก้ปัญหาที่เกิดจากวัสดุที่แตกต่างกัน
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ต้องอาศัยความแข็งแรง ความอดทนของร่ างกายในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพใน
การใช้งาน เพื่อให้เกิดผลงานที่มีความงามและคุณค่าในรู ปแบบของผลงานศิลปะ
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการสร้ างสรรค์
เพื่อนําเสนอให้เห็นถึงแนวความคิดและแนวทางในการสร้างสรรค์คุณค่าและประโยชน์
จากสิ่ งของเหลือใช้ในรู ปแบบใหม่ จากการใช้องค์ความรู ้ในเชิงวิศวกรรมพื้นฐานมาผนวกเข้ากับ
ความงามทางด้านศิลปะโดยอ้างอิงหลักการของชีววิทยาในการสร้างสรรค์ผลงาน
เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการทํางานของระบบทางความคิดที่รอบคอบ ละเอียดอ่อน
และการแสดงให้เห็นถึงความรู ้ความสามารถในเชิ งช่างโดยอ้างอิงหลักการทํางานของกลไกจาก
สิ่ งของเครื่ องใช้ประเภทต่างๆในชีวิตประจําวันในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพจาก
สิ่ งของเหลือใช้
เพื่อพัฒนารู ปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีแนวความคิดในเรื่ องของความงามที่
แตกต่างไปจากขนบธรรมเนี ยมโดยทัว่ ไปอย่างงานจิตรกรรม ภาพพิมพ์หรื อประติมากรรมเป็ นการ
สร้างสรรค์ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ผลงานเกิดประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานและสามารถเคลื่อนไหวได้
จริ ง
แนวคิดในการสร้ างสรรค์
ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรู ปแบบสื่ อผสม จากแนวความคิดของการนําคุณสมบัติ
เฉพาะตัวของสิ่ งของเหลือใช้ต่างๆที่หลงเหลืออยูม่ าสร้างสรรค์ร่วมกัน โดยอาศัยหลักการของกลไก
พื้นฐานทางการเคลื่อนไหวในเชิงของวิศวกรรมมาผนวกเข้ากับความงามทางด้านศิลปะโดยอ้างอิง
หลักการของชีววิทยามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อประยุกต์ใช้กบั หลักการออกแบบและประกอบ
สร้างสิ่ งของเหลือใช้ โดยใช้แนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะเป็ นหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือก การใช้ความรู ้สึกรวมถึงจินตนาการในการต่อยอดสร้างสรรค์ ประกอบกับการแสดงออก
ทางฝี มือในเชิ งช่ าง ทําให้ผลงานนั้นมีความละเอียดอ่อน ความรู ้สึก และจินตนาการ ผสานความ
แข็งแรง ความอดทน ความพยายามในการสร้ างสรรค์เพื่อแสดงให้เห็ นถึงประโยชน์ คุณค่าและ
ความงาม ทั้งในรู ปแบบของสิ่ งประดิษฐ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานได้จริ งและผลงานที่มีความ
งามในรู ปแบบของศิลปะ
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ขอบเขตในการสร้ างสรรค์
เพื่อความชัดเจนและเป็ นไปตามเป้ าหมายของการสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าจึงกําหนดขอบเขต
ของการสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมด 3 ด้าน ดังนี้
ขอบเขตทางความคิดและเนื้อหา ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานจากแนวความคิดในการนํา
สิ่ งของเหลือใช้มาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในรู ปแบบของสิ่ งประดิษฐ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการ
เคลื่ อ นไหวและการใช้ ง านจริ งและการนํา เสนอความงามในความหลากหลายที่ เ กิ ด จาก
ลักษณะเฉพาะของสิ่ งของเหลือใช้ ผ่านกระบวนการการสร้างสรรค์ ด้วยหลักการของกลไกพื้นฐาน
ทางการเคลื่ อ นไหวในเชิ ง ของวิ ศ วกรรม มาผนวกเข้า กับ ความงามทางด้า นศิ ล ปะโดยอ้า งอิ ง
หลักการของชีววิทยา
ขอบเขตทางรู ป แบบ ศิ ลปะสื่ อ ผสมและใช้วิ ธีก ารสร้ างฟอร์ ม ใหม่ ใ ห้เ กิ ด ขึ้ น จากการ
ประกอบสร้างของสิ่ งของเหลือใช้ร่วมกับกลไก ผลสําเร็ จนั้นเป็ นผลงานที่มี ความงามในรู ปแบบ
ของศิลปะและมีประสิ ทธิภาพในการใช้งานได้จริ ง
ขอบเขตทางเทคนิควิธีการ เป็ นการสร้างสรรค์ผลงานจากสิ่ งของเหลือใช้เป็ นหลักโดย
การนํา มาผ่า นกระบวนการในการแยกชิ้ น ส่ ว นประกอบเพื่ อ ให้ก ลายมาเป็ นวัส ดุ เ พื่ อ การ
สร้างสรรค์ ประกอบเข้าด้วยกันจนเกิดเป็ นรู ปทรงใหม่โดยอาศัยหลักการและองค์ความรู ้ของ
กลไกพื้นฐานทางการเคลื่อนไหวในเชิงของวิศวกรรมผนวกเข้ากับ ความงามทางด้า นศิ ล ปะ
โดยอ้างอิงหลักการของชีววิทยา
วิธีการศึกษา
1. ลงพื้นที่ จริ งเพื่อเก็บข้อมูล หาสิ่ งของวัตถุ วัสดุ ต่างๆโดยคัดเลื อกจากการวิเคราะห์ จาก
หลักการของการทํางานของกลไกจากสิ่ งของเครื่ องใช้ประเภทต่างๆและในหลักเกณฑ์จาก
องค์ความรู ้ในเรื่ องของทัศนธาตุ ได้แก่ จุด เส้น สี นํ้าหนัก รู ปร่ าง รู ปทรง และพื้นผิว
2. นําสิ่ งของเหลือใช้เหล่านั้นมาผ่านกระบวนการในการแยกชิ้นส่ วนประกอบ กลายมาเป็ น
วัสดุเพื่อการสร้างสรรค์ ออกแบบ ทดลอง และหาความเป็ นไปได้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
3. ลงมือสร้างสรรค์ผลงานด้วยกระบวนการจัดการทางทัศนศิลป์
4. ตรวจสอบ ปรับปรุ งแก้ไขและติดตั้งผลงานทัศนศิลป์ สื่ อผสม
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แหล่งข้ อมูล
1. เอกสาร บทความ หนังสื อ สื่ ออินเตอร์ เน็ตที่เกี่ยวข้องทั้งด้านข้อมูลสนับสนุ นในเรื่ องของ
แนวคิดและในเชิงของเทคนิค วิธีการ
2. ข้อ มู ล ที่ ม าจากประสบการณ์ ก ารดํา เนิ น ชี วิ ต การสัง เกต การวิ เ คราะห์ แ ละสัง เคราะห์
เหตุการณ์ อุปกรณ์หรื อสิ่ งของที่พบเจออยูใ่ นชีวิตประจําวัน
3. ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการค้น คว้า วิ เ คราะห์ ผ ลงานสร้ า งสรรค์ป ระเภทต่ า งๆ เช่ น จิ ต รกรรม
ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สารคดี เป็ นต้น
อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการสร้ างสรรค์
1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น อุปกรณ์วาดเขียน กระดาษ กล้องถ่ายรู ป
2. อุปกรณ์ ในการสร้ างสรรค์ผลงานสื่ อผสม ได้แก่ อุปกรณ์ สําหรั บการตัด การเชื่ อมติ ด
ประกอบตามแต่ละชนิดต่างๆของวัสดุ

บทที่ 2
ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสร้ างสรรค์
ผลงานทางทัศนศิลป์ คือผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ข้ ึนเพื่อแสดงออกทางสุ นทรี ยะ ตามทัศนะ
ของศิ ล ปิ นต่ อ สรรพสิ่ ง ต่ า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น บนโลก ทุ ก กระบวนการสร้ า งสรรค์ใ นผลงานล้ว นแฝง
ความคิด ความรู ้สึกของตัวศิลปิ น เริ่ มตั้งแต่กระบวนการพิจารณาสิ่ งต่างๆที่อยูร่ อบตัวอย่างละเอียด
จนสามารถวิ เ คราะห์ แ ละปรั บ ความรู ้ ที่ ไ ด้ม าใช้ใ นการสร้ า งสรรค์ผ ลงานจนเป็ นผลสํ า เร็ จ
ความสําคัญของงานทัศนศิลป์ จึงไม่ได้อยูใ่ นตัวผลงานสําเร็ จเพียงอย่างเดียว แต่อยูท่ ี่กระบวนการที่
ก่อให้เกิดจนเป็ นผลงาน ทัศนศิลป์ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิ พนธ์โครงการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้
รวบรวมข้อมูลต่างๆ จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์แรงผลักดันภายใน ซึ่ งเป็ นที่มาของแนวคิด
กระบวนการในการออกแบบรู ปแบบของผลงาน การวิเคราะห์รูปแบบของผลงานในเชิงกายภาพที่
เกิดจากกระบวนการทํางาน เทคนิ คในการสร้างสรรค์ ทั้งที่เป็ นแรงบันดาลใจและเป็ นอิทธิ พลทาง
ความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ สามารถจําแนกออกเป็ น 3 หัวข้อหลักๆ ได้แก่
1. ความเป็ นมาของแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากสิ่ งของเหลือใช้
2. แรงบันดาลใจจากประสบการณ์ชีวิตสู่รูปแบบในการสร้างสรรค์
3. ผลงานสร้ างสรรค์ประเภทต่างๆ ได้แก่ จิ ตรกรรมและเทคนิ ควิธีการสร้ างสรรค์ใน
เบื้องหลังของอุตสาหกรรมภาพยนตร์
1. ความเป็ นมาของแนวความคิดในการสร้ างสรรค์ ผลงานทีเ่ กิดจากสิ่ งของเหลือใช้
จากการดํา เนิ นชี วิ ตประจําวันข้าพเจ้าได้พบเจอกับสิ่ งของเหลื อใช้อยู่มากมาย สิ่ ง ของ
เหล่านั้นเคยเป็ นสิ่ งที่อาํ นวยความสะดวกให้กบั การใช้ชีวิตของเรา สิ่ งของบางอย่างอาจเคยเป็ น
ตัวแทนของความรู ้สึก เป็ นสิ่ งเตือนใจให้เราระลึกบุคคลหรื อเหตุการณ์สาํ คัญในอดีต แต่เนื่ องจาก
ความบกพร่ องของสภาพหลังการใช้งานหรื อความเสี ยหายจากกาลเวลา ทําให้สิ่งของต่างๆเหล่านั้น
ถู ก ทิ้ ง และไม่ ไ ด้ถู ก ให้ค วามสํา คัญ อย่า งที่ เ คยเป็ นมา เป็ นเพี ย งสิ่ ง ของหรื อ วัส ดุ ที่ มี คุ ณ ค่ า จาก
คุณสมบัติตามแต่ละชนิ ดของวัสดุในเชิงของปริ มาณเพื่อรอการแปรรู ป แต่เมื่อข้าพเจ้าพิจารณาลง
ไปในสิ่ ง ของเหลื อ ใช้ที่ ปะปนกัน อยู่อ ย่างหลากหลาย พบว่า สิ่ ง ของในแต่ ละชิ้ น นั้น มี ความน่ า
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หลงใหลและมีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากร่ องรอยที่สามารถสื่ อให้ถึงการเคยมีอยู่ของชี วิต
ท่ามกลางความหลากหลายเหล่ านั้น จึ งเกิ ดเป็ นแรงบันดาลใจให้กับการสร้ างสรรค์ผลงานของ
ข้าพเจ้าโดยมีแนวคิดที่ตอ้ งการจะนําสิ่ งของเหลือใช้เหล่านั้นกลับมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ใน
รู ปแบบของสิ่ งประดิษฐ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีความงาม ความรู ้สึก เป็ นการให้คุณค่ากับสิ่ งของ
เหลือใช้มุมมองใหม่ดว้ ยกระบวนการทางศิลปะ
2. แรงบันดาลใจจากประสบการณ์ ชีวติ สู่ รูปแบบในการสร้ างสรรค์
สําหรั บแรงบันดาลใจในเรื่ องของเทคนิ ควิธีการในการสร้ างสรรค์น้ ัน เกิ ดขึ้นจากการที่
ข้าพเจ้ามีความรู ้สึกหลงใหลและชื่ นชอบในความเป็ นเหตุเป็ นผลของแนวคิดในเชิ งของหลักการ
ทางวิทยาสตร์ องค์ความรู ้ที่เกิดขึ้นจากคําถาม สมมติฐาน การทดลอง ความผิดพลาด และการสังเกต
สาขาของวิทยาศาสตร์ ที่ขา้ พเจ้าชอบมากที่สุดคือชีววิทยา ว่าด้วยเรื่ องของสิ่ งมีชีวิตทั้งหลาย มนุ ษย์
สัตว์ พืช ความเป็ นเหตุเป็ นผลของการประกอบสร้างใดๆให้สิ่งมีชีวิตต่างๆเหล่านั้น ดําเนินไปในวัฏ
จักร ความมหัศจรรย์ของวิวฒ
ั นาการและความสัมพันธ์ โดยเฉพาะความสนใจในเรื่ องของการ
เคลื่อนไหวของสิ่ งมีชีวิต หลักการทางวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายและทําให้ขา้ พเจ้าเข้าใจได้วา่ การ
เคลื่อนไหวในรู ปแบบต่างๆเกิดขึ้นได้เพราะเหตุใด ข้าพเจ้าเห็นถึงหลักการทางความคิดในเชิงของ
วิทยาศาสตร์ ต่อมาเมื่อข้าพเจ้าเข้าสู่ มหาวิทยาลัยจึงมีโอกาสได้พบกับแรงบันดาลใจสําคัญที่ทาํ ให้
ทําให้เห็นถึงความเป็ นไปได้ในการเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์กบั ศิลปะให้เกิดขึ้นในรู ปแบบงาน
ของตนเอง สิ่ งที่ขา้ พเจ้าได้พบเจอเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ เป็ นศาสตร์ ของการนําหลักการของกลไก
พื้นฐานทางการเคลื่อนไหวในเชิงของวิศวกรรมมาผนวกเข้ากับความงามทางด้านศิลปะโดยอ้างอิง
หลักการของชี ววิทยา ข้าพเจ้าได้พบองค์ความรู ้ ที่เกิ ดขึ้นในเบื้องหลังของการสร้างสรรค์เทคนิ ค
พิเศษของภาพยนตร์ จนเกิดเป็ นแรงบันดาลใจสําคัญในการศึกษาค้นคว้าเทคนิ คเพื่อนํามาดัดแปลง
ปรั บปรุ งเพื่อใช้ในงานศิ ลปะ เป็ นการผสมผสานวัสดุ จากสิ่ งของเหลื อใช้ที่เป็ นสิ่ งไม่มีชีวิตเข้า
ด้วยกันกับกลไกการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงถึงความมีชีวิตเพื่อให้เกิ ดผลงานที่มีแนวความคิดและ
รู ปแบบที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมา
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3. ผลงานสร้ างสรรค์ ประเภทต่ างๆ ได้ แก่ จิตรกรรม และเทคนิควิธีการสร้ างสรรค์ ในเบือ้ งหลังของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์
สําหรับในหัวข้อนี้ ขา้ พเจ้าจะขอยกตัวอย่างผลงานของศิลปิ น ที่เป็ นต้นแบบให้กบั ความคิด
แรงบันดาลใจ รวมถึ งเป็ นต้นแบบในการศึกษาวิธีการในการสร้ างสรรค์ผลงาน เพื่อนํามาปรั บ
ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง โดยศิลปิ นที่ขา้ พเจ้าเลือกที่จะนํามายกตัวอย่างนั้น
มีอยู่ 2 ท่าน ได้แก่ เทสซูยะ อิชิดะ จิตรกรชาวญี่ปุ่น และสแตนเลย์ วินส์ตนั ผูก้ ่อตั้ง สแตนวินส์ตนั
สตูดิโอ บุคคลสําคัญในการริ เริ่ มการสร้ างสรรค์เทคนิ คพิเศษในวงการอุ ตสาหกรรมการถ่ายทํา
ภาพยนตร์
ศิลปิ นคนแรก คือ เทสซูยะ อิชิดะ ศิลปิ นชาวญี่ปุ่น เกิดในปี ค.ศ.1973 จบการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี จากมหาวิทยาลัย มูซาชิโน่ อาร์ต ยูนิเวอซิต้ ี (Musashino Art University)ในสาขาเอก
วิชวล คอมมูนิเคชัน่ ดีไซน์(Visual Communication Design) 2
เทสซูยะ อิชิดะ เป็ นศิลปิ นที่ให้แรงบันดาลใจในรู ปแบบการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า
ในเรื่ องของการใช้วสั ดุที่มีความเป็ นเอกลักษณ์จากสิ่ งของเหลือใช้ ที่มีสภาวะของความเก่า ความผุ
พัง อันจะได้เห็นจากภาพตัวอย่างผลงานของศิลปิ นที่ขา้ พเจ้ากําลังจะนําเสนอต่อไป ซึ่ งสิ่ งของต่างๆ
ที่ศิลปิ นใช้เป็ นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของเขานั้น สามารถแสดงให้เห็นถึงสภาวะ
อารมณ์ที่ชดั เจน และแฝงไว้ดว้ ยความหมายโดยนัยของการประกอบสร้างของสิ่ งของที่เคยถูกใช้ใน
การทําหน้าที่ต่างๆ ซึ่งข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ไว้ในเนื้อหาที่ขา้ พเจ้าจะนําเสนอต่อไป
1

ข้ อมูลทีไ่ ด้ จากศิลปิ นด้ านรูปแบบและเนือ้ หา
ลักษณะโดยรวมในผลงานของเทสซูยะ อิชิดะนั้น ศิลปิ นมักจะใช้การวาดภาพแทนใบหน้า
ของกลุ่มคนในภาพจิตรกรรมของเขาให้คล้ายกับใบหน้าของตนเอง ซึ่ งเป็ นตัวแทนของกลุ่มบุคคล
ที่มีความหลากหลายของเพศสภาพ อาชีพและบุคลิก เช่น เด็กชายวัยเรี ยน หนุ่มนักธุรกิจ คนวัยหนุ่ม
สาว กลุ่มคนในชนชั้นแรงงาน กลุ่มคนในอาชีพต่างๆ เช่น หมอ พยาบาล พนักงานโรงงาน เป็ นต้น
ซึ่งลักษณะที่โดดเด่นภายในผลงานจิตรกรรมของเขาคือการวาดภาพตนเองให้กลายเป็ นอันหนึ่ งอัน
เดียวกันกับวัตถุสิ่งของ สถานที่ หรื อสิ่ งประดิษฐ์ ในรู ปแบบต่างๆ เช่น ถุงพลาสติก เก้าอี้ พัดลม ทีวี
รถเข็น เครื่ องเล่น ห่วงยาง รถยนต์ รถไฟ ตึก อาคาร เป็ นต้น

Wikipedia, the free encyclopedia. Tetsuya Ishida. เข้าถึงเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2560. เข้าถึงได้จาก
https://en.wikipedia.org/wiki/Tetsuya_Ishida
2
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การสร้ างสรรค์บุคคลต่างๆในผลงานจิ ตรกรรมของศิลปิ นนั้น สามารถแสดงให้เห็ นถึง
บุคลิกที่ดูแปลกแยกและโดดเดี่ยว ไร้ซ่ ึ งชี วิตหรื ออารมณ์ที่มีความสุ ข เต็มไปด้วยความวิตกกังวล
ความสงสัยและความกลัว

ภาพที่ 1 ผลงานจิตรกรรมของเทสซูยะ อิชิดะ
ที่มา : http://www.tetsuyaishida.jp/71843/?lang=en
ภาพจิ ตรกรรมส่ ว นใหญ่ น้ ัน จะพบว่าศิ ลปิ นมัก จะวาดให้บุคคลในภาพมี ก ริ ยาอาการที่
ประกอบกัน กับ วัต ถุ ห รื อ สิ่ ง ของบางอย่า งอยู่เ สมอ เช่ น การเปลี่ ย นแขนของคนให้ ก ลายเป็ น
สายพานเคลื่อนที่สินค้าเปลี่ยนตัวของคนให้กลายเป็ นถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้ อ เอาตัวของคน
ใส่ เข้าไปในเครื่ องเล่นสวนสนุ ก การแยกชิ้นส่ วนของร่ างกายให้ออกจากกันดัง่ หุ่ นยนต์ประกอบ
เพื่อบรรจุลงในกล่องสิ นค้า การขยายขนาดของร่ างกายให้ใหญ่และถูกยัดลงไปในตึกอาคาร ร่ างกาย
ที่กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อม มีตน้ ไม้และหญ้าขึ้นตามตัว เป็ นต้น
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ภาพที่ 2 ผลงานจิตรกรรมของเทสซูยะ อิชิดะ
ที่มา : http://www.tetsuyaishida.jp/71843/?lang=en

ภาพที่ 3 ผลงานจิตรกรรมของเทสซูยะ อิชิดะ
ที่มา : http://www.tetsuyaishida.jp/71843/?lang=en

10

เมื่ อพิ จารณาในบริ บทของวัตถุ สิ่ งของหรื อยานพาหนะต่างๆที่ ศิลปิ นหยิบยกมาใส่ ใ น
ผลงาน มักจะประกอบไปด้วยคุ ณสมบัติ ลักษณะหรื อความสามารถในการเคลื่อนที่อยู่เสมอแต่
ศิ ลปิ นจะวาดออกมาให้มีสภาวะกลับกัน อย่างเป็ นนัย เช่ น โถปั สสาวะที่ มีค นขับ กํา ลัง ลอยอยู่
โถส้วมที่มีคนนัง่ อยูภ่ ายในขณะกําลังเคลื่อนที่อยูบ่ นท่อนํ้า โครงเสาเหล็กที่หมุนคนให้ปลิวได้ แขน
ของคนที่ ก ลายเป็ นสายพานเคลื่ อ นที่ สิ น ค้า กล่ า วได้ว่ า ศิ ล ปิ นสร้ า งสรรค์ใ ห้สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้
เหล่านั้นมีความเป็ นอยูท่ ี่ผิดแปลกไปจากการใช้งานเดิม โดยทําให้สิ่งของที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้
จริ ง สามารถเคลื่ อนที่ ได้อย่างการติ ดล้อลงไปหรื ออาการที่ กาํ ลังปลิ ว จากการถูกหมุน หรื อการ
เคลื่อนที่ไปข้างหน้าและศิลปิ นมักใช้ยานพาหนะ ในบริ บทที่ไม่สามารถเคลื่อนที่หรื อใช้งานได้จริ ง
เช่น ซากรถพัง รถถัง รถไฟที่ประกอบกับตัวคน เรื อและเครื่ องบินที่กลายเป็ นของเล่นเก่าในสวน
สนุกติดอยูก่ บั กลไกไม่สามารถขับเคลื่อนได้
แต่เป็ นที่สงั เกตว่าการวาดสิ่ งเคลื่อนไหวของศิลปิ นนั้นกลับดูไร้ซ่ ึงชีวิตและการเคลื่อนไหว
ที่แท้จริ ง สร้างสภาวะของความรู ้สึกบางอย่างให้กบั คนดูให้เกิดความสับสน ความอึดอัด เปรี ยบ
เปรยถึงสภาวะบางอย่างที่กลํ้ากลืน การถูกบังคับหรื อถูกรั้งไว้ การขัดขวางและการถูกแทรกแซง ทํา
ให้ความรู ้ สึก ต่ างๆหรื อความเป็ นไปนั้น หยุด ชะงักลงไม่ สามารถที่ จะดําเนิ นต่ อไปได้ เป็ นการ
เปลี่ ย นแปลงบริ บ ทของสิ่ ง ของให้ ก ลับ กัน ไปมา เปลี่ ย นแปลงซึ่ งฟั ง ก์ ชัน การใช้ง าน การใช้
ประสบการณ์ร่วมจากความคุน้ ชิ นของคนโดยทัว่ ไป มาเปลี่ยนแปลงให้มีลกั ษณะหรื อรู ปแบบที่
แตกต่างไปจากเดิม ซึ่ งมีนัยยะสําคัญถึงสภาวะความแปรผันและความสับสนระหว่างสภาวะของ
ความเป็ นจริ งกับสภาวะของการถูกการประกอบสร้างขึ้นด้วยปั จจัยหลากหลายโดยรอบ สภาพทาง
สังคมและความเป็ นอยูท่ ี่เปลี่ยนแปลงไป ความกดดัน การแข่งขันและความทะเยอทะยานเพื่อความ
อยูร่ อดจนทําให้เกิดการหลงลืมความสําคัญของความรู ้สึกที่แท้จริ ง
ศิลปิ นคนที่สอง ได้แก่ สแตนเลย์ วินส์ตนั ผูก้ ่อตั้งสแตนวินส์ตนั สตูดิโอ เขาเป็ นเมคอัพ
อาร์ตทิสและเป็ นผูส้ ร้างสรรค์เทคนิคพิเศษที่ใช้เพื่อถ่ายทําในรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์
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ภาพที่ 4 สแตนเลย์ วินส์ตนั กับหุ่นเทอมิเนเตอร์
สแตนเลย์ วินส์ ตนั เป็ นศิ ลปิ นชาวอเมริ กนั เขาเป็ นที่รู้จกั จากผลงานการทําเมคอัพและ
ออกแบบการใช้เทคนิคพิเศษต่างๆในภาพยนตร์เรื่ องคนเหล็ก ภาพยนตร์จูราซิค ปาร์ค สามภาคแรก
ภาพยนตร์ เรื่ องเอเลี่ยน ภาพยนตร์ เรื่ องพรี เดเตอร์ สองภาคแรก ฯลฯ และได้รับรางวัลในสาขา
เบื้องหลังการถ่ายทําภาพยนตร์มากมาย เหตุผลที่ขา้ พเจ้าเลือกศิลปิ นท่านนี้กเ็ พราะว่า ข้าพเจ้ามีความ
สนใจด้านการออกแบบและเทคนิ คการสร้างสรรค์กลไกเพื่อใช้ในการสร้างผลงานของศิลปิ น ซึ่ ง
สามารถนํามาใช้เพื่อเป็ นกรณี ศึกษาและประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของชิ้นงาน
การสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิ นมีหลากหลายรู ปแบบทั้ง การทําเมคอัพ การทําอุปกรณ์
ประกอบฉาก การสร้างหุ่นยนต์เพื่อใช้ประกอบฉาก การใช้เทคนิ คพิเศษในการสร้างตัวละครสมมติ
ขึ้น ซึ่ งอาจจะเลียนแบบจากสิ่ งมีชีวิตที่มีอยูจ่ ริ งๆหรื อสิ่ งที่เกิดจากจินตนาการในการออกแบบและ
สร้ างสรรค์ข้ ึ นมา ซึ่ งสิ่ งที่ ขา้ พเจ้านํามาเป็ นกรณี ศึกษานั้น ได้แก่ การสร้ างสรรค์ก ลไกเพื่อการ
เลี ย นแบบสิ่ ง มี ชีวิ ต ในรู ป แบบต่ า งๆและการนํา กลไกเหล่ า นั้น ไปปรั บ ใช้กับสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ แ ปลก
ประหลาดที่เกิดจากการสร้างสรรค์ตามจินตนาการ
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ข้ อมูลทีไ่ ด้ จากศิลปิ นด้ านเทคนิคและรูปแบบ
จากการศึกษาแนวคิด วิธีการและขั้นตอนในการทํางานของศิลปิ น ข้าพเจ้าสามารถนํามา
สรุ ปแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอนได้ ดังนี้
1. ขั้นตอนในการศึกษาจากข้อมูลจริ ง จากการสังเกต และบันทึก ลักษณะการเคลื่อนไหว
ของสิ่ งมีชีวิตในรู ปแบบต่างๆ
2. ขั้นตอนในการคิดและออกแบบกลไกให้เหมาะสมกับรู ปแบบการเคลื่อนไหว
3. ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน
1. ขั้นตอนการศึกษาจากข้ อมูลจริ ง จากการสั งเกตและบันทึกลักษณะการเคลื่อนไหวของสิ่ งมีชีวิต
ในรูปแบบต่ างๆ
ในเทคนิ ค ของการสร้ า งสรรค์ ก ลไกในเบื้ อ งต้น นั้ น ศิ ล ปิ นจะรวบรวมข้อ มู ล เพื่ อ
ทําการศึกษาและเรี ยนรู ้การเคลื่อนไหวของสิ่ งมีชีวิตจากการสังเกตการเคลื่อนไหวจากต้นแบบ ซึ่ ง
เป็ นสิ่ งมีชีวิตของจริ งก่อนเป็ นอันดับแรก เช่น ถ้าต้องการออกแบบการเคลื่อนไหวลักษณะการว่าย
นํ้าของจระเข้ ก็จะต้องศึ กษาธรรมชาติ ในการเคลื่ อนไหวของจระเข้อย่างถี่ ถว้ น ตั้งแต่การขยับ
กล้า มเนื้ อ ส่ ว นหาง ส่ ว นตัว ส่ ว นหัว ศึ ก ษาว่ากล้า มเนื้ อ ส่ ว นไหนทํา งานบ้าง จังหวะของการ
เคลื่อนไหวนั้นมีรูปแบบอย่างไร การกระชากเหยือ่ การว่ายนํ้า หรื อแม้กระทัง่ เวลาที่จระเข้น้ นั โกรธ
จะแสดงออกอย่างไร เพื่อให้ผลงานออกมามีความสมจริ งและสมบูรณ์ แบบที่สุด ซึ่ งขั้นตอนใน
การศึกษาและเก็บข้อมูลนั้น มีต้ งั แต่การเก็บเป็ นภาพถ่าย วิดีโอ การวาดภาพ การทําเอนิ เมชัน่ หรื อ
สตอรี่ บอร์ ดโดยย่อ ศิลปิ นเลือกที่จะให้ความสําคัญกับขั้นตอนนี้ เป็ นอย่างมากเพื่อให้สามารถทํา
ความเข้าใจการเคลื่อนไหวของสิ่ งมีชีวิตให้ได้อย่างลึกซึ้ ง รวมถึงการศึกษาโครงสร้างของร่ างกาย
สรี ระของสิ่ งมีชีวิตเหล่านั้นด้วย เพื่อให้ข้นั ตอนของการออกแบบกลไกนั้นมีความสมบูรณ์ ใกล้เคียง
และให้ความรู ้สึกเหมือนจริ งมากที่สุด
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ภาพที่ 5 เบื้องหลังการสร้างสรรค์ผลงานของบริ ษทั สแตนเลย์ วินส์ตนั

ภาพที่ 6 เบื้องหลังการสร้างสรรค์ผลงานของบริ ษทั สแตนเลย์ วินส์ตนั
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2. ขั้นตอนในการคิดและออกแบบกลไกให้ เหมาะสมกับรูปแบบการเคลือ่ นไหว
การออกแบบกลไกนั้นขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายอย่าง เช่น ขนาดของชิ้นงานกับสภาพพื้นที่จริ ง
ในการติดตั้งเมื่อต้องเกิดการถ่ายทํา รู ปแบบและขอบเขตของการเคลื่อนไหวของชิ้นงาน การบังคับ
กลไกที่เหมาะสมกับการติดตั้งบนพื้นที่ มุมมองของกล้องที่ใช้ในการถ่ายทํา ความซับซ้อนในระบบ
ของกลไก เป็ นต้น ยกตัวอย่างเช่ น ถ้าต้องการหุ่ นตัวหนึ่ งที่ มีขนาดไม่ใหญ่ เกิ นไปเมื่ อเที ยบกับ
สัด ส่ ว นของคน เคลื่ อนที่ ด้ว ยกลไกในลักษณะหนึ่ งที่ มีรูปแบบการเคลื่ อนไหวอย่างเป็ นอิ สระ
สามารถเคลื่อนที่ได้ในระยะไกลและมุมกล้องที่ใช้ในการถ่ายทํา เป็ นมุมกล้องที่ทาํ ให้เห็นหุ่ นแบบ
เต็มตัว ดังนั้นการออกแบบกลไกจึงถูกออกแบบและสร้างออกมาในลักษณะของกลไกที่สามารถ
สวมใส่ ลงบนร่ างกายของคนได้ โดยให้คนเป็ นผูบ้ งั คับอยูภ่ ายในตัวหุ่ นเพื่อการเคลื่อนไหวอย่างเป็ น
อิสระ ใช้กลไกที่เป็ นแบบบังคับด้วยมือหรื อการเคลื่อนไหวของร่ างกาย อาจมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ า
ที่สามารถบังคับได้ดว้ ยวิทยุไร้สาย ทําให้จากมุมมองของกล้องจะไม่เห็นสิ่ งอื่นเช่นคนบังคับหรื อ
อุปกรณ์ที่ใช้บงั คับ เป็ นต้น
ในรู ปแบบของกลไกการเคลื่อนไหวหนึ่ งๆนั้น จะถูกประกอบไปด้วยรู ปแบบกลไกการ
เคลื่อนไหวย่อยๆหลายๆกลไก โดยเราสามารถแยกรู ปแบบในเชิงเทคนิ คและวิธีการที่ศิลปิ นนํามา
สร้างสรรค์ได้ดงั นี้
1. ระบบแมนนวล (Manual System) ได้แก่ การชักรอก การดึงผ่อนสายสลิง การหมุน
การชักหุ่น การใช้เฟื อง เป็ นต้น
2. ระบบไฟฟ้ า หรื อระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (Electrical system or Electronics system)
ได้แก่ การใช้มอเตอร์ วิทยุบงั คับ กระบอกสู บลมนิ วเมติก การทํางานของมอเตอร์ จาก
การสัง่ งานของโปรแกรมบันทึกรู ปแบบการเคลื่อนไหว เป็ นต้น
ข้าพเจ้าเลือกที่จะศึกษาการออกแบบ และเทคนิ ควิธีการในการสร้างสรรค์ระบบการทํางาน
ต่างๆ ในระบบแบบแมนนวลเป็ นหลัก ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ง่ายและมีความซับซ้อนในระดับที่สามารถใช้
เวลาเพื่อทําความเข้าใจได้ จึงเกิดเป็ นแรงบันดาลใจหลักให้กบั การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า
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ภาพที่ 7 แสดงการออกแบบกลไก ให้สอดคล้องกับลักษณะการเคลื่อนไหว
ดัง ที่ ก ล่ า วในเบื้ องต้น ไปแล้ว ว่า ในรู ป แบบของกลไกการเคลื่ อนไหวหนึ่ ง ๆนั้น จะถู ก
ประกอบไปด้วยรู ปแบบกลไกการเคลื่อนไหวย่อยๆหลายกลไก ตัวอย่างเช่น ในการเคลื่อนไหวของ
กลไกที่ตอ้ งการความโค้งงออย่างเป็ นธรรมชาติและสามารถโค้งงอได้รอบทิศทาง กลไกนั้นจะถูก
ประกอบไปด้วย การทรงตัวให้ต้ งั ตรง การดึงให้โค้งงอและการดีดตัวกลับ การออกแบบกลไกจึง
ต้องเลื อกใช้วสั ดุ ที่สามารถตอบโจทย์ของความเคลื่ อนไหวรู ปแบบเหล่านี้ ได้ เช่ น การเลื อกใช้
สายสลิงในการดึงกลไกให้โค้งงอ การใช้สปริ งเพื่อใช้ในการดีดตัวกลับ เป็ นต้น ดังนั้นในกลไกของ
ร่ างกายของสิ่ งมีชีวิตที่เชื่อมโยงระบบต่างๆเข้าด้วยกันจึงประกอบด้วยกลไกมากมาย การออกแบบ
กลไกเหล่ า นั้น จะต้อ งมี ค วามเป็ นธรรมชาติ ม ากที่ สุด การพิจ ารณาถึ ง ปั จ จัย ต่ า งๆเพื่ อหาความ
เหมาะสมของวัส ดุ แ ละกระบวนการทํา งานของกลไก ซึ่ ง รวมไปถึ ง การบัง คับ กลไกสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปตามข้อกําหนดต่างๆ เช่นว่า ขนาดของชิ้นงานว่ามีขนาดใหญ่หรื อเล็กแค่ไหน เมื่อ
คํานวนสําหรับการติดตั้งชิ้นงานแล้วจะสามารถให้ค่าหนักสู งสุ ดได้อยูท่ ี่เท่าไหร่ วัสดุประเภทไหน
ที่จะเหมาะสมหรื อในประเภทของงานที่ตอ้ งการการติดตั้งชิ้นงานลงบนร่ างกายของคน ซึ่ งกลไก
และการบังคับเคลื่อนไหวต้องอยูบ่ นร่ างกายของคนด้วย นัน่ หมายความว่าเราต้องหาว่าวัสดุประเภท
ใดที่มีความแข็งแรงสู งพอสมควรแต่มีน้ าํ หนักเบาเพื่อการติดตั้ง
ข้าพเจ้าจึ งศึ กษาหลักการของการทํางานของกลไกจากสิ่ งของเครื่ องใช้ประเภทต่างๆที่
สามารถพบเจอได้ในชี วิตประจําวัน เช่น รถจักรยาน มอเตอร์ ไซค์ รถบังคับ รถเข็นคนพิการ แขน
เทียม หุ่ นยนต์ เป็ นต้น เพื่อนํามาดัดแปลงให้เหมาะสมระบบการทํางานในตัวชิ้นงาน นําหลักของ
การออกแบบ ตํา แหน่ ง การวาง การติ ด ตั้ง กลไก การถ่ ว งดุ ล นํ้า หนัก ของชิ้ น งานมาใช้ใ ห้เ กิ ด
ประโยชน์ การศึกษาและออกแบบกลไกพื้นฐานทางการเคลื่อนไหวในเชิงของวิศวกรรม มาผนวก
เข้า กับ ความงามทางด้า นศิ ล ปะโดยอ้า งอิ ง หลัก การของชี ว วิ ท ยา ใช้ก ารผสมผสานวัส ดุ ที่ เ ป็ น
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สิ่ งไม่มีชีวิตเข้าด้วยกันกับกลไกการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงถึงความมีชีวิต การจินตนาการต่อยอดจาก
สิ่ งของเหลือใช้ที่มีอยูแ่ ล้วคิดว่าถ้าหากสิ่ งของเหล่านั้นถูกประกอบลงบนร่ างกาย จะให้สิ่งของต่างๆ
เหล่านั้นอยู่ที่ส่วนไหนได้บา้ งโดยอาศัยหลักเกณฑ์จากองค์ความรู ้ในเรื่ องของทัศนธาตุ ได้แก่ จุด
เส้น สี นํ้าหนัก รู ปร่ าง รู ปทรง และพื้นผิว………………………………………………………….

บทที่ 3
ขั้นตอนและกระบวนการสร้ างสรรค์ผลงาน
ขั้นตอนการวิเคราะห์ ประเด็นจากแรงบันดาลใจ
ข้าพเจ้านําเสนอผลงานออกมาในรู ปแบบสื่ อผสมโดยสร้ างสรรค์จากวัสดุ เหลือใช้เป็ น
หลัก แนวคิดนี้เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ในชีวิตประจําวันที่ได้พบเจอสิ่ งของเหลือ
ใช้ที่ มี อ ยู่อ ย่า งหลากหลาย ผนวกกับ ความสนใจในวิ ท ยาศาสตร์ ส าขาชี ว วิ ท ยาโดยเฉพาะการ
เคลื่อนไหวของสิ่ งมีชีวิต ทําให้ขา้ พเจ้าเกิดแนวความคิดในการสร้างสรรค์วิธีการนําสิ่ งของเหลือใช้
เหล่านั้นกลับมามี ชีวิตใหม่ ให้เกิ ดประโยชน์อย่างสร้ างสรรค์ โดยศึกษาจากหลักการของกลไก
พื้นฐานในเชิงวิศวกรรมเพื่อดัดแปลงเลียนแบบการเคลื่อนไหวของสิ่ งมีชีวิตและนํามาประกอบกับ
สิ่ งของเหลื อใช้ เพื่ อให้เกิ ด เป็ นสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ สามารถเคลื่ อนที่ แ ละบัง คับการ
เคลื่อนไหวได้ดว้ ยการเคลื่อนไหวของร่ างกาย ผ่านการสร้างสรรค์ที่มีกระบวนการทางความคิดที่
ละเอี ย ดอ่ อนและรอบคอบในขั้นตอนของการแยกชิ้ น ส่ ว นประกอบ กลายมาเป็ นวัสดุ เ พื่อการ
สร้างสรรค์ ประกอบเข้าด้วยกันจนเกิดเป็ นรู ปทรงใหม่ที่มีความหมายโดยนัยของการประกอบสร้าง
ของสิ่ งของต่างๆเคยถูกใช้ในการทําหน้าที่ต่างๆ การค้นหาความเชื่อมโยงในเชิงของความหมายจาก
ความหลากหลายของวัสดุเหลือใช้
ขั้นตอนการเลือกเทคนิควิธีการในการสร้ างสรรค์
เนื่ องจากข้า พเจ้า มี ความสนใจในเทคนิ ควิธีก ารสร้ างสรรค์ผ ลงานในรู ป แบบของการ
ประกอบ โครงสร้ างที่ มีวสั ดุ หลักมาจากสิ่ งของเหลื อใช้โดยการนําหลักการของกลไกพื้นฐาน
ทางการเคลื่อนไหวในเชิงของวิศวกรรมมาผนวกเข้ากับความงามทางด้านศิลปะโดยอ้างอิงหลักการ
ของชี ววิทยา ข้าพเจ้า จึ งได้ศึก ษาวิ ธีการออกแบบและเรี ยนรู ้ ในเชิ งของเทคนิ ค การสร้ างสรรค์
โครงสร้างและการออกแบบกลไก ที่เกิดจากความประทับใจในการสร้างสรรค์ของนักเทคนิ คพิเศษ
เบื้องหลังภาพยนตร์ ที่สามารถออกแบบกลไกให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของสิ่ งมีชีวิต ความ
เชื่อมโยงของทัศนธาตุในรู ปแบบต่างๆ ทําให้ขา้ พเจ้าสนใจที่จะศึกษาและประยุกต์ใช้เทคนิ ควิธีการ
เหล่านั้น กับหลักการของการทํางานของกลไกจากสิ่ งของเครื่ องใช้ประเภทต่างๆที่สามารถพบเจอ
ได้ใ นชี วิ ต ประจํา วัน ต่ อ ยอดไปสู่ แ นวความคิ ด เทคนิ ค และรู ป แบบการสร้ า งสรรค์ผ ลงาน
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ขั้นตอนประมวลความคิดสู่ การใช้ ทศั นธาตุในการสร้ างสรรค์
จากการที่ขา้ พเจ้าได้ทดลองเทคนิ คการประกอบวัสดุ ในหลากหลายรู ปแบบ ทําให้สังเกตุ
เห็นถึงความหลากหลายของวัสดุประเภทต่างๆ หลักเกณฑ์หนึ่ งที่ช่วยให้ขา้ พเจ้าสามารถจัดการกับ
วัสดุให้เกิดขึ้นภายในงานได้อย่างลงตัว คือหลักเกณฑ์จากองค์ความรู ้ในเรื่ องของทัศนธาตุ ได้แก่
จุด เส้น สี นํ้าหนัก รู ปร่ าง รู ปทรง และพื้นผิว การประกอบกันของทัศนธาตุน้ นั เป็ นพื้นฐานของการ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เมื่อบวกรวมกับแนวความคิดของศิลปิ นจึงทําให้ผลงานมีความสมบูรณ์
มากยิง่ ขึ้น โดยข้าพเจ้านําทัศนธาตุของ รู ปทรง เส้นและที่วา่ ง มาทําการวิเคราะห์ได้ดงั นี้
รู ปทรง (Form)
ข้าพเจ้าใช้ส่ิ งของเหลือใช้ที่พบเจออยูใ่ นชีวิตประจําวันทัว่ ไป เช่น ตะหลิว กระบวย
ตะแกรงย่าง พัดลม เครื่ องดูดฝุ่ น รถเข็นคนพิการ ยางรถยนต์ เป็ นต้น โดยสิ่ งของเหลือใช้ส่วนใหญ่
ผ่านกระบวนการในการแยกชิ้นส่ วนประกอบกลายมาเป็ นวัสดุเพื่อการสร้างสรรค์ ประกอบเข้า
ด้วยกันจนเกิดเป็ นรู ปทรงใหม่ที่มีความหมายโดยนัยของการประกอบสร้างของสิ่ งของต่างๆเคยถูก
ใช้ในการทําหน้าที่ต่างๆ เช่น อุปกรณ์การทําอาหาร อุปกรณ์ทาํ ความสะอาด อุปกรณ์ช่วยเหลือใน
การเคลื่อนไหวและสิ่ งอํานวยความสะดวกในรู ปแบบอื่นๆ แสดงให้เห็นถึงภาระหน้าที่ที่มีผลต่อ
การใช้ชีวิตดําเนินไปข้างหน้าโดยสื่ อออกมาผ่านการสร้างสรรค์รูปทรงและการแสดงออกของความ
พยายามในการเคลื่อนตัวด้วยสิ่ งของต่างๆที่ปกคลุมร่ างกายเอาไว้
เส้ น (Line)
ทัศนธาตุของเส้นที่ เกิ ดขึ้น ในชิ้ นงานของข้าพเจ้านั้น เกิ ดจากการเชื่ อมโยงของรู ปทรง
โดยรวมทั้งหมด เส้นที่เกิดขึ้นในงานนั้นช่วยให้ผลงานมีลกั ษณะของการเคลื่อนไหวในเชิ งของ
องค์ประกอบศิลป์ องค์ประกอบสําคัญที่ทาํ ให้เกิดเส้นที่ขบั เคลื่อนให้ผลงานเกิดการเคลื่อนไหวนั้น
เป็ นเส้นที่เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างกลไกกับร่ างกายของผูบ้ งั คับชิ้นงาน การเคลื่อนไหวของเส้น
ที่เกิดจากการประกอบกันระหว่างกลไกและร่ างกายของผูบ้ งั คับสวมใส่ เข้าด้วยกัน ซึ่ งมีความหมาย
โดยนัยในการแสดงถึงสภาวะของการดิ้นรน ความพยายามที่จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ความพยายาม
ความดิ้นรน การใช้แรงกําลังที่มีในการต่อสูก้ บั อุปสรรค
ทีว่ ่ าง (Space)
ที่ว่าง ที่เกิดขึ้นภายในผลงานของข้าพเจ้านั้น แบ่งออกเป็ นสองอย่างด้วยกัน อย่างแรกคือ
เมื่อเกิดการประกอบรู ปทรงโดยรวมทั้งหมดแล้ว บรรยากาศโดยรวมที่ผลงานนั้นไปจัดตั้งอยูจ่ ะถือ
เป็ นที่ว่างให้กบั คนดูเป็ นที่ว่างที่ทาํ ให้ผลงานนั้นมีความสมบูรณ์ มากขึ้นจากบรรยากาศโดยรอบ
ด้วยความหมายที่เกิดขึ้นจากบริ บทของสถานที่ การโต้ตอบจากสภาพแวดล้อมโดยรอบและที่ว่างอ
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ย่างที่สอง คือที่ว่างทางความคิด เมื่อผลงานนั้นเกิดการเคลื่อนไหวหรื อการประกอบกันกับร่ างกาย
ของข้าพเจ้า การกระทําและการแสดงออกทั้งหมดในการนําเสนอผลงานออกไปเป็ นที่ว่างไว้ให้กบั
ความคิดของคนดู ในการพิจารณาถึงความหมายของผลงาน การกระทําของผูบ้ งั คับ สภาวะทาง
อารมณ์ที่เกิดขึ้น ณ ชัว่ ขณะหนึ่ง
ขั้นตอนและวิธีการสร้ างสรรค์ งาน
อุปกรณ์ การสร้ างสรรค์ ศิลปนิพนธ์
1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น อุปกรณ์วาดเขียน กระดาษ กล้องถ่ายรู ป
2. อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานสื่ อผสม ได้แก่ อุปกรณ์สาํ หรับการตัด การเชื่อม
ติดประกอบตามแต่ละชนิดต่างๆของวัสดุ

ภาพที่ 8 ตัวอย่างเครื่ องมือที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
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ขั้นตอนและวิธีการสร้ างสรรค์ ผลงานสื่ อผสม
1.ออกแบบ
เริ่ มต้นจากการออกแบบลักษณะของชิ้ นงานในเบื้ องต้น ตั้งแต่ลกั ษณะของชิ้ นงานว่ามี
ลักษณะโดยรวมเป็ นอย่างไร ลักษณะของการประกอบลงบนร่ างกาย รู ปแบบการเคลื่อนไหว เป็ น
อย่างไร สิ่ งของเหล่านั้นจะทํางานร่ วมกับร่ างกายอย่างไร ด้วยวิธีอะไร และใช้กลไกอย่างไรบ้างจึง
จะเหมาะสม ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่แล้วข้าพเจ้าจะจิ นตนาการต่อยอดจากสิ่ งของเหลือใช้ที่มีอยู่ การ
สังเกตรู ปแบบ ลักษณะเฉพาะและการทํางานของกลไกในสิ่ งของเครื่ องใช้ประเภทต่างๆที่สามารถ
พบเจอได้ในชีวิตประจําวัน แล้วคิดว่าถ้าหากสิ่ งของเหล่านั้นถูกประกอบลงบนร่ างกายจะให้สิ่งของ
ต่างๆเหล่านั้นอยู่ที่ส่วนไหนได้บา้ ง การออกแบบจะคํานึ งถึงความเป็ นไปได้ในการสร้ างรู ปทรง
และนํ้าหนัก เป็ นหลัก เนื่องจากผลสิ้ นสุ ดของชิ้นงานนั้นคือการนําไปใช้บนท้องถนนและการสวม
ใส่ ลงบนร่ างกาย การจัดการแนวความคิดในเชิงของรู ปแบบโดยอาศัยหลักเกณฑ์จากองค์ความรู ้ใน
เรื่ องของทัศนธาตุ ได้แก่ จุด เส้น สี นํ้าหนัก รู ปร่ าง รู ปทรง และพื้นผิว เพื่อใช้มาเป็ นหลักเกณฑ์ใน
การจัดการวัสดุต่างๆอย่างเหมาะสม

ภาพที่ 9 ตัวอย่างแบบร่ างผลงาน
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2.จัดแยกประเภทของสิ่ งของ
การจัดแยกประเภทของสิ่ งของที่ เป็ นวัตถุดิบเพื่อให้ง่ายต่อการนํามาสร้ างสรรค์ชิ้นงาน
เนื่องจากวัสดุส่วนใหญ่ที่นาํ มาสร้างชิ้นงานเป็ นของเหลือใช้เป็ นส่ วนใหญ่ จึงต้องแยกประเภท โดย
แบ่งออกเป็ น สิ่ งของเหลือใช้ที่มีโครงสร้างแข็งแรงเหมาะสมสําหรับการเป็ นโครงสร้างหลักของ
ชิ้นงาน และสิ่ งของเหลือใช้ที่มีความแข็งแรงน้อย แต่มีรูปร่ าง รู ปทรง สี หรื อลักษณะทางกายภาพ
อื่นๆที่น่าสนใจ เหมาะกับเป็ นองค์ประกอบทางทัศนธาตุให้กบั ชิ้นงานเป็ นส่ วนประกอบสําคัญทํา
ให้ชิ้นงานมีความสมบูรณ์มากขึ้น

ภาพที่ 10 การคัดแยกประเภทของวัสดุเหลือใช้
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3. ประกอบวัสดุ
ในขั้นตอนของการประกอบสิ่ งของเหลือใช้ต่างๆเข้าด้วยกัน เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การสร้างสรรค์ชิ้นงานหลักๆ ได้แก่ คีมหนี บจับ ดัดและตัด รู ปแบบต่างๆ ประแจขันน็อต ค้อน ไข
ควง ดินสอ สว่าน เลื่อยไฟฟ้ า เครื่ องเจียร เครื่ องเชื่ อม และเครื่ องตัดแบบปรับองศา เป็ นต้น โดย
สิ่ งของแต่ละประเภทจะมีวิธีการที่เหมาะสมในการประกอบของวัสดุประเภทนั้นๆอยู่ เราสามารถ
จัดแบ่งประเภทของวัสดุหลักๆ ได้แก่ วัสดุประเภท ไม้ เหล็ก พลาสติก อลูมิเนี ยม ยาง เป็ นต้น ซึ่ ง
ในที่น้ ี ขา้ พเจ้าจะยกตัวอย่างวิธีการที่เหมาะสมสําหรับการประกอบวัสดุประเภทต่างๆเข้าด้วยกันไว้
เป็ นตัวอย่าง ได้แก่
1. วัสดุประเภท ไม้ กับ ไม้ วิธีการประกอบที่เหมาะสมได้แก่ การใช้กาว การใช้เดือยไม้ การ
ใช้ตะปู การใช้สกรู การใช้น็อต เป็ นต้น
2. วัสดุประเภท ไม้ กับ เหล็ก วิธีการประกอบที่เหมาะสมได้แก่ การใช้สกรู การใช้น็อต การ
ใช้ลวด เป็ นต้น
3. วัสดุ ประเภท เหล็ก กับ เหล็ก วิธีการประกอบที่เหมาะสมได้แก่ วิธีการเชื่ อมโลหะ
(welding) การใช้สกรู การใช้น็อต การใช้ลวด การใช้สายสลิง เป็ นต้น
3. วัสดุประเภท ยาง กับ ยาง วิธีการประกอบที่เหมาะสม ได้แก่ การใช้น็อต การใช้ลวด หรื อ
ใช้วิธีการสานเข้าหากัน เป็ นต้น
4. วัสดุ ประเภท พลาสติก กับ เหล็ก หรื อ อลูมิเนี ยม วิธีการประกอบที่เหมาะสมได้แก่ การ
ใช้น็อต การใช้สกรู การยิงลิเว็ต เป็ นต้น
ทั้งนี้ การประกอบวัสดุ ต่างๆนั้น นอกจากที่จะต้องคํานึ งถึงคุณสมบัติตามวัสดุ ประเภทต่างๆ
ของสิ่ งของแล้ว เราจะต้องคํานึ งถึงขนาด ความหนาบาง และความแข็งแรงของวัสดุเหล่านั้นด้วย
เพื่อเลือกวิธีการในการประกอบให้มีความเหมาะสมมากที่สุด
ขั้นตอนในการประกอบชิ้นงาน
ข้าพเจ้าจะแบ่งขั้นตอนในการประกอบชิ้นงานออกเป็ น 3 ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่
1. โครงสร้างโดยรวม หรื อโครงสร้างหลักของชิ้นงาน
การใช้วสั ดุในการสร้างสรรค์ส่วนที่หนึ่ งนี้ วัสดุจะต้องมีความแข็งแรงมากเป็ นพิเศษเพื่อ
เป็ นแกนหลัก และเป็ นส่ วนที่รับนํ้าหนักวัสดุอื่นๆที่จะต้องต่อเติมเสริ มเข้ามาในตัว
ชิ้นงาน
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3. โครงสร้างของการเคลื่อนไหว
เป็ นโครงสร้างที่สามารถขยับได้ มีกลไกประกอบอยูด่ ว้ ยและอาจมีการเชื่อมโยงให้เข้า
กับ ร่ า งกาย ในโครงสร้ า งส่ ว นนี้ ต้อ งมี ค วามระมัด ระวัง เป็ นพิ เ ศษจะต้อ งคํา นวณ
นํ้าหนัก รู ปแบบและทิศทางในการเคลื่อนไหวให้ถี่ถว้ นเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปั ญหาเมื่อ
นําผลงานไปใช้งานจริ ง
4. การต่อเติม ตกแต่ง
ในการทํา งานของส่ ว นนี้ จะอยู่ใ นขั้น ตอนสุ ด ท้า ยของการประกอบชิ้ น งาน วัส ดุ
ประเภทต่างๆที่เลือกใช้จะมีความเบาและมีลกั ษณะเฉพาะที่น่าสนใจหรื อมีรูปทรงที่
ชัดเจนเหมาะกับการเป็ นทัศนธาตุ เช่ น เศษเหล็ก หัวจุก กระบอก ที่เมื่อเกิ ดมุมมอง
แบบต่างๆจะมีลกั ษณะเป็ นทรงกลม เป็ นทัศนธาตุของจุด สายยาง เส้นเหล็กที่เชื่อมโยง
ตรง โค้งงอ บิดเบี้ยว เป็ นทัศนธาตุของเส้น ความเป็ นเอกลักษณ์ของสิ่ งของประเภท
ต่างๆที่มีรูปทรงที่ชดั เจนเกิดเป็ นทัศนธาตุของรู ปร่ างและรู ปทรง ความเป็ นมิติ จากการ
ประกอบกันของวัสดุ สิ่ งของ จึงทําให้เกิด ทัศนธาตุของนํ้าหนัก สี สันที่จากสิ่ งของที่
แตกต่างกันถูกนํามาประกอบ ผสมผสาน จัดวาง จนเกิดเป็ นทัศนธาตุของสี และทัศน
ธาตุของพื้นผิวที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่แตกต่างกัน

ภาพที่ 11 กลไกในการเคลื่อนไหวของชิ้นงาน
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ภาพที่ 12 การติดตั้งเครื่ องยนต์

ภาพที่ 13 การติดตั้งกลไกการขับเคลื่อนล้อหลัง
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ภาพที่ 14 การใช้ส่ิ งของเหลือใช้ ในการสร้างทัศนธาตุ

ภาพที่ 15 ชิ้นงานที่เสร็ จสมบูรณ์

บทที่ 4
การสร้ างสรรค์ และการพัฒนาผลงาน
ในกระบวนการการสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงาน เป็ นการนําเสนอขั้นตอนการสร้างสรรค์
ในการทํางานเชิงปฏิบตั ิ การสร้างความสัมพันธ์ทางด้านความคิด เทคนิ ควิธีการรวมถึงรู ปแบบการ
นําเสนอทางสื่ อ ออกมาเป็ นผลงานทัศนศิลป์ ดังนั้นกระบวนการและขั้นตอนสร้ างสรรค์ จึงเป็ น
ข้อมูลความรู ้ที่สาํ คัญ ข้าพเจ้าได้แบ่งข้อมูลออกมาอธิบายเป็ น 2 ช่วง ดังนี้
ผลงานในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์
ผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์
ผลงานในช่ วงก่ อนศิลปนิพนธ์
ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ในช่วงภาคการศึกษาที่ 1 ข้าพเจ้าเลือกใช้สื่อผสมที่มีการสร้างระบบ
กลไกการ เคลื่ อนไหวเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าได้ทดลองผสมผสานการ
สร้างสรรค์กลไกกับวัสดุ เพื่อหาหลักการในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อความมีเสถียรภาพมากขึ้น
ความแข็งแรงของการเชื่อมต่อวัสดุซ่ ึงเป็ นวัสดุเหลือใช้ที่มีขนาด พื้นผิว ชนิ ดของวัสดุที่แตกต่างกัน
มีความเปราะบาง ความคงทนที่ไม่เท่ากันหรื อการมีสภาพที่ผา่ นการถูกใช้งาน ตากแดด ลม ฝน มา
เป็ นเวลานาน ทําให้ตอ้ งใช้ทกั ษะฝี มื อและความเชี่ ยวชาญในการควบคุ มเทคนิ ควิธีก ารในการ
สร้างสรรค์ ในส่ วนของการออกแบบและการประกอบวัสดุเข้าด้วยกัน การคัดเลือกวัสดุต่างๆจาก
สิ่ งของเหลือใช้ ด้วยการอาศัยหลักเกณฑ์ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ การให้ความสําคัญในเรื่ องของ
องค์ประกอบ ทางทัศนศิลป์ การใช้ความรู ้สึก ความสนใจหลักการภายใต้ตรรกะเพื่อการคํานึ งถึง
ความหมายแฝงภายใต้ความเป็ นสิ่ งของเหล่านั้นก่อนนํามาเข้าสู่ กระบวนการในการสร้างสรรค์และ
เพื่อให้ผลงานสามารถสื่ อได้ถึงแนวความคิดตามอย่างที่ตนเองต้องการ ผลที่ได้จากการทดลองใน
ระยะก่อนวิทยานิ พนธ์น้ ี ทําให้ขา้ พเจ้าได้สังเกตเห็นถึงความหลากหลายของคุณสมบัติเฉพาะของ
วัสดุในแต่ละชนิ ด ความน่ าสนใจของวัสดุในเชิงของกายภาพ และในเชิงของความหมายแฝงของ
วัตถุในที่มาหรื อบริ บทต่างๆช่ วงเวลาก่ อนวิทยานิ พนธ์เป็ นช่ วงเวลาที่ ทาํ ให้ขา้ พเจ้าสามารถหา
วิธีการต่างๆที่เหมาะสมในการจัดการกับวัสดุแต่ละชนิดและสามารถใช้ทกั ษะในการควบคุมเทคนิค
วิธีการเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม
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ภาพที่ 16 ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1
ชื่อผลงาน เครื่ องออกกําลังกายในโครงการ ศิลปะกับชุมชน
เทคนิค
ประกอบวัสดุ
ขนาด
แปรผันตามพื้นที่
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ภาพที่ 17 ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2
ชื่อผลงาน ศิลปะกับชุมชน เครื่ องทํากายภาพสําหรับเด็กผูพ้ ิการทางการเคลื่อนไหว 2
เทคนิค ประกอบวัสดุ เคลื่อนไหวได้ดว้ ยกลไก
ขนาด
แปรผันตามพื้นที่

29

ภาพที่ 18 ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3
ชื่อผลงาน Vehicle
เทคนิค ประกอบวัสดุ เคลื่อนไหวได้ดว้ ยกลไกและเครื่ องยนต์
ขนาด
150 x 240 x 170 เซนติเมตร
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ผลงานในช่ วงวิทยานิพนธ์
ข้า พเจ้า ได้นํา ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การสร้ า งสรรค์ผ ลงานทั้ง หมด มาทํา การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ
สร้ างสรรค์ ความสัมพันธ์ใ นด้านต่างๆทางทัศนศิ ลป์ ไม่ว่าจะเป็ นการแสดงออกทางแนวคิ ด
เนื้ อหา การแก้ปัญหาทางศิลปะทั้งความคิดและเทคนิ ควิธีการรวมไปถึงวิธีการนําเสนอรู ปแบบ
เริ่ มต้นด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมและประสบการณ์การใช้ชีวิต ด้วยความ
สนใจและความหลงใหลในหลักการความเป็ นเหตุเป็ นผลของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทําให้
ข้าพเจ้าเกิ ดความต้องการที่จะผสมผสานความเป็ นเหตุผล ตรรกะเหล่านั้นให้เชื่อมโยงกับความ
งาม ความรู ้สึกด้วยกระบวนการทางศิลปะ การเคลื่อนไหวในรู ปแบบต่างๆของสิ่ งมีชีวิตเป็ นแรง
บัน ดาลใจให้กับข้า พเจ้า ทํา ให้ขา้ พเจ้าเลื อกที่ จ ะใช้ก ารผสมผสานวัสดุ ที่เป็ นสิ่ งไม่ มีชีวิตเข้า
ด้วยกันกับกลไกการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงถึงความมีชีวิต แสดงออกถึงความงามและความรู ้สึก
ภายใต้ความย้อนแย้งบางประการระหว่าง จิ นตนาการ ตรรกะ ความเป็ นจริ ง ความรู ้ สึก การ
แสดงออกด้วยการใช้การเคลื่อนไหวร่ างกายสัมพันธ์กบั ชิ้นงานโดยมีวสั ดุหลักในการสร้างสรรค์
ผลงานทางกายภาพเป็ นสิ่ งของเหลือใช้ประเภทต่างๆ
ข้า พเจ้า ได้นํา แนวคิ ด จากภาพผลงานจิ ต รกรรมของเทสซู ย ะ อิ ชิ ด ะมาต่ อยอดให้กับ
แนวความคิดของข้าพเจ้า ทําให้เกิดมุมมองและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการหยิบยกสิ่ งของต่างๆ
ด้วยประเด็นที่ตอ้ งการสื่ อสารออกมาได้ตรงตามความต้องการของตนเองมากขึ้นด้วยรู ปแบบใน
การแสดงออกของศิลปิ นที่ เลือกใช้สิ่งของที่พบเจออยู่ในชี วิตประจําวันเป็ นสัญญะรวมเข้ากับ
กริ ยาท่าทางการแสดงออกของร่ างกาย การเคลื่อนไหว เคลื่อนที่ของสิ่ งของในรู ปแบบที่แปลก
ประหลาด การเชื่ อมโยงองค์ประกอบต่างๆเหล่านั้นเข้าด้วยกันจนเกิ ดเป็ นสภาวะทางอารมณ์ที่
แฝงความหมายลึกซึ้ งลงไปและเป็ นการต่อยอดให้กบั ความคิดในการออกแบบให้สิ่งของต่างๆมา
ประกอบอยูบ่ นร่ างกาย การให้สิ่งของเหล่านั้นบังคับร่ างกายด้วยการแสดงอริ ยาบทต่างๆ แปรผัน
ไปตามลัก ษณะของสิ่ ง ของที่ ป ระกอบอยู่ บ นร่ า งกาย ความงามและความสั ม พัน ธ์ เพื่ อ ให้
องค์ประกอบทุกส่ วนนั้นแสดงออกมาในลักษณะรู ปแบบของผลงานศิลปะได้อย่างสมบูรณ์
ในเรื่ องของเทคนิ ควิธีการในการสร้างสรรค์กลไกนั้นข้าพเจ้าได้ศึกษาการเคลื่อนไหว
จากผูส้ ร้างสรรค์เทคนิคพิเศษเบื้องหลังภาพยนตร์โดยการศึกษา จดบันทึก และทดลองทําตาม การ
สร้ า งสรรค์ก ลไกเพื่ อเลี ย นแบบการเคลื่ อนไหวของสิ่ งมี ชี วิตในรู ป แบบต่ างๆ อย่างเช่ น การ
เคลื่อนไหวของลูกตา การอ้าปาก การเอียงคอ การขยับของนิ้วมือ การเคลื่อนไหวของแขน เป็ นต้น
กลไกที่ขา้ พเจ้าสนใจและเจาะจงในการศึกษาเพื่อนํามาดัดแปลงใช้ในงานเป็ นพิเศษนั้นเป็ นกลไก
พื้นฐานอย่างง่าย ทําให้ขา้ พเจ้าสามารถทําความเข้าใจได้ดว้ ยตนเองและใช้การตั้งสมมติฐานใน
การทําให้กลไกต่างๆที่ได้ศึกษามานั้นเป็ นจริ งขึ้นมา การทดลอง ทดสอบ และแก้ไขด้วยข้อจํากัด
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ของวัสดุที่แตกต่างจากต้นแบบในการศึกษา ทําให้ขา้ พเจ้าได้วิธีการสร้างสรรค์ในรู ปแบบใหม่ๆ
เมื่อเกิ ดความชํานาญจากการศึกษาและทดลองด้วยตนเองแล้วจึ งสามารถเกิ ดการออกแบบและ
ดัดแปลงเพื่อให้สามารถนํามาใช้ในงานของตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไป เพื่อให้สามารถหา
วิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการจัดการและออกแบบให้สิ่งของต่างๆเหล่านั้นเชื่ อมโยงเข้าหากัน
และสามารถทํางานร่ วมกันได้อย่างที่ตนเองต้องการ

ภาพที่ 19 ผลงานช่วงศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1
ชื่อผลงาน Revival
เทคนิค ประกอบวัสดุ เคลื่อนไหวได้ดว้ ยกลไกและเครื่ องยนต์
ขนาด
120 x 220 x 150 เซนติเมตร

32

ภาพที่ 20 ผลงานช่วงศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2
ชื่อผลงาน Transform
เทคนิค ประกอบวัสดุ เคลื่อนไหวได้ดว้ ยกลไกและเครื่ องยนต์
ขนาด
170 x 220 x 180 เซนติเมตร
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ปัญหาและวิธีแก้ ไข
การสร้ างสรรค์ศิลปนิ พนธ์“ศิลปะรู ปแบบผสม คุณค่าใหม่ของวัสดุ เหลือใช้”เกิ ดจากการ
พัฒนาต่อยอดความคิด การสร้างสรรค์มาจากผลงานในระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ซึ่งข้าพเจ้าได้รวบรวม
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนารู ปแบบ เทคนิควิธีการไว้ดงั นี้
ปั ญหาที่เกิดจากรู ปแบบที่ยงั ไม่เป็ นไปตามความคิด เนื่ องจากไม่สามารถควบคุมเทคนิ คที่
เหมาะสมในการประกอบวัสดุหรื อยังไม่มีการใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกวัสดุ ทําให้ไม่สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานได้ออกมาอย่างที่ต้ งั ใจไว้ ไม่สามารถจัดการกับเวลาหรื อการจัดการในเป้ าหมาย
ของการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสื่ อแนวความคิดให้ออกมาได้ไม่ดีพอ ดังนั้นการแก้ปัญหาจึงเกิดจาก
การ ตั้งข้อสังเกตุหาความเป็ นไปได้ในการจัดการกับวัสดุ โดยอาศัยหลักการจากการศึกษาความรู ้
จากศาสตร์ในแขนงอื่นๆเพื่อประกอบกับองค์ความรู ้การจัดการทางศิลปะและการออกแบบ การเก็บ
ข้อมูล จดบันทึกจากความผิดพลาด การลองผิดลองถูกและฝึ กฝนในการใช้อุปกรณ์ประเภทต่างๆ
จนเกิดความชํานาญจนทําให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างที่ต้ งั ใจไว้………………….

บทที่ 5
สรุป
ข้าพเจ้านําเสนอผลงานออกมาในรู ปแบบสื่ อผสม โดยสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้เป็ นหลัก
แนวคิดนี้ เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ในชีวิตประจําวันที่ได้พบเจอสิ่ งของเหลือใช้ที่
มีอยูอ่ ย่างหลากหลายผนวกกับความสนใจในวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาโดยเฉพาะการเคลื่อนไหว
ของสิ่ งมีชีวิต ทําให้ขา้ พเจ้าเกิ ดแนวความคิดในการสร้างสรรค์วิธีการนําสิ่ งของเหลือใช้เหล่านั้น
กลับมามี ชี วิ ตใหม่ อีก ครั้ งให้เ กิ ด ประโยชน์ อย่างสร้ า งสรรค์ โดยศึ ก ษาจากหลัก การของกลไก
พื้นฐานในเชิงวิศวกรรมเพื่อดัดแปลงเลียนแบบการเคลื่อนไหวของสิ่ งมีชีวิตและนํามาประกอบกับ
สิ่ ง ของเหลื อ ใช้เ พื่ อ ให้เ กิ ด เป็ นสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถเคลื่ อ นที่ แ ละบัง คับ การ
เคลื่อนไหวได้ดว้ ยการเคลื่อนไหวของร่ างกาย ผ่านการสร้างสรรค์ที่มีกระบวนการทางความคิดที่
ละเอียดอ่อนในขั้นตอนของการออกแบบ การค้นหาความเชื่อมโยงในเชิงของความหมายจากความ
หลากหลายของวัสดุเหลือใช้ และการใช้กระบวนการทางความคิดในเชิงตรรกะเพื่อทดลองหาความ
เป็ นไปได้ในการประกอบวัสดุ เหลือใช้เข้าด้วยกัน ทําให้เกิ ดเป็ นผลงานศิลปะที่แสดงให้เห็ นถึง
ความงาม ความละเอี ย ดอ่ อ นและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ง านจริ ง และในขั้น ตอนของการ
สร้างสรรค์ศิลปนิ พนธ์น้ นั ทําให้ขา้ พเจ้าสามารถเรี ยงลําดับการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็ นขั้นเป็ น
ตอน ทําให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็ นการสะท้อนที่ทาํ ให้เห็นถึงพัฒนาการการเรี ยนรู ้ใน
ด้านต่างๆของตนเอง การสร้างสรรค์ที่เกิดจากการวิเคราะห์ แก้ไขปั ญหา ซึ่ งนําไปสู่ การแสดงออกที่
ชัดเจนทั้งในด้านความคิด กระบวนการสร้างสรรค์ การสื่ อความหมาย อารมณ์ความรู ้สึก และทํา
ให้ผลงานนั้นบรรลุซ่ ึ ง วัตถุประสงค์ เป็ นดัง่ บันไดที่นาํ ไปสู่ โอกาสในการพัฒนาการสร้างสรรค์
ผลงานต่อๆไป
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รายชื่อผลงานระยะก่ อนศิลปนิพนธ์
ผลงานช่ วงก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1
ชื่อผลงาน
เครื่ องออกกําลังกายในโครงการ ศิลปะกับชุมชน
เทคนิค
ประกอบวัสดุ
ขนาด
แปรผันตามพื้นที่
ผลงานช่ วงก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2
ชื่อผลงาน
ศิลปะกับชุมชนเครื่ องทํากายภาพสําหรับเด็กผูพ้ ิการทางการเคลื่อนไหว 2
เทคนิค
ประกอบวัสดุ เคลื่อนไหวได้ดว้ ยกลไก
ขนาด
แปรผันตามพื้นที่
ผลงานช่ วงก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3
ชื่อผลงาน
Vehicle
เทคนิค
ประกอบวัสดุ เคลื่อนไหวได้ดว้ ยกลไกและเครื่ องยนต์
ขนาด
150 x 240 x 170 เซนติเมตร
ผลงานช่ วงศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1
ชื่อผลงาน
Revival
เทคนิค
ประกอบวัสดุ เคลื่อนไหวได้ดว้ ยกลไกและเครื่ องยนต์
ขนาด
120 x 220 x 150 เซนติเมตร
ผลงานช่ วงศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2
ชื่อผลงาน
Transform
เทคนิค
ประกอบวัสดุ เคลื่อนไหวได้ดว้ ยกลไกและเครื่ องยนต์
ขนาด
170 x 220 x 180 เซนติเมตร
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ประวัติผ้ ูสร้ างสรรค์
ชื่อ
นางสาววรางคณา ประเสริ ฐผล
เกิด
23 ธันวาคม พ.ศ.2537
ทีอ่ ยู่
20/83 หมู่ 10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
อีเมล
Most01560067@gmail.com
โทรศัพท์ มือถือ
087-4878837
การศึกษา
2543 – 2549
- ประถมศึกษา โรงเรี ยนพระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี
2549 – 2555
- มัธยมศึกษา โรงเรี ยนเขมะสิ ริอนุสสรณ์ กรุ งเทพมหานคร
2555 – ปัจจุบนั - กําลังศึกษาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม
2556
- นิทรรศการโอเพ็นเฮาส์ 2013 ของนักศึกษา ณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2557
- นิทรรศการประชาธิปไตยที่รักของนักศึกษาชั้นปี 2 ณ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2557
- ไฟนอลเพอฟอร์มเมสโปรเจค ผลงานสรุ ปนักศึกษาวิชาศิลปะการแสดงสด
( Performance art)ณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2558
- ศิลปะการแสดงสด Performance art)ร่ วมกับนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2558
- นิทรรศการ โคโรเนต สี แสงเทียน ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทย
พาณิ ชย์ ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
2560
- ร่ วมแสดงผลงาน นิทรรศการ “We don’t know what art is but , we make
ร่ วมแสดงผลงาน ในนิทรรศการ “Interactive Art : The relationship of
humans and technology” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ งกรุ งเทพมหานคร
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รางวัลและเกียรติประวัติ
2560
- ได้รับทุนการศึกษา จากโครงการกองทุนส่ งเสริ มการศึกษาการสร้างสรรค์
ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
2561
- ได้รับทุนการศึกษาดูงานศิลปะ โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปิ นรุ่ นใหม่
ประจําปี 2561 (Young Artist Talent 4.0) ครั้งที่ 9 ณ ประเทศสหรัฐอเมริ กา

