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บทที่ 1
บทนา
เทคนิคประดับกระจกหรื องานประดับกระจก เป็ นงานประณี ตศิลป์ แบบประเพณี ไทย ที่ใช้
ตกแต่งสิ่ งอุปโภคให้เกิดความงามสมบูรณ์บนผิวภายนอก โดยการประดับกระจกนั้นใช้วสั ดุกระจก
สี ที่มีลกั ษณะพิเศษ คือ มีความมันวาวเลื่ อมพรายสะท้อนแสงมาตัดแบ่งแต่งเป็ นชิ้ นเล็กชิ้ นน้อย
ประดับเป็ นลวดลายตามอุดมคติในหลากหลายรู ปแบบ ซึ่ ง งานประดับกระจกนั้นมีเอกลักษณ์เป็ น
ทัศนธาตุทางศิลปะที่แสดงออกถึง ความเคลื่อนไหว แปรเปลี่ ยนไปตามสภาพของสิ่ งที่พึงประดับ
ใช้ส ร้ า งสรรค์ต ามทัศ นคติ แ ละอุ ด มคติ ด้ว ยจุ ด ประสงค์ ต่ า งๆ รวมไปถึ ง คติ นิ ย มทางศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี และความเจริ ญทางสังคม เช่น งานพุทธศิลป์ งานประณี ตศิลป์ หรื อศิลปวัตถุ
ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั นัยยะและบริ บทของการนาเทคนิ คมาใช้สร้างสรรค์ความงาม เพื่อให้เกิดสิ่ งใหม่
หรื อทดแทนความเสื่ อมโทรมทางวัตถุและจิตใจ อันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากกาลเวลาที่แปรเปลี่ยน
สภาพสังคมและศิ ลปวัฒนธรรม เทคนิ คประดับ กระจกนี้ จึ งมี ค วามส าคัญเป็ นอย่างยิ่ง ต่อการ
สร้างสรรค์เพื่อเปลี่ ยนรู ปลักษณ์ ของสิ่ งเดิ มที่หม่นหมอง ให้มีความงดงามและมีชีวิตชี วามากขึ้ น
ตามจุ ดประสงค์ของการสร้ างสรรค์ทางศิ ลปะทุ กแขนง ไม่ว่าจะเป็ นงานฝี มื อแบบช่ า งหรื องาน
สร้างสรรค์สมัยใหม่
รู ปลักษณ์ ที่แปรเปลี่ ยนของสรรพสิ่ ง และสิ่ งที่เกี่ ยวข้องทางภาพลักษณ์ ที่เสื่ อมโทรมทาง
สังคม มาจากความไม่เที่ ยงแท้ เมื่ อผ่านกาลเวลาหรื อผ่านเหตุการณ์ รุนแรง จึ งเกิ ดรู ปลักษณ์ ใหม่
ภาพลัก ษณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นอาจก่ อ เกิ ด ทุ ก ขเวทนา ความสลดสั ง เวช ความน่ า สะพรึ ง กลัว สิ่ ง เหล่ า นี้
กลายเป็ นความน่ารังเกียจทางความรู ้สึกที่ผคู ้ นไม่อยากจะสัมผัส จึงปฏิเสธที่จะยอมรับ พยายามดิ้น
รนหาทางออกเพื่อหลีกหนี จากภาพความสะเทือนใจ และพยายามแสวงหา ขวนขวายต่อเติมความ
สวยงามความสมบูรณ์แบบของชี วิตให้กลับคืนมา ดังนั้น รู ปลักษณ์ ที่สะเทือนใจทั้งหลายเหล่านี้
ปรากฏให้เห็ นชัดในแต่ละช่ วงชี วิตของมนุ ษย์อย่างไม่สามารถหลี กเลี่ ยงได้ และสร้ างความทุกข์
ให้กบั ชีวติ อย่างไม่มีวนั จบสิ้ น ความเป็ นธรรมดาของสามัญลักษณะ หรื อกฎธรรมดาของสรรพสิ่ ง
ทั้งปวง อันได้แก่ อนิ จจลักษณะ คือ ความไม่เที่ยง หมายถึง ทุกสิ่ งในโลกย่อมมีการแปรเปลี่ ยนไป
เป็ นธรรมดา ทุกขลักษณะ คือ ความเป็ นทุกข์ หมายถึง มีความบีบคั้นด้วยอานาจของธรรมชาติ ทา
ให้ทุกสิ่ งไม่สามารถทนอยูใ่ นสภาพเดิมได้ และอนัตตลักษณะ คือ ความไม่มีตวั ตน หมายถึง ความ
1

2
ที่ทุกสิ่ งไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็ นไปตามต้องการได้1 จึงเป็ นเสมือนบทเรี ยนของชี วิต เพื่อ
นาเข้า สู่ ก ารระลึ ก ถึ ง ความจริ ง อัน เป็ นสั จธรรม ฉะนั้น สติ และปั ญญา จึ ง มี อิท ธิ พ ลต่ อการชี้ น า
แนวทางที่ถูกต้องสาหรับมนุ ษย์ และเป็ นสิ่ งอธิ บายความหมายแห่ งชี วิตได้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเกิ ด
เหตุการณ์หรื อผ่านสภาวะที่โหดร้ายอันยากที่จะยอมรับได้
สติ 2 จึงมีบริ บทต่อแนวทางการดาเนิ นชี วิต เพราะสติคือความระลึกรู้ เป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิ ด
ปัญญาและเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ ต่อการปฏิบตั ิในทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็ นสิ่ งพิจารณาให้เห็นถึง
ความจริ งอันสู งสุ ด และพระสัทธรรมที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบ บัญญัติหลักธรรม
คาสอนให้แก่มนุษย์ได้ศึกษา เพื่อทาความเข้าใจ ค้นหาแนวทางต่างๆให้หลุดพ้นจากความทุกข์ การ
ระลึ กถึ งสติ ถื อว่า เป็ นวิธี การหรื อแนวทางที่ กล่ อมเกลาจิ ตใจไม่ให้ตกอยู่ในอานาจของความ
ประมาท ด้วยการระลึกรู้ต่ออายตนะ3ต่างๆ ในกายสังขารอันเสื่ อมโทรม เช่น ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
เป็ นต้น ผูท้ ี่ประมาทต่อการดาเนินชีวติ โดยปราศจากสติและปั ญญานั้น เปรี ยบได้ดง่ั คนเกิดมาแม้นมี
ชี วิตแต่ลืมตาย หลงตาย เพราะไม่สามารถหยัง่ รู้ ถึงปั ญญาในการดับความทุกข์ เพื่อแก้ไขปั ญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้น จนนาพาไปสู่ ความล้มเหลวของการดารงความเป็ นมนุษย์ ซึ่ งเป็ นส่ วนเชื่ อมโยงที่ทา
ให้เกิดภาพลักษณ์ที่อปั ลักษณ์ ทั้งทางรู ปลักษณ์ภายนอกของสังขารหรื อภาพลักษณ์ทางสังคม และ
รู ป ลัก ษณ์ ภายในใจ อันน าไปสู่ ก ารปฏิ เ สธยอมรั บ ต่ อ การอยู่ร่ ว มกัน ในสั ง คม ดัง นั้น สติ จึ ง มี
ความสาคัญในการสร้างทัศนคติที่ดีงามต่อการดารงชี วิต เพื่อเปลี่ ยนแปลงความรู ้ สึกนึ กคิดในการ
มองความจริ งหรื อสิ่ งเลวร้ ายที่ เกิ ดขึ้นในชี วิต ทั้งร่ างกายและจิตใจ จนนาไปสู่ การแสวงหาความ
เจริ ญทางด้านจิตใจ และนาไปสู่ ความสุ ขที่แท้จริ ง
ด้วยเหตุ น้ ี เอง ข้า พเจ้า จึ ง ต้องการสร้ า งสรรค์ผ ลงานศิ ล ปไทยร่ วมสมัย จากความจริ ง ที่
เกิดขึ้นในชีวติ มนุษย์และทัศนคติที่ดีงาม ต่อความแปรเปลี่ยนที่อปั ลักษณ์ท้ งั ทางรู ปลักษณ์และทาง
ความรู้ สึ ก ด้ว ยทัศ นธาตุ ท างศิ ล ปะและสิ่ ง แสดงความไม่ ย งั่ ยื น ที่ ม าจากซากวัต ถุ อ ัน เกิ ด จาก

1

สารานุกรมเสรี , ความหมายของไตรลักษณ์ , เข้าถึงเมื่อ 18 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก:
https://th.wikipedia.org/wiki/ไตรลักษณ์
2
อวิชชาสู ตร ๑๙/๑, ความหมายของสติ, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, เข้าถึงได้จาก:
http://www.nkgen.com/sti.htm
3

ราชบัณฑิตยสถาน, ความหมายของอายตนะ, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก:
dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/อายตนะ

3
โศกนาฏกรรม4ของมนุษย์ เชื่อมโยงไปสู่ คติธรรมในพระพุทธศาสนา เพื่อระลึกถึงสติและปั ญญาที่
มีความหมายละเอียดลึกซึ้ ง พร้อมทั้งเผยให้เห็นความจริ งและความงามจากผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ
ด้วยเทคนิคประดับกระจกแบบประเพณี ไทย เพื่อต้องการแสดงความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และนัย
ยะทางธรรมะ ออกมาเป็ นผลงานศิลปไทยร่ วมสมัย ในรู ปแบบประติมากรรมสื่ อผสม
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. ต้องการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ศิลปไทยร่ วมสมัย ตามทัศนคติส่วนตน แสดงออกใน
รู ปแบบของศิลปะร่ วมสมัย แนวประติมากรรมสื่ อผสม โดยพัฒนาทั้งเชิ งเนื้ อหาและเชิ งความคิด
สร้างสรรค์ รวมทั้งเชิ งเทคนิ ควิธีการในการแสดงออก ด้วยเทคนิคการประดับกระจกแบบประเพณี
ไทย
2. ต้อ งการทดลองค้น คว้า หาความเป็ นไปได้ข องการสร้ า งสรรค์ผ ลงานศิ ล ปะ ด้ว ย
กระบวนการสร้างสรรค์ตามคติและแบบแผนของงานช่ างประดับกระจก ซึ่ งเป็ นงานประณี ตศิลป์
แขนงหนึ่ งของไทย รวมถึ ง การแสดงออกทางศิลปะในเชิ งลึ ก ตามเนื้ อหาสาระต่างๆที่ ตอ้ งการ
นาเสนอ
3. ต้องการแสดงออกถึงเนื้ อหาสาระ ที่ปรากฏให้เห็นชัดในผลงานที่สร้างสรรค์ ด้วยซาก
สังขารจากวัตถุทางสังคม โดยอธิ บายความหมายในเรื่ องไตรลักษณ์ ที่แสดงออกถึงความงามและ
ความจริ งแห่ งชี วิตอันเป็ นสัจธรรม มุ่งเน้นให้ผคู ้ นเห็นความไม่เที่ยงแท้ และมองเห็นทัศนะคติอนั
ดีงามของศิลปะประเพณี ที่สร้ างสรรค์ข้ ึนตามทัศนคติส่วนตน รวมถึ งการดารงชี วิตด้วยความงาม
ของการสร้างสรรค์ เป็ นส่ วนชี้นาเพื่อแสดงให้เห็นหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนา
สมติฐานของการศึกษา
สิ่ งที่คาดหวังจากความเป็ นไปได้ในการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ศิลปะ ในหัวข้อ เทคนิ ค
ประดับกระจก บนรู ปทรงที่แปรเปลี่ยน มีดงั ต่อไปนี้
1. ผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้ สามารถสร้างความสะเทือนอารมณ์ให้กบั ผูช้ ื่นชมผลงานศิลปะ
ตลอดจนผูศ้ ึกษาแนวทางการทางานศิลปะทุกแขนง และมีการตระหนักในเนื้ อหาสาระที่ตอ้ งการ
4
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นาเสนอ เรื่ อง ไตรลักษณ์ ผลงานจะสามารถเป็ นส่ วนหนึ่ งในการพัฒนาจิตใจของมนุ ษย์ได้ หาก
แสดงออกและสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่
2. ผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้ มีความเป็ นไปได้ที่จะแสดงออกถึงสาระสาคัญของเนื้ อหา ด้วย
ทัศนคติที่เป็ นด้านบวก หรื อเสริ มสร้างจิตใจไปในทิศทางที่ดี โดยลดความหดหู่ ความน่ าสะพรึ ง
กลัวของรู ปลักษณ์จากซากวัตถุทางสังคม รวมทั้งช่วยทาลายและลดความอัปลักษณ์ทางความรู้สึกที่
มีต่อซากวัตถุ ลง ด้วยความงามของเทคนิ คการสร้ างสรรค์ทางศิลปไทย และอุดมคติทางศิลปะ
ประเพณี ซึ่งเทคนิคที่นามาใช้สร้างสรรค์ผลงาน คือ เทคนิคประดับกระจกแบบประเพณี ไทย
3. ผลงานสร้ า งสรรค์ชิ้ น นี้ ได้มี ก ารพัฒ นารู ป แบบของการสร้ า งสรรค์อ ย่า งสู ง สุ ด ใน
รู ปแบบของศิลปะร่ วมสมัย โดยใช้แนวทางการสร้างสรรค์จากทัศนคติ คติความเชื่อ และแบบแผน
ของช่างประดับกระจก รวมถึงการคิดค้นและวิเคราะห์แนวทางการสร้างสรรค์ดว้ ยเทคนิคประดับ
กระจกแบบประเพณี ไ ทยขึ้ นมาใหม่ ตามอัต ลัก ษณ์ ข องตนเอง เป็ นโครงสร้ า งส าคัญ ของการ
สร้างสรรค์
ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตของการสร้ า งสรรค์ผลงานวิทยานิ พ นธ์ ศิล ปะ ได้ก าหนดและแบ่ ง อธิ บ ายเป็ น
ประเด็นหลักๆ ไว้ 3 หัวข้อ ดังนี้ คือ
1. เนื้อหาสาระที่ใช้ในการแสดงออก
2. รู ปแบบศิลปไทยร่ วมสมัย แนวประติมากรรมสื่ อผสม
3. เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์
ตอนที่ 1 ขอบเขตของเนื้ อหาสาระที่ใช้ในการแสดงออก
เนื้ อ หาส าคัญ ของการสร้ า งสรรค์ผ ลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ศิ ล ปะชิ้ น นี้ คื อ เรื่ อ งไตรลัก ษณ์
สามัญลักษณะ อันได้แก่ อนิ จจัง คือ ความไม่เที่ ยง ทุกขัง คือ ความทุกข์ อนัตตา คือ ความไม่ใช่
ตัวตน โดยเนื้ อหาแสดงให้เห็นอยู่ในความเป็ นมาของวัตถุ ที่แสดงความเปลี่ ยนแปลงและแสดง
ความอัป ลัก ษณ์ ที่ ป รากฏอยู่บ นรู ป ลัก ษณ์ ภายนอก ซึ่ งผลงานชิ้ น นี้ ต้อ งการบอกเล่ า ในเนื้ อ หา
สาระสาคัญที่นาเสนอที่แสดง ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ด้วยการใช้ทศั นธาตุทางศิลปะแสดงออก
ซึ่ งทัศนคติ อุดมคติของข้าพเจ้า รวมไปถึงอารมณ์ ความรู ้ สึกนึ กคิดที่ มีต่อวัตถุ ที่อปั ลักษณ์ เหล่านี้
เพื่อเป็ นส่ วนเติมเต็มความสมบูรณ์ และสร้ างสรรค์รูปลักษณ์ที่ปรากฏอารมณ์ความรู ้สึกที่หดหู่ น่ า
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สะพรึ งกลัว ให้เปลี่ยนไปในทิศทางที่เจริ ญจิตใจ และเชื้ อเชิ ญให้เห็นเนื้ อหาสาระที่แสดงความงาม
ของสัจธรรมอย่างบริ บูรณ์
ตอนที่ 2 ขอบเขตของการแสดงออกในรู ปแบบศิ ล ปไทยร่ วมสมัย แนวประติ ม ากรรม
สื่ อผสม
ประเด็นสาคัญของการสร้ างสรรค์ผลงานวิทยานิ พนธ์ศิลปะชิ้ นนี้ รู ปแบบของการสร้ าง
สรรค์มาจากการค้นหาและคัดเลือกใช้วตั ถุที่แสดงความเป็ นซาก โดยสามารถแสดงอารมณ์ความ
รู้สึกที่สะเทือนใจด้วยรู ปทรงที่มีลกั ษณะเป็ น 3 มิติ รวมไปถึงคุณสมบัติเฉพาะของวัตถุ ที่มีความบิด
เบี้ยวของรู ปทรง ซึ่ งเปลี่ยนรู ปลักษณ์ จากลักษณะเดิมของวัตถุที่มีหน้าที่การใช้งานทางสังคม เป็ น
รู ปทรงที่แสดงออกถึงความแหลกสลายด้วยเหตุการณ์ อนั เกิ ดจากอุบตั ิเหตุ ที่มีการกระทบกันของ
วัตถุ อย่างรุ นแรง จนรู ปทรงแปรเปลี่ ยนไม่เหลื อความเป็ นรู ปทรงเดิ มของวัตถุ และแสดงให้เห็ น
ความดั้งเดิมของวัตถุนอ้ ยที่สุด ความชัดเจนของรู ปทรงที่นาเสนอซึ่ งมีลกั ษณะแตกต่างกันออกไปนี้
เป็ นส่ วนชี้นาและอธิ บายให้เห็นถึงความหมดสิ้ นสถานะของวัตถุที่มาจากกระบวนการทางสังคม ที่
เคยเอื้อประโยชน์ให้กบั ชี วิตมนุ ษย์ เพื่อนาเป็ นสื่ อในการแสดงออกและสร้างสรรค์ผลงานตามขอบ
เขตของเนื้อหาสาระที่กาหนดไว้
ด้วยรู ปทรงที่แสดงออกถึงความแปรเปลี่ยน ผลงานสร้างสรรค์สามารถแสดงเนื้ อหาสาระ
และสร้างรู ปแบบของการสร้างสรรค์ โดยอาศัยธรรมชาติของรู ปทรงและพื้นผิวของวัตถุที่มีอยูแ่ ล้ว
ซึ่ งประกอบกับความลงตัวระหว่างสื่ อวัตถุ และเทคนิ คประดับกระจก ผสมผสานเป็ นส่ วนเสริ มที่
ช่วยสร้างแรงปะทะทางทัศนธาตุร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลงานที่สร้างความสะเทือนใจและสร้างบริ บท
ที่มีความแปลกใหม่ ในรู ปแบบศิลปะสื่ อผสมออกมาได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจ ข้อกาหนดเหล่านี้
จึงเป็ นขอบเขตที่สาคัญของรู ปแบบการแสดงออก ในการสร้างสรรค์วทิ ยานิพนธ์ศิลปะชิ้นนี้
ตอนที่ 3 ขอบเขตของเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์
เทคนิ ค ที่ ใ ช้ใ นการสร้ า งสรรค์น้ ัน เป็ นเทคนิ ค ที่ ต่ อเนื่ องมากจากศิ ล ปนิ พ นธ์ ใ นระดับ
ปริ ญญาตรี คือ เทคนิคประดับกระจกแบบประเพณี ไทย โดยแนวความคิดหลักของการสร้างสรรค์
คือ เป็ นการสร้างสรรค์รูปลักษณ์ให้กบั ซากวัตถุที่อปั ลักษณ์ ข้ ึนมาใหม่ ซึ่ งยังคงใช้ส่ิ งที่เป็ นจุดเด่น
ของเทคนิคประดับกระจก คือการใช้ความหมายของการประดับรวมถึง การใช้สามเหลี่ยมและเส้น
เป็ นส่ วนสร้างความสมบูรณ์ ให้กบั ผลงาน ตลอดจนนาลักษณะรู ปแบบของการประดับกระจกบาง
ลัก ษณะ มาประยุก ต์ใ ช้ใ ห้เกิ ดลัก ษณะเพล่ มุ ม เป็ นเหลี่ ย มสั น เพื่ อให้เกิ ดผลในเชิ ง ทัศ นธาตุ ที่ มี
ลักษณะเกิดแสงและเงา ในการสะท้อนแสงที่มากระทบ โดยเน้นเพื่อให้เกิ ดความมีมิติดว้ ยน้ าหนัก
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แสงเงาของกระจกที่ประดับห่อหุ ม้ ผิวภายนอกของรู ปทรงและเพิ่มความกลมกลืนให้กบั วัตถุ การนา
ลักษณะของทัศนธาตุที่มีอยูใ่ นเทคนิ คประดับกระจกสี แบบดั้งเดิ มมาใช้ในการสร้ างสรรค์น้ นั เป็ น
การแสดงออกถึ งความเป็ นประเพณี ของเทคนิ คประดับกระจก และทาให้เสน่ ห์ของงานประดับ
กระจกยังคงอยู่ ทั้งนี้ ก็เพราะลักษณะความเป็ นประเพณี แบบดั้งเดิ มนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ยากใน
การเลียนแบบ เป็ นความรู ้ที่สืบทอดกันเฉพาะกลุ่มช่างทางานประณี ตศิลป์ และงานช่างสิ บหมู่ อีกทั้ง
ยังเป็ นส่ วนเสริ มในการอธิ บายเนื้อหาสาระของวัตถุที่ตอ้ งการประดับได้อย่างชัดเจนอีกด้วย
ขั้นตอนของการศึกษา
ขั้นตอนของการศึกษา แบ่งออกเป็ นหลายขั้นตอน ดังนี้
1. ค้นหาวัตถุที่นามาทางานสร้างสรรค์วทิ ยานิพนธ์ศิลปะ จากแหล่งขายวัตถุซากรถที่ให้
อารมณ์ความหดหู่และความสะเทือนใจตามเนื้อหาสาระที่ตอ้ งการนาเสนอ ในแหล่งขายซากรถที่อยู่
ในพื้นที่ต่างๆ รวมไปถึงดาเนิ นการเก็บข้อมูลในพื้นที่ๆมีแหล่งวัตถุที่ตอ้ งการนามาสร้างสรรค์เป็ น
ผลงาน ด้วยการบันทึ กเป็ นภาพถ่ ายและจดบันทึ กอย่างละเอี ยด พร้ อมทั้งดาเนิ นการซื้ อขายและ
เคลื่อนย้ายซากวัตถุเพื่อเตรี ยมดาเนินการสร้างสรรค์
2. ด าเนิ น การท างานสร้ า งสรรค์ วิ ท ยานิ พ นธ์ ศิ ล ปะ ด้ว ยการวางแผนและสร้ า ง
กระบวนการจัดการต่อการทางานสร้ างสรรค์อย่างมีข้ นั ตอน พร้อมทั้งสังเกตปั ญหา แก้ไขปั ญหา
ในระยะสั้ นและระยะยาว ทั้ง นี้ เพื่ อให้ก ารดาเนิ นการสร้ า งสรรค์ผ ลงานเป็ นไปตามกรอบและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ ซึ่ งเป็ นตัวแปรสาคัญของการสร้างสรรค์
3. วิจารณ์ผลงานระหว่างการดาเนิ นงาน ด้วยการจดบันทึก สร้างภาพร่ าง และสนทนา
แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นกับอาจารย์ผูต้ ิดตามผลงานวิจยั ผูเ้ ชี่ ยวชาญพิเศษทางด้านเทคนิ คประดับ
กระจกแบบประเพณี ไทย รวมทั้งศึกษาผลงานประดับกระจกจากแหล่งศิลปกรรมไทย และบุคคล
ทัว่ ไป ตลอดจนแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างการทางานแต่ละครั้ง เพื่อค้นหาความลงตัว
และความชัดเจนของผลงาน แต่ยงั คงเน้นการแสดงออกด้วยทัศนคติเฉพาะตนเป็ นหลัก ในการสร้าง
สรรค์
4. ดาเนิ นการจัดทานิ ทรรศการเพื่อเผยแพร่ ผลงานวิจยั ความคิดสร้างสรรค์ ตามหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์เอกสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้งเผยแพร่ ความคิดของผลงานสร้างสรรค์
ต่อสาธารณชน ตามข้อกาหนดของสถาบันการศึกษา
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วิธีการศึกษา
1. ศึกษาค้นคว้าหาความแปลกใหม่ของงานประดับกระจก โดยนามาสร้างความหมายใหม่
ในรู ปแบบของผลงานด้านทัศนศิลป์ ตลอดจนศึกษาจากการทดลองสร้างสรรค์ผลงานตามความ
เข้าใจและทัศนคติส่วนตน
2. ศึกษาค้นคว้าหาความหมายในตัววัตถุ และความหมายในลักษณะของการประดับกระจก
เพื่อหาเหตุผลของการสร้างสรรค์วา่ เพราะเหตุใด เทคนิคประดับกระจกซึ่ งเป็ นเทคนิคที่แสดงออก
ถึงความเป็ นศิลปไทย จึงมีความเหมาะสมกับซากวัตถุที่ไร้ซ่ ึ งความงดงามและมีความอัปลักษณ์ตาม
อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคม
3. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่ อง ไตรลักษณ์ สามัญลักษณะ การประดับปรุ งแต่ง
และสังขาร รวมไปถึงเรื่ องอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื้ อหาสาระที่นาเสนอ เช่ น อิทธิ พลต่างๆที่มี
ส่ วนกาหนดขอบเขตของการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อต้องการหาความหมายของเนื้ อหาและลักษณะ
ที่แสดงส่ วนเชื่ อมโยงเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กบั สิ่ งอัปลักษณ์ ซึ่ งแสดงความเป็ นซากและแสดงความไม่
เที่ยงแท้
4. ศึกษาหาความรู ้เกี่ ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา ที่สืบทอดเป็ นประเพณี ปฏิบตั ิกนั มาในทุก
เรื่ องที่มีความเกี่ ยวข้องซึ่ งกันและกันกับการสร้ างสรรค์ความงามให้กบั ซากวัตถุ ตัวอย่างเช่ น การ
ถวายสังฆทานชักบังสุ กุลเพื่ออุทิศส่ วนกุศลให้ดวงวิญญาณที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับซากรถ การทาบัด
พลี เพื่อขอขมาและขออนุ ญาตจากดวงวิญญาณที่สถิตย์อยู่ในซากรถ การพรมน้ ามนต์ธรณี สารเพื่อ
ปั ดเป่ าสิ่ งชัว่ ร้าย การไหว้ครู กลางแจ้งเพื่อขออนุญาตต่อบรมครู ช่างแขนงต่างๆตามคติความเชื่ อของ
ช่างไทย และการเจริ ญกุศลภาวนาเพื่ออุทิศส่ วนกุศลให้วญ
ิ ญาณที่สถิตย์อยูใ่ นซากรถ เป็ นต้น
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อทุกสรรพสิ่ งและผูม้ ีพระคุณ อีกทั้ง
ยังเป็ นการสร้างสรรค์จิตวิญญาณของตนเองให้มีความนอบน้อมต่อทุกสรรพสิ่ ง เพื่อเรี ยนรู ้ในหลัก
สัจธรรมของธรรมชาติที่มีส่วนสัมพันธ์กนั โดยประเด็นสาคัญของเหตุ ผลในข้อนี้ คือ เป็ นการขอ
อนุ ญาตต่อดวงจิตวิญญาณที่สถิ ตย์อยูใ่ นวัตถุซากรถที่ประสบโศกนาฏกรรมที่เลวร้าย อันแสดงให้
เห็นถึงสัญลักษณ์แห่งความตาย ซึ่ งในทางการศึกษานั้น สัญลักษณ์น้ ี คือมรณานุ สติ ที่เปรี ยบเสมือน
อาจารย์ใหญ่ที่มอบความรู ้ให้ได้ศึกษา และเป็ นการขออนุ ญาตจากบรมครู ช่างประดับกระจกในการ
นาเทคนิคในทางศิลปไทยอันทรงคุณค่า มาแปรเปลี่ยนบริ บทของการสร้างสรรค์ที่ผิดแปลกไปจาก
เดิมที่เคยสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพุทธศิลป์ ขึ้นมาใหม่ ด้วยวิธีปฏิบตั ิทางคติพราหมณ์และภูมิปัญญา
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พื้ นบ้า นที่ สื บ ทอดกันเป็ นประเพณี ม าแต่ ด้ ัง เดิ ม ทั้ง นี้ เพื่ อให้เกิ ดความถู ก ต้องตามคติ นิย มและ
ประเพณี ของคนไทยสมัยก่อน อันสื บเนื่องมาจากหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนา
5. ศึกษาหารู ปแบบและวิธีการใหม่ๆที่ใช้ในงานเทคนิ คประดับกระจกแบบประเพณี ไทย
ตัวอย่างเช่น การค้นหาลวดลายหรื อรู ปแบบอื่นๆที่ให้ผลเชิงทัศนะธาตุได้ดี เป็ นต้น รวมไปถึงศึกษา
วิธีการสร้างสรรค์ตามแบบแผนของงานประดับกระจกแบบประเพณี ในลักษณะที่เน้นการให้ พลัง
ทางศิ ล ปะและผลทางทัศ นะธาตุ เ ป็ นหลัก โดยได้รั บ อิ ท ธิ พ ลแนวทางการสร้ า งสรรค์ แ ละ
แนวความคิดจากบรมครู ช่างประดับกระจก ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการค้นหาความแปลกใหม่ในผลงาน อีก
ทั้งเป็ นการซึ มซับแนวคิดและอุดมคติต่างๆที่มีในงานเทคนิคประดับกระจก
6. ศึกษาผลที่ได้ระหว่างการทางานและภายหลังการสร้ างสรรค์ผลงานเสร็ จสิ้ นเรี ยบร้ อย
จากผลงานวิทยานิ พนธ์ที่สร้ างสรรค์ข้ ึนอย่างละเอียด ทั้งเชิ งเนื้ อหาสาระ เชิ งความคิด และเชิงการ
แสดงออกทางทัศนศิลป์ ทั้งนี้ เพื่อต้องการค้นหาผลดีและผลเสี ยที่เกิดขึ้นระหว่างการทางาน โดยนา
ความรู้ที่ได้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการทางานสร้างสรรค์ศิลปะร่ วมสมัย ตามทัศนคติส่วนตน อีก
ทั้ง ยังเป็ นการนาแนวทางของการทางานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ไปค้นหา พัฒนา และสร้าง
บริ บททางศิลปะที่มีความแปลกใหม่ต่อไปในอนาคต
แหล่ งข้ อมูล
1. ศึกษาข้อมูลของเทคนิ คที่ใช้สร้างสรรค์ตามศาสนสถานที่มีงานประดับกระจก เช่น วัด
พระศรี รัตนศาสดาราม วัดสุ ทศั น์เทพวนาราม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ฯลฯ เป็ นต้น
2. แหล่งความรู ้ และสื่ ออื่นๆที่ให้ความรู ้ เรื่ องธรรมะ เช่ น หนังสื อธรรมะ หนังสื อปรัชญา
ญี่ปุ่น อินเตอร์เน็ต และสื่ อออนไลน์ เป็ นต้น
3. การสังเกตวิถีการดาเนินชีวิตของผูค้ นในสังคม สภาพแวดล้อมที่ให้อารมณ์ ความรู้สึกที่
สะเทือนใจ และการถามตอบ สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้จากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
4. แหล่งขายวัตถุซากรถที่ให้อารมณ์ความรู้สึกที่สะเทือนใจใน จ.นครปฐม จ.ราชบุรี และ
จ.สมุทรสาคร รวมไปถึงพื้นที่ใน จ.ใกล้เคียงที่มีซากวัตถุขายทัว่ ไป
อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการสร้ างสรรค์
1. ทุนทรัพย์
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2. แหล่งขายซากวัตถุใน จ.นครปฐม จ.ราชบุรี จ.สมุทรสาคร และ จ.อื่นๆใกล้เคียง
3. อุปกรณ์ในการประดับกระจก เช่น เพชรเฉื อน เพชรตัด ไม้ตบั กระจกสี ขาว กาวอีพอกซี่
เกรี ยงเหล็ก ถังน้ า ผ้าสะอาด ฯลฯ เป็ นต้น
4. อุ ปกรณ์ ที่ใช้ในการตัดส่ วนเกิ นที่ ไม่จาเป็ นต่อการดาเนิ นงาน เช่ น เครื่ องมื อตัดเหล็ ก
เครื่ องเจียร์ เหล็ก แก๊สตัดเหล็ก ถังแก๊ส น้ ายาขัดสี รถยนต์ ฯลฯ เป็ นต้น
5. สี น้ ามันคุณภาพดี เช่น สี น้ ามันรองพื้นและสี น้ ามันทับหน้าสี แดง น้ ายาเคลือบเงา เป็ นต้น
6. วัสดุห่อหุ ม้ กันความชื้นและวัสดุกนั กระแทก
7. ยานพาหนะที่ใช้ขนย้ายผลงานและสิ่ งอานวยความสะดวกในระหว่างการดาเนินงาน เช่น
รถหกล้อติดเครนขนซากวัตถุ รถกระบะขนอุปกรณ์การทางาน ฯลฯ เป็ นต้น
8. ปั จจัย อื่ นๆที่ ช่ วยอานวยความสะดวกต่อการท างาน เช่ น สมุ ดบันทึ ก กล้องถ่ ายภาพ
คอมพิวเตอร์ เครื่ องดูดฝุ่ น ฯลฯ เป็ นต้น

บทที่ 2
ข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องกับการสร้ างสรรค์
ทีม่ าของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ
ธรรมชาติ คือ สิ่ งที่เกิ ดขึ้น แปรเปลี่ ยนไปตามเหตุปัจจัยต่างๆ ปราศจากการปรุ งแต่งและ
แปรเปลี่ยนไปตามสามัญลักษณะ อันได้แก่ อนิ จจัง คือ ความไม่เที่ยง ทุกขัง คือ ความทุกข์ อนัตตา
คือ ความไม่มีตวั ตน เป็ นต้น สังขาร คือ สิ่ งที่ถูกปรุ งแต่งขึ้นจากธาตุ 4 ที่มีการเกิดขึ้น คงอยูใ่ นสภาพ
เดิมไม่ได้ และเสื่ อมโทรมสิ้ นสลายไปในที่สุด ประกอบกันขึ้นเป็ นรู ปลักษณ์และเป็ นตัวแปรสาคัญ
ที่ทาให้เกิดการปรุ งแต่ง เป็ นเหตุของความทุกข์ท้ งั มวล โดยไม่มีส่ิ งใดพ้นไปจากความแปรเปลี่ยนที่
ไม่เที่ยงแท้ของสามัญลักษณะนี้ได้
สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็ นทุกข์ สังขารทั้งปวงมิใช่ตวั ตน5 รู ปลักษณ์ภายนอก
ของสังขารแสดงซึ่ งความไม่เที่ยงแท้ ความทุกข์ และความไม่มีตวั ตน มีความผันแปรตามเหตุและ
ปั จจัยที่เกิ ดขึ้นด้วยธรรมชาติ รวมไปถึ งปั จจัยที่มนุ ษย์ปรุ งแต่งให้เป็ นไปตามความสมบูรณ์แบบที่
ตนเองต้องการ การปรุ งแต่งนี้จึงเป็ นส่ วนสาคัญที่ทาให้เกิดทุกข์และอาการกิริยาต่างๆที่ส่งผลให้เกิด
ความรู ้สึกนึกคิด การกระทาที่แสดงออกถึงการดิ้นรน เพื่อแสวงหาความสมบูรณ์แบบให้กลับคืนมา
ทัศนคติทเี่ กีย่ วข้ องกับการสร้ างสรรค์
ข้า พเจ้าได้ม องเห็ นสัจธรรมจากความไม่ เที่ ย งแท้ที่ ป รากฏอยู่ใ นสั ง คมของมนุ ษ ย์ ผ่า น
โศกนาฏกรรมอันเกิดจากซากรถที่ผา่ นการประสบอุบตั ิเหตุอย่างรุ นแรง ซึ่ งปรากฏภาพอัปลักษณ์
ทั้งทางรู ปลักษณ์ ภายนอกและความรู ้ สึก หรื อแม้แต่ความสลดหดหู่ ความสังเวชใจ และความน่ า
สะพรึ งกลัวในจิตใจ โดยความรู ้สึกเหล่านี้พบเห็นจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวติ และสภาวะ
5

พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ไตรลักษณ์ : พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์
มูลนิธิพุทธธรรม, 2547), 3, 8, 10, 12. (คาว่า “สังขารทั้งปวงมิใช่ตวั ตน” ในที่น้ ี โดยเนื้ อหาที่จริ ง
แล้ว ใช้คาว่า “ธรรมทั้งปวงเป็ นอนัตตา” ซึ่ งมีที่มาจากคาว่า “ธรรม” หมายถึงสภาวะหรื อสภาพทุก
อย่างทั้งหมดทั้งสิ้ น ทั้งที่ ถูก ปรุ งแต่งและไม่ถูกปรุ งแต่ง ทั้งที่ เป็ นสัง ขารและมิ ใช่ สังขารรวมทั้ง
นิพพาน เป็ นอนัตตาคือมิใช่ตวั ตน)
10
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แวดล้อมทัว่ ไป เช่น อุบตั ิเหตุตามท้องถนนที่มีคนเสี ยชีวติ เป็ นต้น การสังเกตเห็นในความอัปลักษณ์
ทางความรู ้สึกจากซากวัตถุ ทางสังคม หรื อซากรถที่ผ่านเหตุการณ์ เลวร้ายด้วยอุบตั ิเหตุน้ ี ทาให้เกิ ด
อารมณ์ ความรู ้สึกและความคิดที่จะนาซากวัตถุเหล่านี้ มาสร้างสรรค์เป็ นผลงานศิลปไทยร่ วมสมัย
เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ แห่ งมรณานุ สติในสังคมสมัยใหม่ข้ ึนมาด้วยทัศนคติที่ดีงาม ชี้ นาไปสู่ มุมมองที่
ช่วยในการพัฒนาจิตใจ อีกทั้งนาพาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อมนุ ษย์และสังคม รวมถึงทาให้เกิด
ทัศนคติในด้านดีต่อสภาวะการรับรู ้ถึงความจริ งที่มาจากรู ปลักษณ์ทางความรู ้สึกที่เลวร้าย
ด้วยความคิดนี้ จึงได้นาความสาคัญของเหตุผลดังกล่าว มาเป็ นสิ่ งสาคัญของการสร้างสรรค์
ส่ งผลทาให้ขา้ พเจ้าได้รู้สึกถึงสภาวะความจริ งของชี วิต อันเต็มไปด้วยความสลดหดหู่ และความน่ า
สะพรึ งกลัว โดยได้นาเสนอมุมมองและทัศนคติที่ขา้ พเจ้าได้สัมผัสถึงสัจจะของความไม่เที่ยงแท้ใน
ชีวติ มนุษย์ ซึ่งได้รับอิทธิ พลดังต่อไปนี้
อิทธิพลทีไ่ ด้ รับจากประสบการณ์ชีวติ และทัศนคติส่วนตน
ประสบการณ์ความรู ้ สึกเฉพาะตนที่ได้รับช่วงเวลาที่ขา้ พเจ้าเติบโตในช่วงเวลาวัยกลางคน
นั้น ได้สัม ผัส ประสบการณ์ ตรงหลายอย่างที่ ท าให้เห็ นและตระหนัก ในจิ ตใจ ถึ ง เรื่ องราวความ
เปลี่ ยนแปลงของสรรพสิ่ ง โดยสัมผัสเห็ นความผันแปรของชี วิตมนุ ษย์เป็ นสาคัญ ด้วยการสังเกต
และรู ้สึกร่ วมไปกับความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ แล้วพิจาณาถึงความเป็ นธรรมชาติที่มีกระบวนการแปร
เปลี่ ยนไปตามวัฏจักร ซึ่ งจากประสบการณ์ ต่างๆในชี วิตส่ วนตนของข้าพเจ้า ได้มองเห็ นสาระสัจ
ธรรมแท้อยู่พอสมควร ตัวอย่างเช่น ความไม่เที่ยงแท้อาจจะซ่ อนอยูใ่ นทุกเสี้ ยววินาที หรื อชัว่ ขณะ
ลมหายใจเข้าออก เปรี ยบเที ยบคล้ายกับการเกิ ดอุ บตั ิ เหตุ ที่สามารถเกิ ดขึ้ นได้ตลอดเวลา ดังเช่ น
อุบตั ิเหตุทางรถยนต์ที่พบเห็นตามท้องถนน หรื ออุบตั ิเหตุที่ทาให้เกิดอาการเจ็บป่ วยเต็มอันไปด้วย
ทุกขเวทนา เป็ นต้น ตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น เชื่อมโยงให้เห็นถึงความบอบบางของชีวิต ที่สามารถ
ก้าวเข้าสู่ ความตายหรื อความทุกข์แห่งชีวติ ได้ทุกขณะ
ประสบการณ์เหล่านี้ ทาให้เกิดการตระหนักและเปรี ยบเทียบกับประสบการณ์รับรู ้ในความ
จริ งของมนุ ษย์ระยะแรก ที่ เริ่ มสัมผัสเห็ นสัจธรรมในห้วงเวลาหนึ่ งของชี วิตข้าพเจ้า ที่ค่อยๆแปร
เปลี่ ยนไปตามธรรมชาติ เช่ น ดอกไม้หรื อใบไม้ที่เหี่ ยวย่น ร่ วงหล่นตามธรรมชาติ หรื อแม้กระทัง่
ซากไม้ยืนต้นตาย หรื อโค่นล้มลงเองตามธรรมชาติ เป็ นต้น ซึ่ งทาให้ขา้ พเจ้าเกิ ดการเปรี ยบเทียบ
และทาความเข้าใจให้เห็นชัดว่า ในบางครั้งชี วิตมนุ ษย์น้ นั อาจจะไม่ได้สง่างามดัง่ ธรรมชาติ เหมือน
ต้นไม้หรื อเทือกเขาที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อเป็ นไป ก็ต่อเมื่อรอให้ถึงวาระเวลาที่ควรจะเป็ น แต่ในทาง
ตรงกันข้าม หากเป็ นบุคคลหรื อชี วิตสรรพสัตว์ทวั่ ไป สามารถมีโอกาสเปลี่ ยนแปลงได้ตลอดทุ ก
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ขณะเวลาตามธรรมชาติของชี วิตมนุ ษย์ ฉะนั้น การขาดสติ ในการมองความจริ งของชี วิต คือสิ่ งที่
สร้ า งเหตุ ปั จ จัย นานาประการให้ เ ราต้อ งเผชิ ญ และเป็ นสิ่ ง ก าหนดที่ ท าให้ ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์น้ ัน
เปลี่ยนแปลงไปในสภาวะต่างๆ เช่น สุ ข ทุกข์ ดีใจ เสี ยใจ เป็ นต้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าวที่ขา้ พเจ้าได้สัมผัสถึ งประสบการณ์ในชี วิตส่ วนตน ประกอบกับมีการ
สังเกตความเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ทาให้ขา้ พเจ้าสามารถเข้าใจได้เสมอว่า ประสบการณ์ในชี วิต
ของแต่ละคนล้วนเป็ นธรรมมะสอนใจได้ท้ งั สิ้ น บางครั้งหากเราเปรี ยบเทียบ พิจารณาเหตุผลจาก
เรื่ องราวต่างๆที่เกิ ดขึ้น ธรรมะหรื อคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในทุ กสรรพสิ่ งที่ ผ่านเข้ามาใน
ชีวิต ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ทัศนคติของแต่ละคนที่จะสังเกตหรื อพบเห็นได้เช่นไร บางครั้ง อาจจะพบเห็ น
ธรรมะได้ในช่วงชีวติ วัยเริ่ มต้น วัยกลางคน หรื อช่วงบ้านปลายใกล้ฝั่ง ซึ่ งล้วนแต่เป็ นประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกันออกไป ตามการดิ้นรนของแต่ละบุคคล ดังนั้น การปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
มนุ ษ ย์ใ นด้านบวก จึ งเป็ นสิ่ ง ที่ ดีง ามในการเปลี่ ย นมุ มมองของชี วิตให้เปิ ดกว้า งมากขึ้ น เพื่ อนา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเกิดปั ญญาและพัฒนาชีวติ ได้
อิทธิพลทีไ่ ด้ รับจากสั งคม
วิถีชีวิตของมนุ ษย์น้ ัน ล้วนดารงตนเองตามกฎของธรรมชาติ ที่ มีลกั ษณะแปรเปลี่ ยนไม่
เที่ยงแท้อยูต่ ลอดเวลา เป็ นสิ่ งที่ทุกคนล้วนรับรู ้ ได้เสมอไม่ว่าจะเป็ นความแปรเปลี่ ยนที่เกิ ดขึ้นใน
การดาเนิ นชี วิต หรื อแม้กระทัง่ ชี วิตประจาวัน มักเปลี่ ยนผันไปตามกระแสสังคมภายนอกอยูต่ ลอด
เวลา การดาเนินชี วิตที่ประกอบไปด้วยสามัญลักษณะ คือ ความไม่เที่ยงแท้ ความทุกข์ ความไม่มี
ตัวตน แสดงให้เห็นถึงสภาวะต่างๆที่สามารถเชื้ อเชิ ญความรู ้ สึกนึ กคิดของมนุ ษย์ ให้เข้าใจสาระที่
แท้จริ งของชี วิตได้ ตัวอย่างเช่ น มนุ ษ ย์มีการเกิ ด ดารงอยู่ด้วยการอบรมเลี้ ย งดู ใช้ชีวิตศึ กษาหา
ความรู ้ ออกทางานเพื่อหาเลี้ ยงปากท้อง ดารงซึ่ งเผ่าพันธุ์สร้างครอบครัว และมีการเจ็บป่ วย จนใน
ที่สุด ชี วิตก็ล่วงมาถึ งความตายด้วยประการต่างๆ หรื อแม้กระทัง่ ความสุ ขสมหวัง ผิดหวัง ทุ กข์
เพราะพลัด พรากจากสิ่ ง ที่ รั ก พอใจ เช่ น เด็ ก ที่ ป ระสบอุ บ ัติ เ หตุ ต ายแต่ เ ยาว์ว ยั หรื อ คนรั ก ตาย
กะทันหัน เป็ นต้น บริ บทของความเปลี่ ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในชี วิตมนุ ษย์ จึงเป็ นคติเตือนใจของ
แต่ละบุคคล ให้เห็นหลักสาคัญในการสร้างความยัง่ ยืนที่แท้จริ งให้กบั ชี วิต ตลอดจนทาความเข้าใจ
กับสิ่ งที่กาลังเกิ ดขึ้นหรื อผ่านพ้นเป็ นอดีต เพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้มีทศั นคติที่พร้อมจะเรี ยนรู้ ทา
ความเข้าใจ และปล่อยวางจากความทุกข์อนั หนักหน่วง เพื่อก้าวข้ามสภาวะวิกฤตในช่วงของชีวติ
แต่ดว้ ยสภาพความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้นในสังคมของมนุ ษย์ มักดารงชี วิตให้หลีกหนี จากความ
จริ ง พยายามสรรค์สร้ างวัตถุ เพื่ออานวยความต้องการทางปั จจัยพื้นฐาน ให้ดาเนิ นชี วิตได้อย่าง

13
สะดวกสบาย และสร้ างสรรค์เพื่อความสง่างามต่อภาพลักษณ์ทางสังคมเป็ นสาคัญ อีกทั้งพยายาม
กระท าทุ ก อย่า งเพื่ อ หลี ก หนี ค วามจริ ง ที่ น่ า สะพรึ ง กลัว ตัว อย่ า งเช่ น รถยนต์ที่ มี ค วามหรู ห รา
ปลอดภัย ถูกคิดค้นด้วยฝี มือมนุ ษย์ตามความรู ้ความสามารถ แต่เมื่อประสบอุบตั ิเหตุเผชิ ญกับสิ่ งที่
ไม่คาดคิด ก็สามารถพินาศย่อยยับได้ในที่สุด หรื อการเกิดอุบตั ิภยั ทางธรรมชาติที่ทาให้ตึกรามบ้าน
ช่องที่สวยหรู ตอ้ งพังทลายลง เป็ นต้น ถึงแม้จะมีสิ่งประโลมผูค้ นให้สุขสาราญ แต่เมื่อความจริ งของ
ธรรมชาติที่ดารงซึ่ งสามัญลักษณะ ปรากฏขึ้นอย่างโหดร้าย ความทุกข์น้ นั ก็เข้าครอบงา แปรเปลี่ยน
ความสมบูรณ์แบบให้หายไปอย่างสิ้ นเชิง การยอมรับหรื อปล่อยวางต่อสภาพความจริ งที่ไม่เที่ยงแท้
นี้ เป็ นสิ่ งที่มนุษย์ทุกคนยากที่จะยอมรับเพียงเพราะภาพลักษณ์ความสวยหรู คือความสมบูรณ์แบบ
ที่ชีวติ ของทุกคนต้องการ จนกลายเป็ นปั จจัยสาคัญของการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
ด้ว ยเหตุ น้ ี มนุ ษ ย์จึ ง พยายามดิ้ น รนไขว่ค ว้า แสวงหาทุ ก วิ ถี ท างเพื่ อ เติ ม เต็ ม ให้ ต นเอง
สามารถดารงชี วิตในสังคมต่อไปได้ไม่วา่ จะอยูใ่ นสภาวะใดก็ตาม แต่หากแสวงหาหรื อเติมเต็มทุก
สิ่ งทุ กอย่างให้ ตนเองกลับไปสง่ างามเหมื อนเดิ ม ไม่ไ ด้อย่างที่ ใจปราถนา ความอัป ลักษณ์ ที่จะ
เกิ ดขึ้นจากความดาริ ทางกายและใจ อาจจะสร้ างความทุกข์ซ้ าเติมมากยิ่งขึ้นจนยากที่จะปล่อยวาง
ทั้งนี้ เป็ นผลสื บเนื่องมาจากความยึดติด ไม่ปล่อยวางจากความเป็ นจริ งที่ไม่เที่ยงแท้ ความยึดมัน่ ถือ
มัน่ นี้ กลายเป็ นความอยาก ความต้องการที่หลงในรู ปลักษณ์ หรื อภาพลักษณ์ ตามสถานะทางสังคม
ของตนเอง ซึ่ งเมื่อแต่ละคนอยูร่ ่ วมกันด้วยความยึดมัน่ ในความสมบูรณ์แบบจากสิ่ งที่เจริ ญแต่เพียง
ภายนอก ภายในคือเรื่ องของจิตใจ กลับเป็ นสิ่ งที่ถูกละทิ้งและหยัง่ ได้ยาก ไม่วา่ จะเป็ นสังคมขนาด
เล็กหรื อขนาดใหญ่ ล้วนเกิดความแปลกแยก เหยียดหยันซึ่ งกันและกัน เพื่อแก่งแย่งสร้างตัวตนให้
ศิวิไลซ์ตามที่ตนเองต้องการ ความดิ้นรนที่นอกเหนื อไปจากปั จจัยพื้นฐานของมนุ ษย์ ที่มีแค่ปัจจัย
เอื้อต่อการดารงสังขารนั้น เป็ นความเหน็ ดเหนื่ อยที่ ทุกข์ทรมานและบอบช้ าไม่รู้จกั จบสิ้ น จนใน
ที่สุด ความไม่รู้จกั พอใจในสิ่ งที่แต่ละบุคคลดารงนั้น กลายเป็ นอิทธิ พลนาพาความรู้สึกนึกคิดของ
ผูค้ น สร้างทัศนคติที่เลวร้ายให้แก่กนั สิ่ งเหล่านี้จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ควรตระหนักในสังคม ที่ส่งผลไป
ถึงวัฒนธรรมทางความคิดของมนุ ษย์ ที่ยงั พอสร้างสรรค์ใหม่ให้มีความเจริ ญทางด้านจิตใจและอยู่
ร่ วมกันอย่างมีความสุ ข
การสร้างทัศนคติที่ดีของมนุ ษย์ จึงเป็ นสิ่ งสาคัญต่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคม ชี วิตมนุ ษย์ทุก
คนอาจเปลี่ ยนแปลงไปสู่ ดา้ นดี ดา้ นชัว่ เลวร้ ายหรื อสวยงาม ก็ล้วนแต่แปรเปลี่ ยนไปตามเหตุและ
ปั จจัยแวดล้อมทางภายนอกและภายใน ดังนั้น การสร้ างสรรค์เพื่อปลูกฝั งทัศนคติของมนุ ษย์ให้ดี
งามด้วยการเผชิ ญหน้า เรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองให้เท่าทันกับสภาวะความไม่เที่ยงแท้ของชี วิต จึง
เป็ นสิ่ งสาคัญที่ดีที่สุด ที่จะทาให้เรานั้นรู ้เท่าทันความทุกข์ที่จะเกิดขึ้น ความรู ้เท่านั้นในที่น้ ี หมายถึง
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การทาความเข้า ใจในความเป็ นธรรมชาติ ข องแต่ล ะสรรพสิ่ ง ว่า มี ความเปลี่ ย นแปลงดาเนิ นไป
อย่างไร เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปั ญหาที่จะเกิดขึ้นในชี วิตได้อย่างทันเท่าสภาวะทุกข์ เรี ยนรู ้ในสิ่ งที่
เกิดขึ้นได้อย่างมีสติและไม่ต้ งั อยูใ่ นความประมาท รวมถึงเข้าใจกฎของธรรมชาติในแต่ละช่วงของ
ชี วิต จนนาไปสู่ ความเจริ ญงอกงามทางจิตใจและมีทศั นคติที่เปิ ดกว้าง สามารถหลีกหนี จากความ
ทุกข์เพื่อพบกับความสุ ขแท้จริ ง
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทาให้ขา้ พเจ้าตระหนักต่อการมองเห็นความเสื่ อมโทรมของสังคมและ
สัมผัสถึงทัศนคติบางอย่างที่เป็ นด้านมืดในจิตใจของมนุ ษย์ เป็ นผลให้ขา้ พเจ้าได้พิจารณาถึงความ
ทุกข์ของผูค้ น จากสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปในสังคมรู ปแบบต่างๆ เหตุผลเหล่านี้ จึงเป็ น
อิทธิ พลสาคัญในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้
อิทธิพลทีไ่ ด้ รับจากบรมครู ช่างไทย
งานช่ า งและประเพณี ท างศิ ล ปะที่ สื บ ทอดมาจากบรรพบุ รุ ษ นั้น มี บ ริ บ ทส าคัญ ต่ อการ
สร้ า งสรรค์ต ามแบบอุ ด มคติ ข องช่ า ง อัน มี ที่ ม าและแรงบัน ดาลใจมาจากงานพุ ท ธศิ ล ป์ ช่ า งผู ้
สร้ างสรรค์งานพุทธศิลป์ แต่ละแขนง ได้สอดแทรกเนื้ อหาสาระสร้ างสรรค์ผลงานไว้หลากหลาย
รู ปแบบ ซึ่ งเทคนิคที่ช่างไทยคิดค้นและสื บทอดเป็ นประเพณี ทางศิลปะนั้น ไม่เพียงแต่ผา่ นกาลเวลา
ที่ยาวนานในการสื บทอดหลายชัว่ อายุคน แต่ยงั ปรากฏชัดในความแข็งแกร่ งของจินตนาการทาง
ความคิด ตามร่ องรอยของประวัติศาสตร์ และคติความเชื่ อทางพระพุทธศาสนา ที่ปรากฏคุณค่าไว้
อย่างมากมาย ทาให้ขา้ พเจ้าเกิดความสนใจในการนาความสาคัญเหล่านี้ มาพัฒนาเพื่อดารงเจตนา
ของบรมครู ช่างไว้ วิชาช่างที่ขา้ พเจ้าได้รับอิทธิ พลมาใช้ในการสร้างสรรค์วิทยานิ พนธ์ศิลปะครั้งนี้
คือ เทคนิคประดับกระจกแบบประเพณี ไทย
เทคนิ ค ประดับ กระจก เป็ นเทคนิ ค หนึ่ ง ในงานช่ า งสิ บ หมู่ ที่ นิ ย มใช้ส ร้ า งสรรค์ใ นงาน
ศิลปกรรมไทย และถู กนามาใช้ในการสร้ างงานพุทธศิ ลป์ อย่างแพร่ หลาย รวมถึ งมีการสื บทอด
เอกลักษณ์ ความเป็ นประเพณี ได้อย่างสมบูรณ์ แบบ อีกทั้งยังสอดแทรกอุดมคติ ไว้มากมายหลาย
ประการ ความงดงามของเทคนิ คประดับกระจกที่ สร้ างความเรื องรองอยู่ในสถาปั ตยกรรม วัตถุ
หรื อสิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ เกี่ ย วข้องกับ พุ ท ธศาสนานั้น เมื่ อผ่านกาลเวลาล่ วงเลยจากยุค สู่ ยุค และผ่า น
สงครามอันเต็มไปด้วยความตาย ความเป็ นจิตวิญญาณของบรรพบุรุษที่หวงแหนในศาสตร์ วิชา
แขนงนี้ กลายเป็ นสิ่ งที่ทาให้บรมครู ช่างประดับกระจกได้ตระหนักและสร้ างวิสัยทัศน์ต่องานช่าง
แขนงนี้ไว้อย่างคมคาย ด้วยการใช้เทคนิคประดับกระจก ซ่ อมแซม เติมเต็มความสมบูรณ์จากความ
เสื่ อมโทรมและหม่ นหมองที่ เกิ ดขึ้ นในจิ ตใจ ดัง ปรากฏให้เห็ นในงานพุทธศิ ล ป์ แต่ ละประเภท
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ทัศนคติ อนั ดี งามที่ ถูกปลู กฝั งในหมู่ช่างนี้ ล้วนแปรเปลี่ ยนเป็ นความคิ ดที่ หลากหลายแตกแขนง
ออกไปอย่า งน่ า ชื่ นชม จนสื บ ทอดเป็ นวัฒนธรรมทางความคิ ดที่ ชัด เจนในวิธี ก ารปฏิ บ ตั ิ และมี
กระบวนการสร้ างสรรค์ที่แสดงถึ งความมุ่งมัน่ มีวิริยะอุ ตสาหะ รวมทั้งแสดงให้เห็ นชัดถึ งสมาธิ
และปัญญาในการสร้างผลงานอันวิจิตร เพื่อสร้างความดีงาม ความศรัทธาไว้ในพระพุทธศาสนา
ด้วยความศรัทธาของช่างประดับกระจกที่มีความมานะ ฝึ กฝนทักษะมาอย่างดี เพื่อให้ได้ซ่ ึ ง
งานศิล ปะประเพณี ที่ทรงด้วยพลังสติปัญญาและมีคุ ณค่าที่ เจริ ญแก่ จิตใจ ทาให้ขา้ พเจ้ามองเห็ น
สาระสาคัญของทัศนคติที่คล้ายคลึ งกัน จนเป็ นแรงผลักดันให้ขา้ พเจ้าเกิ ดแรงบันดาลใจในการนา
เนื้อหาสาระของเจตนา ทัศนคติ และความเป็ นอุดมคติแบบช่าง มาแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์
เพื่อต้องการหยัง่ รากลึ กเข้าไปในความเป็ นจิตวิญญาณของบรรพบุรุษ และนาเนื้ อหาสาระเหล่านั้น
มาสื บ สานจากสิ่ งที่ บ รมครู ช่ า งคิ ด ไว้ รวมทั้ง น าทัศ นคติ ใ นหลากหลายด้ า นที่ มี บ ริ บทต่ อ
ศิลปวัฒนธรรม มาผสมผสานให้เกิดความร่ วมสมัยมากขึ้น อีกทั้งยังเป็ นการซึ มซับความงามและ
ความประทับใจที่มีต่องานช่ างประดับกระจก เป็ นพลังให้ขา้ พเจ้านาลักษณะของการสร้างสรรค์ที่
พิเศษ รวมไปถึงความงามของเทคนิคประดับกระจกเป็ นหลักสาคัญ มาพัฒนาเป็ นผลงานศิลปไทย
ร่ วมสมัย
ด้วยเหตุผลข้างต้น ทาให้ขา้ พเจ้าได้ทดลองสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะร่ วมสมัย ด้วยเทคนิ ค
จากงานประณี ตศิลป์ ผนวกกับประสบการณ์ในด้านต่างๆที่ผา่ นมาในแต่ละช่วงชี วิตของข้าพเจ้า ทา
ให้ได้เห็ นความสาคัญของอิ ทธิ พลที่ ได้รับจากบรมครู ช่าง ในการนาเทคนิ คประดับกระจกแบบ
ประเพณี ไทย มาสร้ างสรรค์ด้วยทัศนคติอนั ดี งาม ตามหลักการและอุดมคติของช่ างไทย เพื่อการ
สร้างสรรค์ศิลปะให้เป็ นความงดงามที่เจริ ญจิตใจสื บต่อไป
อิทธิพลทีไ่ ด้ รับจากพระพุทธศาสนา
พระพุ ท ธศาสนา คื อ ศาสนาที่ ส อนให้ เ ห็ น หลัก ความจริ ง ที่ มี อ ยู่ แ ล้ว ตามธรรมชาติ มี
หลักธรรมที่ปรากฏเหตุผลและข้อพิสูจน์อย่างละเอียดลึกซึ้ ง แนวทางปฏิบตั ิของศาสนาพุทธมีความ
มุ่งหมายให้มนุ ษย์แสวงหาทางออกของปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในชี วิตด้วยตนเอง เพื่อให้หลุ ดพ้นจาก
สภาวะของความทุกข์ ด้วยหลักธรรมคาสอนและวิธีปฏิบตั ิต่างๆที่สามารถสังเกต ซึมซับ และพิสูจน์
ในหลักคาสอนได้ ขณะเดี ยวกันยังมีหลักพิจารณาด้วยปั ญญา สามารถนาหลักความจริ งเป็ นส่ วน
เชื่อมโยงทุกสรรพสิ่ งเข้าด้วยกัน ด้วยการพิจารณาเปรี ยบเทียบ อุปมาอุปไมย ระหว่างมนุ ษย์กบั กฎ
ของไตรลักษณ์อย่างมีปฏิสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการแสดงให้เห็นว่า ความเป็ นธรรมดา
สามัญ แสดงตัวตนให้เห็นความจริ งแท้ที่แสนเจ็บปวดและทุกข์ทรมาน อัน มีอยูใ่ นตัวตนของมนุ ษย์
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ทุกคน รวมไปถึงทุกสรรพที่อยูใ่ นธรรมชาติ โดยหลักปฏิบตั ิทางพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้า
ทรงบัญญัติวิธี ก ารปฏิ บตั ิ ใ ห้เข้า ถึ ง หลักธรรมค าสอน ด้วยการระลึ ก ถึ ง สติ เพื่ อนาไปสู่ ก ารเกิ ด
ปั ญญา พิจารณาถึ งความแปรเปลี่ ยนในทุ กสรรพสิ่ ง ของธรรมชาติ คื อ ไตรลัก ษณ์ หรื อ กฎของ
ธรรมชาติ อันได้แก่ อนิจจัง ความไม่เที่ยง ทุกขัง ความทุกข์ อนัตตา ความไม่มีตวั ตน ดังนั้น สติและ
ปั ญญา จึงมีความหมายต่อพระพุทธศาสนาเป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นหลักสาคัญที่พระพุทธองค์ท่าน
ทรงค้นพบด้วยการปฏิบตั ิ และใช้พิจาณาเพื่อเข้าถึงวิถีทางการแก้ไขปั ญหาของชี วิตแบบยัง่ ยืน อัน
เป็ นหนทางแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ท้ งั ปวง
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงกาหนดแนวทางการปฏิ บตั ิต่อการรับรู ้ ถึงความทุกข์ใน
พระพุทธศาสนาไว้หลากหลายแนวทาง มีจุดประสงค์เดี ยวที่เน้นหลักสาคัญคือ สติ โดยสติน้ นั จะ
เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการรู ้ตวั ทัว่ พร้อมตามอายตนะต่างๆ หรื อทวารทั้ง 5 ของร่ างกาย ได้แก่ ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ อยูท่ ุกขณะที่มีความรู ้สึกรับรู ้ในสิ่ งที่เข้ามากระทบ ทั้งสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม
การพิจารณาเพื่อเข้าถึงหลักธรรมและหนทางหลุดพ้นจากความทุกข์ จาเป็ นต้องศึกษาจากสิ่ งที่มีอยู่
ในตนเอง รวมไปถึ ง สิ่ ง รอบข้า งเป็ นส าคัญ สิ่ ง ที่ ป รากฏภายในตัว ตนของเราที่ แ สดงความ
แปรเปลี่ ยนอยูต่ ลอดเวลานั้น ล้วนมีความเกี่ ยวข้องแสดงปฏิ สัมพันธ์กนั ในเรื่ องพื้นฐานชี วิตมนุ ษย์
แทบทั้งสิ้ น ฉะนั้น หากพิจาณาถึงคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ต้องพิจารณาจากสิ่ งที่เกิดขึ้นจากการ
ดาริ ของภายในจิตใจ และสิ่ งที่ มากระทบการรั บรู ้ ในกายสังขารเป็ นเบื้องต้นอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้
เป็ นการสร้ างความเข้าใจเพื่อเตรี ยมพร้ อมในการรับรู ้ ถึงสภาวะของความทุกข์ที่จะเข้ามา ทั้งทาง
ร่ างกายและจิ ตใจ เพื่อละวางความรู ้ สึกทุ กข์หรื อทุ กขเวทนาได้อย่างเท่าทันปั จจุ บนั ฉะนั้น การ
ระลึ กด้วยสติต่อการเกิ ดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป จึงเป็ นสิ่ งนาพาให้สามารถเข้าถึงสามัญลักษณะได้
โดยสมบูรณ์ ซึ่ งแนวทางการปฏิ บตั ิทางพุทธศาสนาที่เอื้ อต่อการฝึ กสติอีกแนวทางหนึ่ ง เรี ยกว่า
มรณานุสติ
มรณานุสติ คือแนวทางการปฏิบตั ิธรรมแนวทางหนึ่ง ที่สามารถชี้นาความรู ้สึกและการรับรู ้
เพื่อเข้าถึงหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้เป็ นอย่างดี โดยสามารถเรี ยนรู ้ได้จากสิ่ งที่อยูภ่ ายใน
ตนเองหรื อสังคมรอบข้าง ที่ มีลกั ษณะแสดงความผันแปรไปตามเหตุปัจจัยและความสิ้ นสุ ดของ
สามัญลักษณะ อันมีความตายเป็ นที่พึงระลึก ซึ่ งในสังคมของมนุษย์สามารถพบเห็นได้อย่างมากมาย
การพบเห็ นความตายหรื อสิ่ งที่เกี่ ยวข้องกับความตายของมนุ ษย์น้ นั มักปรากฏให้เห็ นในรู ปแบบ
ต่างๆ ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลที่มีห้องดับจิต ห้องผ่าตัด ห้องดับจิต หรื อแม้แต่ในวัด อารามต่างๆ
หรื อสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานั้น ก็สามารถพบเห็นสัญลักษณ์แห่ งความตายได้มากมาย
เช่ น โลงศพ โกฏิ เก็บอัฐิธาตุ เมรุ เผาศพ เตาเผาศพ ดอกไม้จนั ทน์ สุ สาน เป็ นต้น สัญลักษณ์ แห่ ง

17
ความตายที่สามารถพบเห็ นได้โดยทัว่ ไปนี้ ล้วนมาจากสภาพความจริ งที่เกิ ดขึ้นในสังคมที่แสดง
ความรุ นแรงแตกต่างกันออกไป โศกนาฏกรรมของมนุ ษย์ที่เกิดจากอุบตั ิเหตุ เป็ นอีกเหตุการณ์หนึ่ ง
ที่เตือนจิตใจ สอนชี วิตให้รู้จกั กับความพลัดพรากจากบุคคลอันเป็ นที่รัก และความจริ งที่สลดหดหู่
ทุกข์ทรมานได้เป็ นอย่างดี สิ่ งเหล่านี้ ไม่สามารถมีผใู ้ ดล่วงรู ้ ว่าจะเกิ ดเหตุการณ์ แบบใด และนาพา
ไปสู่ ความสู ญเสี ยสิ่ งใด ความอาลัยจากการพลัดพรากจากสิ่ งที่รักพอใจนั้น จึงเป็ นต้นเหตุของการ
หาทางออกเพื่อสงบจิตใจ ต่อความความโศกเศร้าที่เข้ามาปรากฏในห้วงหนึ่งของชีวติ
ฉะนั้น มรณานุ สติ คื อสิ่ งสาคัญที่ จะนาไปสู่ การพิจารณาถึ งความทุ กข์ เพื่อเป็ นสิ่ งยับยั้ง
จิตใจให้มีสติอยูก่ บั ปั จจุบนั และปล่อยวางจากความทุกข์ที่ผา่ นเข้ามาในชี วิต การสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปร่ วมสมัย ที่ขา้ พเจ้าได้หยิบยกซากวัตถุ จากโศกนาฏกรรมของมนุ ษย์ที่เกิ ดขึ้นอย่างรุ นแรงมา
น าเสนอนั้ น อาจเป็ นสิ่ งสอนใจได้ ดี อี ก ประการหนึ่ ง ที่ มี บ ทบาทช่ ว ยสร้ า งหน้ า ที่ แ ทน
พระพุทธศาสนา เพื่อเป็ นคติสอนธรรมให้ระลึกถึงสติและปั ญญาของพระพุทธเจ้า ในการประคอง
ชีวติ ไม่ให้ตกอยูภ่ ายใต้อานาจของความทุกข์ รวมถึงมีบริ บท สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูค้ น
ในสังคม ทั้งความรู ้สึก ความคิด และการกระทา ให้ดาเนินไปในแนวทางที่ถูกต้อง
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ภาพที่ 1 ภาพอิทธิพลจากสังคมที่แสดงความจริ งของชีวิตมนุษย์
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ภาพที่ 2 ภาพอิทธิ พลที่ได้รับจากบรมครู ช่างไทย

บทที่ 3
ขั้นตอนและกระบวนการสร้ างสรรค์
การกาหนดรู ปแบบและวิธีการสร้ างสรรค์ วิทยานิพนธ์
การด าเนิ นการสร้ า งสรรค์ผลงานวิทยานิ พ นธ์ ใ นครั้ งนี้ ข้า พเจ้า ได้รับ อิ ท ธิ พ ลทางการ
สร้างสรรค์มาจากความจริ งที่ไม่เที่ยงแท้ของชี วิตและการสร้างทัศนคติที่ดีงามต่อการมองความจริ ง
ที่แปรเปลี่ยน ด้วยทัศนคติ ความคิด อารมณ์ ความรู ้ สึกในเชิ งบวกต่อวัตถุ ที่สะเทือนอารมณ์ และ
แสดงความรู้สึกในเชิงลบ นามาสร้างสรรค์เป็ นผลงานวิทยานิพนธ์ ซึ่ งเป็ นผลสื บเนื่องมาจากการ
ได้รับอิทธิ พลมาจากพระพุทธศาสนา รวมถึ งอิทธิ พลที่ได้รับมาจากเจตนา ทัศนคติ และอุดมคติ
ตลอดจนจารี ต ประเพณี อนั ดี งามของงานช่ างประดับกระจก การทางานสร้ างสรรค์วิทยานิ พนธ์
ศิ ล ปะชิ้ น นี้ จึ ง เห็ น ภาพรวมได้ชัด เจนต่ อ ความคิ ด อารมณ์ ความรู ้ สึ ก หลอมรวมกับ อิ ท ธิ พ ล
กลายเป็ นทัศ นคติ ส่วนตนได้ชัดเจนมากขึ้ น ซึ่ ง เป็ นผลท าให้เกิ ดความงามในเชิ ง สุ นทรี ย ะและ
ความหมายในเชิงศิลปะ ทั้งในทางรู ปแบบที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม
ข้าพเจ้าได้กาหนดแนวทางการทางานในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็ นขอบเขตในการสร้างสรรค์ โดย
ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ เป็ นการสร้างความงามบนรู ปทรงที่แสดงความอัปลักษณ์ ทั้งทางรู ปลักษณ์
และความรู้สึก ซึ่ งความงามที่สร้างขึ้นนั้นได้มาจากความประทับใจในการสร้างสรรค์ดว้ ยเทคนิ ค
ประดับกระจก ผสานกับความงดงามแบบอุดมคติในงานศิลปกรรมไทย ส่ วนรู ปทรงที่แสดงความ
อัป ลัก ษณ์ น้ ัน เป็ นรู ป ทรงของซากรถที่ ผ่า นการประสบอุ บตั ิ เหตุ อ ย่า งรุ นแรงบนท้องถนน โดย
ลัก ษณะของรู ป ทรงนั้นแสดงออกถึ ง ความแหลกสลายและแสดงออกถึ ง ความแปรเปลี่ ย น จาก
รู ปทรงดั้งเดิ มของวัตถุ เปลี่ ยนไปสู่ รูปทรงในอีกรู ปแบบหนึ่ ง รวมไปถึ งมี การแสดงออกถึ งพลัง
ความเคลื่ อนไหวในเชิ ง ทัศนะธาตุ ซากวัตถุ หรื อซากรถนี้ เป็ นสิ่ งซึ่ ง แสดงความอัป ลักษณ์ ทาง
ความรู ้ สึ ก ที่ แ สดงความน่ า สะพรึ ง กลัว มี ค วามฉั บ พลัน รุ น แรง และสะเทื อ นจิ ต ใจ อารมณ์
ความรู ้สึกอยูม่ ากพอสมควร ด้วยขนาดที่ใหญ่กว่าสัดส่ วนของมนุ ษย์ ทาให้ผชู ้ มผลงานสามารถเกิด
ความตระหนักในพลังของผลงานได้อย่างเต็มที่ ซึ่ งแตกต่างจากผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับปริ ญญา
ตรี ที่ น าซากจากต้น ไม้ผุพ ัง หรื อ เรี ย กอี ก อย่า งหนึ่ ง ว่ า ซากสั ง ขารจากธรรมชาติ ที่ ใ ห้อ ารมณ์
ความรู ้ สึกแบบอ่อนโยนและแสดงการเลื่ อนไหลของรู ปทรงแบบนิ่ มนวล โดยข้าพเจ้าได้นาข้อ
แตกต่างจากวัตถุ และวัสดุธรรมชาติท้ งั สองแบบ มาเปรี ยบเทียบและเลือกนาข้อแตกต่างที่สาคัญๆ
20
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ของสิ่ งที่พึงประดับ มาพัฒนาคลี่คลายในเชิงความคิด นัยยะ และรู ปแบบวิธีการ เพื่อสร้างสรรค์เป็ น
ผลงานวิทยานิพนธ์สืบต่อมา
ความงามที่ เกิ ดขึ้ นนี้ สามารถสร้ างความสะเทือนอารมณ์ และสร้ างพลังทางศิล ปะ ตาม
เนื้อหาสาระที่นาเสนอในผลงานของข้าพเจ้าได้อย่างลงตัว ด้วยความงามทางสุ นทรี ยภาพหรื อหลัก
สุ นทรี ยศาสตร์ ที่มีผลต่อความรู ้ สึกนึ กคิดของมนุ ษย์ ข้าพเจ้าจึงต้องการใช้หลักการเหล่านี้ สร้ าง
ความงามของการสร้างสรรค์ เพื่อเป็ นส่ วนกระตุน้ จินตนาการให้ผคู้ นรู้สึกถึงไตรลักษณ์ และพิจาณา
ถึงสังขารที่ผ่านการแปรเปลี่ยนสภาพ ทั้งรู ปลักษณ์ ภายนอกและรู ปลักษณ์ ภายในความรู้สึก ด้วย
ความจริ งที่ แสดงความเปลี่ ยนแปลงของสิ่ งแสดงความไม่เที่ ยงแท้ รวมถึ งการพิจาณาเหตุ ผลต่อ
เนื้อหาสาระที่ปรากฏในผลงาน ในรู ปแบบประติมากรรมสื่ อผสม
ในขั้นตอนนี้ ขา้ พเจ้าได้กาหนดโคลงความคิด และจุดประสงค์ของการสร้ างสรรค์ เพื่ อ
นาไปสู่ ข้ นั ตอนและวิธีการสร้างสรรค์ คือ ต้องการแสดงให้เห็นสัจธรรมจากสิ่ งที่ขา้ พเจ้าสร้างสรรค์
ขึ้น ด้วยการนาเทคนิ คประดับกระจก เข้าไปสร้างรู ปลักษณ์เปลือกนอกของวัตถุ ที่ขา้ พเจ้าพบเห็น
และหยิบยกมานาเสนอ โดยเข้าไปสัง เกตและคัดเลื อกวัตถุ ที่มี ความสะเทื อนอารมณ์ ให้ตรงกับ
เนื้ อหา ผสมผสานกับเทคนิ คที่ขา้ พเจ้าใช้สร้างสรรค์ข้ ึน ให้กลมกลืนกับความรู ้สึกบางอย่างที่ซ่อน
เร้นอยูใ่ นซากวัตถุ อันมาจากความรู ้สึกที่เลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกับการผ่านความเปลี่ยนแปลง
ที่สืบเนื่ องมาจากความไม่เที่ยงแท้ ซึ่ งเกิดขึ้นด้วยสิ่ งต่างๆที่เข้ามาเป็ นเหตุปัจจัยที่ทาให้เกิดการผัน
แปร จนเกิดความกลมกลืนในเชิงความคิด ระหว่างสิ่ งที่มนุ ษย์สร้างสรรค์ข้ ึนกับสิ่ งที่แปรเปลี่ยนไป
ตามหลักเกณฑ์ของธรรมชาติ และนาไปสู่ เนื้อหาสาระทางพระพุทธศาสนา
ด้วยเหตุผลดังกล่าวในข้างต้น ข้าพเจ้าจึงได้กาหนดวิธีและขั้นตอนของการสร้ างสรรค์ไว้
เป็ นหัวข้อต่างๆ ดังนี้
ขั้นตอนและวิธีการสร้ างสรรค์ ผลงานวิทยานิพนธ์
1. ขั้นตอนการสังเกต ศึกษา และการรวบรวมข้อมูล
1.1 ข้อ มู ล จากการสั ง เกต ศึ ก ษาสั จธรรมที่ เกิ ดขึ้ นในมนุ ษ ย์และธรรมชาติ อันสื บ
เนื่ องมาจากการได้รับอิทธิ พลทางพระพุทธศาสนา โดยในขั้นตอนนี้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นหาความ
จริ งที่ซ่อนอยูใ่ นชีวติ มนุษย์ ทั้งในธรรมชาติและในสังคม ด้วยการสังเกตสิ่ งต่างๆที่มนุ ษย์ตอ้ งเผชิ ญ
ในแต่ละห้วงของชีวติ ซึ่ งข้าพเจ้าได้มองเห็นหลักสาคัญในการอุปมาอุปไมย เปรี ยบเทียบการดาเนิ น
ชีวติ ของมนุษย์ เปรี ยบได้ดงั่ การเดินทางที่มีจุดเริ่ มต้นและจุดสิ้ นสุ ด ข้อสังเกตนี้ ทาให้ขา้ พเจ้าได้เห็น
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การดิ้ น รนของมนุ ษ ย์ใ นทิ ศ ทางต่ า งๆตามหน้า ที่ ข องตน ซึ่ งแสดงออกถึ ง ความรู ้ สึ ก เหนื่ อ ยล้า
หม่นหมอง ทรมาน โดยมีความสอดคล้องกับธรรมชาติที่แสดงความเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน แต่
แสดงให้เห็นความไม่เที่ยงแท้ต่างลักษณะ กล่าวคือ สังขารของธรรมชาติแสดงซึ่ งความแปรเปลี่ยน
ในแบบที่ค่อยเป็ นค่อยไป ตรงกันข้ามกับสังขารของมนุษย์ที่สามารถแปรเปลี่ยนได้ทุกขณะเวลา อัน
เป็ นผลสื บเนื่องมาจากการดิ้นรนเพื่อให้ถึงสิ่ งที่หมาย ซึ่ งเปรี ยบได้ดงั่ ปลายทางของการเดินทาง
ซึ่ งเหตุผลการเปรี ยบเทียบระหว่างความเป็ นมนุ ษย์กบั ธรรมชาติน้ นั ทาให้ขา้ พเจ้าเกิ ด
ความคิดรวบยอดในการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ จากความคิดที่มาจากการสังเกตสัจธรรมที่เกิดขึ้น
ในธรรมชาติ เป็ นผลท าให้ข ้า พเจ้า เลื อกพัฒนาสร้ า งสรรค์วิ ท ยานิ พ นธ์ ด้วยข้อแตกต่ า งที่ เ ป็ น
สาระสาคัญ ระหว่างความเป็ นมนุษย์และความเป็ นธรรมชาติ จนนาไปสู่ การสร้างแรงบันดาลใจใน
การค้นหาสิ่ งที่พึงประดับ ให้ตรงตามความรู ้สึกและความคิดที่ขา้ พเจ้าต้องการ
1.2 ข้อมู ลจากการสั งเกตและศึ ก ษาซากสังขารที่ ปรากฏในสัง คม โดยข้อมูล นี้ ไ ด้ถู ก
นามาทดลองใช้สร้ างสรรค์เป็ นผลงานก่อนช่ วงวิทยานิ พนธ์ ข้าพเจ้าได้มองเห็ นความสะเทือนใจ
ของมนุ ษ ย์ใ นเบื้ องต้น ในเรื่ องความไม่ เที่ ย งแท้ข องชี วิ ตมนุ ษ ย์ อัน มี สั ง ขารเป็ นตัวแปรส าคัญ
พอสมควร เป็ นผลสื บ เนื่ องมาจากเนื้ อหาทางสังคม รวมถึ งได้เห็ นความสาคัญของการดาเนิ นชี วิต
ในทุกรู ปแบบที่มาจากความดิ้นรนของมนุษย์ ซึ่ งสิ่ งที่อยูร่ อบข้างจะเป็ นสื่ อแสดงความเกี่ยวข้องกับ
การดารงชีวติ ในทุกส่ วน ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องนุ่งห่ม ข้าวของเครื่ องใช้ ยานพาหนะ หรื อ เคหะสถานที่
แสดงความเป็ นตัวตนของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์
เหตุผลในข้อนี้ ทาให้ขา้ พเจ้าเกิดความสนใจในวัตถุที่มนุ ษย์สร้างขึ้น ในการนาอารมณ์
ความรู ้ สึ ก ต่ า งๆของวัต ถุ ที่ ผ่ า นการใช้ ง านด้ว ยฝี มื อ มนุ ษ ย์ ซึ่ งวัต ถุ แ ต่ ล ะประเภทให้ อ ารมณ์
ความรู ้สึกที่แตกต่างกันออกไป ตามรู ปลักษณ์ที่ผา่ นการแปรสภาพในรู ปแบบต่างๆ ลักษณะสาคัญ
ของวัตถุทางสังคมที่ปรากฏนี้ ทาให้ขา้ พเจ้าเกิดความประทับใจในความงามบางอย่างในวัตถุ จึงได้
นามาทดลองสร้างสรรค์ผลงาน ในระยะก่อนวิทยานิ พนธ์ระยะแรกและระยะที่สอง รวมถึ งค้นหา
ลักษณะสาคัญของการให้ผลเชิ งทัศนธาตุ จนนาไปสู่ การทดลองสร้ างสรรค์ประดับกระจกลงบน
วัตถุ ต่างๆ เพื่อหาความเป็ นไปได้ของการสร้ างสรรค์ ผลลัพธ์ที่ออกมามีความน่ าสนใจพอสมควร
แต่ความหมายในเนื้อหาสาระที่ตอ้ งการนาเสนอนั้น ยังไม่ปรากฏชัดเจนเท่าที่ควร
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในการทดลองสร้างสรรค์ เป็ นผลให้ขา้ พเจ้าสังเกตในเนื้ อหาสาระของ
วัตถุ แต่ละประเภท มาวิเคราะห์เพื่อค้นหาส่ วนเชื่ อมโยงที่มีความเป็ นได้ในการหาความลงตัวของ
ผลงาน ด้วยการค้นหาวัตถุที่ให้อารมณ์ความรู ้สึกถึงสังขาร และความไม่เที่ยงแท้ที่สะเทือนอารมณ์
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ความรู ้ สึก ตลอดจนวัตถุ น้ ันๆต้องแสดงถึ งพื้นที่ ในการสร้ างสรรค์ได้ดีพอสมควร ทาให้เกิ ดการ
ทบทวนและตระหนัก ในพื้นฐานของชีวติ มนุษย์ที่ปรากฏเหตุการณ์ต่างๆที่สะเทือนใจ รวมถึงแสดง
ความไม่เที่ยงแท้ได้ชดั เจนที่สุด นัน่ คือ ความตาย ข้าพเจ้าจึงเกิดความคิดในการนาอารมณ์ความรู ้สึก
ของวัต ถุ ที่ ผ่ า นเหตุ ก ารณ์ เ ลวร้ า ย เช่ น ซากรถที่ ผ่ า นการประสบอุ บ ัติ เ หตุ อ ย่ า งรุ น แรง มาให้
ความสาคัญต่อความหมายของวัตถุและพื้นที่สาหรับการสร้างสรรค์ ที่สามารถสร้างการตระหนักใน
ชี วิตมนุ ษย์ได้ เพื่อเป็ นส่ วนเสริ มในการกาหนดความเป็ นไปได้ของการสร้ างสรรค์ในระยะก่อน
การสร้ างสรรค์วิทยานิ พนธ์ระยะที่สาม จนเกิ ดความลงตัวของการสร้างสรรค์ระหว่างเทคนิคและ
วัตถุซากรถที่นามาสร้างสรรค์ อันแสดงถึงความไม่เที่ยงแท้ ความลงตัวของการทางานในช่วงระยะ
ก่อนการสร้ างสรรค์วิทยานิ พนธ์ คือส่ วนพัฒนาที่ สาคัญที่ ทาให้ขา้ พเจ้าได้กาหนดทิ ศทางในการ
ค้นหาซากวัตถุทางสังคม และนาไปสู่ การสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ในระยะเวลาต่อมา
2. ขั้นตอนการค้นหาและคัดเลื อกรู ปทรงของวัตถุที่นามาใช้สร้างสรรค์วิทยานิ พนธ์ ใน
ขั้นตอนนี้ ข้าพเจ้าได้กาหนดทิศทางของการค้นหาวัตถุ เพื่อนามาสู่ การสร้างสรรค์วิทยานิ พนธ์ดว้ ย
การกาหนดอารมณ์ ความรู ้สึกของวัตถุ ในทิศทางที่แสดงออกถึงความน่าสะพรึ งกลัว และสะเทือน
ใจ โดยแสดงให้เห็นความไม่เที่ยงแท้ของชี วิตมนุ ษย์อย่างแท้จริ ง กล่าวคือ รู ปลักษณ์ของวัตถุแสดง
ให้เห็นถึงการแปรสภาพของรู ปทรงด้วยการประสบอุบตั ิเหตุอย่างรุ นแรง จนสามารถเชื้ อเชิ ญผูค้ น
ให้รู้สึกถึงความตายได้อย่างชัดเจน ขั้นตอนนี้ ข้าพเจ้าได้คาดหวังกับอารมณ์ความรู ้สึกของวัตถุเป็ น
ประเด็นสาคัญในการคัดเลือกสิ่ งซึ่ งแสดงถึงความไม่เที่ยงแท้ เหตุผลเพราะมนุ ษย์มีพ้ืนฐานของการ
รั บ รู ้ และตระหนัก ได้จากผัส สะทางร่ า งกาย ที่ มี ก ารรั บ รู ้ ต่อความรู ้ สึ ก ต่ า งๆเป็ นส าคัญ อันเป็ น
สัญชาติญาณที่อยูเ่ หนือการรับรู ้อื่นใดของมนุษย์ ข้าพเจ้าจึงมีความคิดในการให้ความสาคัญกับผลที่
ให้ทางความรู้สึกของมนุษย์มากที่สุด
ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ข้าพเจ้าจึงได้นามากาหนดใช้เป็ นขอบเขตของค้นหาวัตถุ และดาเนิ นการ
ตามทัศ นคติ ส่ วนตนด้วยตนเอง เพื่อนามาสร้ างเป็ นผลงานวิทยานิ พนธ์ โดยศึ ก ษา ค้นหา และ
คัดเลื อกวัตถุ ที่ตรงกับอารมณ์ ความรู ้ สึ กของตนเองให้มากที่ สุด ด้วยการสัง เกต เก็บ ข้อมูล เป็ น
ภาพถ่าย และการจดบันทึก ในพื้นที่ๆขายวัตถุซากรถ ซึ่ งขั้นตอนนี้ ตอ้ งมีเวลาเพียงพอในการค้นหา
วัตถุตามความพึงพอใจและขอบเขตของเนื้อหาสาระ เพื่อใช้เป็ นสื่ อในการแสดงความคิดสร้างสรรค์
ข้า พเจ้า ได้ดาเนิ นการค้นหาเป็ นระยะเวลานานพอสมควร ต่ อการค้นหาวัตถุ ที่ มี ค วามสะเทื อน
อารมณ์ และน่าสนใจ จนในที่สุดได้คน้ หาสาเร็ จและค้นพบวัตถุที่แสดงออกซึ่ งอารมณ์ ความรู ้สึก
รวมถึ งรู ปลักษณ์ ที่ให้ความสะเทื อนใจเป็ นอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงให้เห็ นผลของความ
เปลี่ยนแปลงที่มีความรุ นแรงจากการปะทะกันของวัตถุ จนทาให้เกิดการบิดเบี้ยวของรู ปทรง อันมา
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จากความรุ น แรงของอุ บ ัติ เ หตุ รวมทั้ง ได้ด าเนิ น การขนย้า ยน าซากวัต ถุ ม าสร้ า งเป็ นผลงาน
วิทยานิพนธ์ในระยะเวลาต่อมา
3. การสัง เกตและศึ กษาลักษณะส าคัญของเทคนิ คที่ นามาใช้ส ร้ างสรรค์ ขั้นตอนนี้ เป็ น
ขั้นตอนที่มีความสาคัญในอีกขั้นตอนหนึ่ง มีความสาคัญเทียบเท่ากับขั้นตอนการค้นหาวัตถุที่นามา
สร้างวิทยานิพนธ์ โดยขั้นตอนนี้ เป็ นการศึกษา ค้นหา และนาลักษณะสาคัญของงานประดับกระจก
มาใช้เพื่อสร้างความลงตัวให้กบั ผลงาน ซึ่ งข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งศิลปกรรมในวัด อาราม
ต่างๆ รวมถึ งศึ กษาข้อมูลทางเทคนิ คจากครู ช่างที่เคยฝึ กฝนวิชาช่ างประดับกระจก ประกอบกับ
ความลงตัวของเทคนิ คในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ที่สืบเนื่ องมาจากระดับปริ ญญาตรี ที่
เน้นการประดับด้วยรู ปร่ างกระจกแบบสามเหลี่ยมและเส้น นามาประดับแบบเพล่มุมของกระจกเพื่อ
ทาให้เกิ ดผลทางการสะท้อนแสง ผนวกกับการทดลองเทคนิ คในช่ วงก่อนวิทยานิ พนธ์ เอกลักษณ์
ของการสร้ างสรรค์เหล่านี้ ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ข้ ึนและทดลองปรับใช้จนพัฒนาเป็ นเอกลักษณ์ ของ
ตนเองได้ในระดับที่พึงพอใจเป็ นอย่างมาก จนยากในการเลียนแบบในกลุ่มงานช่างแขนงนี้ จึงได้นา
เอกลัก ษณ์ เหล่ า นี้ ผสมผสานกับ ลัก ษณะพิ เศษของเทคนิ ค ในรู ปแบบใหม่ๆ ในบางลัก ษณะที่
สอดคล้องกัน ตามความคิดและทัศนคติของข้าพเจ้า
ลักษณะสาคัญในเชิ งรู ปแบบการแสดงออกด้วยเทคนิ คประดับกระจกในวิทยานิ พนธ์ชิ้นนี้
ข้า พเจ้าได้สั ง เกตมาจากศิ ล ปกรรมในวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ที่ มีก ารประดับเพื่อห่ อหุ ้มเป็ น
เครื่ องนุ่งห่ มของยักษ์ ซึ่ งเป็ นสัตว์ในอุดมคติจากงานศิลปกรรมไทย โดยปรากฏลักษณะการให้ผล
ทางทัศนะธาตุคล้ายกับการสร้ างเปลื อกลงบนวัตถุ ดว้ ยกระจกสี แทนสัญลักษณ์ ของเครื่ องนุ่ งห่ ม
หรื อภาษาทางช่ า งประดับ กระจก เรี ย กว่า ใส่ เสื้ อยัก ษ์ ข้า พเจ้า เกิ ด ความสนใจในลัก ษณะการ
แสดงออกของงานประดับกระจกในลักษณะนี้ จึงได้นารู ปแบบการแสดงออกเหล่านี้ มาทดลองใช้
ประยุก ต์ และปรั บเปลี่ ยนให้เข้ากับ ผลงานสร้ า งสรรค์ ด้วยการเลื อกใช้กระจกสี ข าวแทนความ
บริ สุทธิ์ ของสังขารที่มีลกั ษณะบอบบางเหมือนแก้วใส เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู ้สึก ตามเนื้ อหา
สาระที่ตอ้ งการเน้นไปถึ งความไม่เที่ยงแท้ของความสวยงามที่บอบบาง จนนาไปสู่ การแสดงออก
โดยใช้เทคนิคประดับกระจกแทนเปลือกนอกหรื อผิวของวัตถุ เชื่อมโยงความหมายให้สอดคล้องกับ
ความเป็ นมนุษย์ โดยมีลกั ษณะของสังขารเป็ นตัวแปรสาคัญของการตีความ
ลักษณะสาคัญที่พิเศษในงานประดับกระจกที่ให้ผลในเชิ งทัศนะธาตุน้ ี ทาให้ขา้ พเจ้าเกิ ด
การตระหนักถึงความสาคัญของรู ปลักษณะในงานประดับกระจก ที่มีความสาคัญต่อการแสดงออก
ในรู ปแบบศิลปร่ วมสมัย ที่ตอ้ งนาเอกลักษณ์ ของตนเองเข้าไปมีส่วนร่ วมสร้างผลลัพธ์ทางความ
งาม อารมณ์ ความรู ้ สึ ก ในผลงานซึ่ งขาดเสี ยไม่ได้ และความส าคัญเหล่ า นี้ นาพาให้ข ้าพเจ้าเกิ ด
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จินตนาการทางความคิ ดต่อบรมครู ช่าง ที่ คิดค้นและสื บทอดเอกลักษณ์ มาจนข้าพเจ้าได้สืบสาน
เจตนาและทัศนคติของครู ช่าง ซึ่ งเป็ นผลทาให้ขา้ พเจ้าเกิดความสนใจที่จะนาเทคนิ ควิชาช่างแขนงนี้
ใช้สร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต
4. ขั้นตอนการค้นหาความเป็ นไปได้ของผลงานด้วยการทาภาพร่ าง ในส่ วนของการทางาน
ขั้นตอนนี้ ข้าพเจ้าได้ทดลองสร้ างภาพร่ างของการสร้ างสรรค์ผลงานวิทยานิ พนธ์ ในการสร้ าง
ความสัมพันธ์เชิงทัศนธาตุ ระหว่างเทคนิ คประดับกระจกและซากวัตถุ (ซากรถ) เพื่อหาความลงตัว
และความสมบู ร ณ์ ข องผลงาน ในมุ ม มองแบบภาพรวมด้ว ยการสร้ า งภาพร่ า งด้ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Photoshop CS6 และการสร้างภาพร่ างด้วยการลงสี ลงบนรู ปภาพ โดยวัตถุซากรถนั้นมี
ลักษณะคล้ายคลึ งกับเปลื อกนอกห่ อหุ ้มสังขาร ซึ่ งปรากฏรู ปลักษณ์ ที่แสดงให้เห็ นทั้งรู ปลักษณ์
ภายนอกและรู ปลักษณ์ภายใน ด้วยวัตถุที่แสดงออกถึงความเป็ นอุตสาหกรรม อันสื บเนื่องมาจาก
ความคิดของมนุ ษย์ที่สร้ างวัตถุ เพื่ออานวยความสะดวก ทาให้มองเห็ นพื้นผิวในลักษณะต่างๆ ที่
ช่วยเอื้อต่อการสร้างจินตนาจากมโนภาพร่ วมกันกับวัตถุ ถึงความเป็ นไปได้ของการสร้างสรรค์ดว้ ย
เทคนิคประดับกระจกในลักษณะต่างๆ เพื่อค้นหาความลงตัวในผลงานสร้างสรรค์
ข้า พเจ้าจึ งได้ทดลองค้นหาความเป็ นไปได้ข องการสร้ า งภาพร่ างในรู ปแบบต่ างๆ โดย
กาหนดการทดลอง พอเป็ นสังเขป ดังนี้
4.1 ทดลองสร้ างภาพร่ างด้วยการทดลองประดับกระจกลงบนผิวด้านนอกและผิวด้าน
ใน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการทดลองส่ วนนี้ ข้าพเจ้าได้สร้ างมโนภาพขึ้นโดยนึ กถึงความ
งามของเพชรพลอยที่ระยิบระยับ จึงทดลองสร้างภาพร่ างด้วยการประดับกระจกให้เต็มพื้นที่ท้ งั ด้าน
นอกและด้านในของวัตถุ แสดงการห่ อหุ ้มซากวัตถุ เพื่อสร้ างสถานะใหม่ให้กบั ความเป็ นซากที่
สะเทือนใจ และลดความเศร้ าหมองของวัตถุ ดว้ ยกระจกที่แสดงความเรื องรอง การทดลองส่ วนนี้
เป็ นผลทาให้ขา้ พเจ้าเห็นผลลัพธ์ของการทดลองในมุมมองที่น่าสนใจอยูพ่ อสมควร
4.2 ทดลองสร้ างภาพร่ างด้วยการทดลองประดับกระจกลงบนผิวนอกและบุเบาะลงบน
ผิวด้านใน ในการทดลองส่ วนนี้ ข้าพเจ้าสร้างภาพร่ างด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยได้รู้สึก
ถึงความสะเทือนอารมณ์ของโลงศพที่ปรากฏอยูใ่ นพิธีกรรมของแต่ละศาสนา และมีความเกี่ยวข้อง
ในเรื่ อง ความตาย ซึ่ งมีพ้ืนผิวของวัตถุที่น่าสนใจ คือผิวด้านนอกมีความเรี ยบสวยงามและผิวด้านใน
มีการบุภายในด้วยเบาะให้มีความหรู หรา ข้าพเจ้าจึงเกิดความสนใจและได้ทดลองสร้างมโนภาพขึ้น
โดยทดลองประดับกระจกลงบนผิวด้านนอก และสร้างผิวด้านในด้วยการบุเบาะที่มีลกั ษณะหรู หรา
ลงบนพื้นผิวด้านในของซากรถ เพื่อแสดงถึ งสถานะความสวยงามทางสังคมและเชื่ อมโยงไปถึ ง
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ความเป็ นโลงศพ อันเป็ นสัญลักษณ์ ของความตาย ผลการทดลองออกมาค่อนข้างเป็ นที่น่าพอใจ
มากพอสมควร
4.3 ทดลองสร้างภาพร่ างด้วยการประดับกระจกลงบนผิวด้านนอกและเว้นผิวด้านในไว้
ให้เห็ นพื้นผิวเดิมของความเป็ นซากรถ ในขั้นตอนนี้ ข้าพเจ้าได้สร้างภาพร่ างด้วยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การทดลองครั้ งนี้ ข้าพเจ้าได้คานึ งถึ งความเป็ นดั้งเดิ มของวัตถุ ที่มีความเป็ นมาที่ มี
เรื่ องราวความรุ นแรงของอุบตั ิเหตุเป็ นส่ วนสาคัญ โดยเน้นแสดงให้เห็นความเป็ นวัตถุที่แสดงความ
ดิ บและไม่เจื อปนสิ่ งใด ข้าพเจ้าจึงได้สร้ างมโนภาพขึ้น ด้วยการทดลองประดับกระจกด้านนอก
และเว้นด้านในเป็ นพื้นผิวดั้งเดิ ม เพื่อแสดงให้เห็ นความเป็ นซากรถและความเป็ นมาของซากได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น ผลการทดลองในขั้นตอนนี้ เป็ นผลทาให้ขา้ พเจ้ามองลาดับการพัฒนาการสร้ างภาพ
ร่ างในขั้นตอนต่อไป
4.4 ทดลองสร้างภาพร่ างด้วยการประดับกระจกลงบนผิวด้านนอกและทาสี น้ ามันลงบน
ผิวด้านใน ในขั้นตอนนี้ ข้าพเจ้าได้สร้างภาพร่ างจากผลการทดลองในขั้นตอน 4.3 ด้วยการนาผล
การทดลองที่ได้ไปพิมพ์ลงบนกระดาษและลงสี เพิ่มเติมในส่ วนที่ตอ้ งการ ขั้นตอนนี้ ข้าพเจ้าได้นา
ผลการทดลองที่ น่าสนใจของการประดับกระจกลงบนผิวด้านนอก และละเว้นผิวด้านในให้เห็ น
ความเป็ นพื้นผิวของซากวัตถุ นามาพัฒนาต่อด้วยความคิดที่มีที่มาจากงานเครื่ องมุกในงานประณี ต
ศิลป์ ที่แสดงให้เห็ นพื้นผิวที่เรี ยบง่ายแต่ลงตัวของงานประดับมุก โดยเห็นได้จากผลงานต่างๆใน
งานศิลปกรรม ที่ประดับลายมุกลงบนผิวด้านนอกและลงสี ให้มีความสด สวยงามอยู่บนผิวภายใน
ซึ่ งปรากฏสี ต่างๆมากมายที่เป็ นสี หลัก อันแสดงออกถึงความเป็ นงานศิลปกรรมไทยได้อย่างชัดเจน
เช่น สี แดง สี ดา และสี ทอง เป็ นต้น
ข้า พเจ้าจึ ง มี ค วามสนใจเทคนิ ค วิธี ก าร การท าพื้ นผิวในงานประดับ มุ ก ที่ ก ล่ า วมาใน
ข้างต้น มาใช้ทดลองสร้างภาพร่ างด้วยการลงสี ต่างๆ ที่มีลกั ษณะเกี่ยวข้องกันกับการสร้างสรรค์งาน
ศิลปกรรมไทย โดยข้าพเจ้าได้สร้างมโนภาพด้วยการนาภาพของซากรถที่ประดับกระจกอยูบ่ นผิว
ภายนอก มาทดลองลงสี ในหลากหลายลักษณะเพื่อแทนผิวด้านใน ทั้งหมด 3 แบบ คือ สี แดง สี ดา
และสี ทอง โดยสี ต่างๆที่ใช้ในงานศิลปกรรมไทยในนั้น แสดงความหมายในเชิ งศิลปะ เชิ งเนื้ อหา
สาระทางพระพุทธศาสนา และเชิงศิลปกรรมไทย ตามแต่ละสี น้ นั ๆแตกต่างกันออกไป โดยสามารถ
สื่ อความหมายทั้งหมด ดังต่อไปนี้
4.4.1 สี แดง มีความหมายในเชิงศิลปะ แสดงออกถึง ความตื่นกลัว ร้อนแรง มีพลัง
เลือดเนื้อ และความตาย ในเชิงเนื้อหาสาระทางพุทธศาสนา หมายถึง ร่ างกาย สังขาร ความไม่เที่ยง
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แท้ ส่ วนในเชิงศิลปกรรม หมายถึง สุ ขติภูมิ เป็ นภูมิที่อยูส่ ู งกว่าโลกมนุษย์ ตามคติในการสร้างสรรค์
ศิลปกรรมไทย จะใช้สีแดงในการแทนสัญลักษณ์ของสุ ขติภูมิหรื อโลกสวรรค์ โดยจะเห็นสี แดงได้
ในส่ วนต่างๆของงานศิลปกรรม เช่น เพดานโบสถ์ หลังประตูโบสถ์ ฐานพระ และงานจิตรกรรมฝา
ผนัง (ปรากฏอยูบ่ ริ เวณเหนือเส้นสิ นเธาว์ โดยเขียนภาพเทวดาทับซ้อนบนสี แดง) เป็ นต้น
4.4.2 สี ดา มีความหมายในเชิ งศิลปะ แสดงออกถึง ความลึกลับ ความน่ากลัว ความ
มื ดมน ความทุ กข์ ความเข้มแข็ง ในเชิ งเนื้ อหาสาระทางพุทธศาสนา หมายถึ ง ความตาย (ใช้ใ น
พิธีกรรมทางศาสนา เช่น การบาเพ็ญกุศลศพ) ความทุกข์ สังขาร (ปรากฏสี ดาจากการเผาศพที่ไหม้
เป็ นสี ดา) ความหลง (ความมืด) จักรวาล ส่ วนในเชิ งศิลปกรรม หมายถึ ง ทุขคติภูมิ เป็ นภูมิที่อยู่ต่ า
กว่าโลกมนุ ษย์ คือ อบายภูมิ อันได้แก่ นรก เปรต อสุ รกาย สัตว์เดรัจฉาน โดยจะเห็นสี ดาจากงาน
ศิลปกรรมไทยในเชิ งเทคนิ คที่ทาด้วยรักสมุก เพื่อการให้ผลทางทัศนธาตุ นามาทาเป็ นพื้นก่อนทา
เทคนิคอื่นเป็ นส่ วนต่อไป เช่น งานประดับกระจก งานเขียนลายรดน้ า หรื องานประดับมุก เป็ นต้น
4.4.3 สี ทอง มีความหมายในเชิ งศิลปะ แสดงออกถึง ความบริ บูรณ์ ความแวววาว
ความรุ่ งเรื องมัน่ คง ความสุ ข ความมัง่ มี ความสง่างาม ในเชิ งเนื้ อหาสาระทางพุทธศาสนา หมายถึง
การหลุ ดพ้นจากความทุ ก ข์ สภาวะธรรมที่ สู ง ส่ ง ส่ วนในเชิ ง ศิ ล ปกรรม หมายถึ ง สุ ข ติ ภู มิ หรื อ
นิ พ พาน โดยจะเห็ นสี ท องได้จากงานศิ ล ปกรรมไทยมากมาย เพื่ อใช้สื่อความหมายแทนความ
เรื องรองของสถานที่หรื อวัตถุน้ นั ๆ และแสดงออกถึงความวิเศษของพุทธศาสนา เช่น พระพุทธรู ปที่
ปิ ดด้วยทองคาเปลว ลายหน้าบรรณ ลวดลายฐานพระประธาน ลายรดน้ า งานจิตรกรรม เป็ นต้น
การสร้างภาพร่ างด้วยการทดลองในแบบต่างๆ ที่ได้อธิ บายตามหัวข้อข้างต้นมาแล้วนั้น
ทาให้ขา้ พเจ้าเห็นผลลัพธ์ของการทดลองที่น่าพึงพอใจในแต่ละแบบ ที่มีความลงตัวทั้งเชิ งเทคนิ ค
และเชิ ง เนื้ อหาสาระที่ ส อดคล้องกับ ความคิ ด ทัศ นคติ ข องข้าพเจ้า ซึ่ ง การทดลองในแต่ล ะส่ วน
จาเป็ นต้องเลื อกรู ปแบบที่เหมาะสมกับบุคลิ ก ลักษณะของวัตถุ ที่ตอ้ งการสร้ างอารมณ์ ความรู ้ สึก
และความหมายว่าควรเป็ นไปได้ไปในทิ ศทางใด เพื่อให้ได้ผลงานวิทยานิ พนธ์ที่ตรงกับเนื้ อหา
สาระ ทัศนคติส่วนตนให้มากที่สุด
5. ขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ ก ารสร้ า งสรรค์ผ ลงานจริ ง ในขั้น ตอนนี้ ข้า พเจ้า ได้ด าเนิ น การ
สร้ า งสรรค์ไ ปที ละขั้นตอน โดยเริ่ ม ต้นจากขั้นตอนที่ มีค วามเหมาะสมที่ สุด เพื่อการดาเนิ นการ
สร้างสรรค์อย่างเป็ นระบบ ซึ่ งสามารถอธิ บายเป็ นหัวข้อๆ ดังต่อไปนี้
5.1 ขั้นตอนในการศึกษา เพื่อสรุ ปและทาความเข้าใจกับภาพร่ างวิทยานิพนธ์ ในขั้นตอน
นี้ ขา้ พเจ้าได้ทาความเข้าใจและศึ กษาหาความเป็ นไปได้ข องการนาภาพร่ างวิทยานิ พนธ์ มาเป็ น
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ต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิ พนธ์จริ ง โดยได้คดั เลื อกภาพร่ างที่เหมาะสมกับซากวัตถุ
ให้มากที่ สุด ซึ่ งภาพร่ างที่ นามาใช้เกิ ดความลงตัวด้วยการนาลักษณะของการประดับกระจก มา
ประดับ ลงบนผิ วด้า นนอกของวัต ถุ ซ ากรถ และสร้ า งผิ วด้า นในด้ว ยการลงสี น้ า มันสี แดง เพื่ อ
แสดงออกถึ งอารมณ์ ความรู ้สึกของเนื้ อหาสาระในเรื่ องสังขาร รวมทั้งเน้นการแสดงออกถึงความ
ตาย ที่ ไม่ เที่ ย งแท้ ตลอดจนมี ค วามเหมาะสมกับ วัตถุ ที่ นามาประดับ ที่ แสดงอารมณ์ ความรู ้ สึ ก
สะเทื อนใจ อี ก ทั้ง ยัง ต้องการเว้นพื้ นที่ ภายในผิวด้านในของซากรถ ในการแสดงออกถึ ง ความ
เป็ นมาของการสร้ างวัตถุ เพื่อใช้ทดแทนความร่ วงโรยของสังขารมนุ ษย์ โดยสี แดงที่ เลื อกใช้ท า
ภายในของวัตถุ สามารถแสดงความหมายได้หลายประการ เช่น แสดงออกถึงความตาย ความเป็ น
สังขาร ความมีชีวิตหรื อการสู ญเสี ย พลัง ความตื่นกลัว หรื อแม้กระทัง่ วิญญาณและการสังเวย รวม
ไปถึ งความหมายในเชิ งจิตวิญญาณหรื อศาสนาที่ช้ ี นาให้รู้สึกถึ งสิ่ งดี งาม ตามคติความเชื่ อของคน
ตะวันออกและตามคติความเชื่อในทางศิลปกรรมไทยที่สืบเนื่ องมาจากพระพุทธศาสนา ที่กาหนดสี
แดงใช้แทนความงามของสุ ขคติ ภูมิและสิ่ งที่อยู่เหนื อโลกมนุ ษย์ ข้อจากัดของเทคนิ คที่ใช้ในการ
สร้างสรรค์น้ ี ข้าพเจ้าได้วางขอบเขตของเทคนิคการแสดงออกไว้ ดังนี้
5.1.1 เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ลงบนพิ้นผิวภายนอกของวัตถุ โดยเทคนิคที่ใช้
สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิ พนธ์ครั้งนี้ ข้าพเจ้าเลื อกใช้เทคนิ คประดับกระจกแบบประเพณี ไทยแทน
ทัศนคติ ส่วนตน อันเป็ นบุ คลิ กลักษณะเฉพาะตนที่ สืบทอดเฉพาะกลุ่ มและได้นาเทคนิ คประดับ
กระจกมาพัฒนาเพื่อการสร้างสรรค์ศิ ลปะร่ วมสมัย โดยยังรักษาขนบ ประเพณี เจตนา ทัศนคติและ
อุดมคติของช่ างไทยที่คิดค้น สื บทอดและอนุ รักษ์มาทุกประการ ซึ่ งได้มีการพัฒนาลักษณะเฉพาะ
ของเทคนิ ค ด้วยการผสมผสานลัก ษณะเฉพาะของความเป็ นประเพณี ร่ วมกัน กับ ลัก ษณะของ
ทัศนธาตุ ในรู ปแบบที่ ส ร้ างความแปลกใหม่ ของงานประดับกระจกให้มากที่สุ ด ระยะของการ
สร้างสรรค์วิทยานิ พนธ์ดว้ ยเทคนิ คประดับกระจกแบบประเพณี ไทยนี้ ควรมีระยะเวลาที่เหมาะสม
พอสมควร ในการพัฒนารู ปแบบของเทคนิคที่แปลกใหม่ เพื่อคุณภาพที่ดีของผลงานวิทยานิพนธ์
5.1.2 เทคนิ ค ที่ ใ ช้ใ นการสร้ า งสรรค์ล งบนพื้ นผิ วภายในของวัต ถุ ข้อจ ากัด ของ
ขอบเขตนี้ ข้าพเจ้า ได้นาลักษณะของการทาสี ในวัด อาราม มาใช้ทาผิวภายในของซากรถ ทั้ง นี้
เพื่อให้กระบวนการของการทางานรวมถึงลักษณะเฉพาะของสี แสดงปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับเทคนิ ค
ประดับกระจก สี ที่ขา้ พเจ้าเลื อกใช้ตามแบบวิทยานิพนธ์ เป็ นสี แดงยี่ห้อ Lee Lava ซึ่ งเป็ นสี น้ ามันที่
มีคุณภาพเยี่ยมและนิ ยมใช้ในหมู่งานช่ าง ข้าพเจ้าได้กาหนดลักษณะโดดเด่นของสี ไว้ คือ ลักษณะ
ของสี แดงที่ นามาใช้ในการแสดงออกนั้น ต้องมี คุ ณสมบัติเงางามและมี ลกั ษณะแสดงความสด
เปรี ยบดังเลือดของมนุ ษย์ออกมาให้มากที่สุด ดังเช่นตัวอย่างในงานประดับมุกที่มีการทาสี ลงบน
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พื้นที่วา่ งแบบเรี ยบง่ายและมีเสน่ห์ ตามอุดมคติของช่างผูส้ ร้างงานศิลปกรรม โดยได้รับแรงบันดาล
ใจ ความคิด และทัศนคติ สื บทอดให้ความเป็ นอัตลักษณ์ ปรากฏในผลงานได้อย่างชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
5.2 ขั้นตอนในการปฏิ บ ตั ิ ง านจริ ง ในขั้นตอนนี้ ข้า พเจ้า ได้ก าหนดขั้นตอนของการ
สร้างสรรค์ไว้ เป็ นหัวข้อต่างๆ ดังนี้
5.2.1 ขั้นตอนในการขออนุ ญาตต่อดวงวิญญาณที่สถิตย์ในซากรถ เพื่อนาซากรถมา
สร้างเป็ นผลงานวิทยานิพนธ์ ในขั้นตอนนี้ ต้องกระทาด้วยจิตนอบน้อมและเจตนาอันดีงาม ต่อซาก
รถที่เรานามาสร้างสรรค์ผลงาน อันเป็ นวัตถุที่มาจากโศกนาฏกรรมที่มีการสู ญเสี ย ขั้นตอนเหล่านี้ มี
ความสาคัญเป็ นอย่างมากต่อการทางานและมีความสาคัญต่อตัวบุคคลนั้นๆ โดยตามคติของคนไทย
ที่นบั ถือศาสนาพุทธนั้น ผูท้ ี่ประสบอุบตั ิเหตุตายหรื อตายกะทันหันด้วยไม่ทนั ระวังรู ้ตวั เรี ยกว่า คน
ตายโหง หรื อ ผีตายโหง แม้กระทัง่ สิ่ งของที่เป็ นของคนๆนั้น ดังเช่ นซากรถที่มีผขู ้ บั ขี่ขณะเกิดเหตุ
อาจตายและสิ งสู่ อยู่ในรถที่ ประสบอุ บตั ิ เหตุ ด้วยความเชื่ อเหล่านี้ ทาให้วตั ถุ หรื อสิ่ งของที่ อยู่ใน
เหตุการณ์อุบตั ิเหตุ ถูกตีความว่าเป็ นของอัปมงคล ฉะนั้น การทาศิลปะด้วยสิ่ งอัปมงคลจึงค่อนข้าง
ผิดแปลกจากวัฒนธรรมของสังคมไทย แต่ดว้ ยเนื้ อหาสาระที่อยู่ในวัตถุ คือกุศโลบายที่สอนธรรม
ให้แก่มนุ ษย์ได้ดี ข้าพเจ้าจึงเกิ ดความคิดสวนทางกับคตินิยมของคนไทยทัว่ ไป แต่ก็มิหลงลื มการ
ปฏิบตั ิตามประเพณี อนั ดีงามตามหลักทางศาสนาและคติความเชื่อของคนไทยสมัยก่อนที่สืบทอดมา
นาน อันเป็ นสิ่ งสาคัญที่ขา้ พเจ้ายึดถือและรักษา ซึ่ งต้องทาขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ถูกต้องตามครรลอง
มิเช่ นนั้น หากปฏิ บตั ิต่อประเพณี ไม่ถูกต้องหรื อมองข้ามไป อาจจะเกิ ดผลเสี ยต่อผูป้ ฏิ บตั ิเอง เช่ น
วิปริ ต เสี ยสติ หรื อถูกผีครอบงา เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันในคติความเชื่ อ ประเพณี เหล่านี้ ว่า
เป็ นสิ่ งที่ปฏิบตั ิใช้ได้ผลจริ งตามหลักทางศาสนาและคตินิยมของสังคมสมัยใหม่ ซึ่ งขั้นตอนต่างๆที่
ต้องปฏิบตั ิก่อนนาซากรถมาสร้างเป็ นผลงานนั้น สามารถแบ่งเป็ นขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
5.2.1.1 ขั้นตอนการทาพิธีบดั พลี เพื่อขอขมากรรมต่อดวงวิญญาณที่สถิ ตย์ใน
ซากรถ ขั้นตอนนี้ เป็ นการบอกกล่าวเจตนาอันดีงามที่จะนาซากรถนี้ ไปสร้างผลงานศิลปะ เพื่อเป็ น
ประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนา ด้วยการเตรี ยมอาหารคาวหวาน มีขา้ ว 1 อย่าง ยา 1 อย่าง อาหาร
คาว 1 อย่าง อาหารหวาน 1 อย่าง ผลไม้ 1 อย่าง น้ าดื่ม 1 อย่าง ดอกไม้หรื อพวงมาลัย จากนั้นทาพิธี
ปั กธู ปลงบนอาหาร อย่างละ 1 ดอก และจุดธู ป 9 ดอก กล่าวนะโมฯ 3 จบ กล่าวคาขอขมาลาโทษ
และขออโหสิ กรรมต่างๆ เพื่อขออนุญาตนาซากรถไปสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ หลังจากขอขมาเสร็ จ
สิ้ น อธิ ษฐานจิตบอกกล่าวเจตนาในการนาซากรถไปสร้างเป็ นผลงานศิลปะ เสร็ จแล้วปั กธูปลงบน
กระถาง พร้ อมทั้งนาพวงมาลัย แสดงการสักการะ เคารพต่อดวงวิญญาณ เพื่อแสดงออกถึ งความ
กตัญญูกตเวที เป็ นอันเสร็ จพิธีในขั้นตอนการทาบัดพลี
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5.2.1.2 ขั้นตอนการทาพิธี ถวายสัง ฆทานและการชักผ้าบัง สุ กุ ลหน้าซากรถ
โดยขั้นตอนนี้เป็ นการสร้างกุศลให้ดวงวิญญาณที่เสี ยชี วิตในขณะเกิดอุบตั ิเหตุและสัมภเวสี ที่สถิตย์
ในซากรถให้อยู่ในสุ ขติภูมิ ด้วยการถวาย ปั จจัย 4 แก่พระภิกษุ ประกอบด้วย ผ้าอาบน้ าฝน เครื่ อง
ไทยทาน อาหารคาวหวาน และยารักษาโรค (ของที่เตรี ยมจัดนั้นจัดหาตามสมควร) โดยทาพิธีตาม
ขั้นตอนของศาสนพิธี เริ่ มต้น นิ มนต์พระสงฆ์ 1 รู ป จากนั้นจุดธู ป 1 ดอกบอกกล่าวต่อดวงวิญญาณ
ให้มารับกุศลที่ต้ งั ใจบาเพ็ญไปให้ ปั กธู ปลงกลางแจ้งหน้าซากรถ กล่าวนะโม 3 จบ และกล่าวคาขอ
ศีลและคาถวายสังฆทาน พระสงฆ์รับสังฆทานและพิจารณาผ้าบังสุ กุล หลังจากนั้นกรวดน้ าอุทิศ
ส่ วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณให้ท่านเหล่านั้นอยูใ่ นสุ ขติภูมิ เป็ นอันเสร็ จพิธีในขั้นตอนนี้
5.2.1.3 ขั้นตอนการทาพิธีพรมน้ ามนต์ธรณี สาร ขั้นตอนนี้เป็ นการปั ดเป่ าสิ่ งชัว่
ร้ายที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกจากซากรถ ตามคติความเชื่อของคนไทยและประเพณี อนั ดีงาม โดยศาสตร์
เหล่านี้ ต้องกระทาด้วยผูท้ ี่เชี่ ยวชาญในวิชาอาคมในการทาน้ ามนต์ธรณี สาร ได้แก่ สัปเหร่ อ หรื อ
พระสงฆ์ที่จดั การเกี่ยวกับพิธีศพ เป็ นต้น ทั้งนี้ พิธีการทาน้ ามนต์ธรณี สารอยูก่ บั คนไทยมาเนิ่ นนาน
ซึ่ งการทาน้ ามนต์ธรณี สารนั้น ทาขึ้นใช้เฉพาะบางโอกาสที่เกิ ดเรื่ องอัปมงคลในสถานที่หรื อวัตถุ
นั้นๆ หรื อใช้ประพรมบนแม่พิมพ์เททองหล่อพระพุทธรู ปต่างๆ เพื่อให้ผลงานออกมาสมบูรณ์ ซึ่ ง
การนาปฏิบตั ิตามความเชื่ อเช่นนี้ ถือว่าเป็ นการรักษาความถูกต้องต่อประเพณี ของไทย รวมทั้งเป็ น
การปั ดรังควานเพื่อเสริ มสร้างกาลังใจและป้ องกันการสิ งสู่ ของวิญญาณที่อาจตามมาภายหลัง
5.2.1.4 ขั้นตอนจุ ดธู ป บอกกล่ า วต่ อดวงวิญญาณที่ ส ถิ ตย์อยู่ใ นซากรถก่ อน
เคลื่อนย้ายผลงาน โดยลาดับแรก จุดธู ปบอกกล่าว 1 ดอก บอกกล่าวเจตนาอันดีงามของเราที่จะขอ
อนุ ญาตดวงวิญญาณที่มีส่วนเกี่ ยวข้องในการสู ญเสี ยจากอุบตั ิเหตุ เพื่อนาซากรถไปสร้างสรรค์เป็ น
ผลงานศิลปะให้เป็ นสิ่ งดีงาม และเป็ นสิ่ งเตือนใจให้ผคู ้ นระลึ กถึงความไม่เที่ยงแท้ หลังนั้นจากจุด
ธูป 16 ดอก บอกกล่าวต่อพระภูมิชยั มงคล เจ้าที่เจ้าทาง เทวดาฟ้ าดิน ให้เป็ นพยานรับรู้ถึงเจตนาอัน
ดีงาม ก่อนทาการขนย้ายซากรถเพื่อนามาสร้างสรรค์ยงั สถานที่ดาเนินงานต่อไป
5.2.1.5 ขั้นตอนดาเนินการขนย้ายวัตถุมาปฏิบตั ิงานยังสถานที่ทางาน เนื่ องจาก
ซากวัตถุ น้ นั เป็ นหัวรถสิ บล้อที่มีขนาดใหญ่กว่าสัดส่ วนของมนุ ษย์ และมีน้ าหนักมากเกื อบ 1 ตัน
ซึ่ งยากต่อการเคลื่ อนย้าย ข้าพเจ้าจึ งได้ทาการขนย้ายซากรถด้วยรถบรรทุ กหกล้อติ ดเครน และ
เดินทางมายังสถานที่ทางาน โดยหลังจากการเคลื่อนย้ายซากจนมาถึงยังสถานที่ทางานแล้ว ทาการ
จุดธูป 16 ดอก บอกกล่าวต่อพระภูมิชยั มงคลที่ปกปั กรักษาภายในสถานที่ทางาน(มหาวิทยาลัย) ปั ก
ธู ปลงกลางแจ้ง หลังจากนั้นทาการเคลื่อนย้ายผลงานลงในสถานที่ทางานด้วยการใช้เครนขนย้าย
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ซากด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากซากรถมีขนาดใหญ่ การเคลื่อนย้ายต้องมีความพร้อมเรื่ องบุคคล
ที่จะช่วยขนย้าย เพื่อป้ องกันอันตรายและป้ องกันความเสี ยหายต่อผลงานที่อาจจะเกิดขึ้นได้
5.2.1.6 ขั้นตอนการท าพิ ธี เลี้ ย งครู ช่ า งและอาจารย์ทางด้า นศาสตร์ ศิ ล ปะ
สมัยใหม่ พิธีกรรมเหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่ขาดไม่ได้เพราะเป็ นการกล่าวขออนุ ญาตต่อครู อาจารย์ทางด้าน
ศิลปะทุกแขนง รวมถึงเป็ นพิธีที่สาคัญทางคติพราหมณ์ตามความเชื่ อของกลุ่มวิชาช่างทุกแขนง ที่
บูชาสักการะเทพผูส้ ร้างสรรค์ ซึ่ งตามคติความเชื่อของช่างไทยนั้นได้ปลูกฝังประเพณี น้ ี ไว้ โดยระบุ
ว่า การทางานใดก็ตามแม้จะเป็ นงานเล็กหรื องานใหญ่ การระลึกถึงผูม้ ีพระคุณในศาสตร์ น้ นั ๆด้วย
การเลี้ยงครู อาจารย์ก่อนจะเริ่ มทางานคือสิ่ งสาคัญที่สุด ทั้งนี้ เพราะถือเป็ นการน้อมระลึกถึงเพื่อให้
เกียรติกบั ครู อาจารย์และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการรักษา สื บทอดวิชาช่างแขนงนั้นๆ อีกทั้งยังเป็ นการ
กล่าวขออนุ ญาตต่อผูค้ ิ ดค้นและสื บทอดวิชาช่ างแขนงนั้นๆ ที่ได้รักษาความรู ้ เหล่ านี้ ไว้ให้ชนรุ่ น
หลังได้ศึกษา การแสดงความเคารพต่อครู อาจารย์ จึ ง เป็ นการแสดงออกถึ งความกตัญญู ต่อผูม้ ี
พระคุณ และถือว่าไม่ทางานไปด้วยทุจริ ตผิดหลักประเพณี อนั ดีงาม
ครู ช่างและอาจารย์ที่เป็ นเจ้าของศาสตร์ วิชาแขนงต่างๆ ที่มีความเกี่ ยวข้องกับ
การพัฒนางานสร้ างสรรค์ศิลปะร่ วมสมัย ด้วยเทคนิ คประดับกระจกแบบประเพณี ไทยนั้น ได้แก่
องค์พระพิฆเนศ องค์พระวิษณุ กรรม บรมครู ช่างประดับกระจก ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็ นต้น
โดยขั้นตอนพิธีการไหว้ครู และเลี้ยงครู ช่าง กระทาดังต่อไปนี้ จัดเตรี ยมผลไม้
5 อย่า ง 2 ชุ ด รวมทั้งน้ าดื่ ม ดอกไม้หรื อพวงมาลัย ส าหรับไหว้องค์พ ระพิ ฆเนศและองค์พ ระ
วิษณุ กรรม และอาหารคาวหวาน 3 ชุ ด แต่ละชุ ดประกอบด้วย ข้าว 1 อย่าง ยา 1 อย่าง อาหารคาว 1
อย่าง อาหารหวาน 1 อย่าง ผลไม้ตามสมควร และน้ าดื่ม สุ รา (ถ้ามี) รวมทั้งพวงมาลัย 3 พวง บายศรี
ปากชาม 1 คู่ สาหรั บไหว้ครู ช่างกระจก อาจารย์ศิลป์ องค์พระภูมิชัยมงคลและเจ้าที่ เจ้าทาง เมื่ อ
เตรี ยมของเสร็ จสิ้ นเรี ยบร้ อยแล้ว จัดโต๊ะเพื่อทาพิธีไหว้กลางแจ้งขนาดพอสมควร ปูด้วยผ้าขาว
อัญเชิ ญรู ปสักการะหรื อรู ปเคารพที่ใช้แทนองค์เทพหรื อครู อาจารย์แต่ละท่านบนโต๊ะ จัดวางบาย
ศรี ฯในตาแหน่ งที่เหมาะสม พร้ อมทั้งจัดวาง อาหารคาวหวานโดยแยกเป็ นชุ ดของแต่ละท่าน นา
ผลไม้ 5 อย่าง จัดวางหน้าสัญลักษณ์ที่ใช้สักการะองค์พระพิฆเนศและองค์พระวิษณุ กรรม และนา
อาหารคาวหวานที่เตรี ยมไว้ จัดวางอาหารต่างๆสาหรับพระภูมิฯเจ้าที่ และจัดวางหน้ารู ปเคารพของ
ครู ช่างและอาจารย์ศิลป์ ให้เป็ นระเบียบ แยกออกให้ชดั เจน เวลาทาพิธีเริ่ มต้นในช่วงเช้า เวลา 09.09
นาฬิกา เมื่อนายพิธีมาถึง จุดธูป 1 ดอก ปั กลงบนกระถางธู ปเพื่อเตรี ยมบอกกล่าวกับพระภูมิฯเจ้าที่
จากนั้นจุดธูปปั กลงบนอาหารอย่างละ 1 ดอก และจุดธูป 16 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ บอกกล่าวสักการะ
ต่อพระภูมิฯเจ้าที่ เพื่อขออนุญาตในการทาพิธีเลี้ยงครู ช่างแขนงต่างๆ รวมทั้งขออนุ ญาตเพื่ออัญเชิ ญ
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เทพและวิญญาณครู อาจารย์ช่างให้รับรู ้ พร้อมทั้งกล่าวคาถวายอาหารคาวหวาน หลังจากนั้นจุดธู ป
ปั กลงบนผลไม้ 5 อย่างๆละ 1 ดอก จากนั้นจุดธู ป 16 หรื อ 36 ดอก บอกกล่าวองค์พระพิฆเนศเพื่อ
สักการะและบอกกล่าวในจุดประสงค์ของการทางานครั้งนี้ เสร็ จแล้ว จุดธู ปปั กลงบนผลไม้ 5 อย่าง
สาหรับ องค์พ ระวิษ ณุ ก รรม และจุ ดธู ป 16 ดอก หรื อ 36 ดอก บอกกล่ าวองค์พ ระวิษ ณุ ก รรมใน
เจตนาที่ได้กระทางานในครั้งนี้ เสร็ จแล้วจุดธู ปปั กลงบนอาหารคาวหวานที่เตรี ยมไหว้สาหรับบรม
ครู ช่างประดับกระจก อย่างละ 1 ดอก จากนั้นจุ ดธู ป 9 ดอก เพื่อบอกต่อครู ช่างกระจกในการขอ
อนุ ญาตนาศาสตร์ วิชาประดับกระจกมาพัฒนาขึ้นใหม่ เสร็ จแล้วจุ ดธู ปอย่างละ 1 ดอก ปั กลงบน
อาหารที่จดั เตรี ยมสาหรับอาจารย์ศิลป์ ฯ จากนั้นจุดธู ป 9 ดอก เพื่อบอกกล่าวถึงเจตนาในการทางาน
ครั้งนี้ เสร็ จสิ้ นแล้ว ถือว่าเป็ นอันเสร็ จพิธีสาหรับการจัดพิธีการไหว้ครู และเลี้ยงครู ช่างกลางแจ้ง
ขั้นตอนเหล่ านี้ มี ค วามสาคัญสาหรั บคติ ความเชื่ อของช่ า งทางานสร้ า งสรรค์ทุ ก
แขนงไม่ว่าจะงานช่ างหรื องานสร้ างสรรค์ ซึ่ งมี รายละเอี ยดมากมายพอสมควร ข้าพเจ้าเห็ นว่ามี
ความสาคัญจึงได้กล่าวไว้ในหนังสื อวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ โดยละเอียด เพื่อเป็ นวิทยาทานและเป็ น
ประโยชน์แก่ผสู ้ นใจศึกษาคติความเชื่อของช่างไทย ในการสื บทอดงานวิชาช่างสื บต่อไป
5.2.2 ขั้นตอนการจัดการส่ วนเกิ นของวัตถุ ที่ไม่มีความจาเป็ นต่อโคลงรู ปทรงของ
ซากรถ ขั้นตอนนี้ ข้าพเจ้าได้ดาเนินการจัดการต่อสิ่ งที่เป็ นอุปสรรคต่อการทางานที่อยูใ่ นซากรถ ซึ่ ง
เป็ นผลมาจากอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นอย่างรุ นแรง จนมีบางส่ วนของซากรถฉี กขาดหลุดลุ่ย ไม่เอื้อต่อการ
ทางาน เช่ น ประตูรถที่พงั ยับเยิน ขากระจกมองข้างหรื อคัสซี ที่หักยื่นเกิ นออกมา เป็ นต้น ซึ่ งส่ วน
เหล่านี้ ข้าพเจ้าได้ตดั ออกและขจัดสิ่ งที่ไม่มีความจาเป็ นต่อการทางาน ด้วยวิธีการตัดด้วยเครื่ องมือ
เจียร์ และใช้แก๊สตัดเหล็กตัดในส่ วนเกินที่มีน้ าหนักมากเกินไป ซึ่ งน้ าหนักของซากรถที่มีมากทาให้
เกิ ดผลเสี ยต่อการเคลื่อนย้ายผลงาน โดยหลังจากนั้น ได้จดั การรื้ อชิ้ นส่ วนเฟอร์ นิเจอร์ ที่อยูใ่ นซาก
รถที่ไม่มีความจาเป็ นต่อการทางานออกไป เพื่อทาลายความเป็ นอัตลักษณ์ของซากรถ อีกทั้งยังเป็ น
การแสดงความเป็ นรู ปทรงให้มากที่สุด และไม่แสดงให้เห็นความเป็ นรถจนมากเกินไป ทั้งนี้ การนา
สิ่ งที่ไม่จาเป็ นออกจากซากรถนี้ เป็ นการแสดงเนื้ อหาสาระทางศิ ลปะที่ กล่ าวถึ งเรื่ องของรู ปทรง
เพี ย งส่ ว นเดี ย วโดยปราศจากการเล่ า เรื่ อ งที่ ม าของรู ป ทรง ขั้น ตอนนี้ ใช้ เ วลานานและยุ่ ง ยาก
พอสมควรกว่าจะตัดส่ วนเกินออก เพื่อให้รูปทรงมีความสมบูรณ์มากขึ้นในภาพรวม
5.2.3 ขั้นตอนการขัดผิวของรู ปทรงเพื่อเตรี ยมพื้นสาหรั บการประดับกระจก ใน
ขั้นตอนนี้ ข้าพเจ้าได้ดาเนิ นการขัดผิวของซากรถที่เป็ นสี และสี โป๊ ที่มาจากตัวรถ ด้วยการขัดด้วย
เครื่ องเจียร์ และใช้ใบขัดแบบกระดาษทรายเบอร์ 80 โดยขัดให้ทวั่ ทุกบริ เวณของซากรถเพื่อเปลี่ยน
ผิวของความเป็ นรถให้เหลือความเป็ นรู ปทรงของวัตถุเท่านั้น โดยปั ญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ คือ สี
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ในบางส่ วนของซากมีความหนาเกินไป และมีบางบริ เวณของซากรถที่เครื่ องเจียร์ ไม่สามารถเข้าถึง
ได้ ข้าพเจ้าจึงแก้ปัญหาด้วยวิธีการใช้ไฟจากถังแก๊ส และใช้หวั เผาแก๊สแบบทองเหลือง เผาบริ เวณที่
เครื่ องเจียร์ เข้าไม่ถึง หลังจากนั้นจึงใช้แปรงทองเหลืองขัดสี บางบริ เวณที่ยากต่อการเข้าถึงขณะที่ผิว
เหล็กยังร้อน ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็ วของกระบวนการทางาน การขัดผิวของวัตถุเพื่อลดความเป็ นวัตถุ
ให้นอ้ ยลงนี้ ในอีกทางหนึ่ง ยังเป็ นการสร้างภาพรวมของวัตถุดว้ ยผิวสี เงินที่มีลกั ษณะแวววาวคล้าย
กระจก ซึ่ งเป็ นผิวดั้งเดิ มของซากรถ อีกทั้งยังช่ วยเสริ มเรื่ องการลดความหดหู่ ความสะเทือนใจลง
และเสริ มบุคลิกของวัตถุให้เป็ นด้านบวกเพิ่มมากขึ้น
ซึ่ งปั ญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ มีอยูม่ ากพอสมควร เช่น มลภาวะที่เกิดขึ้นระหว่าง
การทางาน และซากรถที่ขดั ผิวออกนั้น เกิ ดสนิ มบนผิวของตัววัตถุ เป็ นต้น ข้าพเจ้าได้แก้ไขปั ญหา
ด้วยวิธีการหาอุปกรณ์ ที่เอื้อประโยชน์มาใช้ในการทางาน เพื่อป้ องกันมลภาวะเข้าสู่ ร่างกาย เช่ น
หน้ากากกันฝุ่ นละออง หรื อแว่นตากันฝุ่ นละออง เป็ นต้น ส่ วนวิธีการขจัดสนิ มทาด้วยวิธีการหา
กระดาษหนัง สื อพิ มพ์คลุ มผิวภายนอกของวัตถุ เพื่อป้ องกันการเกิ ดสนิ ม ปั ญหาในขั้นตอนนี้
ข้าพเจ้าได้ดาเนินการแก้ไขจนลุล่วงไปด้วยดี
5.2.4 ขั้น ตอนการร่ า งเส้ น แกนแสดงทิ ศ ทางความเคลื่ อ นไหวของรู ป ทรง ใน
ขั้นตอนนี้ ก่อนลงมือประดับกระจกในส่ วนต่างๆของซากรถ ข้าพเจ้าได้ร่างเส้นแกนของรู ปทรง
ด้วยปากกาเคมี เพื่อแสดงทิศทางการเลื่อนไหลของกระจกที่ตอ้ งประดับลงบนผิวของวัตถุ โดยได้
แบ่งรู ปแบบของการประดับด้วยการใช้เส้นและสามเหลี่ยม เป็ นส่ วนสาคัญของการประดับกระจก
ซึ่ งลักษณะและรู ปแบบของการประดับนั้นจะแปรเปลี่ยนไปตามพื้นผิว ไม่แน่นอน และการประดับ
กระจกลงไปบนพื้นผิวนั้นๆจะต้องแสดงบุคลิก อารมณ์ ความรู ้ สึกของพื้นผิวตามลักษณะที่แสดง
ให้เห็น เพราะพื้นผิวของซากรถที่ประสบอุบตั ิเหตุน้ นั เป็ นรู ปทรงที่แสดงความยับเยินและมีความ
บิดเบี้ยวไปตามแรงปะทะที่เกิ ดขึ้น ทาให้กระจกที่เข้าไปจัดการกับวัตถุ น้ นั ต้องแสดงออกให้ผนั
แปรไปตามรอยยับที่ปรากฏ ข้าพเจ้าจึงใช้วธิ ี การร่ างเส้นแกนที่แสดงแนวของกระจกด้วยปากกาเคมี
ในทุกบริ เวณที่มีการประดับ เพื่อหาทิศทางความเลื่อนไหลของกระจกที่ประดับลงไป ทั้งนี้ เป็ นการ
แก้ปัญหาที่ปรากฏบนผิวของรู ปทรงที่มีความยับเยินซึ่ งทางานได้ยาก แต่บางบริ เวณนั้นเป็ นพื้นผิว
เรี ยบก็ยงั คงรักษาลักษณะเดิมไว้ เพื่อให้เห็นความแตกต่างของพื้นผิวทั้งสองลักษณะ
5.2.5 ขั้นตอนการประดับกระจกลงบนวัตถุ ซากรถ ในขั้นตอนนี้ ข้าพเจ้าได้สร้ าง
มโนภาพจากภาพร่ างที่ได้ทดลองหาความเป็ นไปได้ มาเป็ นแนวทางของการประดับกระจก ให้มี
ลักษณะลื่นไหลและแปรเปลี่ยนไปตามพื้นผิวที่มีลกั ษณะแตกต่างกันออกไป ตามความบิดเบี้ยวของ
รู ปทรงที่ปรากฏ การประดับนั้นจะอาศัยลักษณะเส้นและสามเหลี่ยมเป็ นหลักโดยยึดเส้นร่ างเป็ น
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แกนของแนวสามเหลี่ ยมและเส้นที่จะประดับล้อตามกันไป ในขั้นตอนนี้ ตอ้ งอาศัยความพยายาม
เป็ นอย่างยิง่ ในการรักษาแนวเส้นให้ตรงตามเส้นร่ างและความรู ้สึกที่ตอ้ งการ ปั ญหาในขั้นตอนนี้ มี
มากพอสมควร เนื่ องด้วยการประดับในบางส่ วนไม่เป็ นไปตามภาพร่ างที่ กาหนดไว้ ข้าพเจ้าจึ ง
แก้ปัญหาด้วยวิธีการประดับแบบด้นสด เพื่อค้นหาความลงตัว ผลปรากฏออกมามีลกั ษณะการตอบ
โต้ระหว่างวัตถุและความคิดของข้าพเจ้า ซึ่ งมีความน่าสนใจเป็ นอย่างมาก ขั้นตอนนี้ จึงนับว่ามีความ
ท้าทายต่อการปฏิบตั ิงานและได้ใช้ความพยายามอย่างมากจึงสาเร็ จไปได้ดว้ ยดี
5.2.6 ขั้น ตอนการเตรี ย มพื้ น ส าหรั บ ทาสี ล งบนภายในพื้ น ผิ ว ของวัต ถุ ซ ากรถ
ขั้นตอนนี้ ข้าพเจ้าได้ใช้เครื่ องเจียร์ ขดั ผิวซากรถด้วยใบขัดกระดาษทรายแบบซ้อน เบอร์ 80 เพื่อทา
ความสะอาดผิวเดิมที่มีคราบสี สนิม และฝุ่ นละออง ให้มีความมันวาวคล้ายผิวกระจก โดยหลีกเลี่ยง
ไม่ให้มีสิ่งทาลายความเรี ยบของผิวน้อยที่สุด ทั้งนี้ พื้นผิวที่เรี ยบจะช่วยส่ งเสริ มสี น้ ามันที่ทาลงไป
ได้อย่างเปล่งปลัง่ และเน้นให้ผวิ ภายในซากรถมีความตึงคล้ายคลึงกับพื้นผิวในงานประดับมุก
5.2.7 ขั้นตอนการทาสี ลงบนพื้นผิวภายในของวัตถุซากรถ ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนที่
สาคัญเพราะเป็ นการสร้ างพื้นผิวภายในให้มีความคล้ายคลึ งกับพื้นผิวในงานประดับมุกมากที่สุด
พื้นที่ ทางานจะต้องไม่มีฝุ่นละอองมาปนในพื้นผิวที่ ตอ้ งการทาสี ลงไป เนื่ องจากจะทาให้สีไม่มี
ความเรี ยบ และยังทาให้สีเป็ นเม็ดเมื่ อทาทับหลายชั้น การจัดการกับสภาพแวดล้อมจึงเป็ นสิ่ งที่
ส าคัญ ส าหรั บ ขั้น ตอนนี้ เพื่ อ ให้ ผ ลงานออกมาตามที่ ค าดหวัง ไว้ โดยเริ่ ม ต้น ลงสี ร องพื้ น ยี่ ห้ อ
LeeLava ที่มีส่วนผสมของอีพอกซี่ ซึ่ งช่วยสร้างการยึดเกาะระหว่างสี กบั พื้นผิวได้ดีย่งิ ขึ้น จากนั้น
รอให้สีแห้งตึงไม่ติดมือเมื่อสัมผัส เมื่อสี แห้งผิวดีแล้ว จึงลงสี แดงยี่ห้อ Lee Lava ด้วยการทาด้วย
แปรงตามความเหมาะสม และคอยสังเกตบริ เวณที่ผวิ ไม่เรี ยบตึงสามารถทาซ้ าได้ภายหลังจากสี แห้ง
ตัว จนผิวของสี ออกมาตึงเนียนเสมอกันคล้ายลักษณะของสี เลือด ผลออกมาเป็ นที่น่าพอใจอย่างมาก
5.2.8 ขั้นตอนการพ่นเคลื อบเงาพื้นผิวภายในของวัตถุ ซากรถ ขั้นตอนนี้ ต้องรอสี
ทับหน้าสี แดงที่ทาเสร็ จสิ้ นไปแห้งสนิ ท เมื่อแห้งแล้ว ใช้น้ ายาเคลือบเงาสี น้ ามันผสมทินเนอร์ ลงใน
กาพ่นสี จากนั้นพ่นน้ ายาเคลือบด้วยการใช้ปั๊มลมพ่นบางๆไม่หนามาก เพื่อไม่ทาลายความตึงของสี
เดิม ทั้งนี้ น้ ายาเคลือบสี มีคุณสมบัติเด่นคือ ช่วยเคลือบและช่วยทาให้ผิวของสี แดงดูฉ่ าคล้ายสี ของ
เลื อดมากขึ้ น เมื่ อพ่นเสร็ จแล้วปล่ อยให้ผิวแห้งตัว ถื อว่าเสร็ จสิ้ นในขั้นตอนนี้ ซึ่ งการทางานที่ มี
ความเตรี ยมพร้อมก่อนทางานทุกครั้ง จะช่วยเสริ มให้ไม่เกิดปั ญหาขึ้นระหว่างการทางาน
5.3 ปั ญหาที่ เกิ ด ขึ้ น ในการดาเนิ นการสร้ า งสรรค์ โดยการดาเนิ น การสร้ า งสรรค์
วิทยานิพนธ์ครั้งนี้ เกิดปั ญหาในหลากหลายประเด็น สามารถอธิ บายแยกออกเป็ น 2 หัวข้อ ดังนี้
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5.3.1 ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากวัตถุ เนื่ องจากวัตถุค่อนข้างมีขนาดใหญ่ ทาให้ยากต่อการ
จัดการกับสิ่ งที่ไม่จาเป็ นต่อผลงานและยากต่อการประดับกระจก ข้าพเจ้าจึงได้กาหนดวิธีแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นระหว่างทางานทุกครั้ง เพื่อไม่เป็ นปั ญหาสะสมภายภาคหน้า อีกทั้งยังทาให้ผลงานดาเนิ น
ไปได้อย่างรวดเร็ ว ทั้งนี้ เพราะอุปสรรคของการทางานมักจะเกิดขึ้นเพื่อให้เห็นความบกพร่ องของ
การจัดการที่ไม่ดี ซึ่ งการวางแผนและการสร้ างระบบการจัดการในการทางานที่ดีน้ นั จะช่ วยลด
ปั ญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการทางานสร้างสรรค์ในอนาคตได้เป็ นอย่างดี
5.3.2 ปั ญหาที่เกิ ดขึ้นจากเทคนิ ค โดยการทางานในส่ วนนี้ พบปั ญหาอยูห่ ลายส่ วน
ปั ญหาสาคัญที่เกิ ดขึ้นส่ วนใหญ่ มาจากระยะเวลาการแห้งของกาวที่ใช้ประดับไม่สม่ าเสมอ เนื่ อง
จากคุณภาพของกาวแต่ละยี่ห้อแตกต่างกัน จึงแก้ปัญหาด้วยวิธีการเลือกใช้กาวให้เหมาะสมกับการ
ใช้งาน ด้วยการเลือกทาในบริ เวณที่ตอ้ งการประดับในส่ วนที่ไม่มากจนเกินไป เพื่อให้เหมาะสมกับ
ลักษณะการประดับกระจกในแต่ละแบบตามลักษณะของภาพร่ างวิทยานิพนธ์ ซึ่ งปั ญหาที่เกิดขึ้นใน
ขั้นตอนนี้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดี และสามารถทางานได้ตามกรอบเวลาที่กาหนดไว้
6. ระยะการหาความสมบูรณ์ ของผลงาน ในขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนที่ ขา้ พเจ้าต้องการหา
ความพอดีของปริ มาณกระจกที่ประดับลงไปในซากรถ ให้มีความเหมาะสมพอดีกบั พื้นผิวด้านนอก
ให้เต็มบริ บูรณ์ โดยเว้นพื้นผิวด้านในของวัตถุไว้และทาสี น้ ามันสี แดงลงบนผิวภายในตามภาพร่ าง
วิท ยานิ พนธ์ ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในขั้นตอนนี้ มาจากกระบวนการท างานขาดวิธีก ารสร้ างภาพรวม
เพราะลักษณะการทางานของเทคนิคประดับกระจกสามารถทาได้ในทีละส่ วน โดยต้องประดับเรี ยง
เดินหน้าต่อกันไปจากจุดหนึ่ งไปสู่ จุดหนึ่ ง คล้ายลักษณะการต่อจิ๊กซอว์ จึงแก้ไขปั ญหาด้วยวิธีการ
ถอยมองภาพรวม และประดับ กระจกให้ ท ั่ว ทุ ก ส่ ว นโดยเว้น ตะเข็ บ รอยต่ อ ของพื้ น ที่ น้ ัน ๆไว้
ภายหลังจากประดับเต็มพื้นที่ในภาพรวมแล้ว จึงเก็บรายละเอียดในส่ วนที่เหลือที่เห็นเป็ นผิวเหล็ก
ระยะการทางานส่ วนนี้ ข้าพเจ้าได้ทาภาพร่ างเพิ่มเติมด้วยการบันทึ กภาพถ่ ายทุกครั้ ง เพื่อสังเกต
ภาพรวมของผลงานจนกว่าจะเกิดความพึงพอใจในแต่ละส่ วน ซึ่ งผลงานออกมาสมบูรณ์ดว้ ยดี
ทัศนธาตุทปี่ รากฏในผลงานวิทยานิพนธ์
1. รู ปทรง มีลกั ษณะแสดงถึ งความเป็ นเปลื อกนอกห่ อหุ ้มสังขาร ที่ มีการแสดงความบิ ด
เบี้ ยวของรู ปทรงที่ผิดแปลกไปจากเดิ ม และปรากฏที่ว่างให้เห็ นทั้งภายนอกและภายในของวัตถุ
ด้วยลักษณะรู ปทรงที่ มีการแบ่งรู ปแบบของลักษณะชัดเจน ข้าพเจ้าจึงเกิดความคิดที่จะสร้ างสรรค์
เพียงเฉพาะส่ วนที่เป็ นพื้นที่ให้แรงปะทะต่อสายตาและให้ผลทางทัศนธาตุได้มากเท่านั้น รวมไปถึง
พื้นที่น้ นั ต้องเป็ นพื้นที่ๆเสริ มต่อความคิด ความรู ้สึก อีกทั้งสามารถแสดงความหมายของเนื้อหาได้ดี
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2. สี ข้าพเจ้าเลือกใช้สีของกระจกที่ประดับบนผิวภายนอกให้มีความขัดแย้งกับความรู้สึก
ของวัตถุ เพื่อเป็ นแสดงการให้ผลที่ดีทางทัศนธาตุ ทั้งนี้ เพราะกระจกสี ขาวเป็ นกระจกเงา สามารถ
ดู ดกลื นเอาสิ่ ง แวดล้อมที่ อยู่รอบผลงานเข้าไปสู่ ผลงานได้ อี กทั้งกระสี ข าวเมื่ ออยู่รวมตัวกันใน
ปริ มาณมาก จะมีความงดงามคล้ายลักษณะประกายของเพชรพลอย และสามารถแสดงความหมาย
ของสังขารและการประดับปรุ งแต่งได้ดี ซึ่ งเมื่อประกอบกับสี แดงที่อยูบ่ นผิวภายใน จะเกิดการตัด
กันอย่างรุ นแรง ดังนั้น อิทธิ พลของสี ที่ส่งความรู ้สึกโดยภาพรวมนั้นช่วยทาให้อธิ บายเนื้ อหาสาระ
ได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
3. น้ าหนักแสงเงา ลักษณะของการประดับกระจกลงบนพื้นผิวของซากรถนั้น เมื่อกระจก
ชิ้นเล็กน้อยลักษณะแตกต่างกันอยูร่ วมตัวกัน สามารถแสดงน้ าหนักจากเหลี่ยมมุมของกระจกได้ดี
อีกมิติหนึ่ ง จากเดิ มผิวของซากรถที่มีลกั ษณะบางเรี ยบ เปลี่ยนไปเป็ นผิวที่มีความหนาแข็งแรงขึ้น
และมีมีติเพิ่มมากขึ้น มิติที่เกิดขึ้นจากเทคนิคประดับกระจกนี้ สามารถนาความคิดนี้ ไปสร้างรู ปทรง
ใหม่ในเชิงประติมากรรม ต่อการพัฒนาผลงานในอนาคตได้ ถือว่าเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจเป็ นอย่างยิง่
4. เส้น ลักษณะเส้นที่เกิ ดขึ้นในผลงานนั้น มาจากการประดับกระจกลื่ นไหลไปตามแกน
โครงสร้างของรู ปทรง ซึ่ งทัศนธาตุดงั กล่าวแสดงให้เห็นเส้นโครงสร้างหลักของวัตถุ ลักษณะของ
เส้นนี้ คือส่ วนสาคัญที่ช่วยสร้ างความลงตัวให้กบั ผลงาน ให้มีความเลื่อนไหลของกระจกแบบเส้น
ล้อกับกระจกแบบสามเหลี่ยม ซึ่ งทัศนธาตุน้ ีเป็ นส่ วนสร้างสุ นทรี ยภาพให้กบั ผลงานได้เป็ นอย่างดี
5. พื้นผิว ลักษณะสาคัญของพื้นผิวที่มีลกั ษณะแตกต่างกันออกไปนั้น แปรเปลี่ ยนมาจาก
ความเป็ นวัตถุ ที่มาจากการพึ่งประโยชน์ใช้สอยทางสังคม พื้นผิวดังกล่าวช่ วยบ่งบอกถึ งการเชื่ อม
โยงทางความรู้สึกได้ดีพอสมควร ซึ่ งเมื่อกระจกเข้าไปแทนที่ผิวภายนอกของวัตถุโดยแสดงความ
ขัดแย้งกับสี ผิวภายในแล้ว ทาให้ผลงานเกิ ดการตั้งคาถามระหว่าง 2 สิ่ ง คือเทคนิ คประดับกระจก
และความเป็ นซากวัตถุ ที่แหลกสลายที่เจื อด้วยสี แดง ว่ามีความเหมาะสมเพียงใด เหตุผลดังกล่าว
ทาให้เกิดการไตร่ ตรองเพื่อให้เห็นที่มาที่ไปของวัตถุ อันเป็ นผลมาจากทัศนธาตุทางศิลปะนัน่ เอง
6. ที่วา่ ง ลักษณะของที่ว่างในผลงานนั้นเกิ ดที่ว่างในหลายรู ปแบบ ทั้งที่วา่ งส่ งผลทางสาย
ตาและทางความรู ้สึก ส่ วนหลักเป็ นที่วา่ งที่เกิดจากภายในของรู ปทรงด้วยสี แดงที่ปรากฏบนผิวภาย
ใน ประกอบกับรู ปทรงที่มีลกั ษณะบิดตัวนั้น ช่วยทาให้เห็นพื้นที่วา่ งแสดงถึงความตื่นกลัว ซ่ อนเร้น
ไปด้วยความเจ็บปวด ซึ่ งที่วา่ งในเชิ งของความรู ้สึกที่ผสมผสานกับที่วา่ งที่ปรากฏต่อสายตานี้ เป็ น
การสร้างที่วา่ งจากความงามทางทัศนธาตุ ส่ งผลทาให้ผคู ้ นมีเวลานึ กคิดต่อสิ่ งที่ประสบในชี วิต โดย
เป็ นสิ่ งที่ดีที่จะช่วยทาให้ผคู ้ นมองเห็นทัศนคติที่ดีทางพุทธศาสนาได้อย่างลึกซึ้ ง
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ภาพที่ 3 ภาพจากการสังเกตและศึกษาซากวัตถุทางสังคม
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ภาพที่ 4 ภาพจากการสังเกตและศึกษาซากวัตถุทางสังคม
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ภาพที่ 5 ภาพแสดงลักษณะสาคัญของเทคนิคประดับกระจกแบบประเพณี ไทย
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ภาพที่ 6 ภาพแสดงลักษณะสาคัญของเทคนิคประดับกระจกแบบประเพณี ไทย
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ภาพที่ 7 ภาพแสดงการหาความเป็ นไปได้ของผลงานด้วยการทาภาพร่ าง
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ภาพที่ 8 ภาพแสดงการหาความเป็ นไปได้ของผลงานด้วยการทาภาพร่ าง
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ภาพที่ 9 ภาพแสดงการหาความเป็ นไปได้ของผลงานด้วยการทาภาพร่ าง
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ภาพที่ 10 ภาพแสดงการหาความเป็ นไปได้ของผลงานด้วยการทาภาพร่ าง
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ภาพที่ 11 ภาพแสดงการหาความเป็ นไปได้ของผลงานด้วยการทาภาพร่ าง
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ภาพที่ 12 ภาพแสดงการหาความเป็ นไปได้ของผลงานด้วยการทาภาพร่ าง
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ภาพที่ 13, 14 ภาพแสดงการขนย้ายซากวัตถุเพื่อนามาสร้างผลงานวิทยานิพนธ์
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ภาพที่ 15 ภาพแสดงขั้นตอนดาเนินการขนย้ายซากวัตถุมายังสถานที่ปฏิบตั ิงาน

ภาพที่ 16 ภาพแสดงขั้นตอนดาเนินการขนย้ายซากวัตถุมายังสถานที่ปฏิบตั ิงาน
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ภาพที่ 17 ภาพขั้นตอนการทาความสะอาดขัดสี ผิวซากรถ

ภาพที่ 18 ภาพขั้นตอนการตัดกระจกเพื่อนามาใช้สร้างสรรค์

50

ภาพที่ 19, 20, 21 ภาพแสดงกระบวนการของงานประดับกระจกลงบนผิวภายนอก
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ภาพที่ 22, 23, 24 ภาพแสดงกระบวนการของงานประดับกระจกลงบนผิวภายนอก
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ภาพที่ 25, 26, 27 ภาพแสดงกระบวนการของการทาสี ลงบนผิวภายในของวัตถุ

บทที่ 4
การดาเนินการสร้ างสรรค์ วิทยานิพนธ์
ผลงานสร้ างสรรค์วิทยานิ พนธ์ศิลปะในหัวข้อ เทคนิ คประดับกระจกบนรู ปทรงที่แปร
เปลี่ยนนี้ ได้แสดงการสร้ างสรรค์ท้ งั เชิ งศิลปะและเชิ งเนื้ อหาสาระ ที่แสดงออกถึ งความงามที่มา
จากความอัปลักษณ์ โดยสร้างสรรค์จากซากวัตถุที่แสดงออกถึงความแปรเปลี่ยน อันเป็ นผลมาจาก
ความไม่เที่ยงแท้ของทุกสรรพสิ่ ง เพื่อให้เกิ ดการเชื่ อมโยงไปถึ งความแปรเปลี่ ยนของชี วิตมนุ ษย์
เป็ นสาคัญ ซึ่ งผลงานวิทยานิ พนธ์ของข้าพเจ้าได้มีการทดลองและพัฒนาในรู ปแบบต่างๆ ตั้งแต่
ระยะเริ่ มต้นมาจนถึงระยะการสร้ างผลงานวิทยานิ พนธ์ ในการทางานสร้างสรรค์ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้
แบ่งระยะของการพัฒนาผลงาน รวมไปถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามลาดับ ได้ดงั นี้
การสร้ างสรรค์ และการพัฒนาผลงานในช่ วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1
การสร้ างสรรค์ผลงานในระยะเริ่ มแรกนี้ ข้าพเจ้าได้กาหนดความโคลงความคิดของการ
สร้ างสรรค์ไว้ว่า ต้องการค้นหาความเป็ นไปได้ของการทดลองสร้างสรรค์ เพื่อหาความลงตัวของ
ผลงานที่ ท ดลองจากการประดับ กระจก ลงบนวัต ถุ ที่ เ ป็ นเครื่ องอ านวยความสะดวกที่ มี ความ
เกี่ ยวข้องกับชี วิตมนุ ษย์ เช่ น หม้อหุ งข้าว รถเข็นเด็ก และโถส้วม เป็ นต้น ผลงานระยะนี้ ได้คน้ หา
จากความสนใจในการทดลองประดับ กระจกลงบนสิ่ ง ที่ ไ ม่ เ คยมี ก ารประดับ มาก่ อน เน้นการ
นาเสนอในมุมมองที่ตอ้ งการสร้ างความขัดแย้ง ระหว่างวัตถุ ที่นามาทดลองสร้ างสรรค์กบั เทคนิ ค
ประดับกระจกเพียงอย่างเดียว โดยขั้นตอนนี้ ข้าพเจ้าได้สร้างความคาดหวังไว้วา่ ต้องการหาความ
แปลกใหม่ให้กบั ผลงานเพื่อนาไปสู่ การสร้ างสรรค์วิทยานิ พนธ์ โดยเริ่ มต้นจากการศึกษาวัตถุ ที่มี
ความเกี่ ยวข้องกับสังขารในเรื่ องของวิถีชีวิตของมนุ ษย์ ภายใต้การสร้ างสรรค์ที่มิได้ไตร่ ตรองมาก
ทั้งนี้ เพื่อลดความตึงเครี ยดในระหว่างการทางาน
ปั ญหาสาคัญที่เกิดขึ้นในระยะนี้ คือ ผลงานที่ออกมาในแต่ละครั้งที่ทดลองนั้น มีผลลัพธ์ที่
ปรากฏผลทางความรู ้สึกน้อยเกินไป โดยผลงานไม่ปรากฏความหมายที่สะเทือนใจ ซึ่ งเนื้ อหาสาระ
ที่ปรากฏในวัตถุที่นามาทดลองประดับนั้น ยังไม่มีความชัดเจนที่จะมุ่งเน้นในการนาเสนอผลงานใน
ลักษณะที่ทาให้คนตระหนักถึ งเรื่ องสังขารหรื อความไม่เที่ ยงแท้ได้ อีกทั้งผลงานที่ทดลองนั้นยัง
ขาดอารมณ์ ความรู ้ สึกในภาพรวมอยู่มากพอสมควร ซึ่ งเป็ นผลมาจากเจตนาของทัศนคติในการ
สร้างสรรค์ในระยะนี้ ที่มุ่งเน้นเฉพาะการทดลองเพียงประเด็นเดียว
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ปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในการสร้ างสรรค์ระยะนี้ ข้าพเจ้าเกิ ดการตระหนักและได้นาข้อดี ข้อเสี ย
นาไปแก้ไขปรับปรุ งเพื่อค้นหาความลงตัวในผลงาน จนนาไปสู่ การสร้างสรรค์ระยะที่ 2 ต่อไป
การสร้ างสรรค์ และการพัฒนาผลงานในช่ วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2
การทางานสร้างสรรค์ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 นี้ ข้าพเจ้าได้กาหนดโคลงความคิดว่า
ต้องการทดลองสร้ างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิ คประดับกระจกในรู ปแบบที่แปลกใหม่มากขึ้น โดย
ทดลองประดับ ลงบนวัตถุ ที่ เ ริ่ ม มี ก ารแปรสภาพไปตามธรรมชาติ ซึ่ งสิ่ ง ที่ ข ้า พเจ้า สนใจน ามา
สร้างสรรค์น้ นั ยังคงเป็ นวัตถุเครื่ องใช้อานวยความสะดวกให้กบั มนุ ษย์ในทางที่เกี่ยวข้องกับสังขาร
เช่นเดิม แต่เพิ่มความเข้มข้นของวัตถุมากขึ้น ด้วยการค้นหาวัตถุที่ประสบกับการแปรเปลี่ยนสภาพ
เช่น ชิ้นส่ วนบางส่ วนของรถยนต์ที่เป็ นลักษณะมีรอยยับจากการชน เป็ นต้น การทดลองสร้างสรรค์
ในขั้นตอนนี้ เริ่ มแสดงความเข้มแข็งของการสร้ างสรรค์มากขึ้ น กล่ าวคื อ ผลงานเริ่ มมี เค้าโคลง
ความคิดและความเป็ นมาของวัตถุ ที่มีความชัดเจนมากขึ้น โดยวัตถุที่นามาสร้างสรรค์น้ นั ผ่านการ
แปรเปลี่ยนสภาพจากเดิมเป็ นรู ปทรงในอีกแบบหนึ่งซึ่ งผิดไปจากเดิม ทาให้ผลงานเริ่ มเกิดความลง
ตัวมากขึ้น ทั้งเนื้อหาสาระของวัตถุและความหมายของการแสดงออกทางเทคนิ ค ที่มีความเชื่ อมโยง
กันกับวัตถุที่แสดงความหมายในเรื่ องสังขาร
ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นจากการสร้ างสรรค์ผลงานในระยะนี้ มีหลากหลายประเด็น โดยประเด็น
หลักเป็ นปัญหาเรื่ องการให้ผลในเชิงทัศนธาตุ ซึ่ งลักษณะของผลงานยังแสดงความเป็ นการทดลอง
อยู่เช่ นเดิ ม โดยผลงานยังไม่สามารถแสดงออกถึ งพลังของการสร้ างสรรค์เพื่อให้คนตระหนักถึ ง
ความสาคัญของเนื้อหาได้ ด้วยวัตถุที่นามาประดับกระจกนั้น ยังเป็ นเพียงชิ้นส่ วนเล็กน้อยที่ขาดแรง
ปะทะของรู ปทรงและขาดการให้ผลทางสายตา รวมถึ งการให้ผลทางทัศนธาตุยงั ไม่ปรากฏความ
ชัดเจนของกระจกที่ประกอบตัวกันขึ้น จนเป็ นทัศนธาตุที่แสดงออกได้อย่างสมบูรณ์
ปั ญหาที่เกิดขึ้นต่อการทางานสร้างสรรค์ในระยะนี้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาและทาความเข้าใจ เพื่อ
นาปั ญหาที่เกิดขึ้น ไปแก้ไขและพัฒนากระบวนการทางาน รวมถึงทดลองสร้างผลงานอย่างจริ งจัง
มากขึ้น เพื่อนาไปสู่ การสร้างสรรค์วทิ ยานิพนธ์ต่อไป
การสร้ างสรรค์ และการพัฒนาผลงานในช่ วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3
การท างานสร้ า งสรรค์ ช่ วงก่ อนวิท ยานิ พ นธ์ ระยะที่ 3 นี้ ข้า พเจ้า ได้ท ดลองสร้ า งสรรค์
ผลงานในลักษณะใหม่ๆ โดยนาปั ญหาในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ผลงานในระยะ
ที่ ผ่า นมา มาทบทวนแก้ไ ขปั ญหาและค้นหาสิ่ ง ที่ นามาประดับ ให้มี ความแปลกใหม่ มากยิ่ง ขึ้ น
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เพื่อให้เกิ ดความลงตัวของผลงานและสามารถนาไปสู่ ก ารสร้ างสรรค์วิท ยานิ พนธ์ การทดลอง
สร้างสรรค์ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ตระหนักและให้ความสาคัญในเรื่ องพลังของรู ปทรง รวมไปถึงแรง
ปะทะทางทัศนธาตุที่สามารถทาให้ผคู ้ นเกิดความตระหนักในเนื้ อหาสาระ ที่แสดงออกถึงเรื่ องของ
สังขารและความไม่เที่ยงแท้ให้ได้ รวมทั้งมุ่งเน้นแสดงออกถึงความสะเทือนใจของรู ปทรงที่นามา
สร้ า งสรรค์ด้วยเทคนิ ค ประดับ กระจกแบบประเพณี ไ ทย จึ งได้นาวัตถุ ที่ แสดงออกถึ งที่ มาของ
รู ปทรง จากการทดลองสร้ างสรรค์ในช่ วงระยะที่ 2 ที่ได้นาชิ้ นส่ วนบางชิ้ นของซากรถยนต์ที่ผ่าน
การแปรเปลี่ ยนสภาพมาสร้ างเป็ นผลงาน ผลงานในระยะนี้ เกิ ดความน่ าสนใจและมี ความแปลก
ใหม่อยู่มากพอสมควร จึงทาให้ขา้ พเจ้าเกิ ดความคิดที่ จะทดลองนาซากรถที่ประสบอุบตั ิเหตุที่มี
ขนาดพอดี และเพียงพอต่อการสร้างสรรค์ผลงานในเชิ งของการทดลอง รวมถึงเน้นการแสดงออก
ถึงพลังและแรงปะทะของรู ปทรงให้มากขึ้น เพื่อชักนาผูค้ นให้เกิดการทบทวนถึงความเป็ นมาของ
วัตถุที่ถูกประดับปรุ งแต่งด้วยการประดับกระจก
การทางานสร้างสรรค์ในระยะนี้ ข้าพเจ้าได้ตดั สิ นใจค้นหาวัตถุที่แสดงความหมายในเรื่ อง
สังขารและความไม่เที่ยงแท้ ด้วยการนาซากรถที่ประสบอุ บตั ิเหตุ ที่มีแรงปะทะทางทัศนธาตุ มา
สร้างสรรค์เป็ นผลงานที่เน้นแสดงออกในเรื่ องพลังของรู ปทรง รวมถึงผลงานสามารถแสดงความ
เป็ นซากที่น่าสะพรึ งกลัวได้อย่างชัดเจน ซึ่ งการสร้างสรรค์ในระยะนี้ ได้เน้นลักษณะการทางานที่ไม่
เป็ นการทดลองมากเกิ นไป แต่เน้นพลังการแสดงออกของเทคนิ คและความเป็ นศิลปะให้เทียบเท่า
ผลงานวิทยานิ พนธ์ โดยสิ่ งที่ขา้ พเจ้าได้ทดลองในระยะนี้ เริ่ มต้นจากการค้นหาซากรถที่ประสบ
อุบตั ิเหตุอย่างรุ นแรง ทาให้ได้คน้ พบพลังบางอย่างที่ปรากฏอยูใ่ นซากรถที่สนใจ คือ ความสะเทือน
อารมณ์ของวัตถุ ข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะเป็ นส่ วนสาคัญที่สุดของผลงาน ในการพัฒนาเพื่อนาไปสู่ การ
สร้ างสรรค์วิทยานิ พนธ์ จึงได้ทดลองเปลี่ ยนความเคยชิ นของการแสดงออกที่ดูเบาบาง เป็ นการ
แสดงออกที่มีพลังมากขึ้น ด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงรู ปลักษณ์ของรู ปทรงที่อปั ลักษณ์ดว้ ยการประดับ
กระจกลงบนผิวของซากรถในปริ ม าณที่ ม ากขึ้ น เพื่ อแสดงการห่ อหุ ้ม รู ป ทรงของซากวัตถุ ซึ่ ง
ผลลัพธ์ออกมามีผลต่อการรับรู ้ทางความรู ้สึกเป็ นอย่างมาก
พลังจากการสร้างสรรค์ผลงานในระยะนี้ ข้าพเจ้าได้ทดลองกาลังกายของตนเองว่ามีมาก
น้อยแค่ไหนในการประดับกระจกลงบนซากรถ เพื่อห่ อหุ ้มรู ปลักษณ์ ภายนอกของวัตถุ ข้ ึนมาใหม่
จนพบว่าสมาธิ ที่เกิดจากการประดับกระจก ได้ประติดรอยต่อของกระจกแต่ละชิ้นและสร้างการก่อ
ตัวของรู ปทรงเล็กๆของสามเหลี่ยมและเส้นได้อย่างมีพลัง ทาให้เกิดจินตภาพไปถึงผลงานในช่วง
วิทยานิ พนธ์ ที่ควรเพิ่มความเข้มข้นของผลงานขึ้ นตามลาดับ ซึ่ งกระบวนการทางานสร้ างสรรค์
ในช่ วงนี้ ได้มีการทดลองประดับกระจกลงบนผิวภายนอกของซากรถในลักษณะด้นสดเพียงอย่าง
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เดียวด้วยลักษณะที่มีอิสระมากขึ้น โดยปราศจากภาพร่ างเป็ นสิ่ งกาหนดทิศทางของผลงาน แต่ยงั คง
ความเป็ นประเพณี ของการประดับกระจก คื อการใช้สามเหลี่ ยมและเส้ นเป็ นส่ วนสาคัญในการ
แสดงออก โดยมี ก ารทดลองทุ บ กระจกให้แตกก่ อนนาไปประดับ ลงบนพื้ นผิวในบางส่ วน การ
ทดลองทางเทคนิ คในแบบต่างๆ ทาให้การทางานในระยะนี้ มีความผ่อนคลายกว่าระยะการทางาน
ก่อนหน้ามากขึ้น
ปั ญหาที่ เ กิ ดขึ้ นในการทดลองสร้ า งสรรค์ผ ลงานในระยะนี้ ข้า พเจ้า พบปั ญหาส าคัญ ที่
ปรากฏหลายประเด็น ทั้งเรื่ องความลงตัวของรู ปทรงที่ลกั ษณะบิดเบี้ยวจากการปะทะ และปั ญหาที่
เกิ ดจากเทคนิ คประดับกระจกที่จดั การกับผิวของวัตถุได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่ งต้องอาศัยประสบการณ์
การท างานที่ เพิ่ ม ขึ้ นมากกว่านี้ ประกอบกับ ผลงานไม่ มี ก ารสร้ า งภาพร่ า งที่ ชัดเจนในการสร้ า ง
ภาพรวมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ของผลงาน ปั ญหาในส่ วนนี้ มีความสาคัญอย่างยิง่ ที่สามารถช่ วย
กาหนดทิ ศทางของการประดับ ว่ามี ความสมบูรณ์ มากน้อยเพียงใด โดยปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นจากการ
ทางานในระยะนี้ ข้าพเจ้าได้สังเกตพร้อมทั้งทาการทบทวนทางความคิดต่อปั ญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น
เพื่อพัฒนาผลงานให้นาไปสู่ วทิ ยานิพนธ์ต่อไป
การสร้ างสรรค์ และการพัฒนาผลงานในช่ วงวิทยานิพนธ์
การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์น้ ี ข้าพเจ้าได้กาหนดระบบของการทางานไว้อย่าง
ชัดเจนเป็ นรู ปธรรม โดยข้าพเจ้าได้วางขั้นตอนต่างๆของการดาเนินงานไว้อย่างมีระบบแบบแผนให้
มากที่สุด ซึ่ งกระบวนการทั้งหมดมีการเริ่ มต้นสื บเนื่องมาจากผลการทดลองสร้างสรรค์ผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ในระยะที่ 3 และเป็ นการพัฒนาผลงานจากวัตถุที่แสดงความอัปลักษณ์ท้ งั ทางรู ปลักษณ์
และทางความรู ้สึก เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ของการสร้างสรรค์มากขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อ
ต้องการสร้างสรรค์ผลงานจากรู ปทรงที่แสดงออกซึ่ งความสะเทือนใจ สะเทือนอารมณ์ และแสดง
การตระหนักถึ งความเป็ นสังขารของชี วิตมนุ ษย์ที่ตอ้ งเผชิ ญสภาวะความทุกข์อย่างรุ นแรง อันสื บ
เนื่ องมาจากความไม่เที่ยงแท้ตามกฎไตรลักษณ์ การทางานในช่วงนี้ ต้องอาศัยการค้นหาที่ตอ้ งใช้
ความความพยายาม และให้ความสาคัญในรายละเอียดของรู ปทรงเป็ นอย่างมาก ต่อการหาความ
เป็ นไปได้ของรู ปทรงที่ให้ผลเชิ งทัศนะธาตุ อีกทั้งต้องมีแรงปะทะในตัววัตถุ ผสมผสานกันอยู่ดว้ ย
ซึ่ งข้าพเจ้าได้กาหนดขอบเขตของการค้นหาวัตถุ ให้มีลกั ษณะเป็ นไปตามเนื้ อหาสาระที่นาเสนอ ใน
สามลักษณะที่สาคัญ คือ ขอบเขตของการค้นหารู ปทรงของซากวัตถุ ขอบเขตของการใช้เทคนิ ค
ประดับกระจก และขอบเขตของการทาภาพร่ างวิทยานิพนธ์
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ขอบเขตต่ า งๆที่ ข ้า พเจ้า ได้ก าหนดกระบวนการท างาน เป็ นการค้น หาความลงตัว ใน
ภาพรวมของผลงาน เพื่อให้การสร้ างสรรค์ผลงานดาเนิ นเป็ นไปตามจุ ดประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
โดยระยะเริ่ มต้น ข้าพเจ้าได้ดาเนิ นการสร้างสรรค์วิทยานิ พนธ์แบบค่อยเป็ นค่อยไป และได้ทาการ
ค้นหารู ปทรงที่แสดงออกถึ งพลัง แรงปะทะต่อการรับรู ้ ทางสายตาที่มีขนาดใหญ่กว่าสัดส่ วนของ
มนุ ษย์ อีกทั้งต้องเป็ นรู ปทรงที่ผา่ นการประสบอุบตั ิเหตุอย่างรุ นแรง จนรู ปทรงไม่เหลื อความเป็ น
วัตถุ และสามารถแสดงออกถึ งเรื่ องความตายได้อย่า งชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อผลลัพ ธ์ ทางความรู ้ สึก ที่
สะเทือนใจต่อวัตถุที่ผา่ นการประสบอุบตั ิเหตุจริ ง ในการอธิ บายถึงเนื้อหาสาระทางพระพุทธศาสนา
ซึ่ งการกาหนดขอบเขตของการค้นหาวัตถุ น้ ัน เป็ นประโยชน์อย่างมากต่อการทางานสร้ างสรรค์
เพื่อให้ผลงานตรงตามขอบเขตที่กาหนดไว้ในเบื้องต้น
กระบวนการทางานในระยะเริ่ มต้นของการประดับกระจกลงบนวัตถุซากรถนั้น ข้าพเจ้าได้
สร้างภาพร่ างของผลงานเพื่อหาภาพรวมของการสร้างสรรค์ และมีการพัฒนาภาพร่ างวิทยานิ พนธ์
ในหลากหลายรู ปแบบ โดยนาภาพร่ างที่เหมาะสมกับเนื้ อหามาขยายผล พัฒนาภาพร่ างสู่ ผลงานจริ ง
ข้อดี ของการสร้ างภาพร่ างที่ชดั เจนนั้น ช่ วยทาให้ลดปั ญหาที่จะเกิ ดขึ้นระหว่างการทางานได้มาก
พอสมควร แต่ขณะเดียวกัน การทดลองทางานจริ งก็ช่วยเสริ มในบางส่ วนที่ขาดหายไปจากภาพร่ าง
เช่น อารมณ์ความรู ้สึกที่เกิ ดขึ้นจากการทางานจริ ง หรื อ รายละเอียดที่ภาพร่ างไม่สามารถทาได้เท่า
การทดลองทางานจริ ง เป็ นต้น ทาให้ภาพร่ างมีบทบาทแค่เป็ นส่ วนชี้ นาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การ
ทางานด้วยกระบวนการจริ ง นั้น จึ ง เป็ นส่ วนส าคัญของการดาเนิ นงานสร้ า งสรรค์ ที่ ช่ วยสร้ า ง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเรื องรองของเทคนิคประดับกระจกกับความหดหู่ของซากรถได้ดีที่สุด
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในระยะการสร้างวิทยานิพนธ์น้ ี ข้าพเจ้าได้แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการกับวัตถุ การสร้างสรรค์วิทยานิ พนธ์ชิ้นนี้ ค่อนข้างเกิ ด
ปั ญหาพอสมควรเนื่ องด้วยวัตถุ มี ขนาดใหญ่ จนควบคุ ม ยาก และการดาเนิ นงานนั้นกระท าด้วย
ตนเองเพียงลาพัง เช่ น การตัดส่ วนเกิ นด้วยการใช้เครื่ องมือไม่เหมาะสมกับการทางาน หรื อ การ
เคลื่อนผลงานเพื่อประดับกระจกในส่ วนอื่นที่ทาด้วยคนเดียวเพียงลาพัง ส่ งผลทาให้เกิดอุบตั ิเหตุระ
ว่างการทางาน เป็ นต้น ปั ญหาเหล่ านี้ ทาให้การดาเนิ นงานเกิ ดความล่ าช้าออกไป ไม่เป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่ ได้กาหนดไว้ในแต่ละช่ วงของกระบวนการทางาน ฉะนั้น การดาเนิ นการสร้ างสรรค์
ผลงานจากซากวัตถุ ที่มีขนาดใหญ่กว่าสัดส่ วนของมนุ ษย์น้ นั ควรมีทีมงานหรื อผูช้ ่วยในการทางาน
เพราะอุ บตั ิ เหตุ เป็ นสิ่ งที่ ไม่ควรเกิ ดขึ้ นระหว่างการทางานในช่ วงเวลาที่ ได้กาหนดกรอบเวลาไว้
ชัดเจน เนื่ องด้วยจะทาให้การดาเนิ นการสร้างสรรค์ล่าช้าออกไปจนทาลายระบบของการวางแผน
อี ก ทั้ง ยัง ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพของผลงาน ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในขั้น ตอนนี้ ข้า พเจ้า จึ ง ได้ต ระหนัก ใน
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ภายหลังที่ ต้องคอยเตื อนสติ มิ ให้ป ระมาทต่ อการท างาน เพื่ อสร้ างระบบการจัดการที่ ดีข องการ
สร้างสรรค์
2. ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นจากเทคนิ คที่ใช้ในการสร้ างสรรค์ ข้าพเจ้าได้ดาเนิ นการแก้ไขและ
พัฒนาจากปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทางานในขั้นตอนต่างๆ ซึ่ งสามารถแบ่งอธิ บายได้ 2 ประเด็น
คือ การพัฒนาโคลงความคิดและการพัฒนาทางเทคนิค
2.1 การพัฒ นาโคลงความคิ ด ได้มี ก ารพัฒ นาด้ว ยการควบคุ ม ทัศ นคติ ข องการ
สร้างสรรค์ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะการควบคุมทัศนคติเป็ นการควบคุมความรู ้สึกที่มีต่อ
ผลงาน และอาจส่ งผลถึงการกาหนดลักษณะต่างๆของการประดับกระจก ว่าควรเป็ นไปในรู ปแบบ
ใด รวมถึงส่ งผลไปสู่ ความลงตัวของผลงานตามขอบเขตที่วางเอาไว้ โดยทัศนคติที่สาคัญ คือ การ
เปลี่ ยนแปลงรู ปลักษณ์ ของซากรถที่สะเทือนใจ ให้เกิ ดความงามที่สะท้อนเนื้ อหาสาระและนัยยะ
ทางความคิดได้อย่างคมคาย ซึ่ งต้องสร้างมโนภาพจากสิ่ งที่อปั ลักษณ์ให้ปรากฏความงามที่สามารถ
เกิดขึ้นได้ทางสายตาและทางจิตใจ
ปั ญหาในส่ วนนี้ เกิดจากความคิดของการสร้างสรรค์ที่แตกออกไปหลายประเด็น จึง
ต้องเลือกประเด็นที่เหมาะสมที่สุดเพียงประเด็นเดียวที่เอื้อต่อรู ปแบบการแสดงออกของเทคนิ ค ซึ่ ง
ได้มีการสังเกตปั ญหาและทาการแก้ไขควบคู่กนั ไปโดยตลอด จนสามารถกาหนดข้อจากัดของ
เทคนิคให้ตรงตามอารมณ์ ความรู้สึกที่ตอ้ งการได้
2.2 การพัฒนาทางเทคนิ ค ได้มีการให้ความสาคัญในเรื่ องเอกลักษณ์ของการประดับ
ที่มีการเลื อกใช้อตั ลักษณ์ ของงานประดับกระจก แบบสามเหลี่ยมและแบบเส้น รวมถึงการเพล่มุม
ของกระจกที่ เลื่ อนไหลไปตามทิ ศ ทางของรู ป ทรงอย่า งเหมาะสม โดยได้กาหนดควบคุ ม ความ
ประณี ตของเทคนิ ค ให้ออกมามีความรู ้ สึกที่ตรงตามลักษณะดั้งเดิมของงานประดับกระจกให้มาก
ที่สุด เพื่อให้ผลงานดาเนิ นไปตามกรอบเป้ าหมายที่วางไว้ โดยต้องคานึ งถึงการนาลักษณะของ
ทัศนธาตุที่ปรากฏในงานประดับกระจกแบบประเพณี ไทย มาประยุกต์ใช้และพัฒนาเพื่อ ให้เกิ ด
ผลสาเร็ จให้มากที่สุด ทั้งนี้ การควบคุมอัตลักษณ์ของเทคนิคมีความสาคัญ ที่จะช่วยสื บอารมณ์ความ
เป็ นไทยให้ปรากฏอยูใ่ นผลงาน และส่ งผลทาให้ประเด็นการสร้างสรรค์น้ นั กว้างออกไปมากขึ้น
ปั ญหาในส่ วนนี้ เกิดจากเวลาที่ถูกกาหนดไว้ตายตัว ทาให้มีผลต่อการควบคุมคุณภาพ
ของเทคนิ ค เนื่ องจากการสร้างสรรค์มีระยะเวลาจากัดและปริ มาณของการประดับกระจกมีมาก จึง
แก้ไขปั ญหาด้วยการสร้ างผลงานให้มีภาพรวมมากที่สุด เพื่อลดความกดดันที่เกิ ดขึ้ นระหว่างการ
ทางานและเร่ งทางานในส่ วนที่เหลือ เพื่อรักษาเวลาของการทางานให้ดาเนินไปอย่างเรี ยบร้อย

59

ภาพที่ 28 ภาพผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 1
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ภาพที่ 29 ภาพผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 2
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ภาพที่ 30 ภาพผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 3
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ภาพที่ 31 ภาพผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 1
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ภาพที่ 32 ภาพผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 2
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ภาพที่ 33 ภาพผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3
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ภาพที่ 34 ภาพผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3
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ภาพที่ 35 ภาพผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3
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ภาพที่ 36 ภาพผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3

68

ภาพที่ 37 ภาพผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3
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ภาพที่ 38 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์
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ภาพที่ 39 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์
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ภาพที่ 40 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์
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ภาพที่ 41 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์

73

ภาพที่ 42 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์
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ภาพที่ 43 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์
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ภาพที่ 44 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์
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ภาพที่ 45 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์
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ภาพที่ 46 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์

บทที่ 5
บทสรุ ป
การสร้ า งสรรค์ผลงานวิทยานิ พ นธ์ ศิล ปะในหัวข้อ เทคนิ คประดับกระจกบนรู ปทรงที่
แปรเปลี่ ย น ได้แสดงออกถึ ง กระบวนการการพัฒนาผลงานสร้ า งสรรค์ศิ ล ปไทยร่ วมสมัย ด้วย
เทคนิคประดับกระจกแบบประเพณี ไทย ในรู ปแบบของประติมากรรมสื่ อผสม ทั้งเชิ งเนื้ อหาสาระ
และเชิงการให้ผลทางทัศนศิลป์ ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็ นผลงานสร้างสรรค์ในอีกแนวทางหนึ่ง ที่นาเอา
สั จ จะที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ มาถ่ า ยทอดแสดงออกถึ ง ความงาม ความคิ ด อารมณ์ และ
ความรู้สึก เพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงสามัญลักษณะ อันเป็ นความจริ งที่ปรากฏให้เห็นอยูใ่ นแต่ละ
ช่ วงของชี วิต โดยผลงานวิทยานิ พนธ์ชิ้นนี้ เป็ นแนวทางที่ สามารถนาผูค้ นไปสู่ หลักความจริ งทาง
พระพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริ ง
ด้วยความคิดและรู ปแบบของการสร้างสรรค์ที่ขา้ พเจ้าได้นาเสนอมาทั้งหมดนี้ คือส่ วนหนึ่ ง
ของการศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญาศิลปมหาบัณฑิต ซึ่ งต้องอาศัยระยะเวลาในการศึกษา ทดลอง
ค้นคว้า และปฏิบตั ิอย่างจริ งจังต่อเนื่ อง จึงจะเห็นผลสัมฤทธิ์ ของการสร้ างสรรค์ โดยหวังเป็ นอย่าง
ยิ่งว่า การศึกษาค้นคว้าเพื่อการสร้างสรรค์วิทยานิ พนธ์ศิลปะในครั้งนี้ ถึ งแม้จะเป็ นเพียงจุดเริ่ มต้น
ของการนาศิลปะประเพณี มาพัฒนารู ปแบบและแนวความคิดของการสร้างสรรค์ ตามแบบแผน
และอุดมคติของบรมครู ช่างขึ้ นมาใหม่ในอีกรู ปแบบหนึ่ ง แต่ในอนาคตนี้ หากมีโอกาสได้สร้ าง
ผลงานเพื่อพัฒนาความคิดตามเนื้ อหาสาระและแนวทางที่ได้ทดลองวิจยั มา ให้เห็นผลสาเร็ จตรง
ตามจุดประสงค์ตลอดจนพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ผลงานวิจยั ชิ้นนี้ น่าจะเป็ นวิถีทางหนึ่ งในการพัฒนา
สังคมและพัฒนาจิตใจของมนุษย์ได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งเป็ นการพัฒนาศิลปะประเพณี ของไทย ให้คง
อยูส่ ื บต่อไป
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รายการอ้างอิง
สารานุกรมเสรี , ความหมายของไตรลักษณ์ , (ออนไลน์), เข้าถึงเมื่อ 18 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้
จาก: https://th.wikipedia.org/wiki/ไตรลักษณ์
อวิชชาสู ตร ๑๙/๑, ความหมายของสติ, (ออนไลน์), เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, เข้าถึงได้
จาก: http://www.nkgen.com/sti.htm
ราชบัณฑิตยสถาน, ความหมายของอายตนะ, (ออนไลน์), เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้
จาก: dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/อายตนะ
ราชบัณฑิตยสถาน, ความหมายของโศกนาฏกรรม, (ออนไลน์), เข้าถึงเมื่อ 18 พฤษภาคม 2560,
เข้าถึงได้จาก: dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/โศกนาฏกรรม
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ไตรลักษณ์ : พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์มูลนิธิพุทธ
ธรรม, 2547), 3, 8, 10, 12.
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รายละเอียดผลงานการสร้ างสรรค์
ภาพผลงานในช่ วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1
1. ผลงานในช่วงก่อนวิทยานิ พนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 1
ชื่อผลงาน “สังขารหมายเลข 1” เทคนิค ประดับกระจกลงบนหม้อหุงข้าว
ขนาด 50 x 50 x 50 เซนติเมตร พ.ศ. 2556
2. ผลงานในช่วงก่อนวิทยานิ พนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 2
ชื่อผลงาน “สังขารหมายเลข 2” เทคนิค ประดับกระจกลงบนโถส้วม
ขนาด 30 x 40 x 45 เซนติเมตร พ.ศ. 2556
3. ผลงานในช่วงก่อนวิทยานิ พนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 1
ชื่อผลงาน “สังขารหมายเลข 3” เทคนิค ผสม
ขนาด 50 x 50 x 220 เซนติเมตร พ.ศ. 2556
ภาพผลงานในช่ วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2
1. ผลงานในช่วงก่อนวิทยานิ พนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 1
ชื่อผลงาน “ความเปลี่ยนแปลงของสังขาร 1” เทคนิค ประดับกระจกลงบนชิ้นส่ วนรถยนต์
ขนาด 70 x 90 เซนติเมตร พ.ศ. 2557
2. ผลงานในช่วงก่อนวิทยานิ พนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 2
ชื่อผลงาน “ความเปลี่ยนแปลงของสังขาร 2” เทคนิค ประดับกระจกลงบนชิ้นส่ วนรถยนต์
ขนาด 95 x 150 เซนติเมตร พ.ศ. 2557
ภาพผลงานในช่ วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3
1. ผลงานในช่วงก่อนวิทยานิ พนธ์ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 1
ชื่อผลงาน “ความไม่เที่ยงของสังขาร” เทคนิค ประดับกระจกลงบนซากรถยนต์
ขนาด 180 x 250 x 175 เซนติเมตร พ.ศ. 2558
ภาพผลงานวิทยานิพนธ์
1. ผลงานวิทยานิพนธ์
ชื่อผลงาน “ชีวติ หลังความตาย” เทคนิค ประดับกระจกลงบนซากหัวรถสิ บล้อ
ขนาด 200 x 280 x 255 เซนติเมตร พ.ศ. 2559-2560
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ประวัติผ้ วู จิ ัย
นายนาชัย เฟื่ องอาวรณ์
15 พฤศจิกายน 2531
130 ม. 8 ต. เจดีย ์ อ.อู่ทอง จ.สุ พรรณบุรี รหัสไปรษณี ย ์ 72160
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ชื่อ-สกุล
เกิด
ทีอ่ ยู่
E-mail
โทร
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2560

โรงเรี ยนพานิชชีวะอุปถัมภ์
โรงเรี ยนปรี ดาวิทย์
โรงเรี ยนอู่ทอง
สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาศิลปบัณฑิต ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาศิลปมหาบัณฑิต ภาควิชาศิลปไทย
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การแสดงผลงาน
พ.ศ. 2552

ได้รับคัดเลือกแสดงผลงานในนิทรรศการงานส่ งเสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม อุดมศึกษา ครั้งที่ 10 “ศิลปะ ศิลปิ น ศิลปากร”

พ.ศ. 2553

นิทรรศการศิลปไทย โดยนักศึกษาภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์ บรมราช
กุมารี

พ.ศ. 2553-2554 นิทรรศการศิลปะของนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ เนื่องในวัน
“ศิลป์ พีระศรี ”
พ.ศ. 2554

นิทรรศการศิลปกรรมรุ่ นเยาว์ ครั้งที่ 28.

พ.ศ. 2555

นิทรรศการ MINIIMPRESSED โดยกลุ่มมินิอิมเพรส
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พ.ศ. 2555

แสดงผลงานประกอบงานออกร้านเนื่องในประเพณี สงกรานต์ ใน
บริ เวณ EXOTIC THAI ณ ห้างสรรพสิ นค้า สยามพารากอน

พ.ศ. 2558

จิตรกรรมฝาผนังหลังพระประธาน ศาลาการเปรี ยญ วัดโป่ งไหม
อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

พ.ศ. 2560

ประติมากรรมรู ปเหมือนนูนสู งหลวงพ่อบุญเสริ ม ติดตั้งหน้าบรรณ
มณฑป ณ วัดรางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

