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คานา
เอกสารโครงการการวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ เรื่ อ ง “จิ น ตนาการจากความต่ า งของ
สภาพแวดล้อม” ฉบับนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสนอรายงานการวิจัย และงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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สร้างสรรค์ในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการนาเสนอผลที่เป็นรูปแบบคล้ายกัน ทั้งจะทาให้ผู้สนใจศึกษา
รายงานการวิจัยและงานสร้างสรรค์นี้ได้เข้าใจแนวความคิด กระบวนการสร้างสรรค์ และการวิเคราะห์
มากยิ่งขึ้น
ข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ที่ได้พิจารณาและให้คาแนะนาเบื้องต้น ขอขอบคุณนายวิฑูรย์ พูนสวัสดิ์ ผู้อานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี นางขวัญใจ พิมพิมล รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี ที่ได้ให้คาปรึกษาแนวทางในการจัดทา ขอขอบคุณสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้แก่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ที่ให้ความ
อนุ เ คราะห์ ส ถานที่ และสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ที่ ไ ด้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณส าหรั บ การ
ดาเนินการการวิจัยและงานสร้างสรรค์ครั้งนี้
ข้าพเจ้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยและสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ หรือผูท้ เี่ กี่ยวข้องในการทาวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อไป
กานต์ชลี สุขสาราญ

บทคัดย่อ
โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ “จินตนาการจากความต่างของสภาพแวดล้อม”
ผู้วิจัยและสร้างสรรค์
นางสาวกานต์ชลี สุขสาราญ
การวิจัยและงานสร้างสรรค์มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลงานกับสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกัน ตลอดทั้งความหมายของพื้นที่เดิมที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่ใน
ห้วงเวลาแห่งความรู้สึก มีมิติและเวลาที่ต่างไปจากความเป็นจริง โดยทาการบันทึกภาพ รวมทั้งการจัด
นิทรรศการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนในรูปแบบ Site Specific Installation ซึ่งเป็นการเจาะจง
พื้นที่ในการติดตั้งผลงาน ให้ผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นถึงการสัมผัสรับรู้ทางด้านความงาม อารมณ์
ความรู้สึก จินตนาการ ความสัมพันธ์กันระหว่างผลงานกับสภาพแวดล้อม และมีการวิเคราะห์ วิจัยผล
จากการแสดงความคิดเห็นของผู้ชม โดยต้องการให้ผลงานการวิจัยและงานสร้างสรรค์ชุดนี้ได้สร้าง
สุนทรียภาพ กระตุ้นผู้ชมตระหนักถึงความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันของสรรพสิ่ง ตลอดจนเห็นถึง
คุณค่าอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ
การจัดทาเอกสารการวิจัยและงานสร้างสรรค์ฉบับนี้ ต้องการให้ผู้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้เข้าใจ
ถึงแนวความคิด กระบวนการการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานทุกขั้นตอน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

Abstract
Research and creative work “Imagination from Difference of The Environment”
Researcher and author
Miss Kanchalee Suksomran
Research and creative work aimed to study the relationship between analysis
and research. The environment is different. The whole meaning of the original space
is in a period of time and a different dimension of reality. The recording includes
several works to the public exhibition in the Site Specific Installation, Which installs
the specified area, The audience commented on the experience of aesthetic
perceptions, emotion, imagination, the relationship between work environment and
analysis. Research submitted by the spit of the audience. The need for research and
creative work of art, this series has created. Stimulate the audience’s awareness of
the relationship on the coherence of all things. It illustrated the immense value of
nature.
The research papers and creative work for studying research and
understanding the concepts. Research and creative process at every step to the next
and may be usefully forever.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญ และที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย/สร้างสรรค์โดยละเอียด
ธรรมชาติอันสวยงามนับวันจะถูกทาลายให้เกิดความเสียหายด้วยความเจริญของบ้านเมือง
และด้วยฝี มื อของมนุษย์ ในความคิดของข้าพเจ้า ความหลากหลายในธรรมชาติทาให้เกิดความ
สมบูรณ์ในเชิงนิเวศน์ สิ่งมีชีวิตทั้งหลายล้วนมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างมีดุลยภาพ ไม่ว่า
จะเป็นการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพา หรือการล่าเพื่อเป็นอาหารให้ชีวิตดารงอยู่ ทุกชีวิตมีความหมายและ
คุณค่าอยู่ในตัวเอง
ธรรมชาติกับอารมณ์ ความรูส้ ึก
จากการเติบโตท่ามกลางธรรมชาติแวดล้อม ทาให้ข้าพเจ้ามีความชื่นชอบในการสังเกตสิ่ง
ต่างๆ ได้รับรู้ สัมผัสถึงความงดงามและความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ต้นไม้หลากพันธุ์มีลักษณะลาต้น
รูปทรงของใบ ดอก ผลที่ต่างกัน แมลงสีสันสดใสปีกบางขยับบินไปมาเล่นล้อไปกับสายลม รูปทรง
สวยงามที่เกิดจากการก่อรูปของใยแมงมุมให้ความรู้สึกอบอุ่น นุ่มนวลและปลอดภัย ในเวลาเดียวกันก็
นึกถึงการล่าเพื่อการอยู่รอดของชีวิต สรรพเสียงและกลิ่นของธรรมชาติล้วนทาให้เกิดความหมายทาง
ความรู้สึกนึกคิดตามประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้เคยสัมผัสรับรู้ เหมือนได้เข้าไปอยู่ในห้วงเวลาของตนเอง
ที่มีความต่างไปจากความเป็นจริง ข้าพเจ้าเกิดจินตนาการถึงธรรมชาติในงานศิลปะที่ต้องการสร้างขึ้น
ด้วยความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน ละเมียดละไม เป็นมิติของความคิด อารมณ์และความรู้สึก และได้สัมผัส
กับสิ่งแวดล้อมใหม่ ซึ่งมีบรรยากาศที่แตกต่างไปจากความเป็นจริง รวมถึงการวิเคราะห์ความสัมพัน ธ์
ระหว่างผลงานกับสภาพแวดล้อมจากผู้ชม โดยปรารถนาให้ผลงานชุดนี้สร้างสุนทรียภาพและโน้มนา
ผู้ชมได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ ตลอดจนการเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง รวมทั้งการประจักษ์ในคุณค่าอัน
ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่มีต่อชีวิตและจิตใจของมวลมนุษย์ และต้องการให้ผู้ชมที่ได้สัมผั สกับงาน มี
ความสุขและอยูท่ ่ามกลางโลกแห่งจินตนาการของข้าพเจ้า
ดังที่กล่าวไว้ในข้างต้นจึงเป็นแรงจูงใจให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ตลอดทั้งการ
วิเคราะห์ถึงจินตนาการที่ได้รับจากความต่างของสภาพแวดล้อม โดยการสัมผัสรับรู้ของผู้ชมที่มีต่อ
ผลงานสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดผ่านเส้น โครงสร้างรูปทรงที่ทับซ้อน ติดตั้งไปตามสถานที่ต่างๆ
ขอบเขตในการสร้างสรรค์
ผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ได้กาหนดเรื่องราวของสัมผัสที่ได้รับจากจินตนาการ อันมีที่มาและ
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติแวดล้อม แสดงออกถึงความรู้สึกอบอุ่น นุ่มนวล อ่อนโยน อ่อนหวาน
ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบ Site Specific Installation เป็นการเจาะจงพื้นที่ โดยเลือก
ติดตั้งผลงานหลายพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลงาน
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กับสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกัน ตลอดทั้งความหมายของพื้นที่เดิ มที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่ในห้วง
เวลาแห่งความรู้สึก มีมิติและเวลาที่ต่างไปจากความเป็นจริง และทาการบันทึกภาพ เพื่อนามาเผยแพร่
ในรู ป แบบของนิ ท รรศการ พร้ อ มทั้ ง ผลงานจริ ง ให้ ผู้ ช มเข้ า ไปมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ภ ายในตั ว งาน เกิ ด
จินตนาการตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.2.1 เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยที่มีลักษณะเฉพาะตน
1.2.2 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานสร้างสรรค์กับสภาพแวดล้อม
จากการตรวจสอบการรับรู้โดยการสัมภาษณ์ สังเกต บันทึกภาพ
1.2.3 เพื่อให้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สร้างผลงานกับนักเรียน นักศึกษา
และผู้สนใจศิลปะ โดยการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน
1.2.4 เพื่อการตระหนักรู้ถึงคุณค่าถึงคุณค่า ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของสรรพสิ่ง
ในธรรมชาติ
1.3 เป้าหมายการวิจัย/สร้างสรรค์
1.3.1 เชิงปริมาณ
- มีผลงานศิลปะร่วมสมัยไม่นอ้ ยกว่า 1 ชุด
- มีภาพถ่ายผลงานลงไวนิล ขนาดประมาณ 100 x 120 เซนติเมตร
ไม่ต่ากว่า 6 ภาพ
- จัดนิทรรศการเผยแพร่ จานวน 1 ครั้ง
1.3.2 เชิงคุณภาพ
- สาธารณชนได้รู้ เข้าใจ ชื่นชมและเห็นคุณค่าของงานศิลปะร่วมสมัย
- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะระหว่างผู้สร้างผลงานกับนักเรียน นักศึกษา
และผู้สนใจศิลปะ
1.4 ผลรับที่ได้จากการวิจัย/สร้างสรรค์
1.4.1 การสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตน
1.4.2 การศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานสร้างสรรค์กับสภาพแวดล้อม
จากการตรวจสอบการรับรู้โดยการสอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต บันทึกภาพ
1.4.3 การเผยแพร่ผลงานศิลปะร่วมสมัยสู่สาธารณชน
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1.4.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สร้างผลงานกับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจศิลปะ
1.5 การดาเนินการวิจัย/สร้างสรรค์
สร้างสรรค์ผลงาน “จินตนาการจากความต่างของสภาพแวดล้อม” โดยแบ่งขั้นตอนการ
สร้างสรรค์ ดังนี้
1.5.1 การหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล
1.5.2 การเลือกสรรพื้นที่ในการติดตั้งผลงาน
1.5.3 วัสดุในการสร้างสรรค์
1.5.4 กระบวนการสร้างสรรค์และการติดตั้งผลงาน
1.5.5 การบันทึกภาพ
1.5.6 การสอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต บันทึกภาพ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างผลงานกับสภาพแวดล้อม
1.6 ระยะเวลาและแผนการดาเนินงานตลอดโครงการ (โดยละเอียด) ต.ค.2553-ก.ย.2554
1.6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.6.2 วางแผนการปฏิบัติงานและจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
1.6.3 ประสานงาน ขอความอนุเคราะห์สถานที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.6.4 ดาเนินการตามโครงการ
1.6.5 จัดนิทรรศการเผยแพร่
1.6.6 จัดทารูปเล่มงานวิจัย/สร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์
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แผนและระยะเวลาในการดาเนินการ ช่วงที่ 1 (ระหว่าง เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2553)
การดาเนินการ

งบ
ประมาณ

1. โครงการ
“จินตนาการจากความต่างของ
สภาพแวดล้อม”
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

พื้นที่
ดาเนินการ

แผนปฏิบัติงาน
2553
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

วชศ.สพ.
สถาบันฯ

ผู้รับ
ผิดชอบ

กานต์ชลี
สุขสาราญ

1.2 วางแผนการปฏิบัติงานและ
จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน

วชศ.สพ.

กานต์ชลี
สุขสาราญ

1.3 ประสานงาน ขอความ
อนุเคราะห์สถานที่กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

วชศ.สพ.

กานต์ชลี
สุขสาราญ

1.4 ดาเนินการตามโครงการ

วชศ.สพ.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

กานต์ชลี
สุขสาราญ

แผนและระยะเวลาในการดาเนินการ ช่วงที่ 2 (ระหว่าง เดือนมกราคม - สิงหาคม 2554)
การดาเนินการ
1.3 ประสานงาน
ขอความอนุเคราะห์
สถานที่กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
1.4 ดาเนินการ
ตามโครงการ
1.5 จัดนิทรรศการ
เผยแพร่
1.6 จัดทารูปเล่ม
งานวิจัย/สร้างสรรค์
ฉบับสมบูรณ์

งบ
ประมาณ

พื้นที่
ดาเนินการ

แผนปฏิบัติงาน
2554
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับ
ผิดชอบ

วชศ.สพ.
กานต์ชลี
สุขสาราญ
วชศ.สพ.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
วชศ.สพ.

กานต์ชลี
สุขสาราญ
กานต์ชลี
สุขสาราญ

วชศ.สพ.
กานต์ชลี
สุขสาราญ
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1.7 งบประมาณ เบิกจากงบรายจ่ายอื่นๆ ปี 2554 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด) งบประมาณทั้งหมดที่กาหนดไว้ในโครงการรวมทั้งสิ้น 80,000 บาท ดังนี้
1.7.1 งบประมาณวัสดุเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน
1.7.2 งบประมาณการขนย้ายผลงานเพื่อติดตั้งในพื้นที่ต่างๆ
1.7.3 งบประมาณการจัดทาสิ่งพิมพ์และงานวิจัยรูปเล่มฉบับสมบูรณ์
1.7.4 งบประมาณการพิมพ์ภาพผลงานบนไวนิล
1.7.5 งบประมาณการติดตั้งผลงานเพื่อเผยแพร่
1.7.6 เบ็ดเตล็ด

30,000 บาท
10,000 บาท
20,000 บาท
13,000 บาท
5,000 บาท
2,000 บาท

หมายเหตุ จากข้อ 1.7.1-1.7.6 ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
1.8 ผลประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
1.8.1 ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตน
1.8.2 ได้ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานสร้างสรรค์กับสภาพแวดล้อม
จากการตรวจสอบการรับรู้โดยการสอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต บันทึกภาพ
1.8.3 ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สร้างผลงานกับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ
ศิลปะ โดยการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน
1.8.4 การตระหนักรู้ถึงคุณค่าถึงคุณค่า ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของสรรพสิ่งในธรรมชาติ

บทที่ 2
เอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยและสร้างสรรค์ผลงาน “จินตนาการจากความต่างของสภาพแวดล้อม” มีข้อมูลทาง
เอกสารและตาราที่เกี่ยวข้อง มีทั้งส่วนที่มาสนับสนุนความคิด การวิจัยและสร้างสรรค์ของข้าพเจ้ามี
ข้อมูลปรัชญาเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติที่อธิบายถึงธรรมชาติว่าทุกสิ่งมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่าง
มีดุลยภาพ ให้ความหมายและคุณค่าในสรรพสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยจิตใจที่อ่อนน้อมถ่อมตน ตลอดทั้งทฤษฎี
ทางศิลปะและแนวงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ข้อมูลทางปรัชญาเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ
จากหนังสือวิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาปรัชญา ชื่อเรื่อง “ความหมายและ
คุณค่าของชีวิตในนิเวศลุ่มลึกตามทัศนะของอาร์เน นาสส์ ” โดย กานมณี ภู่ภักดี1 (2547) ได้กล่าวถึง
ลักษณะของคุณค่าซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะดังนี้
- คุณค่าภายใน (Intrinsic Value) คือ ค่าที่มีอยู่ในตัวเอง เป็นคุณค่าที่ไม่ต้องพาไปสู่สิ่งใดอีก
- คุณค่าภายนอก (Extrinsic Value) คือ ความสามารถหรือเครื่องมือที่จะพาเราบรรลุถึงสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง
ทัศนะเชิงนิเวศน์2 ศูนย์กลาง (Ecocentric Viewpoint) ปรากฏขึ้นมาจากทุกทิศทาง
ทุกรูปแบบ
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนาที่แตกต่างกัน จึงไม่อาจบอกได้ว่ามีศูนย์กลางที่ภูมิหรือกาล ณ มิติเวลาใด
แต่สิ่งที่สอดคล้องต้องกันตามทัศนะเช่นนี้คือการเห็นว่าสรรพสิ่งต่างมีคุณค่าในตัวเอง มีอยู่อย่างพึ่งพา
กัน อันเกิดจากการรับรู้ร่วมกันว่าตัวตนของเขาไม่ได้แยกออกจากธรรมชาติ เป็นการรับรู้ถึง
สัมพันธ์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดจากพื้นฐานของความเคารพ ความรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนต่อธรรมชาติ
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กานมณี ภู่ภกั ดี ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

นิเวศ, นิเวศ-, นิเวศน์ [นิเวด, นิเวดสะ-] (แบบ) น. ที่อยู,่ บ้าน, วัง. (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕. พิมพ์
ครั้งที่ ๖. ) หน้า ๔๕๑.

วิถีทรรศน์นิเวศน์ศูนย์กลางมีลักษณะสาคัญแบ่งได้ดังนี้
- ธรรมชาติ คือชีวิตศักดิ์สิทธิ์ ทุกชีวิตล้วนมีจิตวิญญาณ
- สรรพสิ่งมีคุณค่าในตัวเอง มนุษย์จึงอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยพื้นฐานของความเคารพและอ่อน
น้อมถ่อมตน
- มนุษย์ไม่ได้แยกตัวเองออกจากผู้อื่นหรือออกจากธรรมชาติ ตัวตนของเขาล้วนผูกพันอยู่กับ
สรรพสิ่งในมิติแห่งสังสารและการเวียนว่ายตายเกิด
- จุดมุ่งหมายของชีวิตอยู่ทกี่ ารรวมเข้ากับธรรมชาติ พระเจ้า จิตวิญญาณ จักรวาล หรือหมายถึง
การประจักษ์ว่าตัวตนของเขาผูกพันอย่างแยกไม่ออกจากธรรมชาติ
- การมีประสบการณ์ตรงกับธรรมชาติ หรือดารงชีวิตอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะ จักเป็นวิถีแห่งการ
ระลึกรู้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน คือขณะที่กายรวมเป็นหนึ่งเดียวกับจิต
ปรัชญาชีวิตของชาวอินเดียนแดงกล่าวว่า “ในวัฏจักรของชีวิต (Circle of Life) ทุกชีวิตไม่มี
สูงกว่าหรือต้อยต่ากว่า เราคือพี่น้อง ชีวิตคือการร่วมปันให้แก่เหล่านก หมี แมลง พืชพันธุ์ ภูเขา ก้อน
เมฆ ดวงดาว ดวงตะวัน”
สัจธรรมแห่งเซนมีเพียงหนึ่ง ไม่มี สอง ตัวเรา สรรพสิ่ง คือสิ่งเดียวกัน เราต้องไปให้พ้นแนวคิด
เรื่องปัจเจกภาพ สมุหภาพ ภายใน ภายนอก ดังที่ท่านนัท ฮันห์กล่าวไว้ว่า “ภายในเกิดจากภายนอก
เช่นเวลาเราสัมผัสผิวหนังเราเอง เราสัมผัสน้า ความร้อน อากาศ หรือพื้นดิน ทั้งหมดนี้เข้ามาสู่ภายใน
ของเรา พร้อมๆ กันนั้นเราก็รู้ว่าทั้งหมดนี้อยู่ภายนอกร่างกายของเรา สัมผัสให้ลึกซึ้งก็จะรู้ได้ว่าแม้ดวง
อาทิตย์ก็อยู่ในหัวใจเรา”
ข่ายใยแห่งความสัมพันธ์ พระพุทธองค์ตรัสว่า “นี้มีและนั่นมี” หมายความว่า ทุกสิ่งโยงใยไป
ยังทุกๆ สิ่ง ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะทุกๆ อย่างเข้ามารวมกันอยู่ ด้วย คือความสัมพันธ์ที่ไม่แบ่งแยก เป็น
เหตุและปัจจัยซึ่งกันและกัน
คุณค่าที่มีอยู่ในตัวเองต้องเกิดจากการมองเห็นความหมายของชีวิตที่ร้อยรัดอยู่ด้วยกัน เพราะ
เมื่อใดที่เรารู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่มีร่วมกันกับสรรพสิ่ง เมื่อนั้นเราจึงจะเห็นคุณค่าที่มีอยู่ในชีวิตอื่ น
เช่นเดียวกับที่เห็นคุณค่าของตัวเอง
จากจุดมุ่งหมายของชีวิต การมองเห็นถึงความสัมพันธ์โยงใยกันที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สาหรับ
คนบางคนที่เกิดมากับธรรมชาติ อยู่กับธรรมชาติ เขาย่อมเห็นทัศนะเช่นนี้ด้วยตัวเองและเป็นไปเอง
ตามธรรมชาติ แต่มนุษย์ส่วนใหญ่เติบโตมากับสังคมวัฒนธรรมที่ปลูกฝังอัตตา ความกลัว ความคิดแบบ
แบ่งแยก ความเชื่อทางวัตถุ การเอารัดเอาเปรียบระหว่างมนุษย์ด้วยกัน และระหว่างสรรพสิ่งจึง
กลายเป็นเรื่องธรรมดา
กานมณีให้ความหมายของ “สิ่งแวดล้อม” (Environment) หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทาง
กายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตั วมนุษย์ ซึ่งเกิดโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมีหน้าที่
ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ หนุ น การด ารงอยู่ ข องมนุ ษ ย์ เพราะมนุ ษ ย์ ต้ อ งอาศั ย ดิ น น้ า อากาศ อาหาร เป็ น
ปัจจัยพื้นฐานสาหรับการดารงชีวิตในทางกายภาพ
แต่มนุษย์มักเอาตัวเองเป็นที่ตั้งที่มีสิ่งต่างๆ มากมายแวดล้อมอยู่ ปฏิสัมพันธ์ที่มนุษย์มีกับ
สรรพสิ่งที่แวดล้อมจึงเป็นไปในลักษณะของประโยชน์ใช้สอยเพื่อการดารงชีวิต เช่น เราต้องการอาหาร
ที่ดี อากาศที่บริสุทธิ์ คุณค่าของสิ่งที่แวดล้อมเราจึงมักจะถูกกาหนดโดยเราเสมอ เมื่อเราต้องเผชิญ
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กับสิ่งแวดล้อมบางอย่างเรามักไม่ต้องการ เช่ น สัตว์ที่เรานิยามว่ามีพิษ ดุร้าย เราจึงอาจกาจัดได้อย่าง
ไม่ลังเลหากว่ามันมีประโยชน์ขัดแย้งกับมนุษย์
ไม่ว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมจะเป็นไปเช่นไร ความสัมพันธ์ทั้งหมดก็ล้วน
เคลื่อนคล้อยอยู่ในหลักการของ “ระบบนิเวศ” เพราะถ้าหากความสัมพันธ์นั้นขาดดุลยภาพก็จะนาไปสู่
ความล่มสลาย แต่หากความสัมพันธ์นั้นมีดุลยภาพ ความสัมพันธ์นั้นก็จะยั่งยืน
“นิเวศวิทยา” (Ecology) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า “Oikos + Logos” คาว่า Oikos
หมายถึง “บ้านหรืที่อยู่อาศัย” ซึ่งตรงกับคาว่า “นิเวศ” ส่วนคาว่า “Logos” หมายถึง “ศาสตร์ วิทยา
หรื อ การศึ ก ษา” ดั ง นั้ น นิ เ วศวิ ท ยา จึ ง หมายถึ ง ศาสตร์ ที่ ว่ า ด้ ว ยปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ
สิ่งแวดล้อม หรือหมายถึงการศึกษาความสัมพันธ์ของพืชและสัตว์ต่อแหล่งอาศัย รวมทั้งอิทธิพลของ
มนุษย์ที่มีต่อระบบนิเวศ
ความหลากหลายในโลกธรรมชาติสนับสนุนให้เกิดหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น ความอยู่รอด
โอกาสที่จะมีชีวิตใหม่ๆ ความอุดมสมบูรณ์ของรูปแบบชีวิต ฯลฯ บางคนอาจกล่าวว่า ชีวิตต้องมีการ
ต่อสู้ ผู้ที่เหมาะสมที่สุดจะอยู่รอด แต่เราควรตีความใหม่ว่า การต่อสู้คือ การสร้างความสามารถที่จะ
ดารงชีวิตอยู่เคียงข้างกันและร่วมมือกันท่ามกลางความสัมพันธ์แบบใหม่ การต่อสู้ไม่ได้แปลว่า เข่นฆ่า
ทาลายล้างเพื่ออยู่รอด แต่คือ “จงมีชีวิตและปล่อยให้มีชีวิต”
คากล่าวของนาสส์ “ความถ่อมตนจะเป็นคุณค่าที่ไม่สลักสาคัญอะไร หากมิได้เกิดจากความรู้สึกลึกซึ้ง
เพราะความรู้ สึ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น คื อ วิ ถี แ ห่ ง การเข้ า ใจตั ว เราเองในฐานที่ เ ป็ น ส่ ว นของธรรมชาติ ใ น
ความหมายที่กว้าง คล้ายๆ กับว่ายิ่งตัวเราเล็กเท่าใดเมื่อเปรียบกับภูเขา เราก็ยิ่งเข้าใกล้สู่การเป็นส่วน
ร่วมของความยิ่งใหญ่”
แม้เราไม่รู้ว่าทาไมสรรพสิ่งจึงเป็นไปอย่างที่มันเป็น แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้จากปรากฏการณ์
ต่างๆ คือการรับรู้ว่าทุกสิ่งกอดเกี่ยวโยงกัน (Everything hangs together) ที่แสดงถึงความซับซ้อน
หลากหลายของชีวิตที่มีความสัมพันธ์ต่อกันในหลากหลายมิติหลายเหตุหลายปัจจัย
นักอนุรักษ์กล่าวว่า “หัวใจของป่าหรือป่าในฐานะในฐานะองค์รวมย่อมถูกทาลาย ถ้าคุณเข้า
ป่าลึกแล้วเผอิญไปพบถนน “ป่า” ในฐานะที่เป็นประสบการณ์ตามธรรมชาติ ย่อมไม่เหมือนเดิมอีก
ต่อไป ความรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ มีศักดิ์ศรีในตัวเองย่อมสูญหายไปด้วย
นาสส์ เสนออภิปรัชญาเชิงสัญญะ โดยเขายกเอาคุณค่าเชิงสัญญะที่มีอยู่ในแนวป่า
(Treeline) มาสนับสนุนความจริงที่หลากหลายของธรรมชาติซึ่งสอดคล้องกับประสบการณ์การรับรู้
ของมนุษย์ที่หลากหลายและยืนยันถึงคุณค่าที่แต่ละชีวิตมีอยู่ในตัวเองและคุณค่าที่มีอยู่ร่วมกันสัมพันธ์
กันก่อประสานเป็นความซับซ้อนที่ยิ่งใหญ่ขององค์รวมแห่งธรรมชาติ นาสส์กล่าวว่า มีสัญญะมากมาย
ในแนวป่าที่ พบได้จาก “ต้นไม้ ” เมื่อเรามองเราจะเห็นว่าในพื้นที่ที่มีลมแรงและผืนดินเหนียวนุ่ม
ละเอียด ต้นไม้ในบริเวณนั้นจะเริ่มเล็กลง มีปุ่มปมที่กิ่งก้าน และมีรูปร่างแปลกประหลาด ในขณะที่บาง
ต้นก็โน้มเข้าหากัน แต่ในบางเวลาก็อาจจะพบแค่พุ่มไม้กลุ่มเล็กๆ หรือต้อนไม้ใหญ่ที่ยืนต้นเดี่ยวเป็น
สง่าห่างไกลจากต้นอื่นๆ พวกมันอาจจะหยิ่งยโส กล้าหาญ หรือแม้แต่ทุกข์ยากลาเค็ญ แต่ลักษณะ
สาคัญต่างๆ ของต้นไม้เป็นเกสตัลท์รอง ซึ่งทั้งหมดพยายามที่จะเป็น “เสื้อผ้าให้ภูเขา”หรือเป็นการ
สร้างระดับความซับซ้อนขององค์รวมที่เพิ่มขึ้น
ต้นไม้แต่ละต้นไม่ว่าจะประสบความสาเร็จในการเป็นเสื้อผ้าของภูเขาหรือไม่ เพราะมันอาจจะ
เป็นเพียงพุ่มเล็กๆ แต่พวกมันก็ตระหนักในศักยภาพและถึงพร้อมในสารัตถะของตัวเอง พวกมันยังคง
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เติบโต ออกดอก ออกผล ซึ่งไม่ว่าจะต้นเล็กหรือใหญ่ จะมีขนาดใดก็ไม่มีผลต่อคุณภาพของชีวิต ในที่
ขณะบางต้นอาจจะมีชีวิตแค่เพื่อ ที่ จะอยู่รอดให้ได้ในสภาพพื้นที่ที่หยาบ กันดาร หรือหฤโหด มัน
อาจจะไม่มีผล ไม่เปลี่ยนรูปร่าง ไม่แสดงออกถึงความสาเร็จในการเติบโตและอาจจะดูเหมือนตายไป
แล้ ว ต้น ไม้ แ ต่ ล ะต้น มี ป ระสบการณ์ใ นชี วิต ตั้ง แต่ เกิ ดที่ แตกต่ างกั นและเติ บโตตามวิถี ทางของมั น
ท่ามกลางสภาวะที่แตกต่างหลากหลาย
เมื่อมองกลับไปที่แนวป่า สาหรับคนบางคนที่อาศัยใกล้ป่าที่หนาแน่น อาจจะแสดงออกถึงชีวิต
และความคิดที่อิสระของคนๆ หนึ่ง ต้นไม้ที่มีอายุมากมีกิ่งก้านแห้งเหี่ยว อาจจะกาลังสื่อสารถึงความ
ทุกข์โศก กิ่งไม้ที่ไหวช้าๆ ด้วยแรงลมอาจจะสื่อถึงเพลงอกหัก เมื่อคืบผ่านความมืดมิดของราตรีกาล
กาแพงต้นไม้อาจเชื้อเชิญความตายอย่างปราณี แนวป่าที่สูงแต่เอื้อมถึงและก็กว้างไกลก็อาจกลายเป็น
สัญลักษณ์ของเสรีภาพ
จากข้อมูลทางปรัชญาเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ มีความสอดคล้องกับความคิดของข้าพเจ้า
ในเรื่องการให้ความหมายและคุณค่าที่มีอยู่ในตัว เองของธรรมชาติ สรรพสิ่งล้วนอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล
ไม่ว่าจะอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัย หรืออยู่ร่วมกันแบบทาลายชีวิตเพื่อเป็นอาหารในการดารงชีวิต
ข้าพเจ้ามองเห็นความงดงามในสิ่งเหล่านั้น การเคารพต่อสิ่งที่เป็นอยู่จริง มีอยู่ในธรรมชาติ ทาให้จิตใจ
ของมนุ ษ ย์ เ กิ ด ความอ่ อ นโยนขึ้ น หากมี ค วามเข้ า ใจอย่ า งถ่ อ งแท้ จ ะท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมไปในทางบวกได้ สาหรับในการสร้างสรรค์และวิจัยผลงานของข้าพเจ้านั้น ให้ความหมาย
ในตัวผลงานคือคุณค่าภายนอกที่มีจุดหมายเพื่อมุ่งหวังให้ผู้ชมได้เห็นคุณค่าภายในที่ธรรมชาติมีอยู่
2.2 ข้อมูลทฤษฎีทางศิลปะ
2.2.1 จากหนังสือ “แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมขั้นสูง” โดย รศ.อิทธิพล
ตั้งโฉลก (2550 : 36 - 104) ได้กล่าวถึงภาษาแห่งทัศนศิลป์และจุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์ศิลปะ
มีเนื้อหาสาระสาคัญดังนี้
ภาษาภาพแห่งการมองเห็น คือ ภาษาทัศนศิลป์อันมีคุณลักษณะเฉพาะ คือ
1. เป็นภาษาที่สื่อความหมายได้อย่างลึกซึ้งในแบบที่ไม่อาจจะใช้ภาษาอื่นมาสื่อแทนได้ ตาม
คากล่ าวของ เลโอ ตอลสต็อย ว่า “เราใช้คาพูดสาหรับสื่อสารความคิด แต่ใช้ศิลปะ
สาหรับสื่อสารความรู้สึก”
2. มีพลังในการดึงดูดความสนใจด้วยความงามทางรูปทรง สีสัน เส้นสาย ผสมผสานกับ
เรื่องราว ความหมายอย่างสอดคล้อง
ภาษาทัศนศิลป์ได้ถูกเปลี่ยนแปลง พัฒนาไปตามกระแสยุคโลกาภิวัตน์ ศิลปินได้ก้าวข้าม
ข้อจากัดหนีหลุดออกจากกรอบการสร้างสรรค์ตามขนบเดิมๆ ใช้สื่อทุกชนิดผสมผสานเข้ามาเพื่อขยาย
พลังแห่งการแสดงออกของทัศนศิลป์ให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น
ศิลปินสามารถใช้ทัศนธาตุเป็นเช่นภาษาในการแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด
เรื่องราวละความหมาย ทัศนธาตุแต่ละธาตุต่างก็มีศักยภาพในการสื่อถึง “สาร” ที่ศิลปินปรารถนาที่จะ
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ถ่ายทอดออกมาด้วยจุด เส้น สี น้าหนัก และพื้นผิวอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดี ยว ศิลปินก็สามารถ
ใช้สื่อถึง “สาร” ภายในจิตใจและสมองออกไปถึงผู้ดูได้ และเมื่อเขาใช้ทัศนธาตุทั้งหมดมาประสานกัน
อย่างประณีตและกลมกลืน พลังแห่งภาษาภาพก็จะมีอานุภาพมหาศาล ซึ่งในที่นี้ ศิลปะนามธรรมคือ
ศิลปะที่อาศัยทัศนธาตุในการสื่อถึงสภาวะจิตใจและอารมณ์ ความรู้สกึ โดยตรง
จุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์ของศิลปิน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามหลักการของเอ็ดมันด์
เบิร์ก เฟลด์แมน (Edmund Burke Feldman) นักวิจารณ์ได้เขียนไว้ในหนังสือชื่อ วารายตี้ ออฟ
วิชชวล อิคสเพียเรียนซ์ (Varieties of Visual Experience) ดังนี้
1. ฟอร์มอลลิสม์ (Formalism) เป็นกลุ่มศิลปินที่นักวิจารณ์เชื่อว่ามีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์
ศิลปกรรมให้มีผลทางสุนทรียภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางรูปทรง โครงสร้างและองค์ประกอบทุกๆ
ส่วนประสานสัมพันธ์กันอย่างมีระเบียบลงตัว เป็นความงดงามที่เป็นมาตรฐาน
2. เอ็กซ์ เพรสสิ วิส ม์ (Expressivism) เป็นกลุ่มศิลปินที่นักวิจารณ์เชื่อว่ามีจุดมุ่งหมายในการ
สร้างสรรค์ศิล ปกรรมให้สื่ อแสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึกสะเทือนใจออกมาอย่างบริสุทธิ์ใจ
ชัดเจน และรุนแรง จากเรื่องราวและเหตุการณ์ที่สะท้อนความเป็นจริงแห่งชีวิต
3. อินสตรูเมนทัลลิสม์ (Instrumentalism) เป็นกลุ่มศิลปินที่นักวิจารณ์เชื่อว่ามีจุดมุ่งหมายใน
การสร้ า งสรรค์ ศิ ล ปกรรมให้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการยกระดั บ จิ ต ใจ ส่ ง ผลต่ อ เนื่ อ งไปจนถึ ง
คุณธรรมและศีลธรรม รวมทั้งแสดงออกถึงสภาวะจิตใจของมนุษย์ในเชิงจิตวิทยา ศิลปกรรม
ในกลุ่มนี้คุณค่ามิได้อยู่ที่สุนทรียภาพของรูปทรง องค์ประกอบ ทัศนธาตุ ตลอดจนเทคนิคและ
ทักษะฝีมือ รวมทั้งมิได้อยู่ที่มาตรฐานของการแสดงอารมณ์ ความรู้สึกสะเทือนใจออกมาได้สด
บริ สุ ท ธิ์ ห รื อ ไม่ แต่ พ วกเขาสนใจในสั ม ฤทธิ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ จิ ต ใจและความคิ ด ของผู้ ดู ให้
ความสาคัญกับ “สาร” ที่สื่อไปถึงผู้ดูมากกว่าผลลัพธ์ทางความงดงามและทางอารมณ์ของตัว
ศิลปวัตถุ
ข้าพเจ้ามีความเห็นเช่นเดียวกันว่าผลงานทางทัศนศิลป์เป็นภาษาภาพแห่งการมองเห็นที่สื่อ
แสดงถึงความงาม อารมณ์ ความรู้สึก และความคิด เป็นสารที่นาส่งถึงผู้ชมได้ อีกทั้งผลงานศิลปะของ
ศิลปิน สามารถแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ได้ สาหรั บข้าพเจ้าให้ความหมายในการ
สร้างสรรค์ผลงานที่ ต้องการยกระดับจิตใจ รวมถึงการแสดงออกถึงสภาวะจิตใจของมนุษย์ในเชิง
จิ ต วิ ท ยา ให้ ค วามสนใจต่ อ จิ ต ใจและความคิ ด ของผู้ ช ม จึ ง เกิ ด ความคิ ด ต้ อ งการท าโครงการ
“จินตนาการจากความต่างของสภาพแวดล้อม” ขึ้นมา
2.2.2 จากหนังสือ “แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมขั้นสูง”
โดย รศ.อิทธิพล ตั้งโฉลก (2550 : 36-104) ได้กล่าวถึจุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์ศิลปะ มีเนื้อหา
สาระสาคัญดังนี้
ศิลปะคอนเซ็ปชวล หรือเรียกอย่างกว้างๆ ว่า ศิลปะแห่ง “ความคิดนิยม” เป็นเช่นเดียวกับ
ศิลปะประเภทอื่นๆ ที่ไม่อาจจากั ดความหมายหรือขอบเขตให้เด่นชัดและตายตัวได้ ศิลปะที่อยู่สุดขั้ว
ของแนวนี้ เนื้อหาสาระคือ ความคิดแท้ๆ ที่เน้นหนักไปทางทฤษฎี ข้อมูล ข่าวสารที่มิใช่การผลิต
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ตัวศิลปวัตถุ ซึ่งต่อมาได้ขยายขอบเขตออกไปอย่างกว้างขวางและอิสระ ครอบคลุมการทางานศิลปะ
อีกมากมายหลายแนว ทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์ (Performance) เอิร์ธ อาร์ต (Earth Art )
บอดี้ อาร์ต (Body Art) วิดีโอ อาร์ต (Video Art) อินสตอลเลชั่น อาร์ต (Installation Art) รวมทั้ง
คอนเซ็ปชวล เพ้นติ้ง (Conceptual Painting) ซึ่งศิลปะหลายแนวได้ย้อนกลับไปสร้างศิลปวัตถุอีกครั้ง
หนึ่ง แต่คุณค่าสาคัญยังคงอยู่ที่ความคิด
ดังนั้น ทั้งวิธีคิดและการปฏิบัติการจึงต้องอิสระจากกรอบบังคับทางทฤษฎี ความเชื่อ หลักการ
และคุณค่าเดิมๆ ที่มีมาก่อน ศาสตร์ทางศิลปะจึงต้องยืดหยุ่น ไม่เป็นทฤษฎี ไม่เป็นมาตรฐานตายตัว
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าศิลปินต้องสร้างทฤษฎี หลักการ คุณค่าใหม่ ต่างจากขนบธรรมเนียมที่ยึดถือกัน
อยู่เดิมเสมอ “การสร้างสรรค์” จึงจะเกิดขึ้นได้ ศิลปินในรุ่นต่อๆ มา เริ่มคิดต่อ ขยายขอบเขตการ
สร้างสรรค์ออกไปทั้งความคิด เรื่องราว และเนื้อหา รวมทั้งเทคนิควิธีการ หรือสื่อจากการใช้ถ้อยคา
ตัวอักษร เอกสาร โครงการ ภาพถ่าย ภาพร่าง แผนที่ไปสู่การใช้ และผู้ดูเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน และ
เมื่อย้อนกลับไปนาเอาความเชื่อและหลักการของลัทธิอินสตรูเมนทัลลิสม์ที่ว่าศิลปะเป็นเครื่องมือของ
การยกระดับจิตใจและสังคม ศิลปินคอนเซ็ปชวลลิสม์หลายๆ คนก็ทางานศิลปะโดยมีเป้าหมายเพื่อการ
นี้โดยเฉพาะ
และจากหนังสือ “คอนเซ็ปชวลอาร์ต” โดย ดาเนียล มาร์โซนา แปลโดยอณิมา ทัศจันทร์
(2552 : 7-25) ได้กล่าวถึงเนื้อหาสาระของ “คอนเซ็ปชวล อาร์ต” ไว้ดังนี้
ความหมายของคอนเซ็ปชวลอาร์ต มีการเน้นถึงองค์ประกอบและมุมมองทาง “ความคิด” ใน
งานศิลปะอย่างโจ่งแจ้ง ทั้งนี้ในวงการศึกษาช่วงทศวรรษ 1960 ความหมายของศิลปะเริ่มสั่นคลอน
ดังนั้นศิลปินรุ่นใหม่ๆ โดยเฉพาะพวกคงแก่เรียนจึงเริ่มหันมาตีความถึงแก่นแท้ของศิลปะกันใหม่อีก
ครั้ง การทดลองทางานศิลปะแนวคอนเซ็ปชวลเริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายทศวรรษที่ 1960 องค์ประกอบทาง
ความคิดถูกนามาใช้แทนวัสดุ ซึ่งในสายตาของศิลปินหลายท่านมองว่าเป็นของฟุ่มเฟือย การนาเสนอ
ผลงานศิลปะในรูปแบบ “ไร้วัตถุวิสัย” นับเป็นความแตกต่างจากการนาเสนอศิลปะในรูปแบบเดิม
อย่างเห็นได้ชัด เน้นการปรับเปลี่ยนบรรทัดฐานของความงามตามขนบดั้งเดิม นามาซึ่งมุมมองและ
ความเข้าใจใหม่ๆ ต่อศิลปะ แบ่งได้ดังนี้
1. แยกความคิดออกจากตัวงานศิลปะ สาหรับศิลปะคอนเซ็ปชวล ทั้งสองสิ่งมีความสาคัญเท่า
เทียมกัน การสร้างสรรค์เชิงฝีมือลดลงเนื่องจากศิลปินบอกลาการทางานศิลปะที่เพียบพร้อม
ตามหลักสุนทรียศาสตร์
2. การวิเคราะห์เข้ามามีบทบาทสาคัญ แต่ทาให้เกิดความขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ที่
มองศิลปะในลักษณะของทัศนศิลป์
3. การนาเสนอทางศิลปะส่งผลให้สถานภาพของการจาแนกแจกจ่ายเปลี่ยนแปลงไป
4. บทบาทหน้าที่ของศิลปะแปรเปลี่ยนไป การทางานศิลปะมีวิธีการหลากหลาย และผูกพัน
อยู่กับบริบททางสังคมและการเมือง
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ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นสอดคล้องกับการสร้างสรรค์ผลงานแบบคอนเซ็ปชวล อาร์ต ซึ่งมีวิธีคิด
และการปฏิบัติการที่อิสระ ไม่เป็นทฤษฎี ไม่เป็นมาตรฐานตายตัว การสร้างสรรค์จึงจะเกิดขึ้นได้ ไม่ว่า
จะเป็นความคิด เรื่องราวและเนื้อหาซึ่งเป็นสิ่งสาคัญ รวมทั้งเทคนิควิธีการ และมีความเชื่อว่าศิลปะ
สามารถยกระดับจิตใจของผู้ชมและสังคมได้
2.3 ข้อมูลทางแนวงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง
จากหนังสือ “ตายก่อนดับ : การกลับมาของ มณเฑียร บุญมา” โดย อภินันท์ โปษยานนท์
และสุธี คุณาวิชยานนท์ (2548) ทาให้ข้าพเจ้าเกิดความเข้าใจว่าวัสดุสามารถทาให้เกิดจินตนาการ สื่ อ
ความหมาย อารมณ์ ความรู้สึก ได้ด้วยความเป็นเนื้อแท้ของวัสดุนั้นๆ รวมทั้งการใช้พื้นที่ในการ
นาเสนอผลงาน ประกอบกับประสบการณ์ของผู้ชม การสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินที่ให้อิทธิพลกับ
การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า คือ อาจารย์มณเฑียร บุญมา (2496–2543) เป็นแบบอย่างในการ
เลือกสรรวัสดุที่สื่อความหมาย อารมณ์ ความรู้สึกและแนวความคิด วัสดุที่อาจารย์มณเฑียรนามาใช้มี
ความหมายต่อกับการรับรู้เป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังให้ผู้ชมเข้ามีส่วนร่วมเข้าอยู่ภายในผลงานได้ ดัง
ภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 : มณเฑียร บุญมา. บ้านแห่งความหวัง, 2540. ประติมากรรมสื่อประสม.
ขนาด 400 x 300 x 600 ซม.
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จากผลงาน “บ้านแห่งความหวัง” สมุนไพรเกิดสี น้าหนัก และกลิ่น เมื่อเดินเข้าไปภายในงาน
เกิดมิ ติซ้ อนอยู่ เปลี่ ยนอารมณ์ ความรู้สึก เนื่องจากการสร้างความหมายใหม่ให้กับพื้นที่ สภาวะ
แวดล้อมให้แปรเปลี่ยนไปจากเดิม เป็นปัจจัยสาคัญที่อาจารย์ใช้กระตุ้นเร้าสภาวะสัมผัสของผู้ชม เมื่อ
เข้าไปในผลงานได้สัมผัสทางกายและกลิ่นสมุนไพรปะทะเข้าไปในลมหายใจ สมุนไพรเป็นวัสดุทาง
ธรรมชาตินามาสร้างสัญลักษณ์ทาให้นึกถึงการบาบัดเยียวยา รักษาโรค ให้ชีวิตและร่างกายได้คงอยู่
ในทางใจ กลิ่นหอมที่มีความเฉพาะ ทาให้รู้สึกเหมือนกับได้รับการรักษา ความหวังในการหายจาก
ความเจ็บป่วยทั้งทางกายและใจ เกิดความสงบภายใน อีกทั้งยังทาให้นึกถึงความสูญเสีย ความตาย
และความโศกเศร้าในขณะเดียวกัน
การสร้างสรรค์ผลงานของอาจารย์มณเฑียร บุญมา มีอิทธิพลต่อข้าพเจ้าในเรื่ องของการใช้
วัสดุที่มีความหลากหลาย การสร้างความหมายที่แตกต่างไปจากเดิมให้กับพื้นที่ที่มีอยู่ให้เปลี่ยนไปจาก
เดิม ทั้ งการมี ปฏิสั ม พันธ์ระหว่างผลงานกับผู้ชม เมื่อเข้าไปในพื้นที่ของผลงานได้เกิดจินตนาการ
ความรู้สึกและประสบการณ์ใหม่ในแต่ละบุคคล
ศิลปินหญิงชาวเยอรมันชื่อ Eva Hesse (1936–1970) สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้วัสดุที่มีความ
หลากหลาย กระตุ้นเร้าอารมณ์ ความรู้สึกให้ศิลปินถ่ายทอดออกมาอย่างฉับพลัน เช่น เส้นใยธรรมชาติ
เส้ น ลวด เชื อ ก ผ้ า ฝ้ า ยที่ ท ออย่ า งหยาบ ใยแก้ ว แผ่ น ยาง เรซิ่ น ฯลฯ ทั้ ง ให้ ค วามหมายตั้ ง แต่
กระบวนการสร้างสรรค์ และชิ้นผลงานในรูปทรงอิสระมีการเปลี่ยนรูปโดยความบังเอิญตามคุณสมบัติ
ของวัสดุ ติดตั้งผลงานส่วนใหญ่ด้วยการห้อยแขวน ความเป็นเส้นใย และเป็นวัสดุที่มีความโปร่ง ทาให้
เกิดมิติที่ทับซ้อน รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวต่อเนื่องเชื่อมโยง (ภาพประกอบ 2-3)
จากหนังสือ “โลกศิลปะศตวรรษที่ 20” เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระพัฒน์ พิตรปรีชา
กล่าวว่าเป็นการค้นพบการสร้างสรรค์ศิลปะแบบไร้ขอบเขต Eva Hesse นาวัสดุที่หลากหลาย และ
วัสดุที่มีผิวนุ่มมาใช้ ทั้งประสบการณ์ชีวิตในด้านลบทางครอบครัวและความเจ็บป่วยของตน ทาให้
แนวความคิดในการสร้ างสรรค์ผลงานเป็นเรื่องของความเหลวไหลไร้สาระ ว่างเปล่า ความไม่มั่นคง
ศิลปินกล่าวถึงผลงานของตน ซึ่งนักวิจารณ์มักจะมองว่าเป็น Process Art ว่า กระบวนการเป็นเบ้าที่
จะต้องถูกใส่ลงไป ทุกอย่างเป็นกระบวนการอยู่แล้ว การโยน การขัด การฝน การใส่แผ่นยางลงไป เป็น
สิ่งจาเป็ นเพื่อต้องการทาให้เกิดขึ้นมากกว่ากระบวนการ สีที่เกิดในงานคือสีที่มากับเนื้อวัสดุ และ
นามาใช้อย่างที่มันเป็นอยู่ ส่วนแสงเป็นสิ่งที่ไม่กังวลนัก ด้วยวัสดุบางชนิดที่นามาใช้มีความบางใสอยู่
แล้ว แสงจะทาให้เกิดความเงางามขึ้นมา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระพัฒน์ พิตรปรีชา, 2545 : 343,
458)
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ภาพประกอบ 2 : Eva Hesse. Contingent, 1969. Reinforced fiberglass and latex over cheesecloth.
Eight unit, each 289.6-426.7 cm x 91.4-121.9 cm.
[Mignon Nixon. EVA HESSE. P.26. United States of America : Massachusetts
Institute of Technology, 2002.].

ภาพประกอบ 3 : Eva Hesse. Untitled, 1970. Latex and filler over rope and string.
Dimensions variable.
[Mignon Nixon. EVA HESSE. P. 34. United States of America :
Massachusetts Institute of Technology, 2002.].
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ข้าพเจ้าได้รับความอิสระในการใช้วัสดุของ Eva Hesse รวมทั้งกระบวนการสร้างสรรค์ ติดตั้ง
ห้อยแขวน สามารถปรับเปลี่ยนผลงานได้ตามพื้นที่นั้นๆ ทาให้เกิดความอิสระในการติดตั้งผลงาน
จากข้อมูลทางปรัชญาเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ ทฤษฎีทางศิลปะและแนวงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้ามีความเห็นเช่นเดียวกันว่าผลงานทางทัศนศิลป์เป็นภาษาภาพแห่งการมองเห็นที่สื่อแสดงถึง
ความงาม อารมณ์ ความรู้สึก และความคิด เป็นสารที่นาส่งถึงผู้ชมได้ แสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายใน
การสร้างสรรค์ และข้าพเจ้าให้ความหมายในการสร้างสรรค์ผลงานแบบคอนเซ็ปชวล อาร์ต ซึ่งมีวิธีคิด
เรื่องราวและเนื้อหาเป็นสิ่งสาคัญ มีการปฏิบัติการที่มีเทคนิควิธีการอิสระ ไม่เป็นทฤษฎี ไม่มีมาตรฐาน
ตายตัว ให้ความสนใจต่อจิตใจและความคิดของผู้ชม อีกทั้งยังได้แนวทางการสร้างผลงานจากอาจารย์
มณเฑียร บุญมา ในการใช้วัสดุที่มีความหลากหลาย การสร้างความหมายที่แตกต่างไปจากเดิมให้กับ
พื้นที่ที่มีอยู่ให้เปลี่ยนไปจากเดิม ทั้งการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลงานกับผู้ชมเมื่อเข้าไปในพื้นที่ของ
ผลงานได้เกิดจินตนาการ ตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล และความอิสระในการใช้วัสดุ ของ Eva
Hesse รวมถึงกระบวนการสร้างสรรค์ ติดตั้ง ห้อยแขวน สามารถปรับเปลี่ยนผลงานได้ตามพื้นที่
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงต้องการทาโครงการในชื่อเรื่อง “จินตนาการจากความต่างของสภาพแวดล้อม” ขึ้นมา

บทที่ 3
กระบวนการวิจัยและสร้างสรรค์
จากความชื่นชอบในการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแม้เป็นเพียงชั่วขณะ ข้าพเจ้ารู้สึก
ถึงว่าตนเองเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆ ณ สถานที่นั้น ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติได้โอบกอดข้าพเจ้าไว้ให้
รับรู้ถึงความอบอุ่น อ่อนโยน ปลอดภัย สร้างความรื่นรมย์ภายในจิตใจเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้ งข้าพเจ้ามี
ความสุขจากการปลูกต้นไม้ รดน้า พรวนดิน และการเฝ้าสังเกตการเจริญเติบโตของต้นไม้เหล่านั้น
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในบริเวณนั้นให้เกิดคุณค่าทางการมองเห็น แมลงหลากชนิด
เช่น ผีเสื้อ แมลงปอ เต่าทอง ฯลฯ บินว่อนไปมาอยู่เหนือดอกไม้บานสะพรั่งสีสันสดใสหาน้าหวานหรือ
แมลงเล็กๆ เพื่อเป็นอาหาร นกกางเขน นกกระจอกบ้าน นกกระจิบ เป็นต้น บินร่อนจิกกินแมลงอีกต่อ
หนึ่ง แสดงให้เห็นถึงระบบนิเวศเล็กๆ ในบริเวณนี้ ซึ่ งจากเดิมเป็นเพียงพื้นที่ที่ถูกปกคลุมไปด้วย
ต้นหญ้าขาดการเอาใจใส่ ไม่มีสิ่งดึงดูดใจให้สิ่งมีชีวิตเข้ามาหา ข้าพเจ้าได้เห็นถึงการเปลี่ยนความหมาย
ของพื้นที่ที่ต่างไปจากเดิม ทาให้เกิดข้อสงสัยในส่วนของการนาเสนอผลงานศิลปะว่า ในผลงานชิ้นหรือ
ชุดเดียวกัน ถ้านาไปติดตั้งในสถานที่ที่มีความต่างของสภาพแวดล้อม จินตนาการ อารมณ์ ความรู้สึก
ของผู้ชมจะเป็นอย่างไร จึงได้สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ขึ้นมาเพื่อทาการวิเคราะห์
กระบวนการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงาน “จินตนาการจากความต่างของสภาพแวดล้อม”
โดยแบ่งขั้นตอนการสร้างสรรค์ ดังนี้
3.1 การหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล
จากการได้เข้าไปสู่ธรรมชาติแวดล้อม การชื่นชอบปลูกพืชพันธุ์ ทาให้ข้าพเจ้าเกิดข้อสั งเกต
ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากพื้นที่ที่เต็มไปด้วยวัชพืชขาดการเอาใจใส่ กลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วย
ดอกไม้ที่มีสีสันสวยงาม ผีเสื้อ แมลงปอ แมลงต่างๆ บินไปมาและเกาะดูดกินน้าหวานเพื่อเป็นอาหาร
เหล่านกก็บินไปมาเพื่อจับแมลงเป็นอาหารอีกทอดหนึ่ง ภูเขา ต้นไม้ พืชพั นธุ์ หรือสัตว์ชนิดต่างๆ มี
ความต่างกันในแต่ละฤดูกาล ล้วนมีความงามและคุณค่าในตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนที่มีความแห้งแล้ง
ผืนป่ากลายเป็นสีน้าตาล ต้นไม้ทิ้งใบ ทาให้เห็นเส้นสายที่งดงามของลาต้น กิ่งก้าน ในต้นฤดูฝนเหล่า
นกและสัตว์ชนิดอื่นๆ ต่างสร้างรังที่ถักทอจากเส้นใยที่แข็งแรง อบอุ่น อ่อนนุ่ม เพื่อรอรับชีวิตใหม่ที่
กาลังจะเกิดขึ้น หรือมวลดอกไม้ที่เตรียมรับความเย็นสบายในช่วงฤดูหนาว สิ่งเหล่านี้ทาให้ข้าพเจ้าเห็น
ถึงความสมดุลที่มีอยู่ในธรรมชาติซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน

17
ส่วนที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งคือข้าพเจ้าให้ความสนใจกับการเปลี่ยนความหมายของพื้นที่ที่ทาให้มนุษย์เรา
เมื่อเห็นแล้วเกิดอารมณ์ ความรู้สึกที่แตกต่างกันไป ดังภาพประกอบ 4-5

ภาพประกอบ 4

ภาพประกอบ 5

ภาพประกอบ 4-5 : การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทาให้เกิดความหมายต่างกัน
ณ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี.

ภาพประกอบ 6 : ต้นไม้ทิ้งใบในฤดูร้อนแสดงความงามของเส้นขนาดต่างๆ ณ ทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสะเก็ด
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่.
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ภาพประกอบ 7 : เส้นใยย้อนแสงของเมล็ดพันธุ์ ณ อุทยานแห่งชาติออบขาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่.

ภาพประกอบ 8 : เส้นใยที่ก่อเป็นรูปทรงที่เบาบางของแมงมุม ณ อุทยานแห่งชาติออบขาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่.
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ภาพประกอบ 9 : ต้นพญาเสือโคร่งทิ้งใบ ผลิดอกสวยงามในฤดูหนาว ณ อุทยานแห่งชาติอินทนนท์
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่.

การเปลี่ยนแปลงฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อน ต้นไม้ในผืนป่าส่วนใหญ่ทิ้งใบสีน้าตาลหลุดร่วง
ลงสู่พื้นดิน เห็นเส้นของลาต้น กิ่งก้านชัดเจนขึ้น แต่ก็มีต้นไม้บางชนิดผลิใบอ่อนสีเขียวอ่อนอมแดงดู
งดงามต่อสู้กับความแล้งร้อนของสภาพอากาศ ในฤดูหนาวดอกไม่ผลิบานหลากสีสัน ภูเขาเปลี่ยนสีดู
แปลกตา และฤดูฝนเกิดความเขียวขจีของพืชพันธุ์นานาชนิด ทุกพื้นที่มีความชุ่มชื้น เกิดความอุดม
สมบู ร ณ์ ใ นผื น ป่ า เป็ น แหล่ ง อาหารให้ บ รรดาสรรพสั ต ว์ รวมถึ ง มนุ ษ ย์ ก็ ไ ด้ รั บ อาหารที่ ธ รรมชาติ
สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นประโยชน์แก่ร่างกาย
ข้าพเจ้ามองเห็นว่าฤดูกาลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆ เป็นส่วน
สาคัญในการทาให้อารมณ์ ความรู้สึก และการสร้างความหมายหรือจินตนาการของมนุษย์เปลี่ยนไป
ตามสภาพการณ์

3.2 การเลือกสรรพื้นที่ในการติดตั้งผลงาน
สิ่งเหล่านี้จึงทาให้ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบสนองกับแนวความคิด โดยนา
ผลงานศิลปะที่มีความเป็นเฉพาะตัวออกสู่สาธารณชนในสถานที่ต่างๆ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงการ

สัมผัสรับรู้ของผู้ชมที่มีความรู้ทางด้านศิลปะและไม่ได้เข้าสู่กระบวนการศึกษาด้านศิลปะ ดังนั้นจึง
วางแผนกาหนดพื้นที่ไว้ในภาพรวม ดังนี้ (ภาพประกอบ 10 - 14)
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3.2.1 บริเวณอาคารภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นพื้นที่มีทั้งตัวอาคาร และพื้นทีท่ ี่มีขอบเขตเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ภาพประกอบ 10 : บริเวณอาคารภาควิชาภาพพิมพ์ฯ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่.

3.2.2 บริเวณลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพประกอบ 11 : ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่.
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ในส่วนของข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 มีการตรวจสอบการสัมผัสรับรู้ผลงานกับสภาพแวดล้ อม
จากผู้ชมที่เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ และนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ ด้วยการตอบแบบสอบถาม
และสัมภาษณ์
3.2.3 พื้นที่สวนสับปะรด

ภาพประกอบ 12 : พื้นที่สวนสับปะรด ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลาปาง.

สวนสับปะรดเป็นพื้นที่มีธรรมชาติแวดล้อมแสดงถึงความเป็นชนบท เห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล
มีการตรวจสอบการสัมผัสรับรู้ผลงานกับสภาพแวดล้อมด้วยการสัมภาษณ์จากผู้ชมที่เป็นคนพื้นที่
ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการการศึกษาทางด้านศิลปะ
พื้นที่แห่งนี้ ข้าพเจ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการมองผลงานศิลปะของผู้ที่ไม่ได้เรียนศิลปะว่าจะให้
ความคิดเห็นกับผลงานชุดนี้อย่างไร
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3.2.4 พื้นที่ภายในหอศิลป์มาลัยแมน และภายนอกใกล้บริเวณหอศิลป์ที่มีธรรมชาติแวดล้อม
ของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

ภาพประกอบ 13

ภาพประกอบ 14

ภาพประกอบ 13 - 14 : พื้นที่ภายในหอศิลป์มาลัยแมน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี.

ภาพประกอบ 15 : พื้นที่ภายนอกหอศิลป์มาลัยแมน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

พื้นที่ที่ได้เลือกสรรนี้มีทั้งภายในและภายนอกของหอศิลป์ สามารถติดตั้งผลงานได้ทั้งสอง
ส่วน เพื่อให้ผู้ชมที่เป็นนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในวิทยาลัยได้สัมผัสรับรู้ในความต่าง
ของพื้นที่ทั้งภายใน ภายนอก พร้อมทั้งการตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ เพื่อนามาวิเคราะห์ต่อไป
ทั้งนี้มีความจาเป็นต้องดาเนินการติดต่อขอใช้พื้นที่ โดยการประสานงานกับผู้รับผิดชอบ เพื่อ
ทาหนังสือขออนุญาตพร้อมแนบโครงการให้ถูกต้องตามขั้นตอน จึงต้องมีระยะเวลาดาเนินการในส่วนนี้
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3.3 การร่างภาพ

เมื่อกาหนดพื้นที่ในภาพรวมแล้ว ข้าพเจ้าได้ร่างภาพในรูปแบบสองมิติขึ้นมาเพื่อเป็นการนา
ทางไปสู่ผลงานจริงในรูปแบบของ Site Specific Installation ซึ่งข้าพเจ้าได้วางแผนในการสร้างสรรค์
ผลงานในชุดเดียวกันนั้นมีรูปทรงที่ไม่แน่นอนตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนตามพื้นที่ได้ จึงเลือกวัสดุที่มี
ความนุ่ม ยืดหยุ่น ไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนแน่นอน ดังภาพ 16-19

ภาพประกอบ 16

ภาพประกอบ 17

ภาพประกอบ 18

ภาพประกอบ 19
ภาพประกอบ 16 - 19 : ภาพรวมของผลงาน “จินตนาการจากความต่างของสภาพแวดล้อม”
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3.4 วัสดุในการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าเลือกสรรวัสดุที่เป็นความชื่นชอบของตนเอง โดยให้ความหมายของวัสดุที่มีความเป็น
เส้นใย ซึ่งแทนค่าถึงสายสัมพันธ์อันโยงใยอย่างมีดุลยภาพของสรรพสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติอันรวมถึง
มนุษย์ด้วย (ภาพ 20 – 25)
วัสดุที่นามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานมีดังนี้
3.4.1 ตาข่ายสีขาวมีความโปร่ง

ภาพประกอบ 20 : ตาข่ายสีขาว

3.4.2 ผ้าไหมแก้วสีขาว มีความโปร่งเบา บางใส นามาฉีกเป็นเส้น

ภาพประกอบ 21

ภาพประกอบ 22

ภาพประกอบ 21-22 : ผ้าไหมแก้วสีขาว
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3.4.3 ผ้าลูกไหมสีขาว แสดงความเป็นเส้นใย โปร่ง

ภาพประกอบ 23 : ผ้าลูกไหมสีขาว

3.4.4 ไหมพรม ด้ายสีขาวและสีนวล นามาถักทอจนเกิดรูปทรง

ภาพประกอบ 24 : ไหมพรม ด้ายสีขาวและสีนวล

3.4.5 ริบบิ้นสีขาว

ภาพประกอบ 25

ภาพประกอบ 20 - 25 : วัสดุในการสร้างสรรค์.
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วัสดุที่เลือกสรรมีความเป็นเส้นใย โปร่งเบา บางใส อากาศถ่ายเทสู่ภายในภายนอกได้อย่าง
สะดวก คุณสมบัติมี ความยืดหยุ่น สัมผัสนุ่มนวล กาหนดรูปทรงได้ รองรับกับการติดตั้งผลงานที่
สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานที่นั้นๆ และมีสีขาว

3.5 กระบวนการสร้างสรรค์ การติดตั้งผลงานและการบันทึกภาพ
ข้าพเจ้านาวัสดุต่างๆ ที่เตรียมไว้นามาประกอบเป็นรูปทรงที่ มีขนาดแตกต่างกัน เพื่อให้เกิด
การแปรเปลี่ยน การสร้างรูปทรงนั้นเป็นไปโดยอิสระไม่ยึดติดกับกระบวนการที่ซับซ้อน ข้าพเจ้าให้
ความสาคัญกับการก่อรูปด้วยการเย็บด้วยมือ ผูก หรือมัด ดังนั้นวัสดุที่จัดเตรียมไว้จึงเป็นเครื่องมือใน
การแสดงออกในช่วงเวลาขณะนั้น รวมทั้งการติดตั้งผลงานก็ไม่มีการยึดติดว่าในแต่ละสถานที่จะต้องมี
ความเหมือนกัน เนื่องจากพื้นที่แต่ละพื้นที่มีความต่าง ซึ่งหมายความไปถึงการให้ความเคารพต่อ
สถานที่ด้วย
เมื่อสร้างผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนาไปติดตั้งโดยการเคลื่อนย้ายไปในสถานที่ต่างๆ ที่
กาหนดไว้ตามลาดับ ด้วยวิธีการห้อยแขวน ผูก และดึงลงสู่พื้นดิน ทุกทิศทางขยายตัวขึ้นจนเกิดเป็น
รูปทรงอิสระที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจน ดังภาพ 26 – 102

ภาพประกอบ 26

27

ภาพประกอบ 27

ภาพประกอบ 28

28

ภาพประกอบ 29

ภาพประกอบ 30
ภาพประกอบ 26 – 30 : บรรยากาศขณะติดตั้งผลงาน ณ ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่.
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ภาพผลงาน ณ ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาพ 31 – 37)

ภาพประกอบ 31

ภาพประกอบ 32
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ภาพประกอบ 33

ภาพประกอบ 34

31

ภาพประกอบ 35

ภาพประกอบ 36
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ภาพประกอบ 37
ภาพประกอบ 31 – 37 : ภาพผลงาน “จินตนาการจากความต่างของสภาพแวดล้อม”
ณ ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่.
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ภาพประกอบ 38

ภาพประกอบ 39
ภาพประกอบ 38 – 39 : บรรยากาศขณะติดตั้งผลงาน ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่.
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ภาพผลงาน ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาพ 40 – 45)

ภาพประกอบ 40

ภาพประกอบ 41
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ภาพประกอบ 42

ภาพประกอบ 43
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ภาพประกอบ 44

ภาพประกอบ 45
ภาพประกอบ 40 – 45 : ภาพผลงาน “จินตนาการจากความต่างของสภาพแวดล้อม” ณ คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่.
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ภาพประกอบ 46

ภาพประกอบ 47
ภาพประกอบ 46 – 47 : บรรยากาศขณะติดตั้งผลงาน ณ สวนสับปะรด ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลาปาง.
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ภาพผลงาน ณ สวนสับปะรด จ.ลาปาง (ภาพ 48 – 63)

ภาพประกอบ 48

ภาพประกอบ 49
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ภาพประกอบ 50

ภาพประกอบ 51

40

ภาพประกอบ 52

ภาพประกอบ 53

41

ภาพประกอบ 54

ภาพประกอบ 55

42

ภาพประกอบ 56

ภาพประกอบ 57

43

ภาพประกอบ 58

ภาพประกอบ 59

44

ภาพประกอบ 60

ภาพประกอบ 61

45

ภาพประกอบ 62

ภาพประกอบ 63
ภาพประกอบ 48 – 63 : ภาพผลงาน “จินตนาการจากความต่างของสภาพแวดล้อม” ณ สวนสับปะรด
ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลาปาง.
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ภาพประกอบ 64

ภาพประกอบ 65

47

ภาพประกอบ 66
ภาพประกอบ 64 – 66 : บรรยากาศขณะติดตั้งผลงาน ณ หอศิลป์มาลัยแมน
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี.

48
ภาพผลงาน ณ หอศิลป์มาลัยแมน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี (ภาพ 67 – 82)

ภาพประกอบ 67

ภาพประกอบ 68

49

ภาพประกอบ 69

ภาพประกอบ 70

50

ภาพประกอบ 71

ภาพประกอบ 72

51

ภาพประกอบ 73

ภาพประกอบ 74

52

ภาพประกอบ 75

ภาพประกอบ 76

53

ภาพประกอบ 77

ภาพประกอบ 78

54

ภาพประกอบ 79

ภาพประกอบ 80

55

ภาพประกอบ 81

ภาพประกอบ 82
ภาพประกอบ 67 – 82 : ภาพผลงาน “จินตนาการจากความต่างของสภาพแวดล้อม”
ณ ภายในหอศิลป์มาลัยแมน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี.
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ภาพประกอบ 83

ภาพประกอบ 84

57

ภาพประกอบ 85

ภาพประกอบ 86

58

ภาพประกอบ 87

ภาพประกอบ 88

59

ภาพประกอบ 89

ภาพประกอบ 90

60

ภาพประกอบ 91

ภาพประกอบ 92
ภาพประกอบ 83 – 92 : ภาพผลงาน “จินตนาการจากความต่างของสภาพแวดล้อม”
ณ ภายนอกหอศิลป์มาลัยแมน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี.
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3.6 การสอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต บันทึกภาพ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลงานกับสภาพแวดล้อม
ขั้นตอนการตรวจสอบการสัมผัสรับรู้ของผู้ชมผลงาน ข้าพเจ้าได้สร้างเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย คือ
1. อาจารย์ธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
2. อาจารย์สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม
3. รองศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร อาจารย์ประจาคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และ
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ปรึกษาและคาแนะนา ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสารวจความคิดเห็นและมีความจาเป็นต้อง
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือการวิจัย เพื่อการนามาศึกษาวิเคราะห์อารมณ์ ความรู้สึก และ
จินตนาการตามแบบสอบถาม ดังนี้
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย/สร้างสรรค์
เรื่อง จินตนาการจากความต่างของสภาพแวดล้อม
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย /สร้างสรรค์ “จินตนาการจากความต่างของสภาพแวดล้อม”
2. แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับผลงานสร้างสรรค์ “จินตนาการจากความต่างของ
สภาพแวดล้อม”
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีต่อผลงานสร้างสรรค์ “จินตนาการ
จากความต่างของสภาพแวดล้อม”
ตอนที่ 4 โปรดทาเครื่องหมาย √ พร้อมทั้งบรรยายถึงจินตนาการเมื่อท่านได้ชมผลงาน
ณ สภาพแวดล้อมนั้น
3. โปรดพิจารณาแล้วใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง
(4) = ดีมาก, (3) = ดี, (2) = น้อย
และ (1) = น้อยที่สุด
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูง

นางสาวกานต์ชลี สุขสาราญ
ครูชานาญการ
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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แบบประเมินการวิจัย/สร้างสรรค์
เรื่อง จินตนาการจากความต่างของสภาพแวดล้อม
ตอนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
10-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
50 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
กิจการส่วนตัว
อื่นๆ..........................................
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับผลงานสร้างสรรค์จินตนาการจากความต่างของสภาพแวดล้อม
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง
ข้อที่

รายการเกี่ยวกับผลงาน

ผลการประเมิน
ดีมาก
(๔)

1
2
3
4
5
6
7
8

การรับรู้ทางด้านความงาม
ท่านคิดว่ารูปทรงของผลงานมีความงามทางการมองเห็น
ท่านคิดว่าวัสดุที่ใช้มีความงามทางการมองเห็น
ท่านคิดว่าวัสดุที่ใช้มีความเหมาะสมกับแนวความคิด
ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ท่านคิดว่าจุด เส้น รูปทรงในผลงานมีความสาคัญ
ต่อการมองเห็น
การรับรู้ทางด้านอารมณ์ความรู้สึก
ท่านคิดว่าผลงานทาให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก
ท่านคิดว่าวัสดุที่ใช้ทาให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก
ท่านคิดว่าจุด เส้น รูปทรงในผลงานมีความสาคัญ
ต่ออารมณ์ความรู้สึก
ท่านคิดว่าผลงานทาให้อารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปจากเดิม

ดี
(๓)

น้อย
(๒)

น้อย
ที่สุด
(๑)
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ข้อที่

รายการเกี่ยวกับผลงาน

ผลการประเมิน
ดีมาก
(4)

9

การรับรู้ทางด้านจินตนาการ
ท่านคิดว่าผลงานทาให้เกิดจินตนาการ

10

ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมมีผลต่อจินตนาการ

11

ท่านคิดว่าเมื่อชมผลงานแล้ว ทาให้เห็นตระหนักถึงคุณค่า
และความสาคัญของสรรพสิ่งในธรรมชาติ ซึ่งล้วนมี
ความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างมีดุลยภาพ

ดี
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีตอ่ ผลงานสร้างสรรค์ “จินตนาการจากความ
ต่างของสภาพแวดล้อม”
สาหรับผู้ตอบแบบสอบถาม
1. การรับรู้ทางด้านความงาม
1.1............................................................................................................................
1.2............................................................................................................................
2. การรับรู้ทางด้านอารมณ์ความรู้สึก
2.1............................................................................................................................
2.2............................................................................................................................
3. การรับรู้ทางด้านจินตนาการ
3.1...............................................................................................................................
3.3...............................................................................................................................
4. ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานกับสภาพแวดล้อม
4.1............................................................................................................................
4.2............................................................................................................................

65
ตอนที่ 4 โปรดทาเครื่องหมาย √ พร้อมทั้งบรรยายถึงจินตนาการเมือ่ ท่านได้ชมผลงาน ณ
สภาพแวดล้อมนั้น
ลานปีบคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สวนสับปะรด จ.ลาปาง
หอศิลป์มาลัยแมน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

บทที่ 4
การวิเคราะห์
ในการประเมิ นผลโครงการวิจัย / สร้างสรรค์ เรื่อง “จินตนาการจากความแตกต่างของ
สภาพแวดล้อม” ได้ใช้วิธีการประเมินผลจากแบบสอบถาม โดยให้ผู้เข้าร่วมชมผลงาน ได้ตอบ
แบบสอบถามและแสดงความคิ ด เห็ น / ความรู้ สึ ก ที่ มี ผ ลต่ อ ผลงาน โดยท าการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมีรายละเอียดของวิธีการในการศึกษาดังนี้
4.1 ประชากร
ประชากรในการสารวจความรู้สึกที่มีผลต่อผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง “จินตนาการจากความต่าง
ของสภาพแวดล้อม” มีจานวน 120 คน จาแนกเป็น
สถานที่
1. ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ลานปีบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. สวนสับปะรด จังหวัดลาปาง
4. หอศิลป์มาลัยแมน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
รวม

จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน)
30
30
30
30
120

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีคาถามให้ตอบแบบ
ประมาณค่า (Rating Scale) และข้อคาถามแบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้ประเมินได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
โดยมีหัวข้อคาถามประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลัก คือ
4.2.1 ข้อมูลทั่วไป
4.2.2 ข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ผลงานสร้ า งสรรค์ “จิ น ตนาการจากความต่ า งของ
สภาพแวดล้อม”
4.2.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีต่อผลงานสร้างสรรค์ “จินตนาการจาก
ความต่างของสภาพแวดล้อม”
4.2.4 ข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามบรรยายถึงจินตนาการเมื่อได้ชมผลงาน ณ สภาพแวดล้อม
นัน้
สาหรับการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น ที่มีต่อผลงานสร้างสรรค์ “จินตนาการจากความต่าง
ของสภาพแวดล้อม” เลือกใช้แบบ Likert Scale ซึ่งแบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 4 ระดับ ดังต่อไปนี้
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ระดับความคิดเห็น
ดีมาก หมายถึง เมื่อท่านเห็นว่าข้อความในประโยคนั้นตรงกับประสบการณ์ของท่าน หรือ
ตรงกับความคิดเห็นของท่านเป็นส่วนมาก ซึ่งกาหนดให้ระดับคะแนนเท่ากับ ๔ คะแนน
ดี หมายถึง เมื่อท่านเห็นว่าข้อความในประโยคนั้นตรงกับประสบการณ์ของท่าน หรือตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านเป็นบางส่วน ซึ่งกาหนดให้ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ คะแนน
น้อย หมายถึง เมื่ อท่ านเห็นว่าข้อความในประโยคนั้ นไม่ตรงกับประสบการณ์ของท่าน
หรือไม่ตรงกับความคิดเห็น ของท่านเป็นบางส่วน ซึ่งกาหนดให้ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ คะแนน
น้อยที่สุด หมายถึง เมื่อท่านเห็นว่าข้อความในประโยคนั้นไม่ตรงกับประสบการณ์ของท่าน
หรือไม่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเป็นส่วนมาก ซึ่งกาหนดให้ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ คะแนน
โดยมีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนตามช่วงดังนี้
คะแนน
ระดับความคิดเห็น
3.00 – 3.99
ดีมาก
2.00 – 2.99
ดี
1.00 – 1.99
น้อย
0.01 – 0.99
น้อยที่สุด
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยนาแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล โดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistic Package for Social Science) และนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ในรูปตารางประกอบความเรียงโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ดังนี้
4.3.1 ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
4.3.2 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency) โดยใช้ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต (Mean)
4.3.3 การวัดการกระจาย (Measures of Dispersion) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ทราบว่าค่า
ต่างๆ ของข้ อมู ล มี ความแตกต่ างกั นมากน้อ ยเพี ยงใด โดยใช้ส่ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation หรือ SD)
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ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

ร้อยละ

จานวน

1.
2.
3.
4.
-

เพศ
เพศชาย
22
73.3
เพศหญิง
8
26.7
อายุ
10 – 20 ปี
1
3.3
21 – 30 ปี
16
53.3
31 – 40 ปี
8
26.7
41 – 50 ปี
5
16.7
50 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
5
16.7
ปริญญาตรี
17
56.7
สูงกว่าปริญญาตรี
8
26.7
อาชีพ
นักเรียน / นักศึกษา
9
30.0
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
4
13.3
กิจการส่วนตัว
13
43.3
พนักงานมหาวิทยาลัย
1
3.3
ศิลปิน / ช่างเพ้นท์
2
6.7
ครู
1
3.3
จากการแสดงผลงานสร้างสรรค์เรื่อง “จินตนาการจากความต่างของสภาพแวดล้อม” ณ ลาน
สัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 73.3 มี
อายุอยู่ในช่วง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.3 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.7
และมีอาชีพกิจการส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 43.3
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ผลการประเมินเกี่ยวกับผลงานสร้างสรรค์จินตนาการจากความต่างของสภาพแวดล้อม
ข้อที่
รายการเกี่ยวกับ
ผลการประเมิน
ผลงาน
ดีมาก
ดี
น้อย
น้อยที่สุด
จานวน

ร้อยละ

การรับรู้ทางด้านความงาม
1. ท่านคิดว่ารูปทรงของ
14 46.7
ผลงานมีความงาม
ทางการมองเห็น
2. ท่านคิดว่าวัสดุที่ใช้มี
19 63.3
ความงามทางการ
มองเห็น
3. ท่านคิดว่าวัสดุที่ใช้มี
20 66.7
ความเหมาะสมกับ
แนวคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงาน
4. ท่านคิดว่าจุด เส้น
14 46.7
รูปทรงในผลงานมี
ความสาคัญต่อการ
มองเห็น
ค่าเฉลี่ย = 3.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .30
การรับรู้ทางด้านอารมณ์
ความรู้สึก
5. ท่านคิดว่าผลงานทาให้ 16 53.3
เกิดอารมณ์ความรู้สึก
6. ท่านคิดว่าวัสดุที่ใช้ทาให้ 14 46.7
เกิดอารมณ์ความรู้สึก
7. ท่านคิดว่าจุด เส้น
18 60.0
รูปทรงในผลงานมี
ความสาคัญต่ออารมณ์
ความรู้สึก
8. ท่านคิดว่าผลงานทาให้ 19 63.3
อารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อ
สภาพแวดล้อม
เปลี่ยนไป
ค่าเฉลี่ย = 3.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .33

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

16

53.3

-

-

-

-

11

36.7

-

-

-

-

10

33.3

-

-

-

-

15

50.0

1

3.3

-

-

13

43.3

1

3.3

-

-

15

50.0

1

3.3

-

-

12

40.0

-

-

-

-

10

33.3

1

3.3

-

-
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ข้อ รายการเกี่ยวกับผลงาน
ที่

ผลการประเมิน
ดี
น้อย

ดีมาก
จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

การรับรู้ทางด้านจิตนาการ
9. ท่านคิดว่าผลงานทาให้
17 56.7 12 40.0
เกิดจินตนาการ
10. ท่านคิดว่าภาพแวดล้อม 19 63.3 11 36.7
มีผลต่อจินตนาการ
11. ท่านคิดว่าเมื่อชมผลงาน 10 33.3 18 60.0
แล้วทาให้เห็นตระหนัก
ถึงคุณค่าและ
ความสาคัญของสรรพ
สิ่งในธรรมชาติ ซึ่งล้วนมี
ความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
กันอย่างมีดุลภาพ
ค่าเฉลี่ย = 2.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .41
โดยรวม ค่าเฉลี่ย = 3.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .27

น้อยที่สุด

จานวน

ร้อยละ

จานวน

1

3.3

-

-

-

-

2

6.7

-

ร้อยละ

ผลจากการประเมินที่เกี่ยวกับผลงานสร้างสรรค์จินตนาการจากความต่างของสภาพแวดล้อม
ณ ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลงานในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.52 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .27 เมื่อ
พิจารณารายประเด็นของความคิดเห็น พบว่า
1. ในด้านการรับรู้ทางด้านความงาม ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.55 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .30 โดยที่
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า รูปทรงของผลงานมีความงามทางการมองเห็นอยู่ในระดับดี
คิดเป็นร้อยละ 53.3 วัสดุที่ใช้มีความงามทางการมองเห็นอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ
63.3 วัสดุที่ใช้มีความเหมาะสมกับแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 66.7 และ จุด เส้น รูปทรงในผลงานมีความสาคัญต่อ การมองเห็นอยู่ในระดับดี คิด
เป็นร้อยละ 50.0
2. ในด้านการรับรู้ทางอารมณ์ความรู้สึก ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน
ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.53 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .33 โดยที่
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ผลงานทาให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกอยูใ่ นระดับดีมาก คิด
เป็นร้อยละ 53.3 วัสดุที่ใช้ทาให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 50.0 จุด
เส้น รูปทรงในผลงานมีความสาคัญต่ออารมณ์ความรู้สึกอยูใ่ นระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ
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60.0 และผลงานทาให้อารมณ์ความรู้สึกทีม่ ีต่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปอยู่ในระดับดีมาก คิด
เป็นร้อยละ 63.3
3. ในด้านการรับรู้ทางด้านจินตนาการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน
ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.47 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .41 โดยที่
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ผลงานทาให้เกิดจิน ตนาการอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อย
ละ 56.7 สภาพแวดล้อมมีผลต่อจินตนาการอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 63.3 และเมื่อ
ชมผลงานแล้ว ทาให้เห็นตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของสรรพสิ่งในธรรมชาติ ซึ่งล้วน
มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างมีดุลยภาพอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 60.0
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีต่อผลงานสร้างสรรค์ “จินตนาการจากความต่างของ
สภาพแวดล้อม” ณ ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. การรับรู้ทางด้านความงาม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าผลงานดูแปลกตา มีความพลิ้วไหว ตามลู่ลม มีองค์ประกอบ
ที่สวยงาม มีความงามตามจินตนาการของผู้ชม ดูสะอาดตา มีสีที่นุ่มนวล ไม่แข็งกระด้าง มีน้าหนักที่
เบานุ่ม มีความกลมกลืนได้รูปทรง แต่คงความไม่นิ่ง รูปทรงเคลื่อนไหวอ่อนช้อย ซับซ้อน มีความรู้สึก
ถึงความงามของธรรมชาติ มีความสวยงามและอ่อนหวาน ยามเมื่อลมพัดโชยมากระทบแสงแดดเกิด
ความสวยงาม ดู แ ล้ ว เหมื อ นภาพขยายของใยแมงมุ ม มี ค วามงามของรู ป ทรง สี ความประณี ต
รายละเอียด ทาให้รู้สึกถึงความผสมผสานเข้ากับธรรมชาติได้ดี สีสันตัดกับธรรมชาติทาให้เกิดความโดด
เด่น รูปทรงอิสระสวยงาม เป็นความงามที่มีมิติโปร่งใส
2. การรับรู้ทางด้านอารมณ์ความรู้สึก
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าผลงานมีความเลื่อนไหล ไม่หยุดนิ่ง บางครั้งดูเหมือนคน
กาลังโปรยเมล็ดพืช เกิดความรู้สึกของความอ่อนช้อย พลิ้วไหว เย็น นุ่มนวล ลู่ลม ทาให้เกิดความรู้สึก
ผ่อนคลาย ทาให้ดีกับสภาพอารมณ์ รู้สึกถึงความโอนเอน อ่อนนุ่ม สบายตา เกิดความเบาสบาย
ก่อให้เกิดความรู้สึกสะอาด มีมิติที่เชื่อมโยง รู้สึกถึงความสงบของสายลม แสงแดด ต้นไม้ ทาให้รู้สึกว่า
สิ่งที่มนุษย์สร้างสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยส่งเสริมความงาม ความบริสุทธิ์ในธรรมชาติได้ ให้
ความรู้สึกเหมือนความฝัน โล่งโปร่งสบาย ก่อให้เกิดจินตนาการเกี่ยวกับความแตกต่ างจากธรรมชาติ
โดยที่มีตัวเราเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในนั้น ทาให้เกิดความรู้สึกแตกต่างกันตามช่วงเวลา
3. การรับรู้ทางด้านจินตนาการ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าผลงานทาให้เกิดจินตนาการคิดถึงสายลมกับธรรมชาติ
คิดถึงนางฟ้าสีขาว สายหมอก สายลม คล้ายๆ กลุ่มใบไม้ร่วง ทะเลหมอก กลุ่มหมอกสีขาว จินตนาการ
ไปถึงการล่องลอย คล้ายๆ กับกลุ่มเมฆ ต้นไม้ที่ลู่ลม ทาให้จินตนาการถึงการจัดงาน รื่นเริง และเป็น
จินตนาการในแง่บวก นึกถึงกับดัก ภัยธรรมชาติ นึกถึงงานบวชต้นไม้ทางภาคเหนือ นึกถึงความ
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เชื่อมโยงระหว่างวัสดุผลงานกับธรรมชาติ นึกถึงความบริสุทธิ์ ทาให้นึกถึงพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่อันตรายแต่
ตั้งอยู่ในธรรมชาติ เป็นความแตกต่างจากธรรมชาติแต่ไม่ขัดกับธรรมชาติ นึกถึงความเงียบเหงา
4. ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานกับสภาพแวดล้อม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลงานกับสภาพแวดล้อมว่าไม่แข็ง
กลมกลื น เกิ ด ความต่ า งของธรรมชาติ สภาพแวดล้ อ มสามารถส่ ง ผลให้ ง านเกิ ด ความเด่ น ชั ด มี
ความสัมพันธ์กันอย่างลงตัว ทาให้เห็นความแตกต่างของวัสดุธรรมชาติกับวัสดุใหม่ เกิดความสัมพันธ์
กันแบบพลิ้วไหว ไม่มีความขัดแย้ง มีความแตกต่างกันในเรื่องของวัสดุ มีความสัมพันธ์กันดีกับ ต้นไม้ซึ่ง
เป็นธรรมชาติ ยามเมื่อลมพัดโชยกระทบแสงแดด มีเสียงร้องของแมลงไปร่วมกัน สามารถล้อเลียน
ธรรมชาติได้ดี ผลงานสามารถทาให้ต้นไม้แต่ละต้นเชื่อมโยงกันได้ สามารถใช้พื้นที่ได้เหมาะสมกับ
ผลงานในทิศทางของปัจจุบันโดยไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม สามารถปรับเปลี่ยนแปรไปตามรู ปทรงของ
ธรรมชาติ ไม่เกิดความตายตัว และทาให้เกิดจินตนาการถึงความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์
การบรรยายถึงจินตนาการเมื่อได้ชมผลงาน ณ สภาพแวดล้อม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีจินตนาการว่าเห็นผลงานแล้วรู้สึกว่าผลงานกับสถานที่เหมาะสมกันดี
แต่พื้นที่อาจจะกว้างมากเกินไป เลยทาให้เกิดความรู้สึกเหงาๆ ทาให้รู้สึกว่าเห็นผลงานครั้งแรก นึกถึง
ใยแมงมุม มีแมงมุมออกมาจับเหยื่อ ทาให้นึกถึงสีน้าที่เขียนลงบนกระดาษที่ไม่มีกรอบ ผลงานสามารถ
เชื่อมโยงต้นไม้แต่ละต้น และพื้นหญ้าเข้าด้วยกัน ในส่วนของสีขาวทาให้เกิดความรู้สึกสะอาด บริสุทธิ์
ทาให้รู้สึกว่าเป็นสิ่งทีมนุษย์สร้างขึ้นท่ามกลางพื้นที่ธรรมชาติที่มีความงาม และรู้สึกถึงอาณาเขต ที่อยู่
อาศัย การตกแต่ง เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ทาให้เกิดความรู้สึกเบาบาง พลิ้วไหว
เพ้อฝัน ไม่อึดอัด และทาให้นึกถึงบรรยากาศงานแต่งงาน
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ลานปีบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลส่วนบุคคล
1.
2.
3.
4.
-

ร้อยละ

จานวน

เพศ
เพศชาย
17
56.7
เพศหญิง
13
43.3
อายุ
10 – 20 ปี
11
36.7
21 – 30 ปี
12
40.0
31 – 40 ปี
5
16.7
41 – 50 ปี
1
3.3
50 ปีขึ้นไป
1
3.3
วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
13
43.3
ปริญญาตรี
12
40.0
สูงกว่าปริญญาตรี
5
16.7
อาชีพ
นักเรียน / นักศึกษา
20
66.7
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
2
6.7
กิจการส่วนตัว
5
16.7
ข้าราชการบานาญ
1
3.3
พนักงานมหาวิทยาลัย
2
6.7
จากการแสดงผลงานสร้างสรรค์เรื่อง “จินตนาการจากความต่างของสภาพแวดล้อม” ณ ลาน
ปีบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 56.7 มีอายุอยู่ในช่วง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.0 มีวุฒิการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 43.3 และมีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 66.7
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ผลการประเมินเกี่ยวกับผลงานสร้างสรรค์จินตนาการจากความต่างของสภาพแวดล้อม
ข้อที่
รายการเกี่ยวกับ
ผลการประเมิน
ผลงาน
ดีมาก
ดี
น้อย
น้อยที่สุด
จานวน

ร้อยละ

การรับรู้ทางด้านความงาม
1. ท่านคิดว่ารูปทรงของ
15 50.0
ผลงานมีความงาม
ทางการมองเห็น
2. ท่านคิดว่าวัสดุที่ใช้มี
15 50.0
ความงามทางการ
มองเห็น
3. ท่านคิดว่าวัสดุที่ใช้มี
14 46.7
ความเหมาะสมกับ
แนวคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงาน
4. ท่านคิดว่าจุด เส้น
18 60.0
รูปทรงในผลงานมี
ความสาคัญต่อการ
มองเห็น
ค่าเฉลี่ย = 2.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .39
การรับรู้ทางด้านอารมณ์
ความรู้สึก
5. ท่านคิดว่าผลงานทาให้ 18 60.0
เกิดอารมณ์ความรู้สึก
6. ท่านคิดว่าวัสดุที่ใช้ทาให้ 17 56.7
เกิดอารมณ์ความรู้สึก
7. ท่านคิดว่าจุด เส้น
14 46.7
รูปทรงในผลงานมี
ความสาคัญต่ออารมณ์
ความรู้สึก
8. ท่านคิดว่าผลงานทาให้ 19 63.3
อารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อ
สภาพแวดล้อม
เปลี่ยนไป
ค่าเฉลี่ย = 2.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .34

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

15

50.0

-

-

-

-

15

50.0

-

-

-

-

15

50.0

1

3.3

-

-

11

36.7

1

3.3

-

-

11

36.7

1

3.3

-

-

12

40.0

1

3.3

-

-

16

53.3

-

-

-

-

11

36.7

-

-

-

-
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ข้อ รายการเกี่ยวกับผลงาน
ที่

ผลการประเมิน
ดี
น้อย

ดีมาก
จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

การรับรู้ทางด้านจิตนาการ
9. ท่านคิดว่าผลงานทาให้
18 60.0 11 36.7
เกิดจินตนาการ
10. ท่านคิดว่าภาพแวดล้อม 15 50.0 12 50.0
มีผลต่อจินตนาการ
11. ท่านคิดว่าเมื่อชมผลงาน 17 56.7 12 40.0
แล้วทาให้เห็นตระหนัก
ถึงคุณค่าและ
ความสาคัญของสรรพ
สิ่งในธรรมชาติ ซึ่งล้วนมี
ความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
กันอย่างมีดุลภาพ
ค่าเฉลี่ย = 3.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .36
โดยรวม ค่าเฉลี่ย = 3.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .29

น้อยที่สุด

จานวน

ร้อยละ

จานวน

1

3.3

-

-

-

-

1

3.3

-

ร้อยละ

ผลจากการประเมินที่เกี่ยวกับผลงานสร้างสรรค์จินตนาการจากความต่างของสภาพแวดล้อม
ณ ลานปีบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ผลงานในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก คิ ด เป็ น ค่ า เฉลี่ ย 3.00 และมี ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน .28 เมื่อพิจารณารายประเด็นของความคิดเห็น พบว่า
1. ในด้านการรับรู้ทางด้านความงาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.75 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .39 โดยที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่า รูปทรงของผลงานมีความงามทางการมองเห็นอยู่ในระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ 50.0 วัสดุที่ใช้มีความงามทางการมองเห็นอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ
50.0 วัสดุที่ใช้มีความเหมาะสมกับแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อย
ละ 50.0 และ จุด เส้น รูปทรงในผลงานมีความสาคัญต่อการมองเห็นอยู่ในระดับดีมาก คิด
เป็นร้อยละ 60.0
2. ในด้านการรับรู้ทางอารมณ์ความรู้สึก ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน
ในภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.50 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .34 โดยที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่า ผลงานทาให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อย
ละ 60.0 วัสดุที่ใช้ทาให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 56.7 จุด เส้น
รูปทรงในผลงานมีความสาคัญต่ออารมณ์ความรู้สึกอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ
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53.3 และผลงานทาให้อารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปอยู่ในระดับดีมาก คิด
เป็นร้อยละ 63.3
3. ในด้านการรับรู้ทางด้านจินตนาการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน
ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.00 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .36 โดยที่
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ผลงานทาให้เกิดจินตนาการอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อย
ละ 60.0 สภาพแวดล้อมมีผลต่อจินตนาการอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 50.0 และเมื่อ
ชมผลงานแล้ว ทาให้เห็นตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของสรรพสิ่งในธรรมชาติ ซึ่งล้วน
มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างมีดุลยภาพอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 56.7
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีต่อผลงานสร้างสรรค์ “จินตนาการจากความต่างของ
สภาพแวดล้อม” ณ ลานปีบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. การรับรู้ทางด้านความงาม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่ าผลงานมีจุด เส้น ทาให้เกิดมิติที่น่าสนใจ มีความลงตัวกัน
เป็นอย่างมาก จึงเกิดเป็นความงามขึ้น รูปทรงของงาน และโทนสีดูนุ่มนวลชวนชม รายละเอียดดู
ประณีตและกลมกลืน จังหวะของเส้นที่เรียงร้อยดูเป็นธรรมชาติที่สวยงาม และความงามที่เกิดขึ้นเป็น
ความบริสุทธิ์ ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ในส่วนของลูกไม้ถักสามารถสร้างการรับรู้ทางด้านความงามได้ดี
มาก หลังคา ตาข่ายที่ขึงเหมือนหลังคามุ้ง มีความสวยงามน่าเข้าไปอยู่ เส้นที่ประดับตกแต่งทิ้งลงมา
เกิดความพลิ้วไหวไปกับสายลม ทาให้เห็นรูปทรงแปลกใหม่และสถานที่จัดดูแปลกตา สวยงาม ทาให้
เห็นความงดงามของความโปร่งบาง
2. การรับรู้ทางด้านอารมณ์ความรู้สึก
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าผลงาน จุด เส้นจากวัสดุ ทาให้ได้รับรู้อารมณ์ที่ตื่นเต้น และ
อ่อนโยน ด้วยโทนสี ที่อ่อนนุ่ม ทาให้งานดูไม่รุนแรงมากนัก ก่อให้เกิดความอบอุ่น ความสงบ นิ่ง
เคลื่อนไหว เกิดมิติที่น่าสนใจ สามารถมองได้หลากหลายอารมณ์ตามความรู้สึกของผู้ชม ทาให้รู้สึกถึง
ความอ่อนโยน บอบบาง สวยงาม น่าถนอม โรแมนติก และยังมองไปถึงธรรมชาติที่ถูกมนุษย์ทาลาย
รู้สึกถึงกับดักธรรมชาติ ซึ่งเหมือนวงจรชีวิต ให้ความรู้สึกของความเป็นผู้หญิง ทาให้รู้สึกถึงความ
อ่อนหวาน นุ่มนวล อบอุ่น
3. การรับรู้ทางด้านจินตนาการ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าผลงานทาให้เกิดจินตนาการคิดถึงความสอดคล้องของ
สภาพแวดล้อมในธรรมชาติ จินตนาการได้กว้างไกล เป็นโลกแห่งความฝัน สามารถจินตนาการได้หลาย
รูปแบบ สามารถจินตนาการได้ถึงสภาพแวดล้อมที่บอบบางดั่งหญิงสาว ที่ บริสุทธิ์ สวยงาม ควรที่จะ
ได้รับการดูแลรักษา สามารถจินตนาการได้อิสรเสรี นึกถึงการประดับตกแต่งอาณาเขตของมนุษย์
จินตนาการถึงใยแมงมุม จินตนาการว่าตนเองเป็นแมลงที่บินเข้าไปติดกับ นึกถึงความเป็นกลุ่มก้อน
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การประกอบเป็นรูปร่างที่เกิดความสมบูรณ์ นึกถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างถ้าหากมีการเปลี่ยนจุด
เส้น ที่เชื่อมโยง เปรียบได้กับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และธรรมชาติ รูปทรง รายละเอียด
แสดงความน่าสนใจ ทาให้คิดถึงแม่
4. ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานกับสภาพแวดล้อม
ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามเห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผลงานกั บ สภาพแวดล้ อ มว่ า
สภาพแวดล้อมกับชิ้นงานมีความสัมพันธ์กันดี โดยเฉพาะความแตกต่าง เช่น สี เส้น น้าหนัก รูปทรง
ก่อให้เกิดความแตกต่างแต่นุ่มนวล ทาให้รู้สึกถึงความกลมกลืนเข้ากับธรรมชาติแต่สามารถเปลี่ยนไป
ตามสภาพแวดล้อม ต้นไม้สามารถส่งให้ผลงานมีความกลมกลืนกับธรรมชาติ เกิดความกลมกลืนโดย
รูปทรง ท าให้รู้สึกเหมือนเป็นกับดักที่ติดตรึงอยู่ เป็นการจัดวางที่เหมาะสมกับพื้นที่ เชื่อมโยงกับ
สภาพแวดล้อมที่มีอยู่ ยังสามารถทาให้เกิดจินตนาการเมื่อเดินเข้าไปในผลงาน
การบรรยายถึงจินตนาการเมื่อได้ชมผลงาน ณ สภาพแวดล้อม
ผู้ตอบแบบสอบถามมี จินตนาการว่าเห็นผลงานแล้วรู้สึกเหมือนสงบ อ่อนโยน สนุกสนาน
จินตนาการถึงงานศิลปะขนาดใหญ่ที่สามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างต้นไม้ได้อย่างกลมกลืน ทาให้
จินตนาการถึงแมลงที่โบยบินอยู่ในเมืองหลวง ซึ่งเหมือนกับการดารงชีวิตในด้านต่างๆ ซึ่งทุกอย่างล้วน
มีอุปสรรคของตนเอง ให้ความรู้สึกจินตนาการไปถึงห้วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงของชีวิต สิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนแปลง มนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนให้ดารงอยู่ได้ในสภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่ ซึ่งเป็นหนทางของ
ความสุข ทาให้จินตนาการถึงความอ่อนไหว คิดถึงแม่ คิดถึงบ้านที่อบอุ่น นึกถึงความเป็นผู้หญิง ความ
ละมุนละไมของความรู้สึก สามารถสร้างบรรยากาศใหม่ๆ ให้กับพื้นที่เดิม สามารถเชื่อมโยงจินตนาการ
สู่ความนุ่มนวลของผู้หญิงและการคุ้มครองความอบอุ่นของแม่ ด้วยลักษณะของดอกไม้ถักและเส้นใย
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สวนสับปะรด จังหวัดลาปาง
ข้อมูลส่วนบุคคล
1.
2.
3.
4.
-

เพศ
เพศชาย
เพศหญิง
อายุ
10 – 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
50 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
นักเรียน / นักศึกษา
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
กิจการส่วนตัว
แม่บ้าน
รับจ้างทั่วไป
เกษตรกร / ทาสวนสับปะรด
อื่นๆ

ร้อยละ

จานวน

18
12

60.0
40.0

2
6
8
10
4

6.7
20.0
26.7
33.3
13.3

30
-

100.0
-

1
2
13
1
2
8
3

3.3
6.7
43.3
3.3
6.7
26.7
10.0

จากการแสดงผลงานสร้างสรรค์เรื่อง “จินตนาการจากความต่างของสภาพแวดล้อม” ณ สวน
สับประรด จังหวัดลาปาง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย คิ ดเป็นร้อยละ 60 มีอายุ
อยู่ในช่วง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3 มีวุฒิการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
100 และมีอาชีพกิจการส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 43.3

79
ผลการประเมินเกี่ยวกับผลงานสร้างสรรค์จินตนาการจากความต่างของสภาพแวดล้อม
ณ สวนสับปะรด จังหวัดลาปาง
ข้อที่
รายการเกี่ยวกับ
ผลการประเมิน
ผลงาน
ดีมาก
ดี
น้อย
น้อยที่สุด
จานวน

ร้อยละ

การรับรู้ทางด้านความงาม
1. ท่านคิดว่ารูปทรงของ
16 33.3
ผลงานมีความงาม
ทางการมองเห็น
2. ท่านคิดว่าวัสดุที่ใช้มี
20 66.7
ความงามทางการ
มองเห็น
3. ท่านคิดว่าวัสดุที่ใช้มี
18 60.0
ความเหมาะสมกับ
แนวคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงาน
4. ท่านคิดว่าจุด เส้น
10 33.3
รูปทรงในผลงานมี
ความสาคัญต่อการ
มองเห็น
ค่าเฉลี่ย = 3.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .36
การรับรู้ทางด้านอารมณ์
ความรู้สึก
5. ท่านคิดว่าผลงานทาให้ 17 56.7
เกิดอารมณ์ความรู้สึก
6. ท่านคิดว่าวัสดุที่ใช้ทาให้ 14 46.7
เกิดอารมณ์ความรู้สึก
7. ท่านคิดว่าจุด เส้น
16 53.3
รูปทรงในผลงานมี
ความสาคัญต่ออารมณ์
ความรู้สึก
8. ท่านคิดว่าผลงานทาให้ 12 40.0
อารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อ
สภาพแวดล้อม
เปลี่ยนไป
ค่าเฉลี่ย = 3.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .51

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

14

46.7

-

-

-

-

10

33.3

-

-

-

-

11

36.7

1

3.3

-

-

19

63.3

1

3.3

-

-

12

40.0

1

3.3

-

-

14

46.7

2

6.7

-

-

12

40.0

2

6.7

-

-

16

53.3

2

6.7

-

-

ข้อที่

รายการเกี่ยวกับ
ผลงาน

ผลการประเมิน
ดี
น้อย

ดีมาก
จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

น้อยที่สุด
จานวน

ร้อยละ
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ข้อ รายการเกี่ยวกับผลงาน
ที่

ผลการประเมิน
ดี
น้อย

ดีมาก
จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

การรับรู้ทางด้านจิตนาการ
9. ท่านคิดว่าผลงานทาให้
16 53.3 13 43.3
เกิดจินตนาการ
10. ท่านคิดว่าภาพแวดล้อม 17 56.7 12 40.0
มีผลต่อจินตนาการ
11. ท่านคิดว่าเมือ่ ชมผลงาน 16 53.3 13 43.3
แล้วทาให้เห็นตระหนัก
ถึงคุณค่าและ
ความสาคัญของสรรพ
สิ่งในธรรมชาติ ซึ่งล้วนมี
ความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
กันอย่างมีดุลภาพ
ค่าเฉลี่ย = 3.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .46
โดยรวม ค่าเฉลี่ย = 3.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .38

น้อยที่สุด

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

1

3.3

-

-

1

3.3

-

-

1

3.3

-

-

ผลจากการประเมินที่เกี่ยวกับผลงานสร้างสรรค์จินตนาการจากความต่างของสภาพแวดล้อม
ณ สวนสับปะรด จังหวัดลาปาง พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลงานในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.46 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .38 เมื่อ
พิจารณารายประเด็นของความคิดเห็น พบว่า
1. ในด้านการรับรู้ทางด้านความงาม ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.50 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .36 โดยที่
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า รูปทรงของผลงานมีความงามทางการมองเห็นอยู่ในระดับดี
คิดเป็นร้อยละ 46.7 วัสดุที่ใช้มีความงามทางการมองเห็นอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ
66.7 วัสดุที่ใช้มีความเหมาะสมกับแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 60.0 และ จุด เส้น รูปทรงในผลงานมีความสาคัญต่อการมองเห็นอยู่ในระดับดี คิด
เป็นร้อยละ 63.3
2. ในด้านการรับรู้ทางอารมณ์ความรู้สึก ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน
ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.40 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .51 โดย

ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ผลงานทาให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในระดับดีมาก คิด
เป็น ร้อยละ 56.7 วัสดุที่ใช้ทาให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ
46.7 จุด เส้น รูปทรงในผลงานมีความสาคัญต่ออารมณ์ความรู้สึกอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น
81
ร้อยละ 53.3 และผลงานทาให้อารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปอยู่ในระดั บดี
คิดเป็นร้อยละ 53.3
3. ในด้านการรับรู้ทางด้านจินตนาการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน
ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.51 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .46 โดยที่
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ผลงานทาให้เกิดจินตนาการอยู่ในระดับดีมาก คิ ดเป็นร้อย
ละ 53.3 สภาพแวดล้อมมีผลต่อจินตนาการอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 56.7 และเมื่อ
ชมผลงานแล้ว ทาให้เห็นตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของสรรพสิ่งในธรรมชาติ ซึ่งล้วน
มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างมีดุลยภาพอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 53.3
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีต่อผลงานสร้างสรรค์ “จินตนาการจากความต่างของ
สภาพแวดล้อม” ณ สวนสับปะรด จังหวัดลาปาง
1. การรับรู้ทางด้านความงาม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าผลงานมีความสวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติ เมื่อมอง
ผ่านทะลุแล้วเห็นถึงความซับซ้อนของความสวยงาม เมื่อมองถึงตัวชิ้นงานแล้วเห็นถึงความสบายตา
ความเคลื่อนไหว ไม่เครียด คล้ายๆ กับกลุ่มลม อุ่นดูแล้วสบายตา และมีรูปทรงเป็นธรรมชาติ มีความ
สวยงามเหมือนกับสายหมอก มีการวางผ้าได้ลงตัว พอดี มีความแปลกหูแปลกตา มีความพลิ้วไหว
โดยเฉพาะสีขาวมองแล้วเกิดความรู้สึกสบาย สะอาดตา ได้เห็นถึงความสวยงามของการถักผ้า มีความ
ละเอียดในการประดิษฐ์ผลงาน เป็นความงามที่บริสุทธิ์ ดูแล้วทาให้เกิดอารมณ์ดี เป็นความงามที่ไม่เคย
รู้สึกมาก่อนและเป็นความงามที่ ออกมาจากจิตสานึก มองแล้วพลิ้วไหวเหมือนการได้เล่นว่าว ให้
ความรู้สึกด้านความงามมีเส้นสายที่ดี แต่บางครั้งอาจรับรู้ได้น้อยเพราะวัสดุที่ใช้เป็นสีเดียวกัน ต้องใช้
สมาธิในการดูพอสมควร
2. การรับรู้ทางด้านอารมณ์ความรู้สึก
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าผลงานทาให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหวลู่ลม รู้สึกสบายใจ
ผ่อนคลาย รู้สึกเย็นตา สดชื่น เพลิดเพลิน จิตใจแจ่มใส ปลอดโปร่งเหมือนใบไม้ รู้สึกถึงป่าเขา รู้สึกถึง
สายลม รู้สึกถึงชายทะเล คล้ายชนบททุ่งนา คล้ายใบไม้ไหว รู้สึกสัมผัสได้ถึงธรรมชาติ นึกถึงต้นไม้
ใบไม้ รู้สึกผ่อนคลายจากการทางาน รู้สึกมีผลต่ออารมณ์ในทางบวก รู้สึกถึงงานศิลป์ทางภาคเหนือที่มี
ตุงเป็นหลัก และรู้สึกว่างานศิลป์กับธรรมชาติสามารถเข้ากันได้ มีความรู้สึกต่องานที่แปลกและไม่เคย
เห็นมาก่อน รู้สึกถึงความอ่อนไหวและคลาสสิค มีความรู้สึกเหมือนการจัดงานแต่งงาน รู้สึกมีอารมณ์

อ่อนไหวไปตามสายลมที่พัดผ่าน รู้สึกโรแมนติก ทาให้อารมณ์เปลี่ยนไปในทางที่ดี และยังทาให้เกิด
ความรู้สึกอ่อนไหวและยุ่งยากในเวลาเดียวกัน
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3. การรับรู้ทางด้านจินตนาการ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าผลงานทาให้เกิดจินตนาการคิดถึงธรรมชาติ ชนบท ป่า มี
ความรู้สึกที่คล้ายๆ ต้นไม้ลู่ลม มองแล้วสบายตา ทาให้จินตนาการถึงป่า ถึงลม คล้ายๆ สายลมที่สัมผัส
ได้ เหมือนอยู่ในห้วงฝัน ที่สวยงาม สามารถจินตนาการได้ถึงใบไม้ร่วง นึกถึงความเคลื่อนไหวของลมที่
พัดใบไม้ หากอยู่ในป่าดงดิบที่มีแสงผ่านน้อยๆ จะทาให้เกิดความรู้สึกดีมากๆ มีความรู้สึกดูคล้ายๆ
งานแต่งงาน คล้ายๆ งานขึ้นปีใหม่ รู้สึกเหมือนอยู่กลางกลุ่มเมฆสีขาว และการถักโครเชทาให้นึกถึงตุง
ทางภาคเหนือ รู้สึกแปลกตา และดูเป็นรูปร่างต่างๆ ทาให้คิดถึงกระโจมทางตะวันออกกลาง ทาให้นึก
ถึงผ้าพลิ้วไหว เหมือนสถานที่ที่จัดงานกันในทะเล ทาให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ สามารถรับรู้ถึง
ความอ่อนไหว ทาให้เกิดจินตนาการใหม่ๆ สามารถจินตนาการเข้าไปในจิตสานึก
4. ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานกับสภาพแวดล้อม
ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามเห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผลงานกั บ สภาพแวดล้ อ มว่ า มี
ความสัมพันธ์ดีระหว่างสัตว์ในพงหญ้า และต้นไม้รอบๆ ที่ปกคลุม ไม่มีความขัดแย้งกับธรรมชาติ และ
วัสดุ มีความกลมกลืน มีความสัมพันธ์กันดีระหว่างหญ้าและผ้า สามารถอยู่กับลมและต้นไม้สีเขียวได้ดี
มาก ดูแล้วเป็นธรรมชาติ ทาให้เห็นถึงความกลมกลืนของสีเขียวของต้นไม้และสีขาวของผ้า อุปกรณ์
ของงานสามารถใช้งานได้จริง เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ เป็นงานฝีมือที่ละเอียดมาก รับรู้ถึงอารมณ์กับ
สิ่งแวดล้อมที่ดี ทาให้สภาพแวดล้อ มดูเปลี่ยนไปแต่คงความสดใส ทาให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของ
ธรรมชาติกับผู้ที่ทาผลงาน ทั้งยังก่อให้เกิดความแปลกใหม่ให้กับสิ่งแวดล้อมและความแปลกตา แต่ถ้า
หากไปจัดที่ชายหาด ท่ามกลางลมทะเลที่เย็น ก็จะดูสบายตาขึ้น
การบรรยายถึงจินตนาการเมื่อได้ชมผลงาน ณ สภาพแวดล้อม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีจินตนาการว่าเห็นผลงานแล้วรู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันที่เพลิดเพลิน
เหมือนอยู่ในบรรยากาศงานแต่งงาน อยู่ที่ชายหาดที่มีลมพัด และมีความรู้สึกดีมากต่อชิ้นงาน แต่
บางครั้งรู้สึกผิดหวังกับสิ่งแวดล้อม ที่น่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ รู้สึ กถึงความพลิ้วไหวต่อ
อารมณ์ในขณะที่อยู่คนเดียว แต่มีความรู้สึกสบาย รู้สึกดี ที่ได้มองดูชิ้นงาน นอกจากนั้นการแสดง
ชิ้นงาน ณ สวนสับปะรด จังหวัดลาปาง ยังทาให้ผู้ชมผลงานรู้สึกว่า สีเขียวของสับปะรดบ่งบอกถึง
ความชุ่มชื้นของธรรมชาติ และสีขาวของชิ้นงานบ่งบอกถึงความใสสะอาด บริสุทธิ์ แต่ก็แฝงไว้ด้วย
ความโลดโผนของการเล่นมุม ทั้งยังจินตนาการถึงการดารงชีวิตที่บางครั้งพบแต่สิ่งเดิมๆ บางครั้งพบสิ่ง
แปลกใหม่อยู่ตลอด

ข้อมูลส่วนบุคคล
1.
2.
3.
-

เพศ
เพศชาย
เพศหญิง
อายุ
10 – 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
50 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

ร้อยละ

จานวน

18
12

60.0
40.0

29
1
-

96.7
3.3
-

30
-

100.0
-
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หอศิลป์มาลัยแมน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

4. อาชีพ
- นักเรียน / นักศึกษา

30

100.0

จากการแสดงผลงานสร้างสรรค์เรื่อง “จินตนาการจากความต่างของสภาพแวดล้อม” ณ หอ
ศิลป์มาลัยแมน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 60 มีอายุอยู่ในช่วง 10 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 96.7 มีวุฒิการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 100 และมีอาชีพเป็นนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
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ผลการประเมินเกี่ยวกับผลงานสร้างสรรค์จินตนาการจากความต่างของสภาพแวดล้อม
ณ หอศิลป์มาลัยแมน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
ข้อที่
รายการเกี่ยวกับ
ผลการประเมิน
ผลงาน
ดีมาก
ดี
น้อย
น้อยที่สุด
การรับรู้ทางด้านความงาม
1. ท่านคิดว่ารูปทรงของ
ผลงานมีความงาม
ทางการมองเห็น
2. ท่านคิดว่าวัสดุที่ใช้มี
ความงามทางการ
มองเห็น
3. ท่านคิดว่าวัสดุที่ใช้มี
ความเหมาะสมกับ
แนวคิดในการ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ จานวน ร้อยละ

20

66.7

9

30.0

1

3.3

-

-

12

40.0

17

56.7

1

3.3

-

-

15

50.0

14

46.7

1

3.3

-

-

สร้างสรรค์ผลงาน
4. ท่านคิดว่าจุด เส้น
15
รูปทรงในผลงานมี
ความสาคัญต่อการ
มองเห็น
ค่าเฉลี่ย = 3.47
การรับรู้ทางด้านอารมณ์
ความรู้สึก
5. ท่านคิดว่าผลงานทาให้ 16
เกิดอารมณ์ความรู้สึก
6. ท่านคิดว่าวัสดุที่ใช้ทา
11
ให้เกิดอารมณ์
ความรู้สึก
7. ท่านคิดว่าจุด เส้น
15
รูปทรงในผลงานมี
ความสาคัญต่ออารมณ์
ความรู้สึก
8. ท่านคิดว่าผลงานทาให้ 16
อารมณ์ความรู้สึกที่มี
ต่อสภาพแวดล้อม
เปลี่ยนไป
ค่าเฉลี่ย = 3.43

50.0

13

43.3

2

6.7

-

-

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .40
53.3

13

43.3

1

3.3

-

-

36.7

17

56.7

2

6.7

-

-

50.0

13

43.3

2

6.7

-

-

53.3

13

43.3

1

3.3

-

-

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .36
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ข้อที่

รายการเกี่ยวกับ
ผลงาน

การรับรู้ทางด้านจิตนาการ
9. ท่านคิดว่าผลงานทาให้
เกิดจินตนาการ
10. ท่านคิดว่าภาพ
แวดล้อมมีผลต่อ
จินตนาการ
11. ท่านคิดว่าเมื่อชม
ผลงานแล้วทาให้เห็น
ตระหนักถึงคุณค่าและ
ความสาคัญของสรรพ
สิ่งในธรรมชาติ ซึ่งล้วน

ผลการประเมิน
ดี
น้อย

ดีมาก

น้อยที่สุด

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ จานวน

ร้อย
ละ

21

70.0

9

30.0

-

-

-

-

16

53.3

12

40.0

2

6.7

-

-

19

63.3

10

33.3

1

3.3

-

-

มีความเกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงกันอย่างมีดุล
ภาพ
ค่าเฉลี่ย = 3.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .40
โดยรวม ค่าเฉลี่ย = 3.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .32
ผลจากการประเมินที่เกี่ยวกับผลงานสร้างสรรค์จินตนาการจากความต่างของสภาพแวดล้อม
ณ หอศิลป์มาลัยแมน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ผลงานในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก คิ ด เป็ น ค่ า เฉลี่ ย 3.49 และมี ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน .32 เมื่อพิจารณารายประเด็นของความคิดเห็น พบว่า
1. ในด้านการรับรู้ทางด้านความงาม ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.47 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .40 โดยที่
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า รูปทรงของผลงานมีความงามทางการมองเห็นอยู่ในระดับดี
มาก คิดเป็นร้อยละ 66.7 วัสดุที่ใช้มีความงามทางการมองเห็นอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ
56.7 วัสดุที่ใช้มีความเหมาะสมกับแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 50.0 และ จุด เส้น รูปทรงในผลงานมีความสาคัญต่อการมองเห็นอยู่ในระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ 50.0
2. ในด้านการรับรู้ทางอารมณ์ความรู้สึก ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน
ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.43 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .36 โดยที่
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ผลงานทาให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในระดับดีมาก คิด
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เป็นร้อยละ 53.3 วัสดุที่ใช้ทาให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 56.7 จุด
เส้น รูปทรงในผลงานมีความสาคัญต่ออารมณ์ความรู้สึกอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ
50.0 และผลงานทาให้อารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปอยู่ในระดับดีมาก คิด
เป็นร้อยละ 53.3
3. ในด้านการรับรู้ทางด้านจินตนาการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน
ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.58 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .40 โดยที่
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ผลงานทาให้เกิดจินตนาการอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อย
ละ 70.0 สภาพแวดล้อมมีผลต่อจินตนาการอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 53.3 และเมื่อ
ชมผลงานแล้ว ทาให้เห็นตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของสรรพสิ่งในธรรมชาติ ซึ่งล้วน
มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างมีดุลยภาพอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 63.3

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีต่อผลงานสร้างสรรค์ “จินตนาการจากความต่างของ
สภาพแวดล้อม” ณ หอศิลป์มาลัยแมน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
1. การรับรู้ทางด้านความงาม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าผลงานมีความงามมาก ทั้งยังมีความน่าสนใจ ดูสวยงามเข้า
กับธรรมชาติ มีความสมดุล และมีความพลิ้วไหว ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน ผู้สร้าง
ผลงานมีความมานะในการผลิตผลงาน โดยเฉพาะการนาสีขาวมาผลิตชิ้นงานนั้นทาให้เข้ากับธรรมชาติ
ต้นไม้ เมื่อมองไปแล้วทาให้นึกถึงหยดน้าค้างในยามเช้าและก้อนเมฆ และยังมีความเห็นว่าหากมี
สภาพแวดล้อมที่ดีก็น่าที่จะทาให้ผลงานดีกว่านี้ขึ้นไป
2. การรับรู้ทางด้านอารมณ์ความรู้สึก
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าผลงานทาให้เกิดความรู้สึกสนุก เบาสบาย ดูง่าย รู้สึกถึง
ความอ่อนไหว พลิ้วไหว รู้สึกเหมือนเป็นแมลงที่สามารถบินเข้ามาติดกับได้ และรู้สึกเหมือนมีหยากไย่
ที่พันอยู่ ทั้งยังรู้สึกนึกถึงบรรยากาศยามเช้า อากาศหนาว นึกถึงเตียงนอนที่อบอุ่นภายในบ้าน มี
บรรยากาศของการพักผ่อน มีความรู้สึกสบายใจ รู้สึกเหมือนล่องลอยอยู่ในอากาศ
3. การรับรู้ทางด้านจินตนาการ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าผลงานทาให้เกิดจินตนาการที่สนุกสนาน เป็นความล้าเลิศ
สามารถจินตนาการได้หลากหลาย เช่น เหมือนอยู่ในธรรมชาติที่สวยงาม เหมือนเดินอยู่ในทุ่งหญ้าที่มี
หยดน้ าค้ า งมากมาย รู้ สึ ก ได้ ถึ ง ความหนาว รู้ สึ ก ว่ า ผลงานเหมื อ นกั บ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของสิ่ ง มี ชี วิ ต
จินตนาการได้ถึงดินแดนที่มีความสงบสุข รู้สึกว่าผลงานเหมือนบ้านที่อบอุ่น รู้สึกถึงความเลื่อนลอย
ของบรรยากาศ ทั้งยังมีความรู้สึกว่าผลงานสามารถนาไปต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆ ต่อไปได้ดี
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4. ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานกับสภาพแวดล้อม
ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามเห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผลงานกั บ สภาพแวดล้ อ มว่ า
ก่อให้เกิดความสวยงาม สามารถเข้ากันได้ดีกับสภาพแวดล้ อม เกิดเป็นธรรมชาติที่สวยงามได้อีกแบบ
หนึ่ง รู้สึกได้ถึงหยดน้าค้างในตอนเช้า ทั้งยัง ดูเหมือนว่าผลงานนั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ผลงานมี
ความสัมพันธ์กันเปรียบได้กับใยแมงมุมในธรรมชาติ
การบรรยายถึงจินตนาการเมื่อได้ชมผลงาน ณ สภาพแวดล้อม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีจินตนาการว่าเห็นผลงานแล้วรู้สึกสบาย เหมือนอยู่กับความงามใน
ธรรมชาติใ นหน้าหนาว เหมือนกับสายลมที่เย็นสบาย เหมือนกับน้าค้างในยามเช้า ทั้งยังมีความ
สวยงาม ผู้สร้างผลงานเลือกใช้วัสดุได้เหมาะสม กลมกลืนไปกับธรรมชาติ ดูแล้วก่อให้เกิดจินตนาการที่

มากมายในสภาพแวดล้อมต่างๆ รู้สึกประดุจใยแมงมุม หรือมุ้งที่ใช้โอบอุ้มร่างกายเวลานอน ทาให้รู้สึก
ปลอดภัย แต่ถ้าเป็นไปได้น่าจะลองนาไปจัดไว้ในป่า หรือชายทะเล
เมื่อนาผลการประเมินทั้ง ๔ แห่งมาสรุปภาพรวม สามารถตรวจสอบคุณภาพของผลงานจาก
การสัมผัสรับรูใ้ นด้านต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และการบรรยายถึงจินตนาการเมื่อได้ชม
ผลงาน ณ สภาพแวดล้อมนั้นๆ ของผู้ชมผลงานได้ดังนี้
ผลการประเมินเกี่ยวกับผลงานสร้างสรรค์จินตนาการจากความต่างของสภาพแวดล้อม
สถานที่ (ค่าเฉลี่ย)
ระดับ
ค่
า
เฉลี
ย
่
สวน
หอศิลป์
ที่
การรับรู้
ความ
ลานสัก
ลานปีบ สับปะรด มาลัยแมน
รวม
คิดเห็น
1. ทางด้านความงาม
3.55
2.75
3.50
3.47
3.31
ดีมาก
2. ทางด้านอารมณ์
3.53
2.50
3.40
3.43
3.21
ดีมาก
ความรู้สึก
3. ทางด้านจินตนาการ
3.47
3.00
3.51
3.58
3.39
ดีมาก
1. การรับรู้ทางด้านความงามของผลงานกับสภาพแวดล้อมทั้ง 4 แห่ง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.31
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีมาก
2. การรับรู้ทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกของผลงานกับสภาพแวดล้ อมทั้ง 4 แห่ง ค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.21 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีมาก
3. การรับรู้ทางด้านจินตนาการของผลงานกับสภาพแวดล้อมทั้ง 4 แห่ง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.39
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีมาก
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จากค่าเฉลี่ยรวมในการแสดงผลงานทั้ง 4 แห่ง ผู้ชมผลงานให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก
ซึ่งสามารถประเมินได้ว่าคุณภาพของผลงานเป็นที่น่าพอใจ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีต่อผลงานสร้างสรรค์ “จินตนาการจากความต่างของ
สภาพแวดล้อม” ทั้ง 4 แห่ง
ผู้ชมผลงานแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกับการรับรู้ในด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้
1. การรับรู้ทางด้านความงาม
- สีขาวนวล ทาให้ผู้ชมผลงานให้ความรู้สึกถึงความนุ่มนวล สะอาดตา รู้สึกสบาย เป็นความงาม
ที่บริสุทธิ์
- น้าหนักที่เบานุ่มตัดกับธรรมชาติ เกิดความโดดเด่น

- รูปทรงมีความงามดูแปลกตา องค์ประกอบสวยงาม อิสระ เป็นความงามที่มีมิติโปร่งบาง มี
ความสมดุลกลมกลืนเคลื่อนไหวอ่อนช้อย เห็นถึงความซับซ้อนของความสวยงาม มีความเป็น
ธรรมชาติ เหมือนภาพขยายของใยแมงมุม มีความสวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติ นึกถึงหยด
น้าค้างยามเช้า ก้อนเมฆ กลุ่มลม
- จุด เส้น ทาให้เกิดมิติน่าสนใจ มีความลงตัวกันอย่างมาก จังหวะของเส้นที่เรียงร้อยดู เป็น
ธรรมชาติที่สวยงาม พลิ้ว ลู่ลม สวยงามอ่อนหวานเมื่อลมพัดและกระทบแสงแดด
- ในส่วนของวัสดุ ผู้ชมผลงานแสดงความคิดเห็นว่าลูกไม้ถักสามารถสร้างการรับรู้ทางด้านความ
งาม มีความประณีตผสมผสานเข้ากับธรรมชาติได้ดี หลังคาตาข่ายดูคล้ายมุ้งน่าเข้าไปอยู่
ภายใน
สรุปการรับรูท้ างด้านความงามของผลงานที่นาไปติดตั้งเผยแพร่ในพื้นที่ทั้ง 4 แห่ง สามารถ
บอกถึงการรับรู้ของผู้ชมได้ โดยวิเคราะห์จากการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนธาตุ คือ สี น้าหนัก
รูปทรง จุด เส้น ซึ่งผู้ชมส่วนใหญ่ให้ความหมายเชิงบวกที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความงามของ ผลงาน
ที่อยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ ได้อย่างดี และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวการนาวัสดุที่มีความประณีต
ของการถักทอ รวมทั้งความเป็นเส้นใยที่โปร่งบางทาให้เห็นถึงความงามได้มากยิ่งขึ้น
2. การรับรู้ทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก
- โทนสีอ่อนนุ่มก่อให้เกิดความอบอุ่น สงบ นิ่ง เคลื่อนไหว เกิดมิติน่าสนใจ
- จุด เส้นจากวัสดุ ทาให้รับรู้อารมณ์ที่ตื่นเต้น อ่อนโยน มีความเลื่อนไหลไม่หยุดนิ่ง ลู่ลม อ่อน
ช้อย พลิ้วไหว เย็น นุ่มนวล ผ่อนคลาย สะอาด บอบบาง สวยงามน่าถนอม โรแมนติก
- รู้สึกถึงชายทะเล เย็นตา สดชื่น เพลิดเพลิน จิตใจแจ่มใส คล้ายชนบท ทุ่งนา ปลอดโปร่ง
เหมือนใบไม้ รู้สึกถึงป่าเขา คล้ายใบไม้ไหว มีผลต่ออารมณ์ในทางบวก รู้สึกถึงความสงบของ
สายลม แสงแดด ต้นไม้ เหมือนความฝัน เกิดความรู้สึกแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา เหมือนตุง
ทางภาคเหนือ เหมือนการจัดงานแต่งงาน เกิดความรู้สึกอ่อนไหวและยุ่งยากในเวลาเดียวกัน
นึกถึงบรรยากาศยามเช้า อากาศหนาว นึกถึงเตียงนอนที่อบอุ่นภายในบ้าน มีบรรยากาศของ
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การพักผ่อน เหมือนล่องลอยอยู่ในอากาศ รู้สึกถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสามารถอยู่กับธรรมชาติ
โดยส่ ง เสริ ม ความงาม ความบริ สุ ท ธิ์ ใ นธรรมชาติ ไ ด้ รู้ สึ ก ถึ ง ความเป็ น ผู้ ห ญิ ง อ่ อ นหวาน
นุ่มนวล อบอุน่
- อีกมุมมองหนึ่ง ผู้ชมผลงานยังแสดงการรับรู้ทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกถึงธรรมชาติที่ถูก
มนุษย์ทาลาย รู้สึกถึงกับดักธรรมชาติซึ่งเหมือนวงจรชีวิต เหมือนตนเองเป็นแมลงที่สามารถ
บินเข้ามาติดกับได้
สรุปการรับรู้ทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกของผลงานที่นาไปติดตั้งเผยแพร่ในพื้นที่ทั้ง ๔ แห่ง
สามารถบอกถึงการรับรู้ของผู้ชมได้ โดยวิเคราะห์จากการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนธาตุ คือ สี
น้าหนัก รูปทรง จุด เส้น ซึ่งผู้ชมส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่าผลงานมีผลต่ออารมณ์ในทางบวก ตรง
ตามแนวความคิดของการสร้างสรรค์ผลงาน คือ ความนุ่มนวล อ่อนโยน อ่อนหวาน ความบอบบางที่
ข้าพเจ้าได้รับจากธรรมชาติ แล้วนามาถ่ายทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ชุด “จินตนาการจากความต่าง

ของสภาพแวดล้อม” และผู้ชมบางส่วนแสดงความคิดเห็นถึงการรับรู้อารมณ์ ความรู้สึกของความเป็น
ผู้หญิง ซึ่งในความเข้าใจส่วนตัวของข้าพเจ้าวิเคราะห์ถึงเรื่องของการใช้วัสดุที่แสดงความเป็นเส้นใย อีก
ทั้งกระบวนการสร้างสรรค์ยังบ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิงด้วย
3. การรับรู้ทางด้านจินตนาการ
- คิดถึงสายลมกับธรรมชาติ สายหมอก กลุ่มเมฆ ต้นไม้ลู่ลม ใยแมงมุม นึกถึงความเป็นกลุ่ม
ก้อน คล้ายกลุ่มใบไม้ร่วง ชนบท ป่า สายลมที่สัมผัสได้ เหมื อนอยู่ในห้วงฝันที่สวยงาม การ
เคลื่อนไหวของลมที่พัดใบไม้ เหมือนอยู่ในธรรมชาติที่สวยงาม เหมือนเดินอยู่ในทุ่งหญ้าที่มี
หยดน้าค้างมากมาย รูสึกได้ถึงความหนาว การเลื่อนลอยของบรรยากาศ ความเงียบเหงา
ความสอดคล้องของสภาพแวดล้อมในธรรมชาติเป็นโลกแห่งความฝัน การเชื่อมโยงระหว่าง
ผลงาน วัสดุกับธรรมชาติ ความบริสุทธิ์ การประกอบรูปร่างที่เกิดความสมบูรณ์
- การบวชต้นไม้ทางภาคเหนือ พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ตั้งอยู่ในธรรมชาติ เป็นความแตกต่างจาก
ธรรมชาติแต่ไม่ขัดแย้ง การประดับตกแต่งอาณาเขตของมนุษย์ คิดถึงกระโจมทางตะวันออก
กลาง เหมือนกับที่ อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ดินแดนที่สงบสุข เหมือนบ้านที่อบอุ่น คล้ายงาน
แต่งงาน
- จินตนาการว่าตนเองเป็นแมลงที่บินเข้าไปติดกับ กับดัก ภัยธรรมชาติ
- จินตนาการถึงสภาพแวดล้อมที่บอบบางดั่งหญิงสาว บริสุทธิ์ สวยงาม ควรที่จะดูแลรักษา
- รายละเอียดแสดงความน่าสนใจ ทาให้คิดถึงแม่
- มีคาแนะนาเพิ่มเติมจากผู้ชมผลงานว่าหากอยู่ในป่าดงดิบที่มีแสงผ่านน้อยๆ จะทาให้เกิด
ความรู้สึกดีมากๆ ทั้งยังรู้สึกว่าผลงานสามารถนาไปต่อยอดกับการสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆ
ต่อไปได้ดี
สรุปการรับรู้ทางด้านจินตนาการของผลงานที่นาไปติดตั้งเผยแพร่ในพื้นที่ทั้ง 4 แห่ง สามารถ
บอกถึงการรับรู้ของผู้ชมได้ โดยวิเคราะห์จากการแสดงความคิดเห็นของผู้ชมแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม คือ
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1. จินตนาการถึงธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ใบไม้ การเคลื่อนไหวของลม ความสอดคล้องของ
สภาพแวดล้อมในธรรมชาติ
2. จินตนาการถึงกิจกรรมของมนุษย์ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น แสดงให้เกิดความปลอดภัย อบอุ่น
3. จินตนาการถึงกับดัก ภัยธรรมชาติ
4. จินตนาการเปรียบเทียบถึงความบอบบางของธรรมชาติกับหญิงสาว การดูแลรักษา
5. จินตนาการถึงแม่
ในส่วนการการแสดงถึงจินตนาการ ทาให้เข้าใจถึงความคิดของผู้ชมถึงความเข้าใจถึง
ความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงของสรรพสิ่งในธรรมชาติ ซึ่งผสมผสานกันอย่างมีสมดุล อีกทั้งยังแสดงให้เห็น
ถึงความตระหนักที่ต้องช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติซึ่งมีความบอบบางให้คงอยู่
4. ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานกับสภาพแวดล้อม

- มีความกลมกลืน สัมพันธ์กันอย่างลงตัวไม่ขัดแย้ง เกิดความแตกต่าง สภาพแวดล้อมส่งผลให้
งานเด่นชั ด เกิดความสัม พันธ์กันแบบพลิ้วไหว สัมพันธ์กับธรรมชาติยามลมโชย กระทบ
แสงแดด มีเสียงร้องของแมลงไปร่วมกัน ล้อเลียนกับธรรมชาติได้ดี ผลงานทาให้ต้นไม้แต่ละ
ต้นมีความเชื่อมโยงกัน ใช้พื้นที่ได้เหมาะสมกับผลงานในทิศทางของปัจจุบันโดยไม่ทาลาย
สิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ ทาให้เกิดจินตนาการเมื่อเดินเข้าไปในผลงาน
- สี เส้น น้าหนัก รูปทรง ก่อให้เกิดความแตกต่างแต่นุ่มนวล กลมกลืนกับธรรมชาติแต่สามารถ
ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม
- ทาให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปแต่คงความสดใส ทาให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของธรรมชาติกับ
ผู้ที่ทาผลงาน เกิดความแปลกใหม่ให้กับสิ่งแวดล้อม เหมือนหยดน้าค้างยามเช้า ผลงานมี
ความสัมพันธ์กันเปรียบได้กับใยแมงมุมในธรรมชาติ
- มีคาแนะนาของผู้ชมผลงานว่าหากจัดที่ชายหาด ท่ามกลางลมทะเลที่เย็น จะดูสบายตาขึ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานกับสภาพแวดล้อมของผลงานที่นาไปติดตั้งเผยแพร่ในพื้นที่
ทั้ ง 4 แห่ ง สามารถสรุ ป ความคิ ด เห็ น จากผู้ ช มได้ ว่ า ผลงาน “จิ น ตนาการจากความต่ า งของ
สภาพแวดล้อม” มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นส่วนเชื่อมโยงให้กับ
ต้นไม้ สร้างความแปลกใหม่ให้กับพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ทาลายธรรมชาติ
การบรรยายถึงจินตนาการเมื่อได้ชมผลงาน ณ สภาพแวดล้อมทั้ง 4 แห่ง
ผลงานกับสถานที่เหมาะสมดี แต่พื้นที่ (ลานสัก) อาจจะกว้างมากเกินไปทาให้รู้สึกเหงา มีการ
เชื่อมโยงต้นไม้แต่ละต้นและพื้นหญ้าเข้าด้วยกัน เหมือนอยู่ในความฝันที่เพลิดเพลิน รู้สึกสบายเหมือน
อยู่ กั บ ความงามของธรรมชาติ ใ นฤดู ห นาว สายลมที่ เ ย็ นสบาย เหมื อนน้ าค้ า งยามเช้ า ก่ อ ให้ เ กิ ด
จินตนาการมากมายในสภาพแวดล้อม ถ้าเป็นไปได้น่าจะลองจัดไว้ในป่าหรือชายทะเล
เห็นผลงานครั้งแรกนึกถึงใยแมงมุม มีแมงมุมออกมาจับเหยื่อ
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รู้สึกถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นท่ามกลางธรรมชาติที่มีความงาม อาณาเขตของที่อยู่อาศัย การ
ตกแต่ง จินตนาการถึงงานศิลปะขนาดใหญ่ที่สามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างต้นไม้อย่างกลมกลืน
บรรยากาศการแต่งงานที่ชายหาดมีลมพัด ประดุจใยแมงมุมหรือมุ้งที่โอบอุ้มร่างกายเวลานอน ทาให้
รู้สึกปลอดภัย เหมือนสีน้าที่เขียนลงบนกระดาษที่ไม่มีกรอบ
การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่มีความเบาบาง พลิ้วไหว เพ้อฝัน
ไม่อึดอัด ความสงบ อ่อนโยน สนุกสนาน รู้สึกถึงความพลิ้วไหวของอารมณ์ในขณะที่อยู่คนเดียว แต่มี
ความรู้สึกสบาย ความเขียวของธรรมชาติ (สวนสับปะรด) บ่งบอกถึงความชุ่มชื้นของธรรมชาติ สี ขาว
ของชิ้ น งานบ่ ง บอกถึ ง ความใสสะอาด บริ สุ ท ธิ์ แ ต่ แ ฝงไว้ กั บ การเล่ น มุ ม ทั้ ง ยั ง จิ น ตนาการถึ ง การ
ดารงชีวิตที่บางครั้งพบแต่สิ่งเดิมๆ บางครั้งพบสิ่งแปลกใหม่ตลอด จินตนาการถึงแมลงในเมืองหลวง
เหมือนการดารงชีวิตในด้านต่างๆ ซึ่งทุกอย่างล้วนมีอุปสรรคของตนเอง ห้วงเวลาการเปลี่ ยนแปลงของ
ชีวิต สิ่งแวดล้อมเปลี่ ยน มนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนให้ดารงอยู่ได้ในสภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่ ซึ่ งเป็น
หนทางของความสุข

จินตนาการถึงความอ่อนไหว คิดถึงแม่ คิดถึงบ้านที่อบอุ่น นึกถึงความเป็นผู้หญิง ความนุ่ม
ละมุนละไม สร้างบรรยากาศใหม่ๆ ให้พื้นที่เดิม การคุ้ มครอง ความอบอุ่นของแม่ด้วยลักษณะของ
ดอกไม้ถักและเส้นใย
การบรรยายถึงจินตนาการเมื่อได้ชมผลงาน ณ สภาพแวดล้อมทั้ง 4 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น 5
กลุ่ม คือ
1. จินตนาการถึงความเชื่อมโยงกันและบรรยากาศอันรื่นรมย์ในธรรมชาติที่ได้รับสัมผัส
2. จินตนาการถึงการล่าเหยื่อของแมงมุม
3. จินตนาการถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่มีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติ ให้ความรู้สึกอบอุ่น
ปลอดภัย อีกทั้งเปรียบเทียบถึงผลงานจิตรกรรมสีน้าที่ไม่มีกรอบ
4. จินตนาการถึงการเชื่อความสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และทาให้เกิดแง่คิด
เกี่ยวกับการปรับตัวในการใช้ชีวิตของมนุษย์
5. จินตนาการความอบอุ่นของบ้านและของแม่ ความเป็นผู้หญิง การปกป้องคุ้มครองซึ่ง
แสดงการรับรู้ถึงความปลอดภัย
สรุปภาพรวมได้ว่าผู้ชมเกิดจินตนาการที่หลากหลายในสภาพแวดล้อมนั้นๆ ซึ่งวิเคราะห์ให้
เห็นถึงประสบการณ์ของผู้ชมแต่ละคนมีความคล้ายคลึงและมีความแตกต่างกัน

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การวิจัยและงานสร้างสรรค์ในหัวข้อ “จินตนาการจากความต่างของสภาพแวดล้อม” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานกับสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่าง
กัน ตลอดทั้งความหมายของพื้นที่เดิมที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่ในห้วงเวลาแห่งความรู้สึก มีมิติและเวลาที่ต่าง
ไปจากความเป็นจริงทาการบันทึกภาพ เพื่อ นามาเผยแพร่ในรูปแบบของนิทรรศการพร้อมทั้งผลงาน
จริงให้ผู้ชมเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ภายในตัวงาน เกิดจินตนาการตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ สร้างผลงานกับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจศิลปะ โดยการเผยแพร่
ผลงานสู่สาธารณชนเพื่อการตระหนักรู้ถึงคุณค่าถึงคุณค่า ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของสรรพสิ่งใน
ธรรมชาติ
การวิจัยและงานสร้างสรรค์นี้ ข้าพเจ้าได้จัดการติดตั้งผลงานเพื่อเผยแพร่และสอบถามการ
สัมผัสรับรู้จ ากผู้ชมทางด้านความงาม อารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลงานกับสภาพแวดล้อมในแต่ละสถานที่เป็นจานวน 4 แห่ง ดังนี้
1. ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นพื้นที่กว้างมีสภาพแวดล้อมเป็นต้นไม้ ส่วนใหญ่เป็น
ต้นสักซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ มีพื้นดินปกคลุมไปด้วยต้นหญ้า
2. ลานปีบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พื้นที่เป็นลานโล่งมีโครงสร้างของอาคาร
โอบล้อมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ต้นไม้ (ต้นปีบ) ในลานถูกปูพื้นล้อมรอบโคนด้วยแผ่นปูน
สาเร็จ
3. สวนสับปะรด จังหวัดลาปาง บรรยากาศแวดล้อมด้วยความเป็นชนบท มีวิถีการใช้ชีวิต
ของคนพื้นที่ที่มีอาชีพทางการเกษตร
4. ภายในและภายนอกหอศิลป์มาลัยแมน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี มีพื้นที่ภายในอาคาร
เป็นส่วนของหอศิลป์ เป็นพื้นที่เฉพาะซึ่งวิทยาลัยฯ ใช้สาหรับการจัดนิทรรศการ ภายนอก
หอศิลป์มาลัยแมน พื้นกว้างมีความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่
สรุปผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์
การสรุปผลจากแบบสอบถามที่ผู้ชมผลงานได้แสดงความคิดเห็นจากสถานที่ทั้ง 4
แห่งได้ดังนี้
1. การรับรู้ทางด้านความงาม อยู่ในระดับ ดีมาก
2. การรับรู้ทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก อยู่ในระดับ ดีมาก
3. การรับรู้ทางด้านจินตนาการ อยู่ในระดับ ดีมาก
สามารถสรุปการประเมินได้ว่าคุณภาพของผลงานเป็นที่น่าพอใจ
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ส่วนของการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมทางด้านความงาม อารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานกับสภาพแวดล้อมในแต่ละสถานที่เป็นจานวน 4 แห่ง สรุปได้ดังนี้
1. การรับรู้ทางด้านจินตนาการ ผู้ชมส่วนใหญ่ให้ความหมายเชิงบวกที่สามารถแสดงให้เห็นถึง
ความงามของ ผลงานที่อยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ ได้อย่างดี และแสดงความคิดเห็นเกี่ยว
การนาวัสดุที่มีความประณีตของการถักทอ รวมทั้งความเป็นเส้นใยที่โปร่งบางทาให้เห็นถึง
ความงามได้มากยิ่งขึ้น
2. การรับรู้ทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก ผู้ชมส่วนใหญ่มีคิดเห็นว่าผลงานมีผลต่ออารมณ์ใน
ทางบวก ตรงตามแนวความคิ ด ของการสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน คื อ ความนุ่ ม นวล อ่ อ นโยน
อ่อนหวาน และผู้ชมบางส่วนแสดงความคิดเห็นถึงการรับรู้อารมณ์ ความรู้สึกของความเป็น
ผู้หญิง ซึ่งในความเข้าใจส่วนตัวของข้าพเจ้าวิเคราะห์ถึงเรื่องของการใช้วัสดุที่แสดงความเป็น
เส้นใย อีกทั้งกระบวนการสร้างสรรค์ยังบ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิงด้วย
3. การรับรู้ทางด้านจินตนาการ แสดงให้เห็นว่าผู้ชมถึงความเข้าใจถึงความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
ของสรรพสิ่ ง ในธรรมชาติ ซึ่ ง ผสมผสานกั น อย่ า งมี ส มดุ ล อี ก ทั้ ง ยั ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความ
ตระหนักที่ต้องช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติซึ่งมีความบอบบางให้คงอยู่
4. ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานกับสภาพแวดล้อม ผู้ชมมีความคิดเห็นว่า ผลงาน “จินตนาการ
จากความต่างของสภาพแวดล้อม” มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยัง
เป็นส่วนเชื่อมโยงให้กับต้นไม้ สร้างความแปลกใหม่ให้กับพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ทาลายธรรมชาติ
การบรรยายถึงจินตนาการเมื่อได้ชมผลงาน ณ สภาพแวดล้อม
สรุปได้ว่าผู้ชมเกิดจินตนาการที่หลากหลายในสภาพแวดล้อมนั้นๆ ซึ่งวิเคราะห์ให้เห็นถึง
ประสบการณ์ของผู้ชมแต่ละคน ซึ่งอาจมีความคล้ายคลึงหรือมีความแตกต่างกัน คือ จิ นตนาการถึง
ธรรมชาติ การล่าเหยื่อของสัตว์ผู้ล่า สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างมีการเชื่อมโยงกับธรรมชาติ การให้แง่คิด
กับการใช้ชีวิต และจินตนาการถึงความเป็นผู้หญิง เพศแม่ผู้ให้การปกป้องคุ้มครองภัย
การสัมผัสรับรู้ของผู้ชมในด้านต่างๆ แสดงให้เห็นว่าผู้ชมผลงาน “จินตนาการจากความต่าง
ของสภาพแวดล้อม” ไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใด สภาพแวดล้อมใด จะเป็นผู้ได้รับการศึกษาทางด้าน
ศิลปะหรือไม่ได้รับการศึกษาทางด้านศิลปะต่างมีการรับรู้ทางความงาม อารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการ
แสดงความคิดเห็นออกมาได้โดยไม่มีความแตกต่างกัน แสดงให้เห็นถึงความเสมอภาคกันทางด้าน
ความคิด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับธรรมชาติที่มีคุณค่าและความสาคัญเท่าเทียมกัน มีหน้าที่หรือ
ความหมายต่างกันแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล
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ข้อเสนอแนะ
ผู้ชมผลงานแสดงความคิดเห็นว่า หากนาผลงานไปติดตั้งในพื้นที่ที่เป็นป่าดงดิบมีแสงผ่ าน
เล็กน้อย จะทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีมาก หรือจัดแสดงที่ชายหาด ท่ามกลางลมทะเลที่เย็น จะดูสบายตา
ขึ้น ทั้งยังรู้สึกว่าผลงานสามารถนาไปต่อยอดกับการสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆ ต่อไปได้ดี
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ผลงาน ณ ลานปีบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
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จังหวัดสุพรรณบุรี
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ผลงาน ณ ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
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ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

101

ผลงาน ณ ลานปีบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

102

103

104

ลานปีบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
105

ผลงาน ณ สวนสับปะรด จังหวัดลาปาง

106

107

สวนสับปะรด จังหวัดลาปาง
108

ผลงาน ณ ภายในหอศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

109

ภายในหอศิลป์มาลัยแมน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
110

ผลงาน ณ ภายนอกหอศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

111

112

ภายนอกหอศิลป์มาลัยแมน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคผนวก ข
- พิธีเปิดนิทรรศการและการเสวนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ณ หอประชุม วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
- การเข้าเยี่ยมชมผลงาน “จินตนาการจากความต่างของสภาพแวดล้อม”
ของคณะนายทหารอากาศ

114

พิธีเปิดนิทรรศการและการเสวนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ณ หอประชุม วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

115

116

117

118

การเข้าเยี่ยมชมผลงาน ของคณะนายทหารอากาศ

119

120

ภาคผนวก ค
เอกสารการเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย

ประวัติผู้วิจัยและสร้างสรรค์
ชื่อ
การศึกษา

นางสาวกานต์ชลี สุขสาราญ, 8 ก.ย. 2512 จ.นนทบุรี

ศิลปบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิลปมหาบัณฑิต (ศป.ม.) สาขาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาชีพ
ครูชานาญการ ประจาสาขาวิชาประติมากรรม ภาควิชาศิลปสากล
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ที่อยู่และสถานที่ติดต่อ
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 16 ม. 4 ถนนมาลัยแมน ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 035 – 555370
โทรศัพท์มือถือ 081 – 4213776
ประวัติการแสดงผลงาน
2553 ร่วมแสดงนิทรรศการ “มหกรรมศิลปศึกษา-ช่างศิลป 2553 ณ หอศิลป์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ
- ร่วมแสดงนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ สวัสดิ์ ตันติสุข และ
นิทรรศการศิลปกรรม Art camp ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ
- ร่วมแสดงนิทรรศการสาธิตศิลปกรรมวาดเส้นอุษาคเนย์ ครั้งที่ 3 ณ อาคารศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสนามจันทร์ จ.นครปฐม
- นิทรรศการ “การแสดงประติมากรรมขนาดเล็ก ครั้งที่ 3”
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
2552
- นิทรรศการกลุ่มกาสะลอง “เรื่องราวจากเธอ” ณ ดีโอบีหัวลาโพง แกลเลอรี
กรุงเทพฯ
- นิทรรศการ “มหกรรมสีน้าซีคอนสแควร์” ณ Art Square ชั้น 3 ศูนย์สรรพสินค้า
ซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ
2551
- นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2551 ณ หอศิลป์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ
2549
- ร่วมแสดงนิทรรศการ “ศิริราชร่วมใจศิลปิน ถวายพระพรฉลองสิริราชสมบัติครบ
60 ปี” ณ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2548
- ร่วมแสดงนิทรรศการ “ศิลปะตระการตา” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนารถ กรุงเทพฯ

