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บทคัดย่อ
งานสร้างสรรค์มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา วิเคราะห์ ความหมาย ความรู้สึกของคาที่มีความ
แตกต่างกัน รวมทั้งการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนในรูปแบบ Drawing Installation
ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ผนังและกลางห้องในการติดตั้งผลงาน ให้ผู้ชมได้รับรู้ทางความงามของผลงานที่เป็น
รูปธรรม โดยต้องการให้ผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ได้สร้างสุนทรียภาพ และกระตุ้นผู้ชมให้ตระหนักถึง
อารมณ์ ความรู้สึกที่ได้รับรู้ความหมายของคาที่มีทั้งด้านบวกและลบ
การจั ด ท าเอกสารงานสร้ า งสรรค์ ฉ บั บ นี้ ต้ อ งการให้ ผู้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ได้ เ ข้ า ใจถึ ง
แนวความคิด กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทุกขั้นตอน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

คานา
เอกสารโครงการการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เรื่อง “ขั้วบวก – ขั้วลบแห่งจิตใจ” ฉบับนี้ มี
วัตถุป ระสงค์เพื่อ เสนอรายงานการสร้างสรรค์ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากวิทยาลั ยช่างศิล ป
สุพรรณบุรี ซึ่งจะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้สร้างสรรค์ในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการนาเสนอผลที่เป็น
รูปแบบคล้ายกัน ทั้งจะทาให้ผู้สนใจศึกษารายงานการสร้างสรรค์นี้ได้เข้าใจแนวความคิด กระบวนการ
สร้างสรรค์ และการวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น
ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณนายวิฑูรย์ พูนสวัสดิ์ ผู้อานวยการวิทยาลัย ฯ นางขวัญใจ พิมพิมล
รองผู้อานวยการฯ ฝ่ายวิชาการ และนายถนอม จันทร์ต๊ะเครือ รองผู้อานวยการฯ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ที่ได้ให้คาปรึกษาแนวทางในการจัดทา ขอขอบคุณสถาบันการศึกษาที่
ประสิทธิประสาทวิชา และวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณสาหรับการ
ดาเนินการการวิจัยและงานสร้างสรรค์ครั้งนี้
ข้าพเจ้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการทางานสร้างสรรค์ต่อไป
กานต์ชลี สุขสาราญ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญ และที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย/สร้างสรรค์โดยละเอียด
สืบเนื่องจากการดารงชีวิตในสังคม ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ตรงและจากการได้รับข่าวสาร
การสังเกต สัมผัสรับรู้ว่ามนุษย์ที่เรียกว่าเป็นสัตว์สังคม ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้โดยต้องมีกฎหมายเฉพาะ
กลุ่มเป็นตัวบังคับ จัดระเบียบในสังคมนั้นๆ แต่ความคิด จิตใจของมนุษย์ไม่สามารถบังคับได้ จึงทาให้
บางครั้งมีการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นคาพูดสื่อสารให้ผู้อื่นได้รับรู้ถึงสิ่งที่อยู่เบื้องลึกภายใน
จิตใจ
ดังเช่นคาสอนทางพุทธศาสนากล่าวว่า ผู้ใดคิดดีความผุดผ่องทางกายจะปรากฏให้เห็น ในทาง
กลับกันผู้ใดคิดร้ายความหม่นหมองก็จะปรากฏให้เห็นเช่นกัน
ที่มาข้างต้นจึงเป็นแรงจูงใจให้ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
ธรรมชาติของมนุษย์ที่มีการแสดงออกทางความคิดตามสภาพจิตใจไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบ
ทั้งที่รู้ว่าความงามภายในจิตใจคือสิ่งใด
ขอบเขตในการสร้างสรรค์
ผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ได้กาหนดเรื่องราวของมนุษย์ที่มีความคิดทั้งด้านบวกและลบ อันมี
ที่มาและแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ตรง การได้รับข่าวสารและจากการสังเกตการณ์ดารงชีวิตของ
มนุษย์ในสังคมต่างๆ ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบ Drawing Installation เพื่อศึกษา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานที่แสดงออกด้วยทัศนธาตุกับแนวความคิด และเพื่อตระหนักรู้ถึง
ความคิดที่มีคุณค่าภายในจิ ตใจของแต่ล ะบุคคลนิ ทรรศการ พร้ อมทั้งผลงานจริง ให้ ผู้ ช มเข้าไปมี
ปฏิสัมพันธ์ภายในตัวงาน เกิดจินตนาการตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.2.1 เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยที่มีลักษณะเฉพาะตน
1.2.2 เพื่อ ศึกษาและวิเคราะห์ ความสั มพั นธ์ร ะหว่า งผลงานที่ แสดงออกด้ว ยทัศนธาตุกั บ
แนวความคิด
1.2.3 เพื่อให้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สร้างผลงานกับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ
ศิลปะโดยจัดนิทรรศการเผยแพร่
1.2.4 เพื่อตระหนักรู้ถึงความคิดที่มีคุณค่าภายในจิตใจของแต่ละบุคคล
1.3 เป้าหมายการวิจัย/สร้างสรรค์
1.3.1 เชิงปริมาณ
1) มีผลงานในรูปแบบ Drawing Installation จานวน 1 ชุด
2) จัดนิทรรศการเผยแพร่ จานวน 1 ครั้ง
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1.3.2 เชิงคุณภาพ
1) สาธารณชนได้รู้ เข้าใจ ชื่นชมและเห็นคุณค่าของงานศิลปะร่วมสมัย
2) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะและแนวความคิดระหว่างผู้สร้างผลงานกับนักเรียน
นักศึกษา และผู้สนใจศิลปะ
1.4 วรรณกรรม หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature review)
1.4.1 ข้อมูลเกี่ยวเนื่องกับสังคม
1.4.2 ข้อมูลทฤษฎีทางศิลปะ
1.4.3 ข้อมูลทางแนวงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง
1.5 การดาเนินการวิจัย/สร้างสรรค์
สร้างสรรค์ผลงาน “ขั้วบวก – ขั้วลบแห่งจิตใจ” โดยแบ่งขั้นตอนการสร้างสรรค์ ดังนี้
1.5.1 การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
1.5.2 วัสดุ กระบวนการสร้างสรรค์ และการติดตั้ง
1.5.3 การศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานที่แสดงออกด้วยทัศนธาตุ
กับแนวความคิดจากผู้ชม
1.5.6 สรุปผล
1.6 ระยะเวลาและแผนการดาเนินงานตลอดโครงการ (โดยละเอียด) ต.ค.2554-ก.ย.2555
1.6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.6.2 วางแผนการปฏิบัติงานและจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
1.6.3 ดาเนินการตามโครงการ
1.6.4 จัดนิทรรศการเผยแพร่
1.6.5 จัดทารูปเล่มงานสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์ จานวน 2 เล่ม
1.7 งบประมาณ เบิกจากงบรายจ่ายอื่นๆ ปี 2555 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งบประมาณทั้งหมดที่กาหนดไว้ในโครงการรวมทั้งสิ้น 10,000 บาท ดังนี้
1.7.1 ค่าวัสดุเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน
5,500 บาท
1.7.2 ค่าจัดทารูปเล่ม
1,000 บาท
1.7.3 ค่าจัดนิทรรศการ
3,500 บาท
หมายเหตุ จากข้อ 1.7.1-1.7.3 ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
1.8 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.8.1 มีผลงานศิลปะร่วมสมัยที่มีลักษณะเฉพาะตน
1.8.2 ได้ศึกษา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานที่แสดงออกด้วยทัศนธาตุกับแนวความคิด
1.8.3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สร้างผลงานกับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจศิลปะ
โดยการจัดนิทรรศการเผยแพร่
1.8.4 ผู้ชมตระหนักรู้ถึงความคิดที่มีคุณค่าภายในจิตใจของแต่ละบุคคล

บทที่ 2
เอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การสร้างสรรค์ผลงาน “ขั้วบวก – ขั้วลบแห่งจิตใจ” มีข้อมูลทางเอกสารและตาราที่เกี่ยวข้อง
มีทั้งส่วนที่มาสนับสนุนความคิด การสร้างสรรค์ของข้าพเจ้ามีข้อมูลปรัชญาเกี่ยวเนื่องกับ สังคมที่มีการ
ใช้ภาษาที่แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ตลอดทั้งทฤษฎีทางศิลปะและแนวงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ข้อมูลเกี่ยวเนื่องกับสังคม
จากการรับข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ ข่าวทางโทรทัศน์ หรือข่าวออนไลน์ ฯลฯ
เป็นการรับข้อมูลเบื้องต้นที่ทาให้ฉุกคิดเรื่องราวของความคิดด้านบวก ด้านลบ หรือการเป็นกลางใน
การรับข้อเท็จจริง เช่น ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวชาวบ้าน ข่าวท้องถิ่น ข่าววงการบันเทิง
เป็นต้น ซึ่งการรับข้อมูลข่าวสารต้องพิจารณาไตร่ตรองให้ถ้วนถี่ โดยการนาเหตุและผลเข้ามาประกอบ
ในการตัดสิน ไม่ควรอ่านหรือรับสารแล้วเชื่อไปตามที่สิ่งที่ได้รับมา
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 “เราใช้คาพูดส าหรับสื่ อสารความคิด แต่ใช้ศิล ปะ
สาหรับสื่อสารความรู้สึก”
2. มีพลั งในการดึงดูดความสนใจด้วยความงามทางรูปทรง สี สัน เส้ นสาย ผสมผสานกับ
เรื่องราว ความหมายอย่างสอดคล้อง
ภาษาทัศนศิลป์ได้ถูกเปลี่ยนแปลง พัฒนาไปตามกระแสยุคโลกาภิวัตน์ ศิลปินได้ก้าวข้าม
ข้อจากัดหนีหลุดออกจากกรอบการสร้างสรรค์ตามขนบเดิมๆ ใช้สื่อทุกชนิดผสมผสานเข้ามาเพื่อขยาย
พลังแห่งการแสดงออกของทัศนศิลป์ให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น
ศิลปินสามารถใช้ทัศนธาตุเป็นเช่นภาษาในการแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด
เรื่องราวละความหมาย ทัศนธาตุแต่ละธาตุต่างก็มีศักยภาพในการสื่อถึง “สาร” ที่ศิลปินปรารถนาที่จะ
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ถ่ายทอดออกมาด้วยจุด เส้น สี น้าหนัก และพื้นผิวอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว ศิลปินก็สามารถ
ใช้สื่อถึง “สาร” ภายในจิตใจและสมองออกไปถึงผู้ดูได้ และเมื่อเขาใช้ทัศนธาตุทั้งหมดมาประสานกัน
อย่างประณีตและกลมกลืน พลังแห่งภาษาภาพก็จะมีอานุภาพมหาศาล ซึ่งในที่นี้ ศิลปะนามธรรมคือ
ศิลปะที่อาศัยทัศนธาตุในการสื่อถึงสภาวะจิตใจและอารมณ์ ความรู้สึกโดยตรง
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. เอ็กซ์เพรสสิ วิส ม์ (Expressivism) เป็นกลุ่ มศิล ปินที่นักวิจารณ์เชื่อว่ามีจุดมุ่งหมายในการ
สร้ างสรรค์ศิล ปกรรมให้ สื่ อแสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึ กสะเทือนใจออกมาอย่างบริสุ ทธิ์ใจ
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
ข้าพเจ้ามีความเห็นเช่นเดียวกันว่าผลงานทางทั ศนศิลป์เป็นภาษาภาพแห่งการมองเห็นที่สื่อ
แสดงถึงความงาม อารมณ์ ความรู้สึก และความคิด เป็นสารที่นาส่งถึงผู้ชมได้ อีกทั้งผลงานศิลปะของ
ศิลปิน สามารถแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ได้ สาหรับข้าพเจ้าให้ความหมายในการ
สร้ างสรรค์ผ ลงานที่ต้องการยกระดับจิตใจ รวมถึงการแสดงออกถึงสภาวะจิตใจของมนุษย์ในเชิง
จิตวิทยา ให้ความสนใจต่อจิตใจและความคิดของผู้ชม จึงเกิดความคิดต้องการทาโครงการ “ขั้วบวก –
ขั้วลบ แห่งจิตใจ” ขึ้นมา
2.2.2 จากหนังสือ “แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมขั้นสูง”
โดย รศ.อิทธิพล ตั้งโฉลก (2550 : 36-104) ได้กล่าวถึจุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์ศิลปะ มีเนื้อหา
สาระสาคัญดังนี้
ศิลปะคอนเซ็ปชวล หรือเรียกอย่างกว้างๆ ว่า ศิลปะแห่ง “ความคิดนิยม” เป็นเช่นเดียวกับ
ศิลปะประเภทอื่นๆ ที่ไม่อาจจากัดความหมายหรือขอบเขตให้เด่นชัดและตายตัวได้ 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 และมีค วามเชื่อว่าศิลปะ
สามารถยกระดับจิตใจของผู้ชมและสังคมได้
2.3 ข้อมูลทางแนวงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง
จากผลงาน “Womanly Bodies” โดย พินรี สัณพิทักษ์ (Pinaree Sanpiyak) ศิลปินชาวไทย
เป็นการนาวัสดุธรรมชาติมาสร้างสรรค์ แสดงเนื้อแท้ของเยื่อสาประกอบกับเส้นหวายดัดเป็นโครง
รูปทรงแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปรรูปร่างของผู้หญิงที่เป็นไปตามกาลเวลา อีกทั้งการติดตั้งห้อย
แขวนเป็น กลุ่ มและวัส ดุมีน้าหนั กเบา เมื่อผู้ช มก้าวเดินเข้าไปในผลงานทาให้ มีแรงลมผ่ านเกิดการ
เคลื่อนไหวคล้ายมีการพูดคุยกัน ผลงานมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์กับผลงาน
ดังภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 : Pinaree Sanpiyak.. Womanly Bodies. Saa Fiber, Ratan.
25 Pieces height 180-260 cm. [www.trfineart.com]. (August 2012).

การสร้างสรรค์ผลงานของพินรี สัณพิทักษ์ มีอิทธิพลต่อข้าพเจ้าในเรื่องของการใช้วัสดุ การ
สร้ างความหมายที่แตกต่างไปจากเดิมให้ กับพื้นที่ที่มีอยู่ให้ เปลี่ ยนไปจากเดิม ทั้งการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผลงานกับผู้ชม เมื่อเข้าไปในพื้นที่ของผลงานทาให้เกิดจินตนาการ ความรู้สึกและประสบการณ์
ใหม่ในแต่ละบุคคล
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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)
จากหนังสือ “โลกศิลปะศตวรรษที่ 20” เขียนโดย รองศาสตราจารย์จิระพัฒน์ พิตรปรีชา
กล่าวว่าเป็นการค้นพบการสร้างสรรค์ศิลปะแบบไร้ขอบเขต Eva Hesse นาวัสดุที่หลากหลาย และ
วัสดุที่มีผิวนุ่มมาใช้ ทั้งประสบการณ์ชีวิตในด้านลบทางครอบครัวและความเจ็บป่วยของตน ทาให้
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นเรื่องของความเหลวไหลไร้สาระ ว่างเปล่า ความไม่มั่นคง
ศิลปินกล่าวถึงผลงานของตน ซึ่งนักวิจารณ์มักจะมองว่าเป็น Process Art ว่า กระบวนการเป็นเบ้าที่
จะต้องถูกใส่ลงไป ทุกอย่างเป็นกระบวนการอยู่แล้ว การโยน การขัด การฝน การใส่แผ่นยางลงไป เป็น
สิ่งจาเป็ นเพื่อต้องการทาให้เกิดขึ้นมากกว่ากระบวนการ สีที่เกิดในงานคือสี ที่มากับเนื้อวัสดุ และ
นามาใช้อย่างที่มันเป็นอยู่ ส่วนแสงเป็นสิ่งที่ไม่กังวลนัก ด้วยวัสดุบางชนิดที่นามาใช้มีความบางใสอยู่
แล้ว แสงจะทาให้เกิดความเงางามขึ้นมา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระพัฒน์ พิตรปรีชา, 2545 : 343,
458)

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.].

ข้าพเจ้าได้รับความอิสระในการใช้วัสดุของ Eva Hesse รวมทั้งกระบวนการสร้างสรรค์ ติดตั้ง 8
ห้อยแขวน สามารถปรับเปลี่ยนผลงานได้ตามพื้นที่นั้นๆ ทาให้เกิดความอิสระในการติดตั้งผลงาน

จากหนังสือ “โลกศิลปะศตวรรษที่ 20” เขียนโดย รองศาสตราจารย์จิระพัฒน์ พิตรปรีชา
(2552 : 456-457) ได้กล่าวถึง บาร์บารา ครูเกอร์ (Barbara Kruger) ศิลปินหญิงชาวอเมริกัน ที่ใช้
ภาษาและภาพเป็ น สื่ อในการแสดงออกทางศิล ปะ มีการเสนอประโยคที่มีความหมายแง่มุมต่างๆ
เกี่ยวกับมนุษย์และสังคมในปัจจุบัน (ดังภาพประกอบ 3)

ภาพประกอบ 3 : Brabara Kruger.. A Room With A View : Body Language.
[http :// hypebeast.com]. (May 16, 2011).

บาร์บารา ครูเกอร์ มีทัศนะในการใช้ภาษาและถ้อยคาในงานว่า “เหตุที่งานของฉันใช้ภาษา
ออกมาอย่างที่มัน เป็นก็เพราะว่าฉันเข้าใจเวลาแห่งความสนใจช่ว งสั้นๆ (ของมนุษย์) ฉันเองก็เป็น
ประเภทที่สนใจอะไรในช่วงเวลาสั้นๆ เมื่อฉันดูโทรทัศน์ฉันคิดว่าโฆษณาต่างๆ ควรที่จะใช้เวลาแค่ 10
วินาทีเป็นอย่างมาก ฉันคิดว่ามีหลายวิธีที่จะควบคุม และฉันก็กาลังขอให้ผู้คนรู้จักเคร่งครัดต่อขอบเขต
ความพอใจของเขาเช่นเดียวกับการวิพากษ์วิจารณ์ที่เขาพึงมี”
การใช้ภาษาและถ้อยคาของบาร์บารา ครูเกอร์ ตรงกับความคิดของข้าพเจ้า ณ ปัจจุบันที่
ต้องการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสภาพสังคมแวดล้อมที่ดาเนินชีวิตอยู่
ให้ทันต่อเหตุการณ์ การใช้ถ้อยคาและภาษาที่มีความหมายตรงชัดที่มีอยู่ภายในใจปรากฏในผลงาน จะ
สามารถตอบสิ่งที่ตนเองต้องการแสดงออกได้
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จากข้อมูลทางปรัชญาเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ ทฤษฎีทางศิลปะและแนวงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้ามีความเห็นเช่นเดียวกันว่าผลงานทางทัศนศิลป์เป็นภาษาภาพแห่งการมองเห็นที่สื่อแสดงถึง
ความงาม อารมณ์ ความรู้สึก และความคิด เป็นสารที่นาส่งถึงผู้ชมได้ แสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายใน
การสร้างสรรค์ และข้าพเจ้าให้ความหมายในการสร้างสรรค์ผลงานแบบคอนเซ็ปชวล อาร์ต ซึ่งมีวิธีคิด
เรื่องราวและเนื้อหาเป็นสิ่งสาคัญ มีการปฏิบัติการที่มีเทคนิควิธีการอิสระ ไม่เป็นทฤษฎี ไม่มีมาตรฐาน
ตายตัว ให้ความสนใจต่อจิตใจและความคิดของผู้ชม อีกทั้งยังได้แนวทางการสร้างผลงานจากพินรี
สั ณ พิ ทั ก ษ์ ในการใช้ วั ส ดุ การสร้ า งความหมายให้ กั บ พื้ น ที่ ที่ มี อ ยู่ ใ ห้ เ ปลี่ ย นไปจากเดิ ม ทั้ ง การมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลงานกับผู้ชมเมื่อเข้าไปในพื้นที่ของผลงานได้เกิดจินตนาการ และความอิสระใน
การใช้วัสดุของ Eva Hesse รวมถึงกระบวนการสร้างสรรค์ ติดตั้ง ห้อยแขวน สามารถปรับเปลี่ยน
ผลงานได้ตามพื้นที่ และการใช้ถ้อยคาและภาษาที่แสดงออกอย่างตรงไปตรงมาของบาร์บารา ครูเกอร์
ก็เป็ นส่ วนสาคัญที่ทาให้ ข้าพเจ้ าเกิดประเด็นในการสร้างสรรค์ผลงานเรื่อง “ขั้ว บวก – ขั้ว ลบแห่ ง
จิตใจ” ขึ้นมา

บทที่ 3
กระบวนการสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์ผลงาน เรื่อง “ขั้วบวก – ขั้วลบแห่งจิตใจ” ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจาก
การได้รับข่าวสารและประสบการณ์ตรงที่ตนเองได้รับ จึงต้องการถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะออกมา
โดยมีขั้นตอนในการสร้างสรรค์ดังนี้
3.1 การหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล
จากการได้รับ ข่าวสาร การสั งเกต สั มผั ส รับรู้ว่ามนุษย์ที่เรียกว่าเป็นสัตว์สังคม ใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกันได้โดยต้องมีกฎหมายเฉพาะกลุ่มเป็นตัวบังคับ จัดระเบียบในสังคมนั้นๆ แต่ความคิด จิตใจของ
มนุษย์ไม่สามารถบังคับได้ จึงทาให้บางครั้งมีการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นคาพูดสื่อสารให้
ผู้อื่นได้รับรู้ถึงสิ่งที่อยู่เบื้องลึกภายในจิตใจ และจากประสบการณ์ตรงที่ตนเองได้รับจากการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน ได้รับรู้และเห็นถึงความไม่เข้าใจ การคิดที่มีทั้งความเป็นกลาง ความคิดเป็นมิตรและ
อคติที่มีผสมผสานกันอยู่ ในสังคม ผลกระทบที่ได้รับคือทาให้เกิดการไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน เกิดการ
หวาดระแวง ไม่มั่น ใจในความสั มพันธ์อันดี และอาจรุนแรงไปจนถึงการขัดแย้งกัน ดังนั้น ในการ
สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้จึงมุ่งหวังเพื่อเป็นการให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงการเท่าทันอารมณ์ ความรู้สึก และ
ความคิดของตนเอง ตลอดทั้งคุณค่าความดีงามภายในใจ ตัวอย่างแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
ในแต่ละวัน ดังภาพประกอบ 4 - 5

ภาพประกอบ 4

ภาพประกอบ 5

ภาพประกอบ 4-5 : ตัวอย่างแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับในแต่ละวัน (หนังสือพิมพ์, วารสาร).
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3.2 วัสดุ
3.2.1 กระดาษหนังสือพิมพ์มาใช้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนการสื่อสาร การรับข่าวสาร มีถ้อยคา
เรื่องราวที่มีทั้งด้านบวก ด้านลบ และข้อเท็จจริงให้เห็นเป็นรูปธรรม
3.2.2 สติกเกอร์ถ้อยคาที่มีความหมายทั้งด้านบวก ด้านลบ และเป็นกลาง โดยกาหนดน้าหนัก
ขาวเป็นถ้อยคาด้านบวก ถ้อยคาเป็นกลางใช้น้าหนักเทา และถ้อยคาด้านลบใช้น้าหนักดา เช่น
ประณาม โห่ฮา หยาบคาย หยาบกระด้าง แข็งกระด้าง ก้าวร้าว หักหาญ หักล้าง โกรธ โมโห
เกลียด ประจบ อิจฉา ใฝ่ร้าย คิดร้าย คิดลบ อาฆาต พยาบาท บึ้งตึง ใส่ร้ายป้ายสี ยุแยง กลั่น
แกล้ง เสแสร้ง ล้อเลียน ชิงชัง รังเกลียด เบียดบัง ส่อเสียด ประชดประชัน เหน็บแนม แทงข้าง
หลัง หักหลัง ริษยา แค้น สมน้าหน้า ปั้นปึ่ง สอพลอ ทาร้าย ทาลาย ให้ร้าย สุมไฟ ใส่ไฟ
ต่อต้าน แข็งข้อ ศัตรู เห็นแก่ตัว เอาแต่ได้ หวังผลส่วนตัว ซ้าเติม จับผิด ฉอเลาะ แทะเล็ม ดูถูก
เหยียดหยาม ดูหมิ่น กระด้างกระเดื่อง นินทา ว่าร้าย สาดเสีย เทเสีย ขัดแย้ง แซ่ซ้อง ปรบมือ
สุ ภ าพ อ่ อ นหวาน นุ่ ม นวล อ่ อ นโยน อะลุ่ ม อล่ ว ย ประนี ป ระนอม วางเฉย ให้ อ ภั ย รั ก
ตรงไปตรงมา ชื่นชม ใฝ่ดี คิดดี คิดบวก เมตตา กรุณายิ้มแย้ม ยินดี สรรเสริญ ลอมชอม
ปรารถนาดี จริงใจ ปราณี เกื้อกูล เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ไมตรีจิต เห็นใจ ปลอบโยน
ปล่อยวาง ไม่คิดร้าย เป็นมิตร มิตรแท้ แบ่งปัน ให้ เสียสละ เห็นแก่ส่วนรวม ชอบพอ รักใคร่
ช่วยเหลือ ให้กาลังใจ ส่งเสริม เข้าอกเข้าใจไกล่เกลี่ย บริสุทธิ์ใจ ปล่อยวาง ไกล่เกลี่ย นิ่งเฉย
ประสาน
3.2.3 หมึกพิมพ์เป็นตัวกลางในการตีพิมพ์สื่อสารข่าว การแสดงความคิดเห็นวิพากษ์ วิจารณ์
นามาสร้างน้าหนักให้กับผลงาน
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3.3 การร่างภาพ
ข้าพเจ้าได้ร่างภาพในรูปแบบสองมิติขึ้นมาเพื่อเป็นการนาทางไปสู่ผลงานจริงในรูปแบบของ
Drawing Installation ซึ่งข้าพเจ้าได้วางแผนในการสร้างสรรค์ผลงานในชุดเดียวกันให้มีการไล่น้าหนัก
จากอ่อนอยู่ด้านบน เทาอยู่ส่วนกลางและเข้มอยู่บริเวณด้านล่างจนถึงพื้นห้อง ดังภาพประกอบ 6

ภาพประกอบ 6 : ภาพร่างของผลงาน “ขั้วบวก – ขั้วลบแห่งจิตใจ”.

3.4 กระบวนการสร้างสรรค์
ข้าพเจ้านากระดาษหนังสือมาต่อกันให้เกิดความยาวตามความต้องการ จากนั้นนาหมึกพิมพ์
ระบายลงไปบนกระดาษหนังสือพิมพ์โดยคุมให้เกิดเส้นและไล่น้าหนักเข้มจากด้านหนึ่งไปจนน้าหนัก
อ่อน รอให้หมึกพิมพ์แห้งจึงนาสติกเกอร์ถ้อยคา โดยสติกเกอร์ที่มีความหมายด้านลบเป็นสีดาติดลงบน
พืน้ ที่ที่มีน้าหนักเข้ม ถ้อยคาเป็นกลางที่มีสีเทาติดตามลาดับไปจนถึงน้าหนักอ่อนที่เป็นถ้อยคาด้านบวก
จานวนทั้งสิ้น 8 ผืน ซึ่งเป็นตัวเลขทีช่ อบเป็นการส่วนตัว ติดตั้งด้วยการห้อยแขวน สามารถปรับเปลี่ยน
ได้ตามพื้นที่ ดังภาพประกอบ 7 – 12
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ภาพประกอบ 7

ภาพประกอบ 8

ภาพประกอบ 9

ภาพประกอบ 10

ภาพประกอบ 11
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ภาพประกอบ 12
ภาพประกอบ 7-12 : รายละเอียดผลงาน “ขั้วบวก – ขั้วลบแห่งจิตใจ”, 2555. 8 ชิ้น. ปรับเปลี่ยนตามพื้นที่.
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ผลงาน “ขั้วบวก – ขั้วลบแห่งจิตใจ” (ภาพประกอบ 13 – 14)

ภาพประกอบ 13
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ภาพประกอบ 14

บทที่ 4
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานที่แสดงออกด้วยทัศนธาตุกับแนวความคิด ในงาน
สร้างสรรค์ เรื่อง “ขั้วบวก – ขั้วลบแห่งจิตใจ” ข้าพเจ้าได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
4.1 ถ้อยคาด้านบวกและด้านลบ สามารถทาให้ผู้ชมเกิดความคิดและความรู้สึกร่วมไปกับถ้อยคาที่เห็น
อยู่เบื้องหน้า และทาให้เกิดการเตือนตนเองได้ดังนี้
4.1.1 เกิดการสารวจตนเองในแต่ละเวลากับความคิด การพิจารณาเรื่องราวต่างๆ
ด้วยทัศนคติอย่างไร
4.1.2 เกิดการตระหนักรู้กับการรับข้อมูลข่าวสารและการสารวจตนเองด้านทัศนคติต่อข้อมูล
ข่าวสารนั้นๆ
4.1.3 การวางใจให้เป็นกลางกับการรับข้อมูลข่าวสาร อาจรับรู้เป็นข้อเท็จจริง การวิเคราะห์
ไตร่ตรองด้วยเหตุผล ตั้งสมมติฐานหลายทาง เพื่อลดทอนความอคติ เพิ่มความเห็นอกเห็นใจ พิจารณา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและอบอุ่น
4.2 การนาเสนอ ติดตั้งโดยการห้อยแขวนและการไล่น้าหนักจากดาไปขาว ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้ความหมาย
ในการวิเคราะห์ ดังนี้
4.2.1 การห้อยแขวน การนาเสนอนี้เป็นรสนิยมส่วนตัวของข้าพเจ้า โดยให้ความรู้สึกถึงวัสดุ
ที่มีความเบา การเคลื่ อ นไหวของผลงานที่ เกิดจากลมที่ผ่ านตามธรรมชาติ คนเดินผ่ าน หรือจาก
เครื่องปรับอากาศ เหมือนเป็นการพูดคุยสื่อสารกันในตัวผลงานผืนต่อผืน ถ้อยคาด้านบวก ด้านลบ
และเป็นกลางเคลื่อนไหวไปในเวลาเดียวกัน เหมือนอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดของคนที่มีการขยับ
เคลื่อนไปตามเวลาและสถานการณ์ เป็นการเตือนสติคนให้เท่าทันกับความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของ
ตนเอง
4.2.2 การไล่น้าหนัก
- น้าหนักเข้ม อยู่ด้านล่างแตะกับพื้นห้อง สื่อถึงการดาดิ่งอยู่กับความคิดด้านลบ
เป็นการทาร้ายตนเองให้ตกต่า หม่นหมอง เสียสุขภาพจิต
- น้าหนักเทา อยู่ตรงกลางเชื่อมระหว่างถ้อยคาด้านบวกและด้านลบ สามารถถูกแปรเปลี่ยน
ไปตามสถานการณ์ โดยมี ค วามหนั ก แน่ น หรื อ ความอ่ อ นไหวของจิ ต ใจ หรื อ บุ ค คลแวดล้ อ มเป็ น
ตัวกาหนด
- น้าหนักขาว อยู่ด้านบน แสดงถึงความเบาปล่อยวาง สะอาดหมดจดด้านอารมณ์ ความรู้สึก
มีความเข้าใจบุคคลอื่นด้วยการนาเหตุและผลเข้ามาใช้เป็นส่วนประกอบในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆ

บทที่ 5
บทสรุป
การสร้ างสรรค์ในหัว ข้อ “ขั้ว บวก – ขั้ว ลบแห่ งจิตใจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างสรรค์
ผลงานศิล ปะร่ ว มสมั ย ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะตนในรู ป แบบ Drawing Installation และวิเ คราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานที่แสดงออกด้วยทัศนธาตุกับ แนวความคิด เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้สร้างผลงานกับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจศิลปะ โดยการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน
เพื่อการตระหนักรู้ถึงคุณค่าถึงคุณค่าภายในจิตใจของแต่ละบุคคล
สรุปผลการสร้างสรรค์
จากการนาวัสดุที่เป็นสัญลักษณ์และถ้อยคาในการสื่อความหมายอย่างตรงไปตรงมา พร้อมทั้ง
การนาเสนอในรูปแบบเฉพาะตน ทาให้ผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ถ่ายทอดออกมาตรงกับวัตถุประสงค์และ
แนวความคิด
การสรุปผลจากการสร้างสรรค์ผลงานในชุดนี้ ทาให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงจิตใจของตนเองและ
ผู้อื่น ซึ่งสามารถมีความคิด จิ นตนาการถึงผู้ อื่นหรือสภาพแวดล้อมไปตามทัศนคติห รืออคติที่มีอยู่
ภายในจิตใจ ดังนั้น ความรู้สึกตัวด้วยความรอบคอบ (สติสัมปชัญญะ) และไม่กระทาตนให้เป็นภัยกับ
ผู้อื่นด้วยการตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ จึงเป็นสิ่งสาคัญในการครองตนให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
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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
2554 - นิทรรศการกลุ่ม “Touch Time Truth” ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กรุงเทพฯ
- ร่วมแสดงนิทรรศการกลุ่ม LAFAME “Story of Love” ณ หอศิลป์คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
- แสดงนิทรรศการศิลปกรรม จินตนาการจากความต่างของสภาพแวดล้อม ณ หอศิลป์
มาลัยแมน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ งานมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 2554
ณ หอศิลป์วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
- ร่วมแสดงนิทรรศการมหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา
กรุงเทพฯ
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 กรุงเทพฯ
2552
- นิทรรศการกลุ่มกาสะลอง “เรื่องราวจากเธอ” ณ ดีโอบีหัวลาโพง แกลเลอรี
กรุงเทพฯ
- นิทรรศการ “มหกรรมสีน้าซีคอนสแควร์” ณ Art Square ชั้น 3 ศูนย์สรรพสินค้า

2551
2549
2548

ซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2551 ณ หอศิลป์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ
- ร่วมแสดงนิทรรศการ “ศิริราชร่วมใจศิลปิน ถวายพระพรฉลองสิริราชสมบัติครบ
60 ปี” ณ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- ร่วมแสดงนิทรรศการ “ศิลปะตระการตา” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนารถ กรุงเทพฯ

