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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

58901316 : ทัศนศิลปศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : ขยะรีไซเคิล 

นางสาว ธิติกานต์ ด้วงเกตุ: สีสันขยะรีไซเคิล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ศาสตราจารย์ 
ญาณวิทย์ กุญแจทอง 

  
วิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง “สีสันขยะรีไซเคิล” มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอถึงการน าขยะมา

ใช้งานให้เกิดประโยชน์อีกครั้งผ่านการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ  จากมวลขยะที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
มากมายมหาศาลในแต่ละปี โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่มีการย่อยสลายช้ามาก และยังมีการผลิต
เพ่ิมขึ้นในแต่ละปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนพบเห็นแต่มองข้าม การได้เห็นความส าคัญและ
คุณค่าในตัววัสดุพลาสติกที่เป็นมวลขยะ มีคุณสมบัติของตัววัสดุที่มีความโปร่งใส ความแวววาว และมี
สีสันสดใสชวนดึงดูดสายตาอยู่ภายในตัวเหล่านี้  ท าให้ข้าพเจ้าสนใจขยะพลาสติก เกิดแรงบันดาลใจ
น ามาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยการสร้างสรรค์รูปทรงขึ้นมาใหม่อาศัยรูปทรงจากธรรมชาติ  ไม่ว่า
จะเป็นดอกไม้ ใบไม้ และรูปทรงอิสระผสมผสาน  เป็นรูปแบบผลงานประติมากรรมสื่อผสม  สะท้อน
ความงดงามผ่านขยะรีไซเคิล น าเสนอผลงานในลักษณะนามธรรม 

โดยมีขอบเขตการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ขอบเขตด้านเนื้อหา  ศึกษาเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่มาของขยะทั้งด้านผลกระทบที่ส่งผลด้านสิ่งแวดล้อม  ปัญหาที่เกิดขึ้น การจัดการขยะ  และ
การรีไซเคิลในรูปแบบที่หลากหลายตามความเหมาะสม  และศึกษาแรงบันดาลใจ  รูปแบบ 
กระบวนการท างาน  แนวความคิดของศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงาน   ขอบเขตด้านรูปแบบ
เทคนิค  จากการศึกษาและทดลองการสร้างสรรค์   โดยเลือกใช้รูปทรงธรรมชาติและรูปทรง
อิสระ  ด้วยการดัดแปลงวัสดุพลาสติกให้เกิดความสวยงามขึ้นจากเดิมซึ่งผ่านการใช้งานมาแล้ว  โดย
น าวัสดุมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปทรงสามมิติ 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

58901316 : Major (VISUAL ARTS EDUCATION) 
Keyword : recycled waste 

MISS Thitikarn DUANGKET: colors recycled waste  Thesis advisor : Professor 
Yanawit Kunchaethong 

  
The thesis entitled “Colours of Recyclable Waste” aims to propose the 

introduction of waste used to benefit again through the creative works of art. Due 
to  waste increasing year after year, the focus is especially on plastic waste, which 
does not decay and is being used more and more in the long-term trend out of 
ignorance. I appreciate the value of plastic and its advantages. Plastic can be 
transparent, glossy or have an attractive color. I was inspired by plastic trash to 
create an art gallery featuring shapes from nature. For example, leaf shapes freely 
combined in to an artistic sculpture. The thesis shows the beauty that can be found 
in waste. Presentation of abstract in appearance. 

The scope of this research is divided into 2 areas: Scope of content. 
Study the origin of waste and its environmental impact, the problem of waste 
management and recycling when appropriate. The first area is also used to inspire 
the process of creation. Scope of creation. The creation process began with 
experiments of different techniques. The works were then created combining shapes 
from nature and free shapes. The material used is recycled plastics, which was 
modelled into four artistic works of art. Each piece shows that plastic that has 
already been used still can be beautiful. 
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บทที่ 1 

 บทน า 

 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  ในปัจจุบันการจัดการปัญหาขยะยังคงเป็นปัญหาของเมืองใหญ่  ถึงแม้จะมีการหาทาง

จัดการหลากหลายวิธี  แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้มีปริมาณลดลง  ในทางตรงกันข้ามกลับมีปริมาณเพ่ิมขึ้น  ซึ่ง

หนึ่งในนั้นมีขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติกอยู่ด้วย  เนื่องจากเป็นขยะที่ย่อยสลายยากอยู่แล้ว  ถึงแม้จะ

มีการจัดการขยะเหล่านี้บางส่วนก็ถูกน าไปรีไซเคิล บางส่วนก็ถูกน าไปท าลาย  ซึ่งการท าลายบางวิธีก็

ไม่ได้ส่งผลดีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมด้วย  ขยะที่ผลิตจากพลาสติกนั้นใช้งานได้ง่ายและสะดวกสบาย  

ท าให้ถูกผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก  เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์เองจนเป็นเรื่องปกติใน

ชีวิตประจ าวัน   และจากการใช้งานจ านวนมากเมื่อหมดประโยชน์แล้วจนกลายเป็นขยะปริมาณ

มากมายมหาศาลและหมดคุณค่าลงไปทันที   ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกว่าขยะเหล่านี้สามารถน ามา

สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้จากการเห็นคุณค่าในตัววัสดุชนิดนี้  ท าให้ได้แรงบันดาลใจในการน า

วัสดุที่เป็นพลาสติกมาใช้สร้างสรรค์ผลงาน    

 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
การสร้างสรรค์ผลงานชุด  สีสันขยะรีไซเคิล  เพ่ือต้องการน าเสนอถึงการน าขยะประเภท

พลาสติกเป็นผลงาน  นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้เห็นความส าคัญในตัววัสดุที่เป็นพลาสติกจากคุณสมบัติ
ของตัววัสดุนี้มีความใส ความวาว อยู่ภายในตัว  รวมไปถึงสีสันที่ชวนดึงดูดสายตา  จากคุณสมบัติ
ทั้งหมดนี้ช่วยเพ่ิมความสวยงามขึ้นควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์รูปทรงขึ้นมาใหม่โดยใช้รูปทรงจาก
ธรรมชาติ  ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ ใบไม้ และมีรูปทรงอิสระผสมผสานเข้าไป ด้วย  เป็นรูปแบบ
ประติมากรรมสื่อผสม  สะท้อนความงามผ่านขยะรีไซเคิลโดยน าเสนอผลงานในลักษณะนามธรรม  
เพ่ือให้ผู้คนได้เกิดความตระหนักในสิ่งแวดล้อม   

สมมติฐานของการศึกษา 

 การสร้างสรรค์ผลงานจากขยะประเภทรีไซเคิล  รูปแบบสามมิติ  ท าให้เกิดรูปทรงขึ้นใหม่ได้ 
สวยงาม  น าขยะประเภทรีไซเคิล  กลับมาใช้ให้เกิดคุณค่าและเกิดประโยชน์ได้  หากเราไม่น าขยะ 
เหล่านี้มารีไซเคิลหรือท างานศิลปะปริมาณของขยะที่ล้นเมืองและอาจไม่ลดลง  ทั้งยังท าให้ผู้คน
ละเลยมองไม่เห็นค่าจากขยะเหล่านี้  รวมไปถึงขาดการตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและไม่ได้แก้ไขซึ่ง 
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและตัวมนุษย์เองด้วย 



  2 

ขอบเขตการศึกษา 

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
      ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลที่มาของขยะทั้งด้านผลกระทบที่ส่งผลด้านสิ่งแวดล้อม  ปัญหาที่
เกิดขึ้น การจัดการขยะ  และการรีไซเคิลในรูปแบบที่หลากหลายตามความเหมาะสม และศึกษาแรง
บันดาลใจ รูปแบบ กระบวนการท างาน แนวความคิดของศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 2. ขอบเขตด้านการสร้างสรรค์ 
 จากการศึกษาและทดลองการสร้างสรรค์  ได้ผลงานทั้งหมด 4 ชิ้น  การสร้างรูปทรงขึ้นใหม่ 
ให้ดูน่าสนใจโดยเลือกใช้รูปทรงธรรมชาติและรูปทรงอิสระ  ด้วยการดัดแปลงวัสดุพลาสติกให้เกิด 
ความสวยงามขึ้นจากที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว การสร้างผลงานโดยน าวัสดุมาประกอบเข้าด้วยกันเป็น
รูปทรงสามมิติ  ล าดับขั้นตอนตามที่ก าหนดไว้ 

ขั้นตอนของการศึกษา 

 1. ค้นหาข้อมูลแนวคิด รูปแบบวิธีการ จากศิลปินต้นแบบ หาข้อมูลที่มาของแรงบันดาลใจ
จากการลงภาคสนามจากสถานที่จริง และจากข้อมูลแหล่งที่เป็นเอกสาร   
 2. ออกแบบร่างต้นแบบ เมื่อศึกษาหารูปแบบที่ต้องการแล้วน ามาจัดวางในแบบที่หลากหลาย 
 3. ค้นหาวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่สามารถน ามาประกอบเข้าด้วยกันได้ 
 4.  น าเสนอต้นแบบแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
  5.  สร้างสรรค์ผลงานจริงและน าเสนอผลงานจริง 

วิธีการศึกษา 

 1.  ออกแบบภาพร่างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโมเดล 
 2.  น าเสนอาภาพร่างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโมเดลแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
 3.  ค้นหาวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงาน  เมื่อได้วัสดุที่เหมาะสมแล้วก็น ามาท าความสะอาด 

 4.  น าวัสดุที่ได้มีการดัดแปลงแล้ว  มาประกอบเข้าด้วยกันให้เป็นรูปทรงตามต้นแบบที่ได้
ก าหนดไว้แล้ว 
 5.  น าเสนอผลงานจริงต่อคณาจารย์ 
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แหล่งข้อมูล 

 1. ข้อมูลปฐมภูมิ 
      1.1 ลงภาคสนามโดยไปที่ร้านซื้อของเก่า หอพัก บ้าน ร้านค้า 
บันทึกภาพดอกไม้  ธรรมชาติ  
 2 ข้อมูลทุติยภูมิ 
      2.1 หนังสือ นิตยสาร มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแนวคิดและรูปแบบ 
           2.2 อินเตอร์เน็ต มีเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับแนวคิดและรูปแบบ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า 

 1.  อุปกรณ์ในการค้นคว้าข้อมูล 
     1.1 กล้องถ่ายรูป 
     1.2 คอมพิวเตอร์ 
     1.3 หนังสือ 

 2.  วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์แบบร่าง 
      2.1 คอมพิวเตอร์ 
      2.2 กระดาษ 
      2.3 ดินสอและสี 

 3.  วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานจริง 
      3.1 ขยะจากพลาสติก 
      3.2 เชือก เอ็น กาว 
      3.3 กรรไกร คัตเตอร์ 
      3.4 หัวแร้งบัดกรี ไฟแช็ค เทียน   

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. สามารถสร้างสรรค์ผลงานจากขยะประเภทรีไซเคิลเป็นรูปแบบสามมิติ ท าให้เกิดรูปทรง
ขึ้นใหม่ได้อย่างสวยงามข้ึน 
 2. สามารถน าขยะประเภทรีไซเคิล กลับมาใช้ให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ได้ใหม่ 
 3. ท าให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากมลภาวะเป็นพิษทางขยะ  และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลาสติกให้น้อยจากเดิม 
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บทที่ 2  

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้   เริ่มมาจากสิ่งที่มองเห็นสิ่งรอบตัวและพบเจอได้ 

ง่ายๆในการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์  ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือออกไปนอกบ้านตามสถานที่ต่างๆ  

ก็เห็นมีอยู่จ านวนมากนั้นก็คือพลาสติกวัสดุที่ผู้คนส่วนมากใช้แล้วทิ้งไปจนกลายเป็นขยะซึ่งความเป็น

จริงแล้ว  เราสามารถน ากลับมาใช้งานได้อีกครั้งและนั้นก็ช่วยให้เราเห็นคุณค่ากับ ประโยชน์ของการ

ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าทั้งยังช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้ตระหนักถึงการ ลดใช้วัสดุที่เป็น

พลาสติกให้น้อยลงจากเดิมที่เป็นอยู่  นอกจากการพบเห็นจากชีวิตจริงแล้วด้าน แหล่งข้อมูลด้านอื่นก็

เป็นส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเช่นกันซึ่งมีดังต่อไปนี้  

1. อิทธิพลทางสภาพแวดล้อมและสังคม   
1.1 อิทธิพลจากข่าวและบทความ   
1.2 อิทธิพลจากเรื่องเล่า  

2. อิทธิพลทางศิลปกรรม  
2.1 อิทธิพลจากภาพยนตร์  
2.2 อิทธิพลจากแนวความคิดและผลงานของศิลปิน  

3. อิทธิพลจากผลงานก่อนวิทยานิพนธ์  
ภาพประกอบแรงบันดาลใจและอิทธิพลที่มีผลต่อแนวคิด 

 

ภาพที ่1  กองขยะพลาสติก บริเวณร้านรับซื้อของเก่า ( ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ) 
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ภาพที ่2  ขยะขวดพลาสติก  บริเวณหอพัก ( ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ) 

 

 

ภาพที ่3 ขยะขวดพลาสติกบริเวณร้านรับซื้อของเก่า (ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย) 
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ที่มาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ 

 เนื่องจากพลาสติกเป็นวัสดุหนึ่งที่กลายเป็นปัจจัยส าคัญของคนเราไปแล้ว  เพราะรอบๆตัวไม่

ว่าจะมองไปทางไหนก็จะเห็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆในบ้านส่วนใหญ่ล้วนมีส่วนประกอบของพลาสติก  

ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หรือไม่ให้ชีวิตการเป็นอยู่รอบๆตัวโดยปราศจากพลาสติกไปเลยซึ่งเป็นเรื่อง

ยากที่จะท าได้  เพราะต้องยอมรับว่าคุณสมบัติในตัวพลาสติกเองนั้นเป็นประโยชน์ในการใช้สอยที่

หลากหลาย  ทั้งมีความทนทาน  น้ าหนักเบา  ง่ายแก่การพกพา  และสะดวกแก่การใช้งานท าให้ใช้

เป็นบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ที่คนเราใช้ในชีวิตประจ าวันจนเป็นสิ่งจ าเป็นที่ขาดไม่ได้ไปแล้ว  

แต่ในเมื่อคนเราไม่สามารถตัดขาดจาการใช้พลาสติกไปได้ก็ควรใช้งานในปริมาณท่ีพอเหมาะ  ซึ่งต่อไป

พลาสติกเหล่านี้เมื่อไม่มีการใช้งานแล้วก็จะแปรเปลี่ยนเป็นขยะที่นับวันจะมีปริมาณที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ

อีกท้ังยังเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 นอกจากพลาสติกสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่คนเราได้แล้วแต่เมื่อแปรเปลี่ยนเป็นขยะแล้วก็
มีผลเสียที่เกิดปัญหาตามมาด้วยเช่นกันหากไม่น าไปจัดการให้ถูกวิธี   แต่ผลเสียที่ว่านี้เราอาจมองไม่
เห็นในแบบของรูปธรรม  แต่ผลกระทบที่ตามมานั้นคือมันจะค่อยๆท าลายระบบนิเวศในธรรมชาติไปที
ละนิดโดยที่เรามองไม่เห็น  แต่เราสามารถรับรู้ผลกระทบนี้ได้สะท้อนจากสภาพมลภาวะเป็นพิษ
ทางด้านดิน  น้ า อากาศ ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งก็มาจากมวลขยะพลาสติกเหล่านี้ด้วย
เช่นกัน  ซึ่งบางครั้งคนเราอาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไป  นั้นได้ส่งผลมาถึงเราแบบจับต้องไม่ได้แต่รู้สึกได้
ท าให้คนเราเห็นแล้วว่าเป็นวงจรของขยะที่มนุษย์เป็นผู้ร่วมกันสร้างขึ้นมาและยอมรับกับผลที่เกิดขึ้น
เมื่อเกิดปัญหาก็ต้องร่วมมือกันช่วยแก้ไขกันอย่างจริงจัง อาจ เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ  ที่ตัวเราจากการลด
ใช้พลาสติกที่ไม่จ าเป็นให้น้อยลงจากเดิมหรือหากน าไปรีไซเคิล  สู่การร่วมมือกันของคนใกล้ตัวรอบ
ข้างสามารถขยายวงกว้างสู่ผู้คนอีกจ านวนมากได้  ถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปส าหรับ
การช่วยกันเพียงเล็กน้อย  แต่เมื่อรวมกันแล้วก็เป็นก าลังที่ยิ่งใหญ่ได้และนั้นก็จะส่งผลดีต่อโลกรวมทั้ง
กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นด้วย 
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 พลาสติกเป็นวัสดุที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น โดยการน าวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ เช่น น้ ามัน
ปิโตรเลียม มาแยกเป็นสารประกอบ บริสุทธิ์หลายชนิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารประกอบระหว่างคาร์บอน 
(ถ่าน) กับก๊าซ ไฮโดรเจน เมื่อน าเอาสารประกอบแต่ละชนิด มาท าปฏิกิริยาให้มีลักษณะต่อๆ กันเป็น
เส้นสายยาวมากๆ ก็จะได้วัสดุที่มีคุณสมบัติเป็น พลาสติก พลาสติกที่เกิดจากสารประกอบ ที่ต่างกัน 
จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป1 

รีไซเคิลพลาสติกอนาคตสดใส  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

  ผลิตภัณฑ์พลาสติกนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ าวันของ

ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เนื่องจากสินค้าอุปโภคที่ใช้ในชีวิตประจ าวันส่วนใหญ่มักผลิตมาจากพลาสติก

หรือมีพลาสติกเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นถังขยะ เก้าอ้ี ถังน้ า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน หรือบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น อย่างไรก็ดีผลิตภัณฑ์พลาสติกส่วนใหญ่ที่ใช้ในประเทศ

ไทยกลับเป็นพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ประกอบกับมีปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็น

จ านวนมาก โดยเฉพาะในประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง อาทิเช่น ขวดน้ าดื่ม ถุงหิ้ว ถุงใส่อาหาร ถุง

ขนมขบเคี้ยว กล่องใส่อาหาร แก้วกาแฟ ขวดแชมพู และขวดใส่สารเคมี เป็นต้น จึงก่อให้เกิดปัญหา

มลพิษที่มาจากขยะพลาสติก   การน าขยะพลาสติกมาแปรรูปเพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่หรือการ

รีไซเคิล (Recycle) จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดปริมาณขยะ

พลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าขยะ

พลาสติกได้เป็นอย่างดี   

กระบวนการคัดแยก  

      หากพิจารณาถึงกระบวนการรีไซเคิลพลาสติกโดยภาพรวมในไทย จะพบว่าโรงงานพลาสติกรี

ไซเคิลในไทยส่วนใหญ่จะจัดหาหรือรับซื้อขยะพลาสติกที่แยกประเภทเรียบร้อยแล้วมาจากร้านรับซื้อ

ของเก่ารายใหญ่ เนื่องจากร้านรับซื้อของเก่ารายใหญ่จะสามารถจัดส่งขยะพลาสติกในปริมาณมากได

นอกจากนี้ร้านรับซื้อของเก่ารายใหญ่จะมีความน่าเชื่อถือในคุณภาพการคัดแยกประเภทขยะ

พลาสติก2  

                                                           
1 ไพศาล นาคพิพัฒน์, พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน, สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ  (2547). 
2 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, "รีไซเคิลพลาสติกอนาคตสดใส ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า,"  
http://www.banmuang.co.th/news/economy/5497. 
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 ขยะพลาสติก  พลาสติกที่ใช้แล้ว มักถูกทิ้งเป็นขยะพลาสติก ซึ่งส่วนหนึ่งถูกน ากลับมาใช้อีก

ในลักษณะต่างๆ กัน และอีกส่วนหนึ่ง ถูกน าไปก าจัดทิ้ง โดยวิธีการต่างๆ การน าขยะพลาสติกไป

ก าจัดทิ้ง โดยการฝังกลบ เป็นวิธีที่สะดวก แต่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพราะโดยธรรมชาติ 

พลาสติกถูกย่อยสลายได้ยาก จึงทับถมอยู่ในดิน และนับวันยิ่งมีปริมาณมากขึ้น ตามปริมาณการใช้

พลาสติก ส่วนการเผาขยะพลาสติกก็ก่อให้เกิดมลภาวะ และเป็นอันตรายอย่างมาก วิธีการแก้ปัญหา

ขยะพลาสติก ที่ได้ผลดีที่สุดคือ การน าขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  

การน ากลับมาใช้ซ้ า  

 ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้ว เช่น ถ้วย จาน แก้ว ขวด หรือภาชนะบางชนิด สามารถน า

กลับมาท าความสะอาดเพ่ือใช้ซ้ าได้หลายครั้ง แต่ภาชนะเหล่านั้นจะเสื่อมคุณภาพลง และความ

สวยงามลดลงตามล าดับ นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงความสะอาดและปลอดภัยด้วย  

 จะเห็นได้ว่าพลาสติกเมื่อกลายเป็นขยะแล้วก็มีการจัดการโดยการการน าไปใช้ซ้ าได้

หลากหลายวิธีการ  ในระบบหน่วยงานและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็น ามาใช้ประโยชน์ด้วย

กระบวนการต่างๆ  แต่ส าหรับหรับในกลุ่มเล็กๆในชุมชนหรือตัวบุคคลเองนั้นยังมีส่วนช่วยได้มีไม่มาก  

เพราะปริมาณขยะที่น ามารีไซเคิลนั้นยังน้อยกว่าขยะใช้แล้วทิ้งไปโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคัดแยก

ขยะ  การสร้างจิตส านึกให้เกิดพฤติกรรมการทิ้งขยะให้ถูกประเภท  อย่างสม่ าเสมอ  เพราะการแยก

ขยะนี้เคยเกิดขึ้นแต่ท าได้เพียงไม่นานเหมือนเป็นกระแส  แล้วสุดท้ายก็ต้องเป็นแบบเดิม  การให้

ความใส่ใจและจริงจังกับการแยกขยะนั้นคือสิ่งที่ช่วยลดปัญหาขยะลงได้เริ่มจากกลุ่มเล็กๆเมื่อท าเป็น

ประจ าจนเคยชินจากกลุ่มเล็กก็กลายเป็นกลุ่มใหญ่ได้  

 อิทธิพลทางสภาพแวดล้อมและสังคม 

      1.1 อิทธิพลจากข่าวและบทความ 

 จากกองขยะเหม็นๆ กลายเป็นแผ่นดินสิงคโปร์ 
 ในประเทศสิงคโปร์ ให้ความส าคัญโดยเริ่มจากจุดเล็กๆ ภายในครัวเรือนก่อน นั้นคือ  การรี

ไซเคิล โดยกระบวนการนี้ มีการแบ่งแยกประเภทขยะแต่ละชนิดก่อน เพ่ือให้ง่ายต่อการจัดการ และ

ยืดการใช้งานของวัสดุบางชนิดได้ ขยะชนิดใดที่ไม่สามารถน ามารีไซเคิลได้จะถูกเผาให้เป็นเถ้าถ่านที่

โรงงาน WTE  และจะถูกขนส่งไปยัง Tuas Marine Transfer Station (TMTS) เพ่ือ น าเศษเถ้าถ่าน

ไปถมต่อเป็นเกาะที ่Semakau 
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ภาพที ่4 โรงงานเผาขยะ, เข้าถึงเม่ือ 20 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก www.greenintrend.com /

จากกองขยะเหม็นๆ/กลายเป็- 

 Waste to Energy Plants หรือโรงงานเผาขยะ แบบเถ้าถ่าน มีกระบวนการโดยการน าขยะ
มาเผาให้มีลักษณะเป็นผง เถ้าขยะมูลฝอยต่างๆ จากโรงงานเผาขยะ และขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถเผา
ได้ จะถูกขนถ่ายต่อมายังสถานีนี้ ซึ่งขยะจากพาหนะต่างๆ จะถ่ายเถ้าถ่าน และท าการขนถ่ายไปยัง
เกาะ Semakau  แห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชนของเกาะสิงคโปร์  โดยเกิดจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ 
สองเกาะที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เข้าด้วยกัน  ซึ่ งอยู่ระหว่างเกาะ Palau Semakau และ Palau 
Sakeng  กั้นด้วยเขื่อนหินมีเส้นรอบเกาะโดยรอบ ซึ่งเกาะนี้นอกจากจะเป็นเกาะถมขยะแล้ว ยังถือ
เป็นเกาะแห่งการเรียนรู้อีกด้วย3 

 

ภาพที ่5 เกาะ Semakau, เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก www.greenintrend.com/

จากกองขยะเหม็นๆ/กลายเป็-  

ภาพเกาะ Semakau จากปีแรกท่ีเริ่มก่อสร้าง ค.ศ.1999,2007 และปัจจุบันตามล าดับจากซ้าย ไป

ขวา 

                                                           
3 ณัฐพล, "จากกองขยะเหม็นๆกลายเป็นแผ่นดินสิงคโปร์,"  www.greenintrend.com /จากกองขยะ
เหม็นๆ-กลายเป็/. 

http://www.greenintrend.com/wp-content/uploads/2015/12/Samekau-Island.jpg


  10 

   
 

ภาพที ่6 เกาะ Semakau, เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก www.greenintrend.com /
จากกองขยะเหม็นๆกลาย/เป็- 
   ภาพป่าโกงกางที่ปลูกขึ้นทดแทนสภาพแวดล้อมเดิมบนพ้ืนที่   ท าให้เกาะ Semakau นี้
กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติแห่งใหม่ของประเทศ 
 

 
 

ภาพที ่7 เกาะ Semakau, เขา้ถึงเมื่อ 20 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก www.greenintrend.com /
จากกองขยะเหม็นๆ/กลายเป็- 
 ภาพหญ้าทะเล ที่ข้ึนอย่างหนาแน่น เป็นผลจากการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ไว้
ให้ได้มากท่ีสุด 

 
 

http://www.greenintrend.com/wp-content/uploads/2015/12/IMG_4960.jpg
http://www.greenintrend.com/wp-content/uploads/2015/12/IMG_4959.jpg
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ภาพที่ 8 เกาะ Semakau, เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก www.greenintrend.com/
จากกองขยะเหม็นๆ/กลายเป็-  
 ดอกไม้ทะเลและปะการัง สีสันสวยงามถูกพบได้ทั่วไปในบริเวณรอบเกาะ Semakau แสดง
ถึง ความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพ  
 จากบทความข้างต้นจะเห็นได้ว่า  การจัดการกับขยะในประเทศสิงคโปร์  มีระบบการคัดแยก

ขยะที่ดีพร้อมทั้งให้ความส าคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง  มีที่ส าหรับรองรับขยะที่ไม่สามารถน าไปรีไซเคิล

ได้มาท าให้เกิดประโยชน์โดยไม่ท าลายให้ศูนย์เปล่า  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งที่อยู่อาศัยของ

ผู้คนและจากภาพจะสังเกตได้ว่าในพ้ืนที่ของเกาะ Semakau ในครั้งแรกเป็นแค่เกาะที่มีแต่พ้ืนที่อัน

ว่างเปล่าต่อมาเมื่อมีการน าเถ้าถ่านจากขยะทั้งหลายมาเททับถมกัน  จนเป็นพ้ืนที่ที่มีการเจริญเติบโต

ของพืชพันธุ์ธรรมชาติมากขึ้นท าให้เห็นจากพ้ืนที่สีฟ้าครามของน้ าทะเลเพียงอย่างเดียว   ก็มีสีพ้ืนดิน

ตัดเส้นขอบ มีพ้ืนที่สีเขียวของต้นไม้ที่ไล่ระดับอ่อนแก่ผสมผสานระหว่างกัน  ขึ้นมาช่วยเพ่ิมสีสันบน

เกาะแห่งนี้ให้ดูมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นจากเดิม  แต่สิ่งส าคัญที่ท าให้เกาะแห่งนี้เกิดขึ้นได้นั้น  ก็คือการร่วมมือ

กันของคนในประเทศจากขั้นตอนพื้นฐานคือการคัดแยกขยะทิ้งให้ถูกประเภทไม่ว่าจะเป็นในครัวเรือน  

หรือตามสถานที่ต่างๆ ที่ผู้คนมีจิตส านึกและปฏิบัติตามกันจากจุดเล็กๆเพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยได้  

นั้นคือผลส าเร็จของการร่วมมือกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ช่วยสร้างผลงานศิลปะชิ้นใหญ่หนึ่งชิ้น

ขึ้นมา  โดยเริ่มจากมนุษย์เป็นผู้ส่งต่อให้กับกับธรรมชาติเป็นผู้ช่วยรังสรรค์ให้ตัวเองให้กลับมามีชีวิตขึ้น

อีกครั้ง  มีระบบนิเวศนิเวศเกิดขึ้นจากความหลากหลายทางชีวภาพ  เกิดแหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่

ให้กับผู้ที่สนใจศึกษา  และนี้ก็ท าให้เห็นแล้วว่าจากขยะที่ดูเหมือนไม่มีค่าหากเรามองเห็นความส าคัญก็

ท าให้เกิดคุณค่าขึ้นมาได้อีกครั้ง 

 

 

http://www.greenintrend.com/wp-content/uploads/2015/12/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E1.jpg
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      1.2 อิทธิพลจากเรื่องเล่า 

 ส าหรับอิทธิพลจากเรื่องเล่าข้าพเจ้าได้หยิบยกบทสัมภาษณ์บางส่วนของผู้เล่ามา  เพ่ือให้เห็น

ถึงแนวคิดของวิธีการลดใช้พลาสติกที่สามารถน ามาปรับใช้กับตนเอง  เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจในการ

สร้างสรรค์ผลงาน  ซึ่งหากเราปรับการใช้ชีวิตในการใช้พลาสติกให้น้อยลงนั้นก็ตรงกับแนวคิดในการ

สร้างสรรค์ผลงานด้วยเช่นกัน  

พลาสติกน้อยลง ชีวิตแฮปป้ีมากขึ้น 
 เป็นเรื่องเล่าของ ฐิตินันท์ ศรีสถิต นักเขียนอิสระ ผู้ใช้ชีวิตลดพลาสติกมาแล้วถึง 10 ปี  กับ
การใช้ชีวิตสุดแสนเรียบง่าย ที่ข้างฝามีถุงพลาสติกส าหรับใช้ซ้ าจ านวนหนึ่ง ที่หลังบ้านมีแปลงผักสวน
ครัวและปุ๋ยหมักจากขยะสด  ในบทสัมภาษณ์บางส่วนที่หยิบยกมาของ ฐิตินันท์  ได้กล่าวไว้ว่า  
 “คือปัจจุบันนี้การผลิตพลาสติก มันถูกลงมากๆจนท าให้คนใช้รู้สึกว่าเหมือนมันฟรี ใช้โดยไม่

ต้องคิดกังวลต้นทุน ก็จะใช้ฟุ่มเฟือยเข้าไปใหญ่ แต่ว่าจริงๆมันมีต้นทุนสิ่งแวดล้อมอยู่ ซึ่งเราไม่ได้จ่าย 

แล้วเราคงไม่ตามไปจ่ายด้วย เพราะเราจ่ายแค่ค่าเก็บขยะ แต่ว่าพอพลาสติกมันตกไปอยู่ใน

สิ่งแวดล้อม แล้วมันก็ยังมีผลกระทบอ่ืนๆมากมาย ถ้าเอาไปเผาก็มีไดออกซิน จะฝังกลบก็ไม่ย่อยสลาย 

คือบางทีเราตายไปก่อนแล้ว แต่พลาสติกที่เราใช้ไปก็ยังอยู่ ทิ้งลงน้ า มันก็ไปสร้างปัญหากับสัตว์อ่ืนๆ

อีก เข้าไปสู่ห่วงโซ่อาหาร เข้าไปสู่แพลงค์ตอน ปลาเล็กปลาน้อย ปลาใหญ่จนถึงปลาที่คนกิน คือ

สุดท้ายพลาสติกก็ย้อนคืนกลับมาหาเรา สรุปคือเราก็กินพลาสติกท่ีเราทิ้ง เพราะฉะนั้นก็ควรจะลดการ

ใช้ ลดการทิ้งให้มากขึ้น เพ่ือปัญหาส่วนใหญ่ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วก็จะได้น้อยลง มันอาจจะไม่ได้น้อยลง

ทันท ีแต่ว่าในระยะยาวต่อไป ถ้าเราลดตั้งแต่วันนี้ อีก 5 ปี 10 ปี มันก็ต้องน้อยกว่าที่เราไม่ได้ลดอะไร

เลย ไม่ได้ท าอะไรเลย”4 

 

 

                                                           
4 วรรณแวว หงส์ววิัฒน์, "พลาสติกน้อยลง ชีวิตแฮปปี้มากขึ้น,"  
http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/blog1/blog/58423. 
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ภาพที ่9 ฐิตินันท์ ศรีสถิต, เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก 

http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/blog/1blog/58423  

 จากที่ได้อ่านบทสัมภาษณ์  และได้ดูวิดีโอการใช้ชีวิตประจ าวันของ  ฐิตินันท์ จะเห็นได้ว่าเป็น
ผู้ที่มีความใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ไม่ได้มองเห็นถึงความสะดวกสบายของตนเพียงอย่างเดียว แต่มองเห็นถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมอันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะสิ่งมีชีวิตทุกชนิด บนโลกใบนี้ล้วน
มีความสัมพันธ์กันและต้องพ่ึงพาอาศัยกันเมื่อเกิดผลเสียขึ้นมาก็ย่อมได้รับผลกระทบ เช่นเดียวกัน  จึง
ท าให้เกิดความตระหนักในเรื่องของการใช้ชีวิตประจ าวันของตนในแต่ละวันจาก จุดเริ่มต้นของการลด
ใช้พลาสติกซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม   
 ถึงแม้ในการใช้ชีวิตของเขาจะมีการลดใช้ถุงพลาสติกลงนั้นเขายังสามารถใช้ชีวิตประจ าวัน ได้
อย่างมีความสุข  ไม่เห็นท่าทีถึงความยากล าบากในการด าเนินชีวิตและดูเป็นปกติเพียงแค่ต้องมี วินัย
ในการรู้จักคัดแยกขยะให้เป็นสิ่งที่เคยชินและท าเป็นประจ าสม่ าเสมอ  เพียงเท่านี้ก็สามารถช่วย ลด
ปริมาณขยะพลาสติกลงได้แล้วและเท่ากับใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมถึงแม้จะเป็นเพียงปริมาณเล็กน้อยที่ ได้
มีส่วนร่วมก็ตาม  หากในหลายๆครัวเรือนสามารถปฏิบัติได้แบบนี้ปริมาณขยะพลาสติกก็จะลดลง ได้
เยอะรวมถึงระบบการจัดการแยกขยะในแหล่งใหญ่ก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/blog1/blog/58423
http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/blog1/blog/58423
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อิทธิพลทางศิลปกรรม 

    2.1 อิทธิพลจากภาพยนตร์ 
 อิทธิพลจากภาพยนตร์เรื่องWALLE - E  

 

ภาพที ่10 Wall E, เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://www.pixartalk.com/feature-films/walle/wall-e-poster-gallery/ 
 โลกในปีค.ศ.2805 ได้กลายเป็นแหล่งทิ้งขยะขนาดใหญ่ของมวลมนุษยชาติ เนื่องมาจากการ
บริโภคนิยมแบบทิ้งขว้างอย่างไร้ขอบเขตของมนุษย์  และเผาผลาญทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่มีที่
สิ้นสุด จนกระทั่งโลกเต็มไปด้วยขยะและไม่สามารถอาศัยอยู่ได้  หุ่นยนต์คัดแยกและบดอัดขยะชื่อ 
WALL-E เป็นหุ่นยนต์ในโครงการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมซึ่งล้มเหลวไม่เป็นท่า ประมาณ 700 ปีต่อมา 
บนโลกเหลือเพียงหุ่นยนต์ WALL-E หนึ่งตัวที่มนุษย์ลืมปิดสวิตซ์ทิ้งไว้ WALL-E พบกับหุ่นยนต์อีกตัว
ชื่อ EVE ที่ถูกส่งมาส ารวจการเติบโตของ “พืชสีเขียว” บนโลก และตกหลุมรักเธอ 
 ส าหรับภาพยนตร์เรื่องนี้  เป็นภาพยนตร์การ์ตูนอนิเมชั่นที่มีทั้งมุมมองความคิดดีๆ  ความ

สนุก  และความน่ารักของบุคลิกของตัวแสดงน าหลักเพียงสองตัว  ซึ่งโดยเฉพาะตัวพระเอกของเรื่อง

อย่าง Wall –E การน าเสนอของเรื่องตั้งแต่เปิดเรื่องที่ต้องคอยเก็บกองขยะอันมหาศาลที่มนุษย์ได้

สร้างขึ้นบนโลกและการด าเนินเรื่องตลอดทั้งเรื่องไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคมของมนุษย์ที่อยู่บนยาน

อวกาศใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ต้องการสร้างโลกใหม่ให้น่าอยู่ข้ึน  ในเรื่องการ

ด าเนินชีวิตของ Wall - E และตัวละครอ่ืนๆที่ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวได้น่าสนใจประกอบกับ

บรรยากาศต่างๆในแต่ละฉาก  โดยที่ไม่มีค าพูดใดๆมากมายแต่สื่อจากภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นท า

ให้เมื่อได้รับชมแล้ว  สามารถคิดตามและเห็นภาพได้ชัดจากสิ่งที่ภาพยนตร์นี้ต้องการน าเสนอให้ผู้ชม

ได้เห็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นโดยมีการสร้างหุ่นยนต์ขึ้นเพ่ือค้นหาสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์แสงได้

บนโลก  ซึ่งหากเจอนั้นก็หมายความว่ามนุษย์สามารถกลับไปอยู่ได้อีกครั้งซึ่งนั้นก็ท าให้เห็นว่าจากการ

กระท าของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ส่งผลกับโลก  หากมนุษย์เราช่วยกันดูแลรักษาโลกให้

สวยงามก็เท่ากับท าให้โลกใบนี้น่าอยู่ 
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     2.2 อิทธิพลจากแนวความคิดและผลงานของศิลปิน 

 จากแนวความคิดและผลงานของศิลปินทั้งหมดที่ข้าพเจ้าน ามาเป็นแบบอย่างล้วนมี 
ความส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลทางด้านแนวความคิดศิลปินที่  
ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลล้วนมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันคือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของขยะพลาสติก 
จ านวนมาก  และการน าขยะเหล่านั้นมารีไซเคิลสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะได้อย่างสวยงามแต่นั้นก ็
เพ่ือให้ผู้คนได้ตระหนักถึงปริมาณของขยะอันมหาศาลที่เกิดจากมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นมาเอง   และก็ 
ต้องช่วยกันแก้ปัญหานี้ด้วยเช่นกัน 
  ทางด้านรูปแบบ  เทคนิควิธีการของศิลปินที่มีผลต่อกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

วิทยานิพนธ์ในครั้งนี้  โดยการการน ามาประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการให้เป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง

เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน 

     อิทธิพลที่ได้จาก ศิลปิน ชอยจุงฮวา   
 ชอยจุงฮวา  เป็นศิลปินชาวเกาหลีใต้  ผลงานของศิลปินท่านนี้เป็นการน าวัสุที่เป็นพลาสติก
มาไม่ว่าจะเป็นขวด ถุง  ดอกไม้ปลอมที่เป็นพลาสติกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน  และมีผลงานในซึ่ง
เป็นที่รู้จักของเขาที่น าประตูเก่าจ านวน 1,000 บาน  หลากหลายสีสันมาประกอบกันเป็นตึก  10 ชั้น 
จากแนวคิดเริ่มต้นจาก  ช่วงหนึ่งที่เขาคิดงานไม่ได้  วาดงานไม่ออก  จนท้อว่าไม่สามารถเป็น  ศิลปิน
ที่ดีได้จึงออกไปเดินเล่นตามถนนจนไปสิ้นสุดที่กองขยะและเขตก่อสร้างสิ่งที่อยู่ตรงหน้าท าให้เขาเกิด
ไอเดีย และตระหนักได้ว่า บางครั้ง “คนธรรมดา” ซึ่งมีความคิดไม่ซับซ้อน สามารถสร้างสรรค์งาน
ศิลปะได้      เปลี่ยนความคิดให้ตัวเองเป็นคนธรรมดา บันดาลงานศิลปะจากสิ่งที่เห็นสร้างตึกพัน
ประตูอาคารสูงสุดประหลาด  หนึ่งงานที่มาจากสิ่งเรียบง่าย ไม่ต้องซับซ้อน ไม่ต้องหวือหา  แต่เป็นใน
แบบธรรมดา5 

 ศิลปินท่านนี้เขาได้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประติมากรรม  และการจัดวางมาเรื่อยๆโดยใน

ผลงานวัสดุที่เค้าใช้ส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่มาจากพลาสติกมีทั้งที่เป็นของใหม่และผ่านการใช้งานมาแล้ว  

ที่ เป็นของใช้ในบ้าน  เช่น  ตะกร้า กะละมัง  แก้ว  ถังน้ า  ฝาขวด โดยเลือกเน้นการใช้สีที่มี

หลากหลาย  ผลงานบางชิ้นมีรูปทรงจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์  ดอกไม้  หรือบางชิ้นก็เป็น

รูปทรงอิสระ  มาร้อยต่อกันและแขวนติดตั้งตามสถานที่แสดงงานต่างๆ ส าหรับการสร้างสรรค์ผลงาน

                                                           
5 Ning Iurban, "สร้างตึกสูง 10 ชั้นจากประตูเก่า 1000บาน,"  
https://www.iurban.in.th/inspiration/1000-recycled-doors-transform-to-a-10-story-
building/. 
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บางชิ้น  เช่น ชิ้นที่เป็นรูปทรงปลาก็ให้ผู้คนได้มีส่วนในการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้พลาสติกท าเป็น

เส้นแล้วสานหรือผูกมัดกันเป็นผลงาน  หรือในผลงานที่เขาสร้างสถานที่ศิลปะส าหรับเด็กได้เข้ามาเล่น

ในพ้ืนที่นั้นโดยผลงานใช้ฝาขวดหลากหลายขนาด  และสีสันที่สดใสท าให้เป็นที่ดึงความสนใจให้แก่

เด็กๆ  ผลงานที่สร้างสรรค์ส่วนใหญ่ศิลปินอยากให้ผู้คนได้มีความรู้สึกมีความสุขไปด้วยกัน  ข้าพเจ้าจีง

ได้น าเทคนิควิธีการของการใช้สีสันที่ดูสดและหลากหลายเพื่อสร้างจุดสนใจให้กับผลงาน 

 

ภาพที่ 11 ชอยจุงฮวา, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก 

http://chicago.peninsula.com/en/discover/hotel-moments/alchemy-091715 

 
ภาพที ่12 1000 Doors       
    เทคนิค installation       
    ขนาด  dimension  variable      
    ปีที่สร้าง 2009  
เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก

http://www.thisiscolossal.com/2011/12/1000doors-by-choi-jeong-hwa/  



  17 

 

ภาพที ่13 The Manadala of Flowers       
   เทคนิค  installation       
   ขนาด   dimension  variable      
   ปีที่สร้าง      2015 
เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2560,เข้าถึงได้จาก https://www.qagoma.qld.gov.au/whats-

on/exhibitions/apt8/artists/choi-jeong-hwa 

 

ภาพที ่14 Flower Chandelier      
   เทคนิค  installation      
    ขนาด   dimension  variable      
   ปีที่สร้าง      2012   
เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://www.dreamideamachine.com/en/?p=12362 
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ภาพที ่15 Hubble Bubble     
     เทคนิค installation       
    ขนาด  dimension  variable      
    ปีที่สร้าง 2010  
เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://choijeonghwa.com/ 

 

ภาพที ่16 Love 
   เทคนิค installation       
   ขนาด   dimension  variable     
    ปีที่สร้าง      2016  
เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 25560, เข้าถึงได้จาก https://www.artsy.net/show/kiasmamuseum-

of-contemporary-art-choi-jeong-hwa-happy-together 
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ภาพที่ 17 Yamaumisakana - Love      
    เทคนิค  installation       
    ขนาด   dimension  variable      
    ปีที่สร้าง      2016  
 เข้าถึงเมื่อ 25 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://choijeonghwa.com/ 

 

ภาพที ่18 Happy Happy 
 เทคนิค   installation      
  ขนาด    dimension  variable     
  ปีที่สร้าง      2015   
เขา้ถึงเมื่อ 25 มิถุนายน 2560 เข้าถึงได้จาก 
http://www.dreamideamachine.com/en/?p=12362 

http://www.dreamideamachine.com/en/?p=12362
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 อิทธิพลที่ได้จาก ศิลปิน อลิญญะ 

 

ภาพที ่19 อลิญญะ , เข้าถึงเมื่อ19 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก 

http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/blog1/blog/52641/ 

 อลิญญะเป็นศิลปินชาวลาวที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศส  เขาสร้างศิลปะจากขยะเพ่ือสะท้อน
ประเด็นเรื่องบริโภคนิยมในสังคม เพ่ือแสดงให้ผู้คนเห็นว่ามีวัสดุต่างๆ ที่ยังสามารถใช้ได้ และไม่
จ าเป็นต้องซื้อของใหม่เสมอไป เขาเล่าว่าเมื่อครั้งที่เขาอาศัยอยู่ที่ลาวนั้น ชาวลาวไม่มีวัสดุสิ่งของ
มากมายเท่าที่ยุโรป มักประดิษฐ์ของเล่นขึ้นเอง โดยอลิญญะ ได้บอกเล่าถึงแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ศิลปะที่สะท้อนโลกแห่งสังคมบริโภคนิยม 
 ศิลปะที่เบ่งบานจากขยะ  ดังท่าน ติช นัท ฮันห์ ที่ว่า ดอกไม้กับขยะไม่ได้แยกจากกัน ต่าง
เป็นดั่งกันและกัน ดอกไม้ย่อมกลายเป็นขยะ แต่ขยะก็ก่อเกิดดอกไม้ด้วยเช่นกัน ผลงานของอลิญญะ
ชิ้นนี้ไม่ได้เป็นการแสดงเจตจ านงเลียนแบบสิ่งสวยงามตามธรรมชาติอย่างดอกไม้  ซึ่งแน่นอนว่าไม่มี
สิ่งประดิษฐ์ใดจะทัดเทียมความสวยงามตามธรรมชาติได้ แต่อลิญญะมุ่งหวังให้ดอกไม้จากขยะสื่อถึง
ความสวยงามจากสิ่งที่คนเรามองข้ามและท้ิงขว้าง หากดัดแปลงสักนิดไม่ว่าสิ่งใดก็สามารถมีรูปลักษณ์
ใหม่ที่สวยงาม “ ทุกคนสามารถท าสิ่งต่างๆ ให้เป็นดอกไม้ได้ไม่ยาก แม้แต่การผลิตจากขยะ ขยะทุก
ชิ้นยังมีค่า แม้แต่ตะปูสนิมข้ึนก็ยังมีค่าสามารถใช้งานได้และมีความสวยงาม สิ่งที่เรามองว่าสกปรก แต่
ที่จริงแล้วเป็นความสกปรกแค่เปลือกนอก ภายในยังสะอาดและมีค่าเสมอ ”  
อลิญญะกล่าว “ หากเราใช้ขยะเหล่านี้ซ้ า ก็จะถือเป็นการลดขยะลงไปอีกชิ้น และท าร้ายโลกเรา
น้อยลง  สิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดคือ มลพิษ และขยะท่ีเราทิ้งนั้นเพ่ิมปริมาณมากขึ้นทุกวัน ผมหวังว่าทุก
คนจะหันมาร่วมกันท าสิ่งดีๆ เพ่ือมหาสมุทร เพราะการที่เราท าเพ่ือมหาสมุทรนั้นเท่ากับท าเพ่ือตัวเรา
เองเช่นกัน ตอนนี้เรายังอยู่อาศัยบนโลกได้อย่างปกติ แต่ลูกหลานของเราอาจจะไม่ หากเรายังคงทิ้ง
ขยะ ทิ้งมลพิษอยู่เช่นนี้ ท้องทะเลที่สวยงามของเราจะล่มสลายไป ”6 

                                                           
6 MRG online, "เธอมองเห็นขยะ ฉันมองเห็นดอกไม้แย้มบาน,"  
http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9580000051115&Ht
ml=1&TabID=1&. 
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ภาพที ่20 เธอมองเห็นขยะ ฉันมองเห็นดอกไม้แย้มบาน 
    เทคนิค  installation       
    ขนาด   dimension  variable     
    ปีที่สร้าง     2558   
เข้าถึงเมื่อ 19 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9580000051115&Ht 
ml=1&TabID=1&  

 

ภาพที ่21 เธอมองเห็นขยะ ฉันมองเห็นดอกไม้แย้มบาน 
     เทคนิค  installation       
    ขนาด   dimension  variable      
    ปีที่สร้าง     2558   



  22 

เข้าถึงเมื่อ19 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก 

http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9580000051115  

 

ภาพที่ 22 เธอมองเห็นขยะ ฉันมองเห็นดอกไม้แย้มบาน  
     เทคนิค  installation       
    ขนาด   dimension  variable      
    ปีที่สร้าง      2558 
 เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9580000051115 
 ส าหรับผลงานศิลปินท่านนี้มีแนวความคิด  ที่มุ่งหวังให้จ านวนของขยะลดน้อยบ้างและ

เลือกใช้ขยะประเภทรีไซเคิลน ามาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  ทั้งนี้ศิลปินมองเห็นคุณค่าในขยะนั้น

หมายความว่าขยะสามารถน ากลับมาใช้งานงานใหม่ได้อีกครั้งแต่แตกต่างจากเดิม  โดยต้องการ

น าเสนอเป็นรูปทรงดอกไม้เพ่ือสื่อแทนสิ่งที่สวยงาม  เป็นรูปแบบสามมิติ  ใช้วิธีการน าขยะไม่ว่าจะ

เป็นขวดน้ าพลาสติก  กระป๋องน้ ามาตัดทอนเป็นรูปทรงที่มีต้นแบบมาจากรูปทรงธรรมชาติ   และ

น าไปจัดวางตามสถานที่ต่างๆ  ให้ผู้คนได้มีส่วนร่วมในผลงาน จากแนวคิดและเทคนิค วิธีการของ

ศิลปินข้าพเจ้าน ามาประยุกต์ใช้ในแบบของตนเอง 
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 อิทธิพลที่ได้จาก กลุ่มศิลปิน luzinterruptus 

 
 

ภาพที ่23 luzinterruptus, เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก จาก 

http://www.luzinterruptus.com/?p=สะทอ้นปัญหาขยะพลาสติกล้น  3665วงแหวนแห่งแสงไฟ 

โลก 

 
 

ภาพที ่24 Eighth Plastic Continent 
    เทคนิค  installation       
    ขนาด   dimension  variable      
    ปีที่สร้าง     2015  
เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.luzinterruptus.com/?p=3323 
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ภาพที ่25 Eighth Plastic Continent 
    เทคนิค  installation       
    ขนาด   dimension  variable     
    ปีที่สร้าง     2015 
 เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.luzinterruptus.com/?p=3323 

 

 
ภาพที ่26 Plastic garbage guarding the museum 
    เทคนิค  installation       
    ขนาด   dimension  variable     
     ปีที่สร้าง     2012 
 เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2560 เข้าถึงได้จาก http://www.luzinterruptus.com/?p=1279 
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ภาพที ่27 Plastic garbage guarding the museum 
    เทคนิค  installation       
    ขนาด  dimension  variable     
    ปีที่สร้าง     2012 
เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2560,เข้าถึงได้จาก http://www.luzinterruptus.com/?p=1279 

 

 
 

ภาพที ่28 The Plastic Island in Trafalgar Square 
    เทคนิค  installation       
    ขนาด  dimension  variable     
    ปีที่สร้าง    2016  
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เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2460,เข้าถึงได้จาก เข้าถึงได้จาก 
http://www.luzinterruptus.com/?p=3665 
 วงแหวนแสงไฟประดับล้อมรอบน้ าพุใหญ่หน้าจัตุรัส Trafalga ในมหานครลอนดอน ส่อง

สว่างดูงามสง่าในยามค่ าคืน ช่างเป็นจุดดึงดูดสายตาผู้คนให้ชื่นชมในความงดงามของนวัตกรรมที่มา

พร้อมกับวิวัฒนาการ ถ้าสิ่งที่เห็นแต่ไกลนั่นไม่ใช่เรื่องความรื่นรมย์แห่งแสงสีที่น่าอวดกัน มันคืออะไร

กัน ขวดขยะพลาสติกจ านวนมหาศาลถูกน ามาเรียงรายเป็นวงแหวนรอบสถาปัตยกรรมที่สวยงามเพ่ือ

พูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สังคมเราไม่เคยก าจัดมันได้  นี่เป็นผลงานของกลุ่ม Luzinterruptus ศิลปิน

และอาสาสมัครผู้สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก จัดแสดงขึ้นในงานเทศกาลแสงไฟ Lumiere ที่ลอนดอน 

ด้วยการรวมรวมขวดพลาสติกใช้แล้วจ านวนมหาศาลมาวางเรียงรอบน้ าพุ  ส่องแสงสว่างรอบวงแหวน

เติบโตไปพร้อมกับวิวัฒนาน้ าพุสะท้อนแสงไฟแห่งปัญหาขยะพลาสติกที่การของสังคมมนุษย์ ประดุจ

เกาะขยะพลาสติกขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ในในมหาสมุทรแปซิฟิคไปพร้อมการโคจรของโลก 

 
 

ภาพที ่29 The Plastic Island in Trafalgar Square 
    เทคนิค  installation       
    ขนาด   dimension  variable      
    ปีที่สร้าง     2016  
เข้าถึงเมื่อวันที่ 20  มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.luzinterruptus.com/?p=3665  
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 บางคนก็เบื่อที่จะได้เห็นและรับรู้ถึงปัญหาขยะพลาสติกเหล่านี้  แต่ต้องยอมรับว่าขยะ

พลาสติกก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปจากสังคมและการบริโภคของเรา อาจจ าเป็นที่ต้องย้ าเตือน ถึงเวลาหรือ

ยังที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดของผู้คนและกระตุ้นให้รัฐบาลประเทศต่างๆ หันมาใส่ใจกันมากกว่าที่

เป็นอยู่ เพราะทุกจ านวนการเพิ่มข้ึนของมันส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของสัตว์ ระบบนิเวศ รวมถึงสภาพ

อากาศที่แปรปรวน แล้วกลายเป็นภัยพิบัติย้อนกลับมาท าลายชีวิตคนอีกที เป็นตลกร้ายที่คนเราข าไม่

ออกเพราะทุกอย่างเริ่มต้นจากการคิดท่ีไม่รอบครอบและขาดความรับผิดชอบของมนุษย์7 

 นอกจากผลงานล่าสุด วงแหวนแห่งแสงไฟ สะท้อนปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก ศิลปินกลุ่ม 
Luzinterruptus  ยังมีผลงานก่อนหน้านี้อีกหลากหลายชิ้นในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาโดยมีผลงาน
มาให้ผู้คนได้ชมเรื่อยๆที่เกี่ยวข้องกับขยะพลาสติกหรือสิ่งของอ่ืนทีอยู่ในการด าเนินชีวิตของมนุษย์เอง  
ซึ่งจากที่เห็นพวกเขามีความตั้งใจและทุ่มเทเป็นอย่างมากสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักและลุก
ขึ้นมาช่วยกันใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมขึ้นมาได้บ้าง  และวัสดุส่วนใหญ่ที่น ามาใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงานล้วนเป็นสิ่งที่พบเจออยู่แล้วในชีวิตประจ าวันซึ่งผลงานทั้งหมดของพวกเขาก็จะเกี่ยวกับปัญหา
สิ่งแวดล้อมซ่ึงก็เป็นผลงานที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างเช่นกัน 

 Luzinterruptus เป็นกลุ่มศิลปินชาวสเปนและอาสาสมัครผู้สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกที่

รวมตัวกันสร้างสรรค์ผลงานจากขยะพลาสติก  รวมทั้งจากวัสดุอ่ืนด้วยเช่นกัน  ซึ่งพวกเขาจะรวมตัว

กันไปสร้างสรรค์ผลงานและแสดงหลากหลายประเทศ  แนวความคิดในการท างานของศิลปินกลุ่มนี้จะ

เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในสังคมที่แสดงออกเป็นเชิงสัญลักษณ์เพ่ือดึงดูดผู้ คนให้สนใจมา  เพ่ือให้

ผู้คนคิดตามและตระหนักการน ามารีไซเคิล    ผลงานส่วนใหญ่เป็นผลงานศิลปะการจัดวางบางครั้งคน

ดูสามารถมามีส่วนร่วมในผลงานของพวกเขาได้  เช่น ผลงาน Literature VS Traffic  ที่จัดขึ้นใน

ประเทศแคนาดา  โดยการน าหนังสือ 10,000 เล่ม ที่ขอรับบริจาคมาท างานศิลปะ  และผู้คนที่เข้ามา

ชมผลงานก็สามารถเลือกหนังสือที่ชอบน ากลับไปได้นั้นก็เท่ากับว่าเป็นการน าหนังสือกลับมาใช้ได้อีก

ครั้งโดยไม่ต้องทิ้งให้สูญเปล่าแต่เป็นเหมือนการเปลี่ยนเจ้าของใหม่ให้กับหนังสือ ผลงานของพวกเขามี

อีกหลากหลายชิ้นเพราะมีการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ออกมาเรื่อยๆ  ซึ่งข้าพเจ้าได้หยิบยกผลงาน

บางส่วนที่มีลักษณะไปทิศทางเดียวกันกับแนวคิดที่วางไว้โดยเฉพาะการน าขยะพลาสติกมาเป็นวัสดุ

หลักใช้ในผลงาน 

                                                           
7 วรัญญู อุดมกาญจนานนท์, "วงแหวนแห่งแสงไฟ  สะท้อนปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก,"  
http://www.creativemove.com/art/plastic-bottles-at-trafalga-by-
luzinterruptus/#ixzz4WHwZ6L29. 
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 อิทธิพลที่ได้จาก ศิลปิน  Katharine  Harvey 

 Katharine Harvey  เป็นศิลปินชาวแคนนาดา เมืองโทรอนโต  เรียนจบหลักสูตรศิลปะ
บัณฑิต(BFA) จาก Queen’s University  และ (MFA) 0kd University of Victoria  เธออาศัยและ
ท างานอยู่ที่มาร์กแฮม ออนตาริโอ    ผลงานของเธอมีจัดแสดงที่  Nicholas Metivier Gallery ในโต
รอนโต แคนนาดา และอีกท่ี Glerie Borchardit ในฮัมบูร์ก เยอรมณี 

 
 

ภาพที ่30  Katharine Harvey, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2560 เข้าถึงได้จาก, 
http://radaris.com/p/Katharine/Harvey/ 

 Katharine Harvey  ได้สร้างสรรค์ผลงานพลาสติกจ านวน  20 ชิ้น จากพลาสติกรีไซเคิลเป็น
รูปแบบการจัดวาง  ตั้งแต่ปี 2001 เธอได้เก็บรวบรวมวัสดุขยะและวัสดุเหลือใช้   โดยใช้เส้นเอ็นถัก
รวมพลาสติกนั้นเข้าด้วยกัน เป็นจ านวนมาก  ผลงานของเธอได้มีการจัดแสดงทั้งที่  Toronto, New 
York และ  Los Angeles   และนอกากนั้น  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าอ่าวมอนเทอร์ในแคลิฟอเนีย  ได้รับ
การว่าจ้างศิลปินในการสร้างผลงานประติมากรรมแบบถาวรขึ้นส าหรับทะเล  ในปี 2012 ประกอบไป
ด้วยพลาสติกรีไซเคิลมัดด้วยกันกับเอ็นตกปลา  ผลงานชิ้นนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับมลพิษว่าพลาสติกได้ท าลายเหล่าชีวิตทางทะเลและในมหาสมุทรของเรา   และให้เห็นถึง
ความส าคัญของการรีไซเคิลและการน าของเหลือภายในครัวเรือนมาใช้8 
 ส าหรับผลงานของศิลปินท่านนี้เน้นความใส ความวาว  ของตัววัสดุโดยไม่ต้องพ่ึงวัสดุที่มีสีสัน
เยอะ  เพราะตัวพลาสติกมีคุณสมบัติแบบนี้อยู่แล้ว  เมื่อน าไปติดตั้งตรงบริเวณที่มีแสง  ในแต่ละ
ช่วงเวลาที่ต่างกันก็จะส่งผลทางความรู้สึกท่ีต่างกัน  หากเป็นเวลาก็คืนเมื่อมีแสงไฟส่องมาก็จะสร้างสี
ให้เกิดขึ้นได้จากแสงที่ตกกระทบลงไปบนตัววัสดุ  หรือแสงจากธรรมชาติในกลางวันก็จะให้แสงอีก
แบบนึง โดยที่ศิลปินไม่ต้องแต่งเติมอะไรมากบนตัววัสดุ 

                                                           
8 katharineharvey, "Instsllation,"  
http://www.katharineharvey.com/collection.php?c=installations. 
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ภาพที ่31 Chandelier 
    เทคนิค  recycled plastic, aluminum hoops, monofilament     
    ขนาด   640 × 457×457 cm.     
     ปีที่สร้าง  2012  
 เข้าถึงเมื่อ 19 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://www.katharineharvey.com/artwork.php?w=chandelier_2012&c=installations 

 
 

ภาพที ่32 Waterfall 
    เทคนิค  recycled plastic fishing net      
    ขนาด   609 × 822 cm.     
     ปีที่สร้าง      2010  
เข้าถึงเมื่อ 19 มกราคม 2560,เข้าถึงได้จาก 
http://www.katharineharvey.com/artwork.php?w=waterfall_ontario_pavilion&c=instal 
lations 
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ภาพที่ 33 Fountain (Making Room), recycled plastic 
    เทคนิค  recycled plastic      
    ขนาด    365 × 304 × 365 cm.      
    ปีที่สร้าง       2006  
เข้าถึงเมื่อ 19 มกราคม 2560,เ ข้าถึงได้จาก 
http://www.katharineharvey.com/artwork.php?w=fountain_making_room&c=installati 
ons  

 
 

ภาพที ่34 Waterfall (Rodman Hall) 
    เทคนิค  recycled plastic     
     ขนาด    304 × 335 × 60 cm.      
    ปีที่สร้าง       2006 เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2560,เ ข้าถึงได้จาก 
http://www.katharineharvey.com/artwork.php?w=waterfall_rodman_hall&c=installati 
ons 
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ภาพที ่35 Waterfall (Canadian Art) 
    เทคนิค  recycled plastic, monofilament, curtain stands      
    ขนาด   304 × 335 × 60 cm.      
    ปีที่สร้าง      2008 เข้าถึงเมื่อ 19 มกราคม 2560,เข้าถึงได้จาก 

http://www.katharineharvey.com/artwork.php?w=waterfall_canadian_art&c=installati 

ons  

 
 

ภาพที ่36 Waterfall (Harbourfront) 
    เทคนิค  recycled plastic, monofilament      
    ขนาด   304 × 335 × 60 cm.      
    ปีที่สร้าง      2007   
เข้าถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2560,เข้าถึงได้จาก 

http://www.katharineharvey.com/artwork.php?w=waterfall_harbourfront&c=installati 

ons 
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     อิทธิพลทีไ่ด้จาก ศิลปิน  Frank Stella 

 

ภาพที ่ 37 Frank Stella, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน, เข้าถึงได้จาก  
http://www.cleveland.com/arts/index.ssf/2011/04/frank_stella_on_frank_stella_i.htm 
 Frank Stella เป็นศิลปินชาวอเมริกัน ผลงานในยุคนั้นมีอิทธิพลอย่างมากกับศิลปะใน
อเมริกา  ผลงานส่วนใหญ่เป็นผลงานแบบนามธรรมและเรียบง่ายเริ่มจากการท างานจิตรกรรมสร้าง
เทคนิคลวงตาด้วยการใช้รูปทรงเรขาคณิต  ผลงานของเขาเริ่มจากการใช้สีขาว ด า  ท าเป็นสามมิติโดย
มุ่ งเน้นให้ เกิดการทับซ้อน   และมีการพัฒนาต่อมาเป็นการใช้สีที่หลากหลายขึ้น   มีผลงาน
ประติมากรรมที่มี โครงสร้างเป็น อิสระมากขึ้น   นอกจากการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
ประติมากรรมแล้วยังมีผลงานที่เป็นภาพพิมพ์อีกด้วย9 

 ผลงานส่วนใหญ่ของศิลปินท่านนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจะเห็นได้ว่ามาจากรูปทรงเรขาคณิต  เริ่มจาก

ผลงานจิตรกรรมแบบเรียบง่ายใช้เส้นตัดกันหลายๆเส้นเพ่ือให้เกิดมิติส าหรับผลงานที่เป็นขาวด ำ  

ต่อมาเมื่อพัฒนาโดยการสร้างให้ผลงานมีสีสันที่หลากหลายหลายก็ยังคงรูปทรงเราขาคณิตไว้มีกำรตัด

ทอนรูปทรงลงและใช้สีที่หลากหลายทับซ้อนกันให้ภาพมีมิติยิ่งขึ้น   ข้าพเจ้าได้เลือกน าเทคนิค  

วิธีการของการทับซ้อนกันของรูปทรง  การใช้สีต่างโทนผสมผสานกัน  งานบางชิ้นใช้สีที่ตัดกันมาอยู่

ใกล้กันท าให้ดูยุ่งเหยิงบวกกับลายเส้นที่ใส่เข้าไป  แต่เมื่อมองเป็นรูปทรงหลักแล้วจะให้ความรู้สึก

เคลื่อนไหว  ซึ่งเทคนิค วิธีการเหล่านี้ของศิลปินสามารถเลือกมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานของตนเอง

ได ้ 

                                                           
9 Artsy, "Frank Stella,"  https://www.artsy.net/artist/frank-stella. 

http://www.cleveland.com/arts/index.ssf/2011/04/frank_stella_on_frank_stella_i.html
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ภาพที ่38 At Sainte Luce   
    เทคนิค   mixed media on cast aluminum     
   ขนาด   297 x 274 x 172 cm.      
   ปีที่สร้าง      1998   
เข้าถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2560เข้าถึงได้, จาก 

https://www.nytimes.com/2015/10/30/arts/design/tracking-frank-stellas-

restlessmigrations-from-painting-

andbeyond.html?emc=edit_th_20151030&nl=todaysheadlines&nlid=37331444 
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ภาพที ่39 รายละเอียดผลงาน At Sainte Luce 
    เทคนิค  mixed media on cast aluminum    
    ขนาด   297 x 274 x 172 cm.     
    ปีที่สร้าง      1998  
 เข้าถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2560เข้าถึงได้จาก 

,https://www.nytimes.com/2015/10/30/arts/design/tracking-frank-stellas-

restlessmigrations-from-painting-

andbeyond.html?emc=edit_th_20151030&nl=todaysheadlines&nlid=37331444 

 
 

ภาพที่ 40 Zeltweg 
    เทคนิค mixed media on etched magnesium     
    ขนาด   289 x 325 x 50 cm.       
    ปีที่สร้าง     1982  
เข้าถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก https://hyperallergic.com/249710/something-

worth-arguing-about-frank-stella-fillsthe-whitney/    
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ภาพที่ 41 Khar-pidda 
    เทคนิค  mixed media on cast aluminum     
    ขนาด   mension  variable     
    ปีที่สร้าง      1978  เข้าถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2560 เข้าถึงได้จาก, 

https://hyperallergic.com/249710/something-worth-arguing-about-frank-stella-fillsthe-

whitney/  

 
 

ภาพที ่42 La Pena de Hu 
 เทคนิค   Mixed media on etched magnesium aluminum and  fiberglass     
 ขนาด    dimension  variable   
  ปีที่สร้าง      1987  

เข้าถึงเมื่อ28 พฤษภาคม 2560 เข้าถึงได้จาก 
http://www.ideelart.com/module/csblog/post/197-1-frank-stella-art.html 
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     อิทธิพลที่ได้จาก ศิลปิน  Tony Cragg  

 
 

ภาพที่ 43 Tony Cragg, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://artobserved.com/tag/tony-cragg/ 

 Tony Cragg เป็นศิลปินชาวอังกฤษที่เปรียบเสมือนนักประดิษฐ์ และหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ 

ผลงานส่วนใหญ่จะเน้นเกี่ยวกับระหว่างคนกับวัตถุที่มีไม่จ ากัด  โดยใช้รูปทรงเรขาคณิตและรูปทรง

อิสระรวมทั้งรูปทรงของตัววัตถุเองด้วยในผลงาน รูปทรงของวัตถุที่แสดงออกท าให้คนมองเกิด

ความคิดที่เปลี่ยนไปเป็นผลจากรูปทรงของวัตถุนั้น โดยน าวัตถุนั้นมาสื่อสารเป็นเรื่องราวซึ่งเชื่อมโยง

กันระหว่างวัตถุกับเรื่องราวต่างๆเช่น ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ผลงานส่วนใหญ่เป็นผลงาน

ประติมากรรม10 

 ศิลปินท่านนี้มีการใช้วัสดุที่ยังคงรูปทรงทรงเดิมเอาไว้หรือหาน ามาใช้ในบางผลงานก็มีการตัด

ทอดรูปทรงเพียงเล็กน้อย  ประกอบกันเป็นรูปทรงหลักโดยรวมในลักษณะที่เรียบง่าย  ไม่ซับซ้อน  

โดยใช้สีที่เป็นแม่สีส่วนใหญ่ในงานและให้สีที่ใกล้เคียงกันอยู่ใกล้กันไม่ให้ดูตัดกันเกินไปเพ่ือลดความจัด

ของสีลงและสร้างความกลมกลืนให้กับผลงาน  บางชิ้นก็ใช้สีของตัววัสดุเหมือนอย่างผลงานชิ้นนี้

(Spyrogyra) โดยไมมีการแต่งเติมใดๆและสีก็เป็นสีในโทนเดียวกันสลับกับสีขาวมีความใกล้เคียงกับสี

ของธรรมชาติดู เบา สบายตา  ลดความหนักของรูปทรงแก้วที่อยู่รวมกันเป็นจ านวนมากลงได้สิ่ง

เหล่านี้สมารถเป็นไปเป็นแนวทางปรับใช้ในผลงาน 

                                                           
10 Lisson gallery, "Tony Cragg,"  http://www.lissongallery.com/artists/tony-cragg. 
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ภาพที่ 44  Spyrogyra 
    เทคนิค  Sculpture,glass and steel         
    ขนาด  dimension  variable       
    ปีที่สร้าง      1992   
เข้าถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 
https://www.artgallery.nsw.gov.au/collection/works/292.1997/ 
  

 
 

ภาพที่ 45 Spyrogyra 
   เทคนิค  Sandblasted glass and steel       
    ขนาด    dimension  variable       
   ปีที่สร้าง      1992   
เข้าถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก
http://www.lissongallery.com/artists/tonycragg/gallery/3454 
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ภาพที่ 46 Spectrum Dimension 
   เทคนิค  plastic      
    ขนาด   dimension  variable      
    ปีที่สร้าง      1982  
เข้าถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก  

http://www.tonycragg.com/?/sculptures/1985-1989/1664 

 
 

ภาพที่ 47 Five Bottles Dimension 
   เทคนิค  plastic      
   ขนาด    dimension  variable       
   ปีที่สร้าง  1982   
เข้าถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก   
http://www.tonycragg.com/?/sculptures/1980-1984/932 
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ภาพที่ 48 Looking at Sculpture Dimension 
   เทคนิค  plastic      
   ขนาด   dimension  variable      
   ปีที่สร้าง   1980   
เข้าถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.tonycragg.com/?/sculptures/1980-
1984/1635 
 ส าหรับผลงงานศิลปินทุกท่านที่ข้าพเจ้าน ามาเป็นแบบอย่างนั้น  แต่ละท่านล้วนมีเอกลักษณ์

เฉพาะตนที่แตกต่างกันออกไป  กระบวนการสร้างสรรค์ที่มีเทคนิค  วิธีการไม่เหมือนกัน  วัสดุที่

น ามาใช้ในผลงานก็แตกต่างกันตามช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป  รวมถึงสภาพแวดล้อมรอบข้างที่

เปลี่ยนไป ณ ขณะนั้น  ที่มีผลต่อแนวความคิด  ท าให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานได้หลากหลายขึ้น 

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 

 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์  การสร้างสรรค์ผลงานเริ่มต้นจากการค้นหาแนวความคิดทดลอง
รูปแบบเทคนิควิธีการที่ยังไม่ลงตัว และเลือกสรรวัสดุที่น ามาใช้ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนที่ต้องการ
เพ่ือให้ได้รูปแบบที่ เหมาะสมกับตัววัสดุเพ่ือสามาถน าไปพัฒนาส าหรับการสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์   
 
 

 

 

http://www.tonycragg.com/?/sculptures/1980-1984/1635
http://www.tonycragg.com/?/sculptures/1980-1984/1635
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ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 

   

 

 
   

 
  

 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
ภาพที่ 49 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 (พร้อมรายละเอียดของผลงาน) 
ขนาด  110 × 200 ซม. 

เทคนิค  ติดกระดาษบนผ้า 

 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 เป็นช่วงแรกของการค้นหาเทคนิค  วิธีการยังไม่ลงตัวแต่ที่มา
ของรูปทรงนั้นมาจากธรรมชาติดอกไม้  มีการตัดทอดรูปทรงในรายละเอียดและน ามาประกอบกัน
รูปทรงเรขาคณิต  มีการท าให้เห็นเป็นระยะใกล้ไกลโดยใช้สีอ่อนและขนาดของรูปทรงกลมที่ใหญ่ไว้
ด้านหน้าหน้า  และให้สีเข้มรูปทรงขนาดเล็กเป็นด้านหลังดูเหมือนจะกลมกลืนไปกับสีพื้นหลัง  ในส่วน
ของพ้ืนหลังที่เป็นสีด าเพ่ือเป็นส่วนที่ช่วยผลักให้รูปทรงดูเด่นชัดขึ้น  ส าหรับผลงานชิ้นนี้ตัววัสดุเป็น
กระดาษที่ผ่านกระบวนการพิมพ์ภาพแบบดิจิตัลยังไม่มีที่มาของเนื้อหาที่ชัดเจน  จึงต้องน าไปการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงในชิ้นต่อไป 
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ภาพที ่50 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
ขนาด  132 × 178 ซม.  
เทคนิค  สื่อผสม  (ติดกระดาษเหลือใช้และชิ้นส่วนพลาสติกบนพื้นหลังที่เป็นภาพพิมพ์มือ) 

 ผลงานชิ้นนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการน าขยะประเภทรีไซเคิลมาใช้ในการสร้างสรรค์   โดย

เลือกใช้วัสดุที่ เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์สีน ามาพับและขดม้วนเป็นรูปทรงดอกไม้   และขวดน้ า

พลาสติกสีที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆเป็นรูปทรงใบไม้  ติดลงบนแผ่นผ้าใบที่มีการพิมพ์พ้ืนหลังแบบไล่ระดับสี

ไว้เป็นบางๆในแต่ละชิ้นจะติดวัสดุไม่เหมือนกัน น ามาต่อเรียงกันตามระดับสีโดยเลียนแบบบรรยากาศ

ของทุ่งดอกไม้ที่มีสีสันหลากหลายปะปนกันไป 

 ปัญหาที่เกิดขึ้นในผลงานงานคือในส่วนของวัสดุที่เป็นกระดาษที่น ามาขดม้วน  ท าให้ดูตัดกัน

เกินไปกับรูปทรงของขวดพลาสติกสี และกระดาษลวดลายเยอะท าให้แยกระดับของสีได้ไม่ชัดเจนจึง

ท าให้ดอกไม้ดูแข็งเกินไปเกิดความไม่กลมกลืนกับสีของพ้ืนหลัง   
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ภาพที่ 51 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
ขนาด  dimension  variable 
เทคนิค  (เทคนิคสื่อผสม) ติดขวดพลาสติกบนรางไข่ 
 จากผลงานชิ้นก่อนหน้าท าให้ปรับเปลี่ยนการใช้วัสดุจากกระดาษแผ่นเป็นกระดาษที่แปรรูป
แล้วเข้ามาแทนในผลงานชิ้นนี้   โดยเป็นวัสดุเหลือใช้ที่เป็นขยะมาใช้ในการสร้างสรรค์โดยตัดเป็น
รูปทรงเรขาคณิตและติดขวดพลาสติกสีลงไปเป็นลักษณะเหมือนพืชที่ปลูกในรางแบบการจัดสวน
แนวตั้ง  การติดตั้งผลงานในบริเวณที่มีสีน้อยเพ่ือต้องการใช้แสงไฟที่ตกกระทบลงบนขวดเกิดสีที่
เปลี่ยนไปเป็นคล้ายสีสะท้อนแสง  และความใสวาวของของขวดเมื่อโดนแสงจะมีความระยิบระยับท า
ให้ดูน่าสนใจ 
 ปัญหาที่เกิดขึ้นยังมีส่วนที่ต้องแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  คือการวางผลงานไม่ให้

กระจายตัวกันมากเกินไปให้มีลักษณะของรูปภายนอกที่ชัดยิ่งขึ้น   ส่วนตัววัสดุสองชนิดที่มีความ

แตกต่างกันการเชื่อมให้ติดกันอาจไม่คงทนเท่าท่ีควร 
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ภาพที่ 52 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 
ขนาด  dimension  variable 
เทคนิค  สื่อผสม(ตัดขวดร้อยเป็นแบบแขวน) 
 ส าหรับผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 ได้เลือกใช้ขวดพลาสติกเพียงอย่างเดียวเป็นวัสดุหลัก
ในผลงาน  โดยใช้เอ็นร้อยขวดพลาสติกที่ตัดทอนเป็นรูปทรงอิสระ  ติดตั้งด้วยการน าไปแขวนให้เห้อย
ลงมาลักษณเหมือนมู่ลี่  ใช้สีขวดที่หลาหหลายร้อยรวมกันในแต่ละเส้นยาวบ้าง สั้นบ้างสลับกันไป   
สิ่งที่ต้องแก้ไขและพัฒนาคือ  การน าขวดพลาสติกมาประกอบเข้าด้วยกันให้เกิดรูปทรงใหม่   การ
ติดตั้งผลงานที่น าไปแขวนตรงบริเวณที่ดูโล่งจนเกินไปท าให้พ้ืนที่ว่างโดยรอบรบกวนสายตาจนเกินไป
ซึ่งควรแขวนไว้กับผนังจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า  ผลงานชิ้นนี้เป็นแนวทางในการน าไปพัฒนาต่อไปใน
ผลงานวิทยานิพนธ์ 
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บทที่ 3  

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ครั้งนี้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานมีความส าคัญอย่างยิ่ง  
โดยผ่านขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งทางด้านเทคนิควิธีการและแนวความคิด  รวมทั้งลักษณะ
รูปลักษณ์เป็นนามธรรมที่ต้องการให้ต่างไปจากความเป็นจริง  แต่ที่มาของรูปทรงหลักนั้นได้จากความ
เป็นจริงซึ่งได้ตัดทอนรูปทรงลงไปแล้ว  อาจไม่จ าเป็นต้องเหมือนกับของจริงนั้นด้วยตัววัสดุที่เป็นสิ่ง
สังเคราะห์  และสามารถแตกย่อยรายละเอียดรูปทรงได้อย่างอิสระไม่จ าจัดว่าต้องเป็นสิ่งนี้เมื่อได้เห็น  
แต่สร้างมุมมองที่แตกต่างกันตามความคิดของผู้ที่ได้รับชม  เพ่ือน ามาถ่ายทอดการสร้างสรรค์ผลงาน
ในรูปแบบประติมากรรมสื่อผสมเพ่ือให้ใช้งานตัววัสดุได้อย่างเต็มที่ประกอบกับการสร้ างรูปทรงได้
อย่างหลากหลาย  มองเห็น และสัมผัสได้ในแบบสามมิติ  ผ่านการใช้ทัศนธาตุทางศิลปะและ
องค์ประกอบศิลป์ช่วยให้เกิดการผสมผสานกันได้อย่างลงตัว  ทั้งการการเลือกสรรวัสดุหลักที่ใช้ในผล
การสร้างสรรค์เพ่ือให้ตรงตามแนวคิดส าหรับ  การน าเสนอผลงาน    ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงาน
จ านวน  4 ชิ้น  ซึ่งแต่ละชิ้นมีขนาดและรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไป 

ศึกษาและวิเคราะห์พลผลงานของศิลปินที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน 

 นอกจากการศึกษาหาข้อมูลทางด้านเนื้อหาของที่มาความคิดและแรงบันดาลใจจากข่าวสาร
และบทความต่างๆของความเป็นไปของสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ด าเนินไปแล้ว  การศึกษาข้อมูลการ
สร้างสรรค์ทางรูปแบบเทคนิควิธีการจากผลงานของศิลปินนั้นเป็นของมูลอย่างหนึ่งที่ส าคัญ  ในการ
น ามาเป็นแนวทางในกระบวนการสร้างสรรค์  โดยมุ่งเน้นศึกษาจากผลงานของศิลปินที่เป็นผลงาน
ประติมากรรม  สื่อผสม  และการจัดวาง รวมทั้งอิทธิพลทางแนวความคิดของศิลปินที่เกี่ยวกับการเห็น
คุณค่าของวัสดุเหลือใช้อย่างเช่นขยะประเภทรีไซเคิลที่สามารถน ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานทางศิลปะ  
เป็นสัญลักษณ์ที่น าเสนอแทนเนื้อหาในผลงาน  ผ่านการค้นคว้าเทคนิควิธีการที่กลั่นกรองจนเกิดเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตนของศิลปินนั้นๆซึ่งแตกต่างกันออกไป  น ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ให้บรรลุผลส าเร็จ 
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ตารางท่ี 1 วิเคราะห์ผลงานศิลปินที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

 
 

ศิลปิน 

 
 

ภาพผลงาน 

อิทธิพลที่น ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

อิทธิพลด้าน
แนวความคิด 

อิทธิพลด้านเทคนิค
วิธีการสร้างสรรค์ 

 

Choi 
jeonghwa 

 การน าวัสดุที่ เป็นของ
ปลอมที่ ไม่ ใช่ วัสดุจริ ง
ตามธรรมชาติ มาสร้าง
ให้ เกิดความงามขึ้นให้
เปรียบเสมือนเป็นของ
จริง 

น าวัสดุพลาสติกหลาก
สีมาเรียงร้อยต่อกัน  มา
ประกอบเข้าด้วยกันจน
เกิดเป็นรูปทรงต่างๆ 

 

อลิญญะ 
 
 

 
การเห็นคุณค่าในขยะ  
และมาสร้างคุณค่าใหม่
โดยการน ามาใช้ ซ้ ามี
รูปลักษณ์ใหม่ที่มีความ
งาม 

น า ข ย ะพ ล าส ติ ก ม า
สร้างสรรค์เป็นรูปทรง
ด อ ก ไม้ ซึ่ ง เป็ น ก า ร
ลดทอนรูปทรงเดิมของ
วัสดุออกไป 

 

luzinterruptus 

          
ส ะ ท้ อ น ปั ญ ห า ข ย ะ
พลาสติกผ่านผลงานเพ่ือ
เป็นสัญลักษณ์ ให้ผู้คน
ตระหนัก 

การน าขยะพลาสติ ก  
หลากสีมาสร้างสรรค์
เกิดเปิดรูปที่แตกต่างกัน
ในแต่ละผลงาน 

 
Katharine 
Harvey 

 
การน าขยะพลาสติกที่
เห ลื อ ใช้ ใน ค รั ว เรื อ น  
และจากสถานที่ต่างๆมา
ใช้ซ้ า 

การน าขยะพลาสติกมา 
เรียงร้อยโดยติดตั้งผล 
งานส่วนใหญ่ เป็นแบบ
แขวน 
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ต่อจากตารางท่ี 1 วิเคราะห์ผลงานศิลปินที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

ขั้นตอนในการศึกษา 

 1. การค้นคว้าหาข้อมูลแนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
 2. ศึกษาหาข้อมูลจากสถานที่จริงในส่วนของวัสดุที่น ามาใช้ 
 3. เก็บรวบรวมข้อมูลและวัสดุที่เก่ียวข้อง 
 4. ศึกษา ออกแบบ  และทดลอง  รูปแบบ  เทคนิคการสร้างสรรค์ให้เหมะสมกับวัสดุที่
น ามาใช้ในการสร้างสรรค์ 
 5. สร้างสรรค์ผลงานจริง 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

 1. การบันทึกข้อมูลโดยการลงสถานที่จริงด้วยการบันทึกภาพถ่ายกับกล้องถ่ายรูป  
 2. วัสดุที่เป็นขยะพลาสติก ได้แก่  ขวดพลาสติกหลากสีและถุงพลาสติก เป็นหลัก 
 3. วัสดุ  อุปกรณ์  ในการประกอบชิ้นส่วนต่างๆของผลงานเข้าด้วยกัน  ได้แก่ หัวแร้งบัดกรี  
ลวด  เอ็น ปืนกาว กาวแท่ง 
 4. วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ตัดชิ้นส่วนของผลงาน  ได้แก่  คัตเตอร์  กรรไกร  เทียน ไฟแช็ค 

 

 
 

ศิลปิน 

 
ภาพผลงาน 

อิทธิพลที่น ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

อิทธิพลด้าน
แนวความคิด 

อิทธิพลด้านเทคนิควิธีการ
สร้างสรรค ์

 

Frank Stella 

  

- 

การน ารูปทรงมาทับซ้อนกัน
หลายๆชั้นจนเกิดมิติ  และ
การใช้สีสันที่หลากหลาย 

 

Tony Cragg 

  

- 

น าขวดแก้วที่ไม่มีการตัดทอด
รูปทรงใดๆมาประกอบเข้า
ด้วยกัน ให้เกิดรูปทรงหลักที่
ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว 



  47 

 
 

ภาพที่ 53 วัสดุ อุปกรณใ์นการสร้างสรรค์ผลงาน 

วิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

1. ขั้นตอนการก าหนดรูปแบบ 

 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน สีสันขยะรีไซเคิล  เริ่มจากการไปเลือกสรรวัสดุที่น ามา

สร้างสรรค์ผลงาน  ต้องใช้สีของขยะพลาสติกสีใดบ้างเมื่อได้ครบตามต้องการแล้วเพ่ือจะได้จัดวาง

ปริมาณสีของสี  แต่ละสีให้มีความหลากหลายในผลงานได้เหมาะสมตามลักษณะของรูปทรง    ต่อมา

เป็นการคิดในส่วนของโครงสร้างของผลงาน  ลักษณะรูปทรงที่เป็นรูปทรงจากธรรมชาติ  และรูปทรง

อิสระ  เป็นผลงานประติมากรรมสื่อผสมมีทั้งประติมากรรมแบบลอยตัว  นูนสูง อยู่ในผลงาน

วิทยานิพนธ์ครั้งนี้ 

2. ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง 

 ภาพต้นแบบซึ่งเป็นที่มาของโครงสร้างผลงานส าหรับน าไปปรับใช้ในการสร้างภาพร่างเมื่อได้
รูปแบบแล้ว  โดยที่ข้าพเจ้าน าลักษณะรูปทรงของธรรมชาติมาเป็นต้นแบบและจัดวางโครงสร้าง  และ
ลักษณะรูปทรง รวมไปถึงการใช้สีสันจัดวางองค์ประกอบให้เข้ากันเพ่ือเป็นแนวทางต้นแบบในการ
สร้างสรรค์ผลงานจริง 
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ภาพที ่54 ภาพการจัดสวนแนวตั้ง เพ่ือน ามาเป็นต้นแบบโครงสร้าง (ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย)     
 

 
 
ภาพที ่ 55  ภาพการจัดสวนแนวตั้ง เพ่ือน ามาเป็นต้นแบบโครงสร้าง  (ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย) 
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ภาพที่ 56 เป็นภาพดอกบุกที่จะมีข้ึนในช่วงฤดูฝน  แถมภาคใต้(ภาพต้นแบบในการท าภาพร่าง)เข้าถึง

เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เข้าถึงได้จาก

https://drsuntzu.wordpress.com/2010/03/23/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81

%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%81/ 

 

 

ภาพที่ 57 การจัดสวนในแนวตั้ง(ถ่ายโดยผู้วิจัย) 
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ภาพประกอบภาพร่างท้ังหมด  

  
  

 
 
ภาพที่ 58  ภาพร่างต้นแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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ภาพที่ 59 ภาพร่างต้นแบบ ผลงานชิ้นที่ 1 ใช้โปรแกรมตัดต่อด้วยคอมพิวเตอร์  โดยน าภาพของ 

ชิ้นส่วนขวดมาต่อกันเป็นรูปทรงในธรรมชาติ  เป็นต้นไม้ท่ีมีกิ่งก้านเลื้อยขึ้นไปด้านบน จ าลองการ 

ติดตั้งโดยการตัดต่อลงในพ้ืนหลังที่มีบรรยากาศใกล้เคียงกับสถานที่ติดตั้งผลงานงานจริง ที่สามารถ 

น าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน  

 

ภาพที่ 60 ภาพร่างต้นแบบ ผลงานชิ้นที่ 2 ใช้โปรแกรมตัดต่อด้วยคอมพิวเตอร์  โดยน าภาพขวดมา 

ต่อกันจัดวางรูปทรงในกรอบสี่เหลี่ยม  มีที่มาของรูปทรงหลักจากการจัดสวนแบบแนวตั้งแต่จัดวาง 

องค์ประกอบในแบบของตนเอง  โดยเลือกใช้สีขวดที่สามารถน ามาใช้ได้ในผลงานจริง 
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ภาพที่ 61 ภาพร่างต้นแบบ ผลงานชิ้นที่ 3 สร้างโดยการวาดเส้นและลงสีเพื่อก าหนดสีของขวดที่จะ 

น ามาวาง  โดยการดูจ านวนความมาก น้อยของขวดแล้วน ามาจัดวางสีให้เหมาะสมตามรูปทรงที่ร่าง 

เอาไว้ที่มาของรูปทรงในภาพเป็นรูปทรงของดอกไม้ชนิดหนึ่งคือดอกบุก  มีการลดทอนรูปทรงจาก 

ภาพต้นแบบ  

  

 

ภาพที ่62 ภาพร่างต้นแบบ ผลงานชิ้นที่ 4 สร้างโดยการวาดเส้น  เพ่ือก าหนดการประกอบรูปทรง 

เข้าด้วยกัน  ทั้งการวางสีที่ต้องค านึงถึงจ านวนของสีขวดแต่ละสีมีความมากน้อยไม่เท่ากัน  น ามาจัด 

วางสีแต่ละสีปรับให้เข้ากันรวมเป็นผลงานชิ้นเดียวกันให้ได้อย่างลงตัว 
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ขั้นตอนการเตรียมวัสดุก่อนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 

ภาพที ่63  ท าความสะอาดขวดด้วยน้ าและผงซักฟอกให้สะอาด 

 

ภาพที ่64 ขวดที่ผ่านการท าความสะอาดแล้ว  น ามารวมไว้ด้วยกัน  
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ภาพที่ 65  น าขวดที่ท าความสะอาดแล้วมาแกะแผ่นพลาสติกหุ้มออกให้เหลือเพียงขวดเปล่า  

 

ภาพที ่66 น าขวดที่แกะพลาสติกหุ้มออกแล้วมาตากให้น้ าแห้ง  
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3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 

ภาพที ่67 โครงสร้างของผลงานที่ได้จากการน าเหล็กเส้นมาตัดเป็นชิ้นส่วน  และเชื่อมเข้าด้วยกัน เป็น

กิ่งก้านในลักษณะของโครงสร้างต้นไม้  โดยมีเหล็กแผ่นกลมเป็นฐานด้านล่าง  

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่68 ขวดที่ตัดเป็นรูปทรงต่างๆ โดยใช้หัวแร้ง  กรรไกร  และคัตเตอร์  ช่วยตัดให้มีลักษณะ 
แตกต่างกันไป  ตามขนาดและรูปทรงเดิมของขวด  
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ภาพที ่69 น าส่วนของพลาสติกท่ีหุ้มขวด  มาใช้งานโดยติดและพันไปรอบเส้นเหล็กท่ีเป็นส่วนของ 

โครงสร้างผลงานเพื่อปิดสีเดิมของเหล็ก  และเพ่ือให้สีของโครงสร้างเข้ากันกับสีของขวด 

 

 
ภาพที ่70 (รายละเอียดในผลงาน) ติดขวดที่ได้ตัดเตรียมเป็นรูปทรงต่างๆไว้เรียบร้อยแล้ว  ติดให้ทั่ว 

ทั้งโครงสร้างให้ตรงตามภาพร่างที่ออกแบบเอาไว้  
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ภาพที ่71 ฐานของผลงานที่ท าจากปูนเทลงไปในกระป๋องเหล็ก  ทิ้งให้ปูนมีความหนืดและปักตัว 

ผลงานลงไปในบานที่เตรียมไว้ ทิ้งไว้ให้แห้ง  

 

ภาพที ่72 ติดส่วนรายละเอียดที่ฐาน  โดยใช้พลาสติกที่หุ้มขวดมาติดที่ตัวฐานให้รอบ  จากนั้นก็น า 

ขวดมาติดทับอีกครั้งรอบๆฐาน  เพ่ือให้ฐานและตัวผลงานกลมกลืนเป็นชิ้นเดียวกัน 
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ภาพที ่73 (รายละเอียดผลงาน) ติดชิ้นส่วนของขวดเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้สีที่หลากหลายขึ้น  มีการทับ 

ซ้อนเพิ่มจากเดิมให้ผลงานดูสมบรูณ์ข้ึน 

                    

 

ภาพที ่74 ผลงานชิ้นที่ 1 ผลงานส าเร็จที่ได้จากการประกอบเข้าด้วยกันเป็นกิ่งก้านและล าต้น 

เหมือนกับรูปทรงนามธรรมชาติอย่างเช่นต้นไม้ 
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ภาพที่ 75 ชิ้นส่วนของผลงานที่ท าการตัดและดัดแปลงรูปทรงแล้วน ามาประกอบต่อกัน  เป็นชิ้นส่วน

ที่ใหญ่ข้ึน  

 
ภาพที ่76 ติดชิ้นส่วนที่ประกอบกันไว้แล้วบนโครงสร้างที่เป็นแผ่นไม้กระดานสีขาวที่เตรียมไว้แล้ว  
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ภาพที ่77 (ลงรายละเอียด) ติดขวดเพิ่มลงไปในส่วนของด้านบน  และด้านหน้าที่ติดทับลงไปบนขวด 

ที่เป็นส่วนของขวดที่ติดอยู่กับพ้ืนหลัง 

 
ภาพที ่78 ผลงานชิ้นที่ 2 ผลงานส าเร็จประกอบเข้าด้วยกันลงบนแผ่นไม้สี่เหลื่ยม  โดยมีที่มาจาก 

ลักษณะของการจัดสวนแบบแนวตั้ง 
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ภาพที ่ 79 โครงสร้างของผลงานโดยเริ่มจากการน าถุงพลาสติกมาติดลงบนแผ่นไม้  เพ่ือเป็นตัวเกาะ 

ยึดระหว่างขวดพลาสติกกับแผ่นไม้และสร้างรูปทรงหลักได้ง่ายขึ้นโดยติดให้นูนขึ้น 

 

 

ภาพที ่80 ลงรายละเอียดขั้นที่ 1 โดยใช้ส่วนของคอขวดติดลงไปบนถุงพลสติก  ในส่วนของด้านบน 
ผลงาน 
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ภาพที ่81 ลงรายละเอียดขั้นที่ 2 โดยใช้ส่วนของก้นขวดติดลงไปบนถุงพลาสติกในส่วนของตรง กลาง

ผลงาน  

 
 

ภาพที ่82 ลงรายละเอียดขั้นที่ 3 โดยติดไล่สีและขนาดของก้นขวด 
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ภาพที ่83 ลงรายละเอียดขั้นที่ 4 ติดทั้งคอขวดและก้นขวดผสมกัน  มีการไล่สีเล็กน้อยเพ่ือเป็น

ตัวเชื่อมระหว่างสีขาวกับสีน้ าเงินให้สีไม่ตัดกันมากจนเกินไป 

 

 
 

ภาพที ่ 84 ผลงานชิ้นที่ 3 ผลงานชิ้นส าเร็จที่มาจากรูปทรงในธรรมชาติ  เป็นรูปทรงของดอกไม้ 
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ภาพที ่ 85 น าถุงพลาสติกมาพันติดกับลวดที่พันไว้แล้วเป็นลักษณะเหมือนกลีบของดอกไม้ เป็นส่วน 

ของโครงสร้างส าหรับติดก้นขวด  

 

            

 

   

  

 

 

 

 
ภาพที ่ 86 ติดชิ้นส่วนขวดที่ตัดและผ่านการดัดแปลงรูปทรงของขวดโดยการใช้ความร้อนให้เป็น

รูปทรงที่เปลี่ยนไปจากเดิม  ติดเข้ากับตะกร้าที่เป็นส่วนของโครงสร้าง 
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ภาพที ่ 87 ติดชิ้นส่วนขวดที่ตัดและผ่านการดัดแปลงรูปทรงของขวดโดยการใช้ความร้อนให้เป็น 
รูปทรงที่เปลี่ยนไปจากเดิม  ติดเข้ากับตะกร้าที่เป็นส่วนของโครงสร้างและน าชิ้นส่วนขวดที่ตัดเป็นพู่ 
น ามาติดส่วนบนของขอบตะกร้า 
 

 

 
ภาพที ่ 88 น าลวดที่พันไว้แล้วเป็นลักษณะเหมือนกลีบของดอกไม้ เป็นโครงสร้างส าหรับติดก้นขวด 

น ามาติดส่วนตรงกลางของตะกร้า  เพ่ือเป็นช่อดอกไม้อยู่ตรงกลาง 
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ภาพที ่ 89 น าก้นขวดที่ตัดไว้เรียบร้อยแล้วติดลงบนเส้นลวดที่เป็นโครงสร้างของกลีบดอกไม้ จน ครบ

ทุกกลีบโดยใช้ก้นขวดสีเขียวและสีชมพู 

 
 

ภาพที ่ 90 น าส่วนของคอขวดมาลนไฟลดความคมของขอบ ให้ขอบคอขวดมีความพริ้วไหว  ไม่เป็น 

ขอบที่ตัดตรงและดูแข็งทื่อ 
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ภาพที ่ 91 ตัดคอขวดและใช้ความร้อนท าให้ขอบคอขวดดูพลิ้วขึ้น  ไม่ให้ดูแข็งทื่อจนเกินไปน าไป
ประกอบติดบนตะแกรง 

 

 
 

 

ภาพที ่ 92 น าคอขวดที่ลนไฟแล้วน ามาผูกติดกับตะแกรงให้เต็มบริเวณแผ่นตะแกรง โดยใช้เส้นเอ็น  
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ภาพที ่ 93 น าเชือกฟางมาพันติดรอบๆตะแกรงท้ังหมด  เพ่ือให้สีของเชือกฟางที่มีความแวววาวปิด สี

ของตะแกรงท่ีเป็นสีด าด้านให้เกิดความกลมกลืนไปกับความใสวาวของลักษณะขวด 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพที ่ 94 น าขวดที่ตัดและลนไฟให้เกิดรูปทรงใหม่เตรียมไว้ให้เรียบร้อย  เพ่ือน าไปประกอบกัน โดย

การร้อยด้วยเอ็นต่อกันเป็นเส้นยาวห้อยลงมา  
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ภาพที ่ 95 ตะแกรงที่พันด้วยเชือกฟางและคอขวดที่ประกอบเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้ว  น าขวดที่ 

เรียงร้อยกันเป็นเส้นมาแขวนห้อยไว้กับตะแกรงเป็นขั้นตอนท้ายสุด 

 

ภาพที ่ 96 ผลงานชิ้นที่ 4 แบบที่ประกอบชิ้นส่วนทุกอย่างเข้าด้วนกันเป็นผลงานส าเร็จ 
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บทที่ 4 

วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์  “สีสันขยะรีไซเคิล”  เป็นผลงานศิลปะที่ เกิดจาก
แนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของปริมาณขยะอันมหาศาล  จึงเห็นว่าขยะเหล่านี้ยังสามารถหยิบ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้โดยการเลือกขยะพลาสติกจัดอยู่ในประเภทขยะรีไซเคิลได้  ข้าพเจ้า
จึงได้น าขวดพลาสติกมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นหลักเนื่องมีปริมาณมากและพบเห็นได้ง่าย ใน
การสร้างสรรค์ผลงานได้ถ่ายทอดผลงานในอีกมุมมองของขยะให้ดูสวยงามและสดใสจากสีสันของขวด
พลาสติกท่ีหลากหลายมาประกอบเข้าด้วยกัน  ผลงานเป็นรูปแบบประติมากรรมสื่อผสม  เป็นศิลปะที่
แสดงออกด้วยการใช้วัสดุ  และปริมาตรของรูปทรงหรือของที่ว่างเป็นส าคัญ  แล้วมีสีและแสง  เป็น
ส่วนประกอบซึ่งเป็นประติมากรรม  และในผลงานที่มีสื่อในการแสดงออกหลายทาง เช่น ทางสี ทาง
ปริมาตร ทางแสง ผสมกันลักษณะที่ไม่อาจแยกออกได้ว่าสื่อใดเด่นกว่านั้นคือสื่อผสม  ลักษณะ
นามธรรมลักษณะนามธรรมในส่วนระละเอียดของตัวผลงานมีการตัดทอนรูปทรงให้ต่างไปจากความ
จริง 
1.  การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ทางด้านองค์ประกอบของศิลปะและทัศนธาตุที่ใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 
 1.1 เส้น (Line) เส้นเป็นขอบเขตของที่ว่าง ขอบเขตของสิ่งของ ขอบเขตของรูปทรง  
ขอบเขตของน้ าหนัก และขอบเขตของสี 

 1.2 น้ าหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา (Tone) คือ ความอ่อนแก่ของบริเวรที่ถูกแสงสว่าง และ
บริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ ความเข้มระดับต่างๆในชิ้นงานนั้น น้ าหนักที่ใช้ตามลักษณะของแสงเงาใน
ธรรมชาติจะท าให้เกิดปริมาตรและความหนาแน่นแก่รูปทรงแล้ว น้ าหนักยังให้ความรู้สึกและอารมณ์
ด้วยการประสานความอ่อนแก่   

 1.3 รูปทรง (Form) รูปทรงให้ความพอใจต่อความรู้สึกสัมผัส เป็นความสุขทางตา พร้อมกัน
นั้นก็สร้างเนื้อหาให้กับตัวรูปทรงเอง และเป็นสัญลักษณ์ให้แก่ อารมณ์ ความรู้สึก หรือปัญญาความคิด
เกิดข้ึนในจิตใจ 

 1.3.1 รูปทรงเรขาคณิต (Geometic Form) เช่น รูปทรงกลม รูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรง
สี่เหลี่ยม รูปทรงเหล่านี้เป็นโครงสร้างหรือพ้ืนฐานของรูปทรงอ่ืน 
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 1.3.2 รูปทรงอินทรีย์รูป (Organic Form) เป็นรูปทรงของสิ่งมีชีวิต หรือมีลักษณ์คล้ายกับ
สิ่งมีชีวิต รูปทรงที่ให้ความรู้สึกว่ามีโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตและเติบโตได้ 

 1.3.3 รูปทรงอิสระ (Free Form) รูปทรงที่เกิดขึ้นอย่างอิสระไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนของ
ตัวเอง เป็นไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม รูปทรงอิสระมีความขัดแย้งกับรูปทรงเรขาคณิต แต่มีความ
กลมกลืนกับรูปทรงอินทรีรูป 

 1.4 สี (Colour) สีเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในงานศิลปะและความงาเนื่ องจากเป็นสิ่งที่

แยกแยะได้ง่าย และส่งผลต่อจิตวิทยาการรับรู้ของผู้ชม สามารถใช้เป็นจุดเด่นหรือส่วนประกอบและ

แสดงอารมณ์ของผลงานได้11  

 1.5 ความโปร่งทึบ (Opacity) ความโปร่งทึบช่วยในการเพ่ิมมิติและความน่าสนใจให้กับ

ผลงาน การมีส่วนที่โปร่งใสกับโปร่งแสงจะช่วยสร้างความเชื่อมโยงให้กับสิ่งที่อยู่ด้านหลัง ซึ่งน่าค้นหา

มากกว่าการที่องค์ประกอบทุกอย่างทึบไปหมด      

 1.6 ลักษณะพ้ืนผิว (Texture) พ้ืนผิวเป็นสิ่งที่สมารถสัมผัสได้ด้วยการมองเห็น และสิ่งที่

สามารถสัมผัสด้วยการจับต้องว่ามีลักษณะ ด้าน ขรุขระ หยาบ ลื่น มันวาว สะท้อนแสง แต่ละ

ผิวสัมผัสก็ให้อารมณ์ท่ีแตกต่างกันไป12 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ 
2554). 
12ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์, ทฤษฎีความงาม (กรุงเทพฯ: แอทโฟร์พริ้นท์, 2557). 
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วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

ตารางที ่2 วิเคราะห์ทางด้านองค์ประกอบของศิลปะและทัศนธาตุ ผลงานชิ้นที่ 1   

       
 
  

 
1. เส้น ที่แสดงให้เห็นในงานเป็นหลักคือ  เส้นโค้งที่ต่อ
ประสานกันอย่างต่อเนื่องประกอบกันจนเป็นเส้นรอบ
นอกช่วยให้เห็นในส่วนของรูปทรงภายนอกของผลงานได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น  และบอกขอบเขตระหว่างรูปทรงกับ 
ปริมาตรของพ้ืนที่ว่างโดยรอบ  เพ่ือแสดงความรู้สึกถึง
ความเคลื่อนไหว 
 

 2. น้ าหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา 
น้ าหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา  เป็นส่วนที่ช่วยให้ผลงาน
มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นเมื่อมีแสงตกกระทบที่ตัวผลงาน  
เกิดเป็นน้ าหนักอ่อนแก่ขึ้นรวมไปถึงเงาสะท้อนที่เกิดขึ้น
ตามล าดับเมื่อช่วงเวลาเปลี่ยนแสงและเงาก็เปลี่ยนแปลง
ตามไปด้วย  เป็นส่วนช่วยให้เห็นความแตกต่างระหว่าง
ตัวผลงานกับพ้ืนที่ว่างด้านหลังได้เด่นชัด 

 3. รูปทรง  รูปทรงสามารถบอกขอบเขตของผลงานกับ
พ้ืนที่ว่าง ในส่วนของผลงานจะเป็นลักษณะรูปทรงอิสระ
หลากหลายเชื่อมต่อกันจนเกิดรูปทรงที่มีการทับซ้อนกัน
หลักขึ้นมาใหม่ ที่มาจากรูปทรงธรรมชาติและรูปทรง
อิสระซึ่งเป็นตัวแทนการแสดงออกของแนวความคิด 
อารมณ์  ความรู้สึก  ที่ท าให้ผู้ชมได้คิดตามถึงเนื้อหาและ
ที่มาของรูปทรงอาจจะมาจากต้นไม้หรืออย่างอ่ืนก็ได้ 
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4. สี  สีที่เห็นในผลงานเป็นสีของตัววัสดุเองโดยไม่ผ่าน
การแต่งติมหรือทาสีเพ่ิมเติมใดๆ  สีที่น ามาใช้เป็นสีที่
สดใส ดูโดดและเห็นได้ชัด  มีการผสมผสานกันระหว่างสี
โทนร้อนกับโทนเย็นโดยมีสีที่อยู่ได้ระหว่างสองโทนเป็น
ตัวเชื่อมเข้าด้วยกันห็ดูกลมกลืนไม่ตัดกันจนเกินไป  และ
เป็นจุดส าคัญหลักของการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ 
 

  
5. ความโปร่งทึบและลักษณะพ้ืนผิว  เนื่องจากวัสดุที่
เลือกน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้  มีคุณสมบัติ
ที่มีทั้งความโปร่งใส  โปร่งแสง  ความทึบ  มีพ้ืนผิวที่มัน
วาว  อยู่ในตัววัสุเองนั้นเป็นผลที่ช่วยส่งเสริมให้ผลงานมี
ความน่าสนใจขึ้นพร้อมทั้ งช่วยสร้างมิติ ให้แก่งานที่
สามารถมองทะลุผ่านจากอีกด้านแล้วเห็นถึงอีกด้าน  ผิว
ที่ มันวาวท าให้ เกิดแสงสะท้ อนช่วยให้ ในส่ วนของ
รายละเอียดผลงานมีความหลากหลาย  เพราะฉะนั้นตัว
วัสดุสามารถสร้างจุดเด่นให้ผลงานได้ 
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ตารางที่ 3 วิเคราะห์ทางด้านองค์ประกอบของศิลปะและทัศนธาตุ ผลงานชิ้นที่ 2 

 

 

 

 

1.เส้น  มี เส้นตรงที่ ชี้ พุ่ งขึ้น ไปเป็นจุดน า

สายตา  มีเส้นโค้งสั้นๆต่อผสานกันในส่วน

ของด้านบน ช่วงด้านล่างของผลงานอาจจะ

ดูนิ่งเรียบๆ  ส่วนด้านบนของผลงานเป็น

ส่วนช่วยให้ดูเคลื่อนไหวขึ้น  เพ่ือไม่ให้ภาพ

โดยรวมดูแข็งจนเกินไป 

 

 

2.น้ าหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา  ส่วนที่โดย

เงาจะท าให้ผลักเข้าไปกับพ้ืนหลัง ส่วนที่โดน

แสงผลักออกมาท าให้เกิดระยะหน้ากับหลัง

ในผลงาน  ช่วยสร้างผลงานให้เกิดมิติ 

 3.รู ป ท ร ง  เป็ น รู ป ท ร ง อิ ส ระที่ อ ยู่ บ น

โครงสร้างของสี่ เหลี่ยมที่ เป็นเรขาคณิต  

การวางรูปทรงในแนวที่ตั้งตรงและให้รูปทรง

ต่อกันไปเป็นกิ่งก้านขึ้นไปด้านบน คล้ายกับ

การจัดสวนแบบแนวตั้ง 

 4. สี  มีการติดวัสดุที่ไล่น้ าหนักสีจากอ่อน

สุ ด ที่ อ ยู่ ด้ าน ล่ า ง  ไป ห าระดั บ เข้ ม สุ ด

ตามล าดับ  สีด่างล่างที่ให้ความรู้สึกเบาสุด

ผสมกับสีพ้ืนหลังที่เป็นสีขาวใช้สีเหลืองและ

เขียวเป็นตัวเชื่อมสีด้านบน  และสีด้านบน

ใช้ให้ผลงานดูเด่นชัดขึ้น 
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ตารางที ่4 วิเคราะห์ทางด้านองค์ประกอบของศิลปะและทัศนธาตุ ผลงานชิ้นที่ 3  

 

 

 

1.เส้น ในผลงานชิ้นนี้เห็นได้ชัดว่ามีแต่เส้น

โค้งท่ีท าหน้าอย่างเดียว  ที่วนเข้าหากัน

แบบเป็นระเบียบ  ไม่มีความซับซ้อน 

 

 

 

 

 

2. น้ าหนักอ่อนแก่ของแสงเงา  ส่วนเป็น

เงาเมื่อตกกระทบกับวัสดุที่อยู่ชั้นล่างสุด

ท าให้ส่วนบนที่โดนแสง  ท าให้ดูยื่นออกมา

จากส่วนของเงาที่มีความเข้ม ตัดกันกับ

แสงที่สะท้อนบนตัววัสดุที่มีสี อ่อนมาก

อย่างสีขาว 

 3.  รูปทรง เป็นรูปทรงธรรมชาติ เป็น

รูปทรงที่มาจากดอกไม้  มีการตัดทอนรู

ทรงลงแล้ว  ในส่วนของรูปทรงในรรย

ละเอียดปลีกย่อยก็จะมีรูปทรงเรขาคณิต

เข้ามามีส่วนร่วม 

 

4. สี  ในผลงานชิ้นนี้ใช้สีที่ดูสบายตา ไม่ดู

สดมาก  สีที่น ามาใช้จะเป็นสีโทนเย็นและ

สีที่อยู่ระหว่างสองโทนคือเหลือง กับม่วงที่

เมื่อมาอยู่รวมกันจะดูสะอาดตา ไม่ฉูดฉาด  

นิ่งๆ เบาๆ สบายๆ 
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ตารางที ่4 วิเคราะห์ทางด้านองค์ประกอบของศิลปะและทัศนธาตุ ผลงานชิ้นที่ 4 

 

 

 

 

1.เส้น ในผลงานชิ้นนี้มีเส้นตรงและเส้นโค้ง 

ท างานร่วมกัน  โดยเส้นตรงในส่วนของ 

ด้านบนเป็นเส้นรอบนอกที่มีลักษณะเป็น 

สี่เหลี่ยมจัตุรัส  มีเส้นค้างต่อผสานลงมาใน 

ส่วนของด้านล่าง  ช่วยให้ผลงานมีส่วน

ของ ความเคลื่อนไหวอยู่ในงานจากเส้น

โค้งของ ขวดที่ต่อห้อยลงมาคนละทิศทาง 

   

  

 

 

 

  

  

 

 

 

2. น้ าหนักอ่อนแก่ของแสงเงา  ในส่วนของ 

ด้านบนมีแสงตกกระทบลงมามากที่สุดท า 

ให้เห็นถึงความโปร่งแสงของขวด  และมี 

ความใส ความวาวที่เปล่งออกมา ไล่ลงมา 

เรื่อยๆตามขวดที่ต่อกัน  แสงค่อยๆน้อยลง 

มาถึงส่วนล่างสุดเป็นส่วนที่มีเงาสะท้อนลง 

บนตัววัสดุท าให้เห็นสีอ่อนแก่ได้ชัดขึ้น 
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3.  รูปทรง ในผลงานชิ้นนี้รูปทรงที่ใช้จะมี 

ความหลากหลาย  ตั้ งแต่ รูปทรงหลัก 

ภายนอกที่ เป็นเรขาคณิต  และรูปทรง

อิสระ ที่มีทั้ งในส่วนของรายละเอียดที่

น ามาต่อ กันเกิดเป็นรูปทรงหลักสามส่วน

มารวมเข้า ด้วยกัน  อย่างลงตัวจากรูปทรง

สี่เหลี่ยม  มีแขวนห้อยลงมาเชื่อมโยงกับ

ส่วนล่างที ่เป็นรูปทรงอิสระ 

  

4. สี  ในผลงานชิ้นนี้ใช้สีโทนเย็นเป็นหลัก  

มีการไล่น้ าหนักสีโดยก าหนดให้สีเข้มอยู่ 

ด้านล่างสุด ไล่ระดับตามมาด้วยสีม่วง 

และ สีชมพูที่มีการตัดกันกับสีน้ าเงินช่วย

ให้งาน ไม่จืดชืดหรือเรียบเฉยแต่ก็ดูไม่

ขั ด แย้ งกั น  จน เกิน ไป   มี สี ส้ ม อ่อนที่

ใกล้เคียงกับสีชมพู ท าให้ดูกลมกลืนกัน 

เมื่อช่วงจังหวะ ระหว่างสีที่ตัดกันและสีที่

กลมกลืนกันมา อยู่ร่วมกัน นั้นช่วยเพ่ิมจุด

สนใจให้กับงาน ให้ความรู้สึกถึงความสดใส  

ดูแล้วสบายตา ไม่น่าเบื่อจนเกินไป 
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รวมภาพผลงานวิทยานิพนธ์ 

 

 
ภาพที่  97 ผลงานวิทยานิพธ์ชิ้นที่ 1 
 สีสันขยะรีไซเคิล no.1 
 วัสดุ    ขวดพลาสติก 
 ขนาด   140 × 50 × 20  
 ปีที่สร้าง  2560 
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ภาพที่ 98  ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
 สีสันขยะรีไซเคิล no.2 
 วัสดุ    ขวดพลาสติก 
 ขนาด   120 × 240 

 ปีที่สร้าง  2560 
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ภาพที ่99  ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
 สีสันขยะรีไซเคิล no.3 
 วัสดุ    ขวดพลาสติก, ถุงพลาสติก 
 ขนาด   120 × 240 
 ปีที่สร้าง  2560 
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ภาพที ่100  ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4   
 สีสันขยะรีไซเคิล no.4   
 วัสดุ      ขวดพลาสติก   
 ขนาด     100 × 140 × 250  
 ปีที่สร้าง   2560 
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บทที่  5 

สรุป  ปัญหาอุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

สรุป 

 จากการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้  มีผลงานทั้งหมด  4  ชิ้น ซึ่งผ่านกระบวนการคิด

เพ่ือค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์  โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการเห็นสภาพแวดล้อมรอบๆตัวในการ

ด าเนินชีวิตของคนเรานั้นไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท างาน  ที่บ้าน ร้านรับซื้อของเก่ามีขยะประเภทรีไซเคิล  

ไม่ว่าจะเป็นจ าพวกกระดาษ  พลาสติก  ที่สามารถน ากลับมาใช้งานได้อีกครั้งจากการมอง เห็น

ความส าคัญ  และคุณค่าจากสิ่งเล็กๆรอบตัว   โดยเริ่มต้นจากการค้นหาวัสดุที่เหมาะสมแก่การ

สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์จึงได้ค้นพบวัสดุที่เห็นว่ามีจ านวนมาก  มีสีสัน  รูปทรง  ขนาด ที

หลากหลาย  นั่นก็คือ  ขวดพลาสติก  จึงน ามาเลือกใช้เป็นวัสดุหลัก  โดยผลของกระบวนการท าที่ได้

ทดลอง  เพ่ือให้สามารถประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน  ควบคู่ไปกับการท าให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีตรงตาม

แนวคิดท่ีได้ก าหนดไว้ 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่เริ่มต้นต้องมีการวางแผน  เตรียมการไว้  แต่ด้วยความต้องการ

เห็นผลงานเป็นชิ้นที่ส าเร็จโดยเร็ว  อยากลดขั้นตอนลงเพ่ือไม่ให้ซับซ้อน แต่กลายเป็นทางตรงกันข้าม  

ไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้  เพราะขาดความรอบคอบและเร่งรีบจนเกินไปจากทีใช้ระยะเวลาไม่มากก็

กลายเป็นเสียเวลาเพ่ิมขึ้น  จากข้อผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นได้ในบางครั้งของการสร้างสรรค์ผลงานนั้นก็ท า

ให้เกิดการเรียนรู้  คิดค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น   มีการคิดวางแผนตามขั้นตอนให้รอบคอบและ

ถี่ถ้วนยิ่งขึ้น  เพ่ือจะได้เป็นประสบการณ์ในการสร้างงานชิ้นต่อไปได้อย่างไม่ติดขัดและมีความช านาญ

ขึ้น  ช่วยให้ใช้ระยะเวลาในการท างานได้อย่างเหมาะสมได้ผลงานที่ส าเร็จตรงตามเป้าหมายได้  ซึ่งนั้น

ก็ท าให้เห็นว่า ต้องมีสมาธิ  สติ ความคิดที่รอบคอบ  ไม่เร่งรีบจนเกินไปก็ช่วยลดข้อผิดพลาดลงได้และ

ช่วยให้ผลงานส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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ปัญหาและอุปสรรค 

  กระบวนการในการสร้างสรรค์  เริ่มตั้งแต่การเลือกสรรวัสดุที่เป็นขยะในลักษณะที่สกปรก

น้อยที่สุด  เพ่ือง่ายต่อการท าความสะอาดและต่อสุขอนามัยของผู้สร้างสรรค์เองด้วย  ต้องใช้

ระยะเวลาและความเหมาะสมเพ่ือให้การเลือกวัสดุตรงกับแบบร่างที่วางไว้  การควบคุมตัววัสดุอาจจะ

ยากเนื่องจากเป็นพลาสติกและเป็นขยะที่เคยผ่านการใช้งานมาแล้วต้องมีการลดทอนรูปทรง  ใน

บางครั้งการประกอบชิ้นส่วนของขวดพลาสติกเพ่ือให้เป็นรูปทรงตามต้องการโดยหาตัวเชื่อมที่ยึดติด

ระหว่างพลาสติกเข้าด้วยกันนั้นบางครั้งอาจไม่คงทน วิธีการที่ได้ออกแบบไว้ก็ไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่

ตั้งเป้าหมายไว้ต้องมีการแก้ไขโดยหาวิธีการใหม่  เพ่ือให้ตรงกับแบบร่างซึ่งจะเกิดขึ้นได้กับผลงาน

ระยะแรก  อาจต้องทดลองหาวิธีการหลากหลายวิธีจึงท าให้การท างานล่าช้าไปบ้าง จึงต้องมีการ

เปลี่ยนแปลงวิธีการนั้นต้องค านึงถึง  โครงสร้างส าหรับรองรับขวดที่มีความแตกต่างกันไปของผลงาน

แต่ละชิ้นต้องมีความแข็งแรงเพ่ือรับน้ าหนักได้เพียงพอ    

ข้อเสนอแนะ 

 ส าหรับผู้ที่สนใจในการสร้างสรรค์ผลงานในแนวงานลักษณะนี้  ข้าพเจ้าก็มีข้อเสนอแนะเพ่ือ
เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน  โดยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1. ก่อนการสร้างสรรค์ผลงานการวางแผนที่มีความรอบคอบ ล าดับขั้นตอนชัดเจน และความ
เป็นไปได้ของการสร้างสรรค์ผลงานได้จริง 
 2. ในการเลือกสรรวัสดุจากหลากหลายสถานที่ การค้นคว้าท าความเข้าใจกับคุณสมบัติข้อดี 
ข้อเสียของตัววัสดุที่ใช้ในงานช่วยให้การท างานได้รวดเร็วและง่ายขึ้น 
 3. การทดลองหาเทคนิค   วิธีการ แบบอ่ืนที่ตนเองไม่คุ้นชิน นั้นช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์
ผลงานที่แปลกใหม่ขึ้นได้ 
 4. การสร้างสรรค์ผลงานชุด “สีสันขยะรีไซเคิล”นั้นอาจเป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะรูปแบบประติมากรรมสื่อผสมโดยใช้วัสดุเหลือใช้ เพ่ือน าไปศึกษา วิเคราะห์ 

และพัฒนาในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป
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รายการอ้างอิง 

รายการอ้างอิง 
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ประวัติผู้เขียน  

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ธิติกานต์ ด้วงเกตุ 
วัน เดือน ปี เกิด 29 พฤศจิกายน 2534 
สถานที่เกิด จังหวัดพัทลุง 

วุฒิการศึกษา ปริญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 
ที่อยู่ปัจจุบัน 233/7 ม.3 ต.ล าทับ อ.ล าทับ จ.กระบี่ 
ผลงานตีพิมพ์   พ.ศ. 2555    โครงการสืบสานสร้างสรรค์ศิลปกรรม  

        ช่างสิบหมู่ไทย สาขาทัศนศิลป์  
        คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

  พ.ศ.  2556    ร่วมแสดงงานการประกวดวาดภาพแหล่งท่อง  

        เที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน   

        จังหวัดภูเก็ต  

  พ.ศ.  2556    ร่วมแสดงงานโครงการประกวดวาดภาพประจ า  

        ปี “ศิลป์รักษ์โลก” ครั้งที่ 4  

  พ.ศ. 2557    Art Thesis Exhibition ณ หอศิลป์ คณะ  

        ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

        พ.ศ. 2559     ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม Art camp   

        ประจ าปี 2559 ณ ห้อง  นิทรรศการ1   

        พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปเจ้าฟ้า   

        กรุงเทพฯ  

  พ.ศ.2560    พ้ืน PLAY Art Thesis Exhibition ณ หอศิลป์  
        เพาะช่าง (ตึกกลาง) วิทยาลัยเพาะช่าง 
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