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ค าน า 

การจัดการองค์ความรู้การวิเคราะห์และการตีความผลงานสร้างสรรค์สู่การผลิตผลงานวิจัยทางทัศนศิลป์

และการออกแบบอย่างเป็นระบบ เป็นการเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์จริงในการท าวิจัยของผู้จัดท า โดยเนื้อหา

ภายในประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ (Analysis) ในทางศิลปะออกแบบ หมายถึง การจ าแนกแจกแจงองค์ประกอบ

ต่าง ๆ ของสื่อสิ่ง (thing) รูป-ความหมายเรื่องใดเรื่องหนึ่งและหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบ

หลักและองค์ประกอบร่วม เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสื่อสิ่งหรือรูป-ความหมายที่เกิดขึ้นด้วยแนวทางวิเคราะห์

ที่แสดงรูปและความหมายมีเหตุผลมี มีที่มาที่ไป รวมไปถึงความหมายตรง (denotation) และความหมายแฝง 

(connotation) ที่ซ่อนอยู่ภายในนั้น ซึ่งความหมายที่ปรากฏย่อมมีสิ่งที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันหรือตรงกันข้ามกัน 

(ความย้อนแย้ง) ซึ่งปรากฏให้รับรู้ 

ความคิดเชิงวิเคราะห์ทางศิลปะออกแบบขั้นสูงเป็นการคิดวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีความลุ่มลึก มีความ

สลับซับซ้อน มีเนื้อหาทางอารมณ์ และมีความเป็นนามธรรมสูง จับต้องได้ยาก ซึ่งการวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลที่จับ

ต้องไม่ได้และไร้รูปนั้น (ไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านสุนทรียภาพ ความคิด และจิตวิญญาณ) จึงต้องอาศัยความ

รอบคอบ การคุณคิดพิจารณาอย่างพิถีพิถัน เพ่ืออธิบายรูปและความหมายเชิงนัยที่สามารถสื่อและบ่งชี้ถึง

คุณสมบัติต่าง ๆ เช่น หลักการของทัศนธาตุ (principle of visual element) ที่ถือเป็นไวยากรณ์ส าคัญทางที่เป็น

หลักในการประกอบสร้างรูปและความหมายให้ปรากฏในงานศิลปะและการออกแบบ เป็นต้น 

การคิดวิเคราะห์จะช่วยให้ความคิด จินตนาการ หรือการสร้างสรรค์ทางศิลปะออกแบบมีความน่าจะเป็น

มากยิ่งขึ้น มีความน่าเชื่อถือของกระบวนการที่ได้มาของความรู้ความจริงที่ผ่านการวิเคราะห์ตามหลักการและ

เหตุผลอย่างเป็นล าดับ ตั้งแต่การศึกษาข้อมูลดิบ สารสนเทศจากการทบทวนเอกสาร การสนทนาระหว่างกัน วัตถุ 

พ้ืนที่ และสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น และตามมาด้วยการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เกิดความเข้าใจง่าย ทั้งในรูปแบบ

ของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ หรือการจัดหมวดหมู่ เป็นต้น โดยน ามาสู่การวิเคราะห์หาความรู้ แยกแยะ ถอดและ

ประกอบความรู้จากข้อมูลในแต่ละประเด็นให้ชัดเจน เช่น องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ความหมายตรง

และความหมายแฝง จนเกิดเป็นสาระแก่นสารที่ส าคัญ 

การจัดการองค์ความรู้นี้เป็นการตั้งค าถามส าคัญจากหลักการวิเคราะห์และการตีความแก่นความรู้ทาง

ศิลปะออกแบบขั้นสูงว่ามีอะไรบ้างและควรสร้างเป็นหลักการหรือแนวทางเพ่ือเป็นประโยชน์ทางวิชาการศิลปะการ

ออกแบบขั้นสูงได้อย่างไร  
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เพราฉะนั้น ผู้จัดท าจึงมีเป้าหมายส าคัญในการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพ่ือน ามาสู่การสร้างชุดความรู้และ

แนวทางของหลักการวิเคราะห์และการตีความแก่นความรู้ทางศิลปะออกแบบขั้นสูงที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการ

และการสร้างสรรค์งานทางด้านศิลปะและการออกแบบในสมัยปัจจุบัน โดยเฉพาะในด้านของการศึกษา หวังว่า

องค์ความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์และบุคลากรในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ

องค์กรหรือบุคคลอื่นที่สนใจ 
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การวิเคราะห์ตามหลักการวิเคราะห์และการตคีวามศิลปะออกแบบ 
 
1. การตีความแก่นความรู้ทางด้านศิลปะออกแบบขั้นสูง 
 
การตีความแก่นความรู้ทางด้านศิลปะออกแบบขั้นสูงก็กลายเป็นต้นแบบส าคัญส าหรับน าไปปรับใช้การ

วิเคราะห์และการตีความผลงานสร้างสรรค์ศิลปะออกแบบขั้นสูงได้ตั้งแต่มูลฐานไปจนถึงขั้นสูง ดังที่กล่าวไว้แล้ว
วิธีการและกระบวนการตามแบบแผนดังกล่าวนี้สามารถน าไปปรับใช้ทั้งในงานศิลปะสาขาทัศนศิลป์และรวมไปถึง
งานออกแบบในสาขาต่าง ๆ ได้โดยต้องน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิธีคิดในส่วนย่อยของศาสตร์สาขาต่าง ๆ นั้น 
ซึ่งก็จะยิ่งท าให้เกิดความชัดเจนผ่านการอรรถาธิบายในแง่มุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการอธิบายพัฒนา
ผลงานศิลปกรรมหรือการใช้ค าอธิบายนั้นมาคิดตรึกตรอง วิเคราะห์ภาพรวมเพ่ือให้เห็นถึงกระบวนการประกอบ
สร้างของภาคส่วนต่าง ๆ ในงานศิลปะสาขานั้น ๆ และเมื่อเป็นเช่นนั้นก็น าไปสู่ในเรื่องของการตีความหมายที่เป็น
เรื่องของการถอดรหัสจากรูปสัญลักษณ์ที่ปรากฏให้เป็นเนื้อหาสาระ อันเป็นความหมายที่ผู้สร้างสรรค์ ต้องการจะ
สื่อ  

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองผู้รับสารผู้ชมผู้ฟังหรือผู้เสพศิลปะและงานออกแบบนั้นก็สามารถที่จะมีการคิดต่อขยาย
ต่อจากสารัตถะที่ผู้สร้างสรรค์ได้ตั้งต้นขึ้น สิ่งนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาในโลกยุคปัจจุบันที่เป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์
และตีความโดยเฉพาะในด้านของบริบทงานวิชาการทางด้านศิลปกรรมในปัจจุบัน ที่เป็นดังนี้ทั้งหมดนี้ ก็เพราะว่า
สุดท้ายแล้ว เป็นสิ่งที่จะน าไปสู่กระบวนการประเมินและตัดสินว่าสิ่งใดหรือรูปใดหรือผลงานใดมีคุณค่ามี
ความหมาย มีสุนทรียภาพที่พิเศษ หรือมีนัยยะส าคัญอย่างไร สิ่งนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าผลงานศิลปะการออกแบบ
หรือศิลปกรรมต่าง ๆ ที่ถูกการวิเคราะห์ตีความนั้น ได้เข้าใกล้ของความเป็นสิ่งที่มีคุณค่าตามหลักคุณวิทยาอันเป็น
ปรัชญาว่าด้วยคุณค่านั่นเอง 

ในกระบวนการวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดเป็นหลักการวิเคราะห์และการตีความงานศิลปะออกแบบนั้นก็น าไปสู่
แนวทางการวิเคราะห์ที่เป็นลักษณะส าคัญอันเป็นผลจากการวิเคราะห์เชิงสังเคราะห์ เพ่ือให้เกิดเป็นองค์ความรู้จาก
มูลเหตุอันเป็นข้อสันนิษฐานผ่านแบบแผนหลักการวิเคราะห์และการตีความการความรู้ทางศิลปะออกแบบขั้นสูง
เป็น 3 ประการ คือ (1) สหวิทยาการวิเคราะห์ (2) การรื้อสร้างทางความคิดและการสร้างสรรค์ และ (3) การ
ตีความนัยแฝง 
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2. สหวิทยาการวิเคราะห์ 
 

สหวิทยาการวิเคราะห์ (Interdisciplinary Analysis) ด้านการออกแบบขั้นสูงและก้าวหน้าจะมีจุดเริ่มต้น
จากปัญหาและวิธีคิดแบบพหุวิธี คือ การมองกับความเชื่อมโยงของหลากหลายสาขาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหา
และโจทก์ในการแสวงหาค าตอบนั้น เช่น การบูรณาการของศาสตร์ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งการจัดการแก้ปัญหาจากโจทย์ที่มีอยู่จึงต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์คุณสมบัติและ
คุณลักษณะของสาขานั้น ๆ ให้เข้าใจถึงแก่น เพ่ือค้นหาลักษณะร่วมหรือตัวกลางของความเป็นของสหศาสตร์
เหล่านั้นว่าอะไรเป็นอะไร และมีลักษณะมีความเหมือน -ความแตกต่าง ความแปลเปลี่ยนว่าคืออะไรและเป็น
อย่างไร เป็นต้น 

สหวิทยาการวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการจ าแนก แยกแยะ องค์ประกอบของสื่อสิ่งในสหศาสตร์ สห
ศิลป์และสหสาขาและค้นหาเหตุปัจจัยอันเป็นลักษณะร่วมที่แท้จริงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและวิธีคิดหนึ่ง ๆ ว่า
ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง อันเกี่ยวข้องกับการบูรณาการทางศิลปะและออกแบบที่ได้ผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ อันมา
จากการก าหนดแก่นความคิดของหัวข้อหลักที่ต้องแสดงออกถึงแนวทางการบูรณาการระหว่างองค์ประกอบหลัก
องค์ประกอบย่อยกับความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งกับลักษณะความสัมพันธ์อีกลักษณะหนึ่ง 
เพ่ือเกิดความชัดเจนเกิดข้อก าหนดชัดเจน ซึ่งการบูรณาการของสหสาขาที่หลากหลายนั้น น าไปสู่ชุดความคิดใหม่ 
ความรู้ใหม่ อันเป็นผลรวมที่ได้รับตามมา 

สหวิทยาการการวิเคราะห์เพ่ือค้นหาสาระแก่นสารภายในโครงสร้างที่ก าหนดไว้นั้นนอกจากจะสามารถ
วิเคราะห์ถึงองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยกับความสัมพันธ์ทั้งหมดได้แล้วก็จะต้องพิจารณาว่าอะไร
เชื่อมโยงกับอะไรมากน้อยเพียงใดยิ่งลงลึกไปจนถึงอัตราส่วนเชิงปริมาณว่ามากน้อยเพียงใดให้กระจ่ างชัดแล้วจะ
ช่วยตอบโจทย์วิธีวิจัยแบบผสมวิธีไหนดีแบบผสมผสานดีดี 

การวิเคราะห์สหสาขาทางศิลปะออกแบบจึงเป็นการจ าแนกแยกแยะความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของรูป
และความหมายทางศิลปะที่ต้องอาศัยประสาทสัมผัสเชิงวิเคราะห์ ซึ่งเป็นความสามารถในการตอบโต้จาก
ปรากฏการณ์และการรับรู้ทางสุนทรียภาพหนึ่ง ๆ ด้วยการสังเกต การจ าแนก แยกแยะ การรับรู้ ความรู้สึกต่าง ๆ 
ที่ได้รับจากข้อมูลประสบการณ์ จากประสาทสัมผัสทั้งห้า (การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การลิ้มรส และการ
สัมผัสทางกาย) แล้วถอดรหัสของรูป-ความหมายให้ออกมาเป็นความคิดและผลทางศิลปะออกแบบที่ ให้คุณค่าเชิง
สุนทรียะท่ีชัดเจนและมีค าอธิบายได้  
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ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงระบบการรับรู้สุนทรียภาพและภาพจากประสาทสัมผัสมาเป็นล าดับจนน าไปสู่
แก่นสารของสุนทรียรสการรับรู้ 

ที่มา: สุชาติ เถาทอง, 2562 
 

ศิลปะออกแบบปัจจุบันนิยมใช้สื่อศิลปะสมัยใหม่จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาผสมผสานกับวิธีคิดจากสห
วิทยาการแบบข้ามศาสตร์ข้ามสาขาโดยไม่แบ่งแยกเป็นการเฉพาะไปในทิศทางเดียวกันเช่นแต่ก่อน กับทั้งมีการ
ตีความหมายพ้ืนที่และเวลาในมุมมองของความคิดแบบใหม่ เช่น ความไม่จีรัง การปรับเปลี่ยน การเคลื่อนที่ การมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เป็นต้น โดยมีแก่นความคิดจะอาศัยการบูรณาการและความเกาะเกี่ยวเชื่อมโยงของงาน
ศิลปะออกแบบที่สร้างข้ึนเพื่อสิ่งใหม่และความรู้ใหม่  
 

 



8 
 

 

 
ภาพที่ 2 โครงสร้างสหศาสตร์การวิเคราะห์ประกอบแกนความคิดของหัวข้อหลักทางศิลปกรรม 

ที่มา: สุชาติ เถาทอง, 2562 
 

ที่เป็นดังนี้ เพราะโลกปัจจุบันเป็นโลกที่เชื่อมต่อด้วยศาสตร์ความรู้สาขาต่าง ๆ ที่มีพลวัตตลอดเวลาอย่าง
ไม่รู้จบ การท าความเข้าใจแบบศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งอย่างโดด ๆ ดู ราวกับเป็นสิ่งที่ดูคับแคบเกินไปจากความ
หลากหลายการแสดงออกทางด้านศิลปกรรมในปัจจุบัน โดยเฉพาะในศิลปะออกแบบร่วมสมัยที่ดูราวกับก้าวล้ า
หน้าไปอย่างน่าสนใจ จึงเห็นได้ว่าหัวข้อหรือประเด็นความเป็นพ้ืนถิ่นในงานศิลปกรรมนั้นเริ่มศูนย์สลายลงไปเพราะ
การสูญสลายลงของวิธีคิดแบบสมัยใหม่ไปสู่โลกหลังสมัยใหม่ (Modern to Post-Modern) ที่เชื่อว่าความ
หลากหลายและการยอมรับในสิ่งต่าง ๆ ที่ดูราวกับขัดแย้งหรือย้อนแย้งกันนั้นเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาของโลกที่
ควรจะวิวัฒน์ไปได้ในสังคมอนาคต 

ทั้งนี้ ในเรื่องของสหศาสตร์หรือสหวิทยาการวิเคราะห์ (Interdisciplinary Analysis) เป็นเรื่องของแนว
ทางการเปิดกว้างทางความคิดส าหรับการวิเคราะห์ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายศาสตร์สาขา ( various 
disciplines) ในปัจจุบัน ความส าคัญของการวิเคราะห์ในเชิงสหวิทยาการนี้ก็คือการที่ผู้วิเคราะห์ ผู้วิจัย หรือ
แม้กระท่ังผู้วิจารณ์เอง ต้องมีแนวทางในการวิเคราะห์ที่หลากหลายด้วย ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจในศาสตร์สาขาที่สัมพันธ์
กันในสื่อสิ่งที่ปรากฏเป็นผลงานศิลปะและการออกแบบ (Art Object) เพราะศิลปะและการออกแบบในปัจจุบัน
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ไม่ได้ถูกการการันตีว่ามันเกิดขึ้นอย่างโดด ๆ หรือมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องที่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากอัจฉริยภาพของผู้
สร้างสรรค์เท่านั้น แต่มันอาศัยการประกอบสร้าง (assembling) ของสื่อสิ่งต่าง ๆ  

ซึ่งในทางภาษาศาสตร์ (Philology) นักภาษาศาสตร์เรียกหน่วยย่อยนี้กันว่า สัญญะ (sign) หรือ
เครื่องหมายอันเป็นธาตุส่วนย่อยทางภาษา เพราะฉะนั้น รูปที่ปรากฏหรือความหมายที่ประกอบขึ้นจึงเป็นการ
ประกอบสร้างกันขึ้นจากหน่วยย่อยหรือสัญญะต่าง ๆ ซึ่งในทางทัศนศิลป์อาจจะเรียกกันว่าทัศนธาตุ (visual 
element) ไม่ว่าจะเป็น จุด เส้น สี น้ าหนัก รูปร่าง รูปทรง พ้ืนที่ว่าง พ้ืนผิว เป็นต้น แต่เพียงแค่นั้นก็ยังไม่พอ
เพราะเราจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจในเรื่องของความหมายหรือบริบท (context) ที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ด้วย 

ความเข้าใจของสหวิทยาการทางด้านศิลปะและออกแบบจึงไม่ได้อยู่อย่างตายตัวแบบใดแบบหนึ่ง แต่มัน
ขึ้นอยู่กับแนวทางของการคิด การวิเคราะห์ การวิจัย และการวิจารณ์ ว่าข้ามศาสตร์ไปในระดับใ ด ข้ามศาสตร์
อะไรบ้าง ข้ามศาสตร์อย่างไรบ้าง มีวิธีการที่สอดคล้องกลมกลืนกันอย่างไรบ้าง  

แต่สิ่งที่เราได้เห็นชัดอยู่แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับการรับรู้ทางด้านศิลปกรรม (artistic perception) คือ 
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงกับอายตนะ (sense) อันได้แก่ การใช้ตามองเห็น การใช้จมูกในการดมกลิ่น การใช้
ลิ้นในการรับรสชาติของอาหาร การใช้หูในการฟังเสียงต่าง ๆ และการใช้ร่างกายในการสัมผัสอากาศเย็น อากาศ
ร้อน หรือธรรมดา หรือวัตถุที่นิ่ม วัตถุที่แข็ง หรือวัตถุที่ธรรมดา (The use of the eyes to see, the nose to 
smell, the tongue to taste food, the ears to hear sounds, and the body to touch.) ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือ
วิธีการในการรับรู้ เป็นการรับรู้ที่เกิดขึ้นและสัมผัสจากการที่เราเพ่งมองหรือใช้สอยกับงานศิลปะออกแบบนั้น 
ฉะนั้น จึงกลายเป็นว่าการรับรู้สัมพันธ์กับวัสดุ สื่อ รูปแบบ ความหมาย หรือสาระใด ๆ (material, media, form, 
meaning or substance) ที่ปรากฏในผลงานศิลปะออกแบบด้วย 

เมื่อการวิเคราะห์น าไปสู่ค าตอบได้ว่า งานศิลปะออกแบบนั้น ๆ มีความส าคัญและมีความสัมพันธ์ที่
เชื่อมโยงกันอย่างไรมันก็จะยิ่งยืนยันได้ว่าผลงานศิลปะออกแบบนั้นมีคุณค่าของตัวเองที่สัมพันธ์กับการรับรู้ การใช้
สอย และหมายรวมไปถึงบริบทอ่ืน ๆ ด้วย 

ขณะที่ในส่วนของความหมาย (meaning) อาจจะสัมพันธ์ในเรื่องของพ้ืนที่ (space) ที่มันถูกจัดวางติดตั้ง
หรือใช้สอยและรวมไปถึงในเรื่องของเวลา (timing) หรือช่วงขณะว่าผลงานศิลปะออกแบบนั้น ๆ มีความเกี่ยวโยง
กันอย่างไร ความสัมพันธ์ต่าง ๆ เหล่านี้มันเป็นความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลที่ท าให้งานศิลปะและงานออกแบบ
นั้นมันด ารงอยู่ได้ภายใต้วิถีชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่ามันจะส่งประโยชน์ในด้านของการเสพศิลปะหรือประโยชน์ใช้สอยก็
ตาม ศิลปะงานออกแบบจึงเป็นสิ่งที่อยู่ร่วมกับบริบทต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา 

เพราะฉะนั้น การวิเคราะห์ในเชิงสหศาสตร์หรือในเชิงสหวิทยาการจะเป็นตัวช่วยที่ท าให้เราเห็นภาพที่
ชัดเจนว่า ศิลปะออกแบบหรือแม้กระทั่งศิลปกรรมต่าง ๆ ไม่เคยแยกออกจากความเป็นมนุษย์ ศิลปกรรมต่าง ๆ 
อยู่ร่วมกับสังคม อยู่ร่วมกับโลกของเราตลอดเวลา การวิเคราะห์ในเชิงสหศาสตร์หรือในเชิงสหวิทยาการจึงเป็น
ประโยชน์ทั้งในแง่วิชาการ วิชาชีพ และการด ารงอยู่ของวิถีชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันอย่างมาก 
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3. การร้ือสร้างทางความคิดและการสร้างสรรค์ 
 

การรื้อสร้าง (Deconstruction) เป็นรูปแบบของการวิเคราะห์เชิงปรัชญาและวรรณกรรม ส่วนใหญ่มา
จากงานที่เริ่มขึ้นในคริสต์ทศวรรษ 1960 โดยนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ฌากส์ แดร์ริดา (Jacques Derrida) ที่ตั้ง
ค าถามเก่ียวกับความแตกต่างของแนวคิดพื้นฐาน หรือ “การคัดค้าน” ในปรัชญาตะวันตกผ่านการตรวจสอบภาษา
และตรรกะของปรัชญาอย่างใกล้ชิด และวรรณกรรม ค านี้หมายถึงการรื้อถอนขนบธรรมเนียมประเพณีและรูปแบบ
ความคิดดั้งเดิมที่ส าคัญ 

การตอบรับของการรื้อสร้าง (Deconstruction) ถูกแต่งแต้มด้วยปัญญาประดิษฐ์รุ่นก่อน ที่โดดเด่นที่สุด
คือโครงสร้างนิยมและการวิจารณ์ใหม่ (Structuralism and New Criticism) ซึ่งเริ่มต้นในฝรั่งเศสในคริสต์
ทศวรรษ 1950 ขบวนการโครงสร้างนิยมในมานุษยวิทยาได้วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ว่าเป็น
ระบบทั่วไปของ "สัญญะ" (systems of  signs) และพยายามพัฒนา "ภาษาเมตะ" (metalanguages) (รูปแบบ
ของภาษาหรือชุดค าศัพท์ที่ใช้ส าหรับค าอธิบายหรือการวิเคราะห์ภาษา อ่ืน) ของค าศัพท์และแนวคิดที่สามารถ
อธิบายระบบสัญญะต่าง ๆ ได้ ในไม่ช้า วิธีการแบบโครงสร้างนิยมถูกน าไปใช้กับด้านอ่ืน ๆ ของสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ รวมถึงการศึกษาวรรณกรรม ขณะที่แนวคิดการรื้อสร้างเสนอการวิพากษ์วิจารณ์ที่ทรงพลังเกี่ยวกับ
ความเป็นไปได้ในการสร้าง ภาษาเมตะหรือศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ที่แยกออกมาและถูกจัดหมวดหมู่ (พร้อม
กับความพยายามของเครือญาติ) ว่าเป็น "นักคิดหลังโครงสร้าง" (post-structuralist)  

นักวิจารณ์ยุคใหม่พยายามท าความเข้าใจงานศิลปะด้วยวาจา (โดยเฉพาะบทกวี) เนื่องจากโครงสร้างที่
ซับซ้อนประกอบด้วยความหมายตามตัวอักษรและที่ไม่ใช่ตัวอักษรในระดับที่แตกต่างกันและแตกต่างกัน และเน้น
ย้ าถึงบทบาทของความขัดแย้งและการประชดประชันในสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ (paradox and irony in these 
artifacts) ในทางตรงกันข้าม การอ่านเชิงรื้อสร้างถือว่างานศิลปะไม่ใช่การหลอมรวมอย่า งกลมกลืนของ
ความหมายตามตัวอักษรและในเชิงเปรียบเทียบ แต่เป็นตัวอย่างของความขัดแย้งที่ยากจะเข้าใจระหว่าง
ความหมายประเภทต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้วพวกเขาตรวจสอบงานแต่ละชิ้นไม่ใช่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่ในตัวเอง แต่
เป็นผลจากความสัมพันธ์กับข้อความหรือวาทกรรมอ่ืน ๆ วรรณกรรม และไม่ใช่วรรณกรรม  

ในที่สุด การอ่านเหล่านี้ได้เน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับวิธีการที่งานเสนอการวิพากษ์วิจารณ์โดยปริยายของ
หมวดหมู่ที่นักวิจารณ์ใช้ในการวิเคราะห์พวกเขา ในสหรัฐอเมริกาในคริสต์ทศวรรษ 1970 และ 1980 ความคิดการ
รื้อสร้างมีบทบาทส าคัญในการสร้างภาพเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาวรรณกรรมโดยใช้ทฤษฎี
วรรณกรรม (animation and transformation of literary studies by literary theory) ซึ่งเก่ียวข้องกับค าถาม
เกี่ยวกับธรรมชาติของภาษา การผลิตความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับวาทกรรมมากมายที่จัด
โครงสร้างประสบการณ์ของมนุษย์และประวัติศาสตร์ (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2021) 
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ทั้งนี้ การรื้อสร้าง (Deconstruction) เป็นแนวทางการวิเคราะห์อีกลักษณะหนึ่งเพ่ือการอ่านและการถอด
รื้อภาษาทางการเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหวด้วยการสลายความเป็นหน่วยของภาพตัวบท  และมายาคติ 
(Myth) ที่แฝงซ่อนอยู่ด้วยกัน น าไปสู่การสร้างความเข้าใจใหม่ตามวิธีสลับที่สลับทางเพ่ือเปิดพ้ืนที่ที่ถูกปิดบัง  กด
ทับ และแทนด้วยสื่อสิ่งอื่น ๆ สร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ภายในร่องรอยเดิมรากเดิม  

ซึ่งแดร์ริดาเป็นผู้บัญญัติค าว่า Deconstruction (การรื้อสร้าง) เพ่ือถอดส่วนประกอบของโครงสร้างของ
รูปและถอดรหัสรูปนัยและความนัยหรือความหมายแฝงบางประการ อันน ามาใช้เป็นศัพท์เทคนิคทางด้านปรัชญา
มาสู่วรรณกรรมและศิลปะออกแบบ 

การรื้อสร้างจึงเป็นแนวทางที่น าไปสู่วิธีคิดใหม่ สื่อสิ่งใหม่ ๆ วัตถุใหม่ ๆ ที่จะใช้วิธีขยับรื้อกฎเกณฑ์เดิม ๆ 
ทั้งหลาย เช่น การย้าย การหมุน การทับซ้อนกัน เป็นต้น เพ่ือให้เกิดเป็นรูปทรงภายนอกแบบใหม่ที่แปลกตาและมี
ความซับซ้อนกว่าเดิม ทั้งนี้จะไม่ค านึงถึงบริบทคงที่ของที่ตั้ง แต่จะแสวงหาการประกอบกันใหม่อยู่ตลอดเวลา 
ลักษณะเหมือนการถักทอ การประสานกันไปมาแล้วเกิดรูปแบบ รูปทรง ลวดลาย ที่คาดไม่ถึง (สุชาติ เถาทอง, 
2559) 
 

 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างภาพลายเส้นที่แสดงถึงการรื้อสร้างที่มาจากการวิเคราะห์รูปร่าง-รูปทรง 
ที่มา: สุชาติ เถาทอง, 2562 
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แดร์ริดาแสดงความคิดที่ว่าด้วยเรื่องของทฤษฎีการรื้อสร้างด้วยการชี้ถึงความไม่มีอยู่จริงของความเป็น
ศูนย์กลางสรรพสิ่ง ซึ่งเขาไม่เชื่อว่าจะมีระบบใดที่ซุกซ่อนอยู่ในโครงสร้างใดโครงสร้างหนึ่งอย่างตายตัวเสมอ โดย
แดร์ริดาสรุปได้ออกเป็น 3 ประเด็นส าคัญ คือ  

1. การเชื่อว่ามีศูนย์กลางที่เป็นจุดก าเนิดของรากฐานต่าง ๆ ที่เป็นเสมือองค์รวมที่ไม่มี อยู่จริง เพราะ
ความคิดเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ท าให้ไม่เกิดพลวัตได้ เป็นความคงตัวที่คงท่ีไม่ยืดหยุ่น 

2. การเชื่อเรื่องความสมบูรณ์แบบไม่ใช่สิ่งที่แน่นอน เพราะความไม่สมบูรณ์เป็นสิ่งที่เป็นพลวัต  มีความ
เคลื่อนไหวเสมอ 

3. การเชื่อว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่งเป็นสิ่ งที่ไม่จริง เพราะมนุษย์เป็นเพียงผลผลิตของระบบ
ของสังคมท่ีสร้างข้ึนเท่านั้น (ภัทราภรณ์ ช้อยหิรัญ, 2563) 

การรื้อสร้างทางความคิดและการสร้างสรรค์ส าหรับการวิจัยนี้จึงหมายถึงการถอดรื้อวิธีคิดแบบสมัยใหม่ 
(Modernism) ที่เชื่อกันว่ามนุษย์ สรรพสิ่ง รวมไปถึงงานสร้างสรรค์นั้น ด าเนินอยู่ภายใต้โครงสร้างหรือระบบใด
ระบบหนึ่งอย่างตายตัว แนวคิดแบบสมัยใหม่ที่มีมาแต่เดิมนั้นดูราวกับเป็นสิ่งที่ขัดแย้งและย้อนแย้งกับบริบททาง
สังคมร่วมสมัยที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและปราศจากสิ่งยึดเหนี่ยวอันเป็นเอกภาพอย่างตายตัว  

หรือกล่าวได้ว่า ศิลปะออกแบบร่วมสมัยนั้นตัดขาดจากความเป็นศูนย์กลางของแหล่งใดอย่างหนึ่งหรือ
แม้กระทั่งตัดขาดจากความเป็นอัจฉริยภาพของศิลปินและนักออกแบบเสียหมดสิ้น แต่ผลงานสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่
ถูกประกอบสร้างขึ้นจากบริบทใดบริบทหนึ่งอันหลากหลายที่มีความซับซ้อน เกาะเกี่ยว เชื่อมโยง ต่อเนื่อง และมี
การถอดรื้อ เพ่ือน าไปสู่การสร้างสื่อสิ่งใหม่อย่างไม่รู้จบอยู่ตลอดเวลา (สังเกตได้จากงานพลวัตของการแสดงศิลปะ
ออกแบบและงานศิลปกรรมต่าง ๆ ในระดับนานาชาติที่ไม่เคยหยุดนิ่งและก้าวหน้าอยู่ตลอด)  

เพราะการถอนรื้อโครงสร้างทางความคิดและการสร้างสรรค์ที่มีมาแต่เดิมตั้งแต่ยุคสมัยใหม่ (ศตวรรษที่ 
20) ที่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ภายใต้โครงสร้างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอนั้น ด้านหนึ่งก็กลายเป็นกรงขังของการ
สร้างสรรค์ท่ีดูเหมือนกับเป็นเป็นกรงทองทางความรู้สึกที่ท าให้นักสร้างสรรค์รู้สึกสบายใจและปลอดภัยจากการท า
สิ่งต่าง ๆ ที่แปลกและแหวกแนว การคิดและสร้างสรรค์แบบมีโครงสร้าง (construction) เป็นประดิษฐกรรมทาง
วิชาการท่ีช่วยให้ดูราวกับเป็นระบบและมีระเบียบ  

ในขณะที่การสร้างสรรค์ศิลปะออกแบบในยุคปัจจุบันล้วนเป็นเรื่องของวิธีคิดวิธีสร้างที่ออกจากขนบเดิม ๆ 
ออกจากสิ่งเดิม ๆ ทางความคิด เพื่อไปหาสื่อสิ่งใหม่ ๆ เพราะรูปและความหมายผลงานสร้างสรรค์ล้วนประกอบขึ้น
จากองค์ความรู้อันเป็นศาสตร์สาขาที่หลากหลาย ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะออกแบบในปัจจุบันจึงแสวงหาความ
เป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่บางครั้งเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึง รูปและความหมายผลงานสร้างสรรค์จึงคล้ายกับเป็นสนามทดลอง
ทางความคิดมากกว่าเป็นสุนทรียภาพอันตายตัว สนามทดลองที่ว่าจึงเป็นสิ่งที่นักคิดและนักสร้างสรรค์กล้าที่จะลอง
ผิด ลองถูก ลองคิด ลองสร้าง เพ่ือให้เกิดรูปสัญลักษณ์หรือจินตภาพใหม่ ๆ ซึ่งจะมีความแปลกใหม่ได้ก็ย่อมมี
รากฐานทางความคิดจากประสบการณ์ท่ีมีมาแต่เดิมและกล้าที่จะหักล้างกับสิ่งเดิม ๆ ที่เคยมีอยู่ 
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ตรงนี้ย่อมก็สัมพันธ์กับในเรื่องของการวิเคราะห์โครงสร้างภายนอกที่แต่เดิมนั้น นักวิเคราะห์มักพิจารณา
กันที่ลักษณะของธาตุส่วนย่อย (element) จากสิ่งที่ปรากฏ (visual) อันเป็นส่วนประกอบสร้างของงานศิลปะ
ออกแบบ แต่ในทุกวันนี้ นักคิดนักวิเคราะห์นักวิจารณ์ศิลปะเชื่อว่าธาตุส่วนย่อยยังมีความซับซ้อนที่เกี่ยวโยงกับ
ความหมาย เทคนิค (technique) และกระบวนการสร้างสรรค์ (process) อีกมากมาย จึงไม่อาจจะกล่าวได้ว่า 
รูปแบบของผลงานสร้างสรรค์ศิลปะออกแบบนั้นเป็นสุนทรียภาพที่เกิดขึ้นจากอัจฉริยภาพของศิลปิน หรือ
กฎเกณฑ์ใด ๆ อย่างม่ันคง  

แต่กลับเป็นการปรับใช้ชุดความคิดอันหลากหลายที่ช่วยบูรณาการความคิดนั้นให้เกิดเป็นกระบวนการ
สร้างสรรค์ที่เป็นระบบส่วนบุคคล (individual) หรือเป็นในเชิงอัตวิสัย (subjectivity) ซึ่งสัมพันธ์กับวิธีคิดในแบบ
ยุคหลังสมัยใหม่ (Post Modern) ที่เชื่อว่าไม่มีสิ่งใดเป็นศูนย์กลางดังที่แดร์ริดาได้ชี้ชัดไว้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้น
เต็มไปด้วยความหลากหลาย ความเป็นศูนย์กลางเป็นสิ่งที่ปลาสนาการไปแล้ว เพราะความหลากหลายคือการเติม
เต็มในบริบทของสิ่ง ๆ นั้น (รูปและความหมายของผลงานสร้างสรรค์ศิลปะออกแบบ) ที่สัมพันธ์ไปกับพ้ืนที่และ
เวลา (time and space) ที่ถูกด ารงอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ในบริบทหนึ่ง ๆ เท่านั้น 

ฉะนั้น การคิดในเรื่องของการรื้อสร้างทางความคิดและการสร้างสรรค์งานศิลปะออกแบบขั้นสูงนั่นจึงเป็น
การหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ หาวิธีคิด หาวิธีการ หรือหาวิธีการแสดงออกต่าง ๆ ที่ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้ให้เกิด
ความเป็นไปได้ แต่ในความเป็นไปได้นั้นก็ต้องเป็นความเป็นไปได้ที่เป็นไปได้จริงตามบริบทท่ีเกี่ยวข้องกันด้วย แม้ว่า
มันจะไม่สมบูรณ์นักก็ตามที เพราะเอาเข้าจริงแล้ว การรื้อสร้างที่อยู่ภายใต้แนวคิดแบบหลังสมัยใหม่นั้น ไม่ได้
จ าเพาะเจาะจงอยู่ที่ความสมบูรณ์แบบ  (ดังที่แดร์ริดาได้ชี้ชัดไว้ว่าความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริง)  

เพราะความไม่มีอยู่จริงของสมบูรณ์แบบ เราจึงไม่จ าเป็นที่ต้องคาดหมายหรือคาดหวังในความสมบูรณ์ของ
สิ่ง ๆ นั้น หรือแม้กระท่ังการวิเคราะห์วิจารณ์ ก็อาจจะต้องหาความสัมพันธ์ในทางใดทางหนึ่งของสิ่งที่จะวิเคราะห์
วิจารณ์เพื่อน าไปสู่การรู้แจ้งที่มากกว่าการรับรู้ในระดับพื้นผิวของงานศิลปะออกแบบที่น ามาศึกษาวิเคราะห์  

ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ การรถอดรหัสแบบรื้อสร้างนั้นยังสัมพันธ์กับแนวคิดเชิงสัญวิทยา(Semiology) ของ
โรล็องด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes) ในงานเขียนเรื่อง มรณกรรมของผู้ประพันธ์ (The Death of the Author) ที่
ชี้ว่าบทบาทของผู้ประพันธ์ (ศิลปิน/ นักออกแบบ) ได้สิ้นสุดลงหลังการเผยแพร่ผลงานศิลปะสู่สาธารณะ เมื่องาน
ศิลปะนั้นเป็นสาธารณะก็ล้วนมีวิถีชีวิตในแง่มุมที่หลากหลายได้ผ่านการตีความของผู้อ่าน ผู้ดู หรือผู้ชม ซึ่งผู้เสพ
หรือผู้รับสารนี้เองมีสิทธิ์มีอ านาจในการที่จะเป็นผู้ที่จากวิพากษ์วิจารณ์หรือคิดต่อยอดหรือตีความได้ เพราะจะท า
ให้เป็นการต่อขยายความคิดที่หลากหลายได้โดยไม่ได้ยึดติดแต่กับผู้สร้างแต่เพียงด้านเดียว สิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วน
ช่วยให้ศิลปะในศาสตร์สาขาต่าง ๆ สามารถยืนยงและวิวัฒน์ต่อไปได้อย่างไม่รู้จบ เพราะศิลปกรรมนั้นเป็นสิ่งที่มี
พลวัต ไม่เป็นสิ่งที่ตายตัว และไม่เคยอยู่นิ่ง  
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การรื้อสร้างจึงเป็นกระบวนการทางความคิดหลังสมัยใหม่หรือในปัจจุบันจะน าไปสู่ความเป็นไปได้ในวง
วิชาการ การวิเคราะห์ การวิจารณ์ การวิจัย และการสร้างสรรค์ ให้ก้าวไปสู่บทบาทและวิถีทางใหม่ ๆ อยู่
ตลอดเวลา 

 

 
4. การตีความนัยแฝง 

 
การตีความ (Interpretation) หมายถึง การแปลความหมาย ความรู้สึก และอารมณ์ที่รับรู้ได้และไม่ได้

ด้วยการท าความเข้าใจให้เหตุผลแก่สิ่งที่ต้องการจะวิเคราะห์ เพ่ือแปรความนัยบางประการที่ไม่ปรากฏโดยตรงของ
สื่อสิ่งและให้ความคิดความหมายอีกสิ่งหนึ่งที่ต่างไปจากสื่อสิ่งที่ปรากฏเดิม ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องหาความหมายให้ได้
ว่าอะไรคือสาระที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่ปรากฏนั้น อันมีตั้งแต่ระดับผิวเผินไปจนถึงในระดับลงลึกหรืออยู่เบื้องหลังของสิ่ง
ที่ปรากฏ เนื่องจากความรู้และความจริงของสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็น และสิ่งที่เป็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คิดก็ได้ 
การตีความให้เข้าถึงสาระที่แฝงหรือซ่อนอยู่จึงต้องแหวกและเจาะเพ่ือเข้าไปที่แก่นของเนื้อหาสาระในศิลปะ
ออกแบบนั้น 

การตีความแต่เดิมนั้นจึงเป็นการใช้ความคิดเชิงนัยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างความรู้ขึ้นจากสิ่งที่
รู้อยู่ก่อน หรือสิ่งที่ตกลงกันแล้วเป็นจุดตั้งต้นด้วยการระบุถึงความหมายอีกนัยหนึ่งที่ต่างออกไป โดยมีหลักคิดที่ว่า 
การตีความไม่ใช่จินตนาการ หรือพูด-คิดไปตามความรู้สึก แต่ต้องตีความจากตาเห็นและข้อมูลที่มีอยู่เป็นเครื่อง
ประกอบ ไม่ใช่การตีความเกินกว่าที่ตาเห็นและข้อมูลที่มีอยู่  

โดยในเรื่องนี้ ฟรีแมน ทิลเด็น (Freeman Tilden) ได้ให้หลักส าคัญของการตีความมรดกทางวัฒนธรรมไว้
ในหนังสือ การตีความมรดกของเรา (Interpreting Our Heritage) ว่า การให้ตีความในสิ่งนั้นที่ไม่ได้แสดงให้เห็น
ทันที หากแต่เป็นความพยายามบรรยายให้เห็นถึงคุณลักษณะส าคัญที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ชม โดยการสื่อความหมาย
หรือการตีความจะต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูล แต่ไม่ใช่การน าเสนอข้อมูลโดยตรง อีกทั้งการตีความต้องมุ่งเน้นสู่การ
น าเสนอความหมายในองค์รวมหรือภาพรวมมากกว่าแค่บางส่วนเท่านั้น 

ในทางศิลปะนั้นการตีความผู้วิเคราะห์จะกล่าวถึงการอธิบายความหมายของงานศิลปะที่มีต่อตนเอง ซึ่ง
ความหมายในที่นี้ หมายถึง ความหมายของศิลปะที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยทั่วไป โดยหาข้อสรุปความ
เชื่อพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับความคิดหรือหลักการที่สามารถช่วยยืนยันว่า ท าไมผลงานศิลปะนั้นจึงมีผลต่อความ
คิดเห็นเช่นนั้น  

เฮอร์มีน ไฟน์สไตน์ (Hermine Feinstein) เจ้าของทฤษฎีการตีความศิลปะด้วยการอุปมาอุปมัยได้ระบุ
เอาไว้ว่า ศิลปะคือภาษาของสัญลักษณ์แบบใดแบบหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นสิ่งแทนอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งสัญลักษณ์ที่
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ปรากฏมีทั้งแบบอ้อมค้อม (Discursive) และแบบไม่อ้อมค้อม (Presentation) ลักษณะภาษาแบบอ้อมค้อมคือ
ภาษาลายลักษณ์อักษรและภาษาพูดที่มีความหมายกระจ่างในตัวเอง แต่ศิลปะเป็นลักษณะแบบไม่อ้อมค้อมเป็น
สัญลักษณ์ท่ีสรุปรวบยอดเอาไว้ในตัวเองที่ต้องตีความ 

การศึกษาและการตีความนั้น สัญลักษณ์ภาพและสัญลักษณ์ภาษาไม่สามารถแทนกันได้ เพราะไม่
เหมือนกัน แต่สัญลักษณ์ท้ังสองชนิดนี้ช่วยกันได้ส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจการพัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งได้ 
โดยไฟน์สไตน์ (Hermine Feinstein) ได้ให้หลักการว่า ภาษาศิลปะคือสัญลักษณ์แบบหนึ่ง ภาพทางตาและภาษา
สามารถใช้อุปมาอุปไมย (Metaphor) ด้วยการยกสิ่งอ่ืนมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เด่นชัดกว่า เพ่ือช่วยให้เข้าใจในสิ่ง
อ่ืนที่ดีขึ้นและเข้มข้นขึ้นเช่นมองเห็นภาพสมมุติภาวะทางอุดมคติท่ีรับรู้จริงได้ 

การตีนัยแฝงนั้นเป็นการคิดวิเคราะห์ไปในด้านของการสื่อสารความหมายหรือเนื้อหาสาระจากการที่
ถอดรหัสที่สามารถแบ่งออกเป็นสองระดับ ระดับแรกเป็นความหมายชั้นต้นที่เรียกกันว่าความหมายตรง 
(denotation meaning) เป็นลักษณะของความหมายที่ปรากฏอย่างชัดแจ้งหรือเป็นความหมายที่ปรากฏใน
ผลงานที่ประสบพบเจอได้โดยปกติจากการใช้ ตา หู จมูก ลิ้น และร่างกายสัมผัส ส่วนอีกความหมายหนึ่งนั้นเป็น
ความหมายที่ซุกซ่อนอยู่ในภาพที่ปรากฏหรือเสียงที่ได้ยินหรือถ้อยความที่อ่าน ซึ่งเรียกกันว่าความหมายแฝงหรือ
เป็นความหมายที่เป็นนัยยะส าคัญ (connotation meaning) ที่ซุกซ่อนอยู่ในผลงานนั้น (อิทธิพล ตั้งโฉลก, 2550) 
นัยยะส าคัญที่ว่าคือหัวใจส าคัญของสารัตถะที่อยู่ภายใต้ตัวงานสร้างสรรค์ สิ่งเหล่านี้คือคุณค่าในเรื่องของการ
สื่อสารความหมายที่อาจจะสัมพันธ์ในเรื่องของบริบทต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนก็ขึ้นอยู่กับศิลปินหรือนักออกแบบหรือ
นักประพันธ์ที่เป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นมาว่าคิดเห็นเช่นไรหรืออยากจะสื่อสารความหมายอะไร หรืออยากจะตีแผ่อะไร
ให้กับสังคมผ่านผลงานศิลปะออกแบบหรืองานศิลปกรรมอ่ืน ๆ  

การตีความนัยยะแฝงจึงเป็นเรื่องของการครุ่นคิด การพินิจ พิจารณา การเข้าถึงวิธีการถอดรหัส
ความหมายจากรูปสัญลักษณ์ที่ปรากฏ เพ่ือให้เข้าถึงซึ่งเนื้อหาสารัตถะที่แท้จริงของสิ่งที่ปรากฏเป็นผลงานศิลปะ
ออกแบบนั้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ผู้ที่ท าการคิดวิเคราะห์ในส่วนของการตีความจ าเป็นที่จะต้องท าความ เข้าใจใน
เรื่องของบริบทที่หลากหลาย ตรงนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์และภูมิความรู้ของผู้ที่จะท าการตีความ เพราะ
การตีความเป็นเรื่องทางอัตวิสัย อันเป็นประสบการณ์ส่วนตัว เป็นทัศนคติส่วนตัวที่มีต่อผลงานศิลปะออกแบบนั้น 
ๆ  

แต่การที่จะท าให้การตีความมีความเป็นพ้ืนฐานทางวิชาการที่ชัดเจนมากขึ้นก็เนื่องด้วยจากการที่ผู้ท าการ
ตีความต้องมีเหตุและผลที่ชัดแจ้ง ผู้ท าการตีความอาจจะต้องอ้างอิงความคิดหรือทฤษฎีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น 
ๆ มาใช้ประกอบ เพ่ือยืนยันและอ้างอิงถึงความหมายของผลงานสร้างสรรค์ศิลปะออกแบบให้มีความกระจ่างชัดที่
อาจจะชักจูงหรือเชิญชวนให้เกิดการคิดต่อ การตีความใหม่ ๆ ที่ต่อยอด เพราะการตีความเป็นเพียงทัศนะส่วนตัว
ของผู้ที่ท าการวิเคราะห์ แต่หากผู้วิเคราะห์ท่านอ่ืน ๆ ได้ท าการตีความงานศิลปะออกแบบที่อาจจะมีแนวทาง
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ประสบการณ์หรือความคิดที่ไม่เหมือนกันก็ยิ่งจะต้องให้การอธิบายที่อาจจะมีความสอดคล้อง ต่อเนื่อง ขัดแย้ง 
ย้อนแย้ง หรือแตกต่างกันได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้วงวิชาการทางด้านศาสตร์การตีความนั้นวิวัฒน์ไปได้ 

การตีความนัยยะแฝงที่ปรากฏในงานศิลปะนั้นจึงนับเป็นหัวใจส าคัญของการเข้าถึงชุดความหมายส าคัญที่
ปรากฏอยู่ในผลงานศิลปะออกแบบหรือแม้กระทั่งงานศิลปกรรมในรูปแบบต่าง ๆ การตีความจึงไม่ได้มุ่งไปที่การ
ท าความเข้าใจในมิติใดมิติหนึ่ง แต่ต้องเป็นการท าความเข้าใจในเรื่องของมิติที่หลากหลายในบริบทที่เกี่ยวข้อง
เพราะงานศิลปะและงานออกแบบร่วมสมัยนั้น ไม่ได้ยึดติดตายตัวอยู่ในศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้ว
ก่อนหน้านี้หลายครั้ง  

การท าความเข้าใจกับวิธีการตีความจึงเป็นสิ่งที่ต้องยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่หลากหลาย การตีความ
อาจจะเป็นหลักการอย่างหลวม ๆ ที่ไม่ได้เป็นสูตรที่ตายตัว แต่ที่นิยมใช้กันนั้นเป็นเรื่องของการถอดรหัส
ความหมายที่อ้างอิงจากวิธีคิดในเชิงสัญญาวิทยาที่เชื่อว่าสัญญะเป็นแก่นแกนหรือเป็นต้นรากขั้นมูลฐของการ
สื่อสาร ซึ่งประกอบขึ้นจากรูปสัญญะ (Signifier) และความหมายสัญญะ (Signified) สองสิ่งนี้เป็นมูลฐานขั้นต้นที่
จะท าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่มีความหมายขึ้นมาและนอกจากนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นมูลฐานการสื่อสารทั้งหมดทั้ง
มวล  

แต่ในแนวทางหลังสมัยใหม่นั้น วิธีคิดในแบบสัญวิทยาอาจจะดูจางคลายลงไป เพราะการรื้อโครงสร้างทาง
ความคิดทางวิชาการในยุคหลังสมัยใหม่หรือในยุคปัจจุบัน ไม่ได้เชื่อถือว่าโครงสร้างเป็นสิ่งที่ยังคงด ารงอยู่ หากแต่
เป็นวิธีคิดในเชิงมายาคติยังคงเชื่ออย่างหลวม ๆ ว่ามันมีโครงสร้างอยู่ในชุดใดชุดหนึ่งอยู่ แต่ว่าในความเป็นจริงแล้ว
โครงสร้างที่ว่านั้นเป็นโครงสร้างที่ยึดโยงอยู่กับปัจเจกบุคคลมากกว่าไม่ใช่โครงสร้างที่เป็นหลักตายตัวแบบสมัยใหม่  

เช่นนี้ก็เพราะว่าการรื้อถอดวิธีคิดอย่างที่เป็นในยุคสมัยใหม่เป็นตัวจุดชนวนส าคัญที่ท าให้พบว่า งาน
สร้างสรรค์ศิลปะออกแบบในยุคปัจจุบันไม่ได้ประเมินคุณค่าไปที่อัจฉริยภาพของผู้ใดผู้หนึ่ง แต่มันคือการประกอบ
สร้างของสิ่งต่าง ๆ ที่มารวมกันอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง ในสถานที่หนึ่ง ในสถานการณ์หนึ่ง ๆ เพ่ือให้เกิดเป็นภาพลักษณ์
ใหม่ เป็นปรากฏการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ ในช่วงขณะหนึ่ง ๆ เท่านั้น มันไม่ได้จีรังตายตัว แต่มันมีความเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็สอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่า ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังคงเป็นศูนย์กลางอีกต่อไป 
เพราะที่ทุกสิ่งอย่างร่วมเคลื่อนไหวอย่างเป็นพลวัต เมื่อเป็นดังนี้แล้ว การตีความจึ งเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล แต่
ขนาดเดียวกันอาจจะต้องท าให้เป็นเรื่องของวิชาการทางด้านศิลปกรรมด้วยการอรรถาธิบายเหตุผลหรือเหตุปัจจัย
อันเกี่ยวโยงหรือสานสัมพันธ์กันต่อเนื่องกัน  

ดังที่กล่าวมาข้างต้นว่า ศิลปกรรมในยุคปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องของสหวิทยาการ ศิลปะไม่สามารถที่จะมี
ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งที่แข็งแกร่งและอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ ศาสตร์ต่าง ๆ ล้วนอิงอาศัยกันอยู่เสมอ เพราะชุดความรู้
ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ ร่วมผสมผสานเชื่อมโยงกัน ยังไม่รวมไปถึงคณิตศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ หรือแม้กระทั่งภาษาศาสตร์ ที่เกี่ยวโยงกันจนเกาะเกี่ยวกลายเป็นผลงานสร้างสรรค์ในยุคร่วมสมัย 
สิ่งนี้เองจึงนับได้ว่าน ามาปรับใช้กับการตีความเพ่ือจะได้เข้าถึงความเป็นสัจจะหรือความจริงหรือภาววิสัยที่เกิดขึ้น
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ของผลงานสร้างสรรค์ศิลปะออกแบบที่เกิดขึ้นและสัมพันธ์กับอัตวิสัยที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันจนเกิดเป็นรูปและ
ความหมายใหม่ผ่านการก่อรูปเป็นผลงานศิลปกรรมและหากเป็นเช่นนั้นแล้วการตีความก็นับได้ว่าเป็นการตีความที่
มีประโยชน์ เป็นการตีความที่น าไปสู่วิธีคิดและการอธิบายที่จะมีคุณค่าในวงวิชาการร่วมสมัยต่อไป 

 
 

5. กรณีศึกษาการวิเคราะห์ศิลปะออกแบบร่วมสมยั 
 

จากแบบแผนการวิเคราะห์และตีความแก่นความรู้ทางศิลปะออกแบบขั้นสูงและการวิเคราะห์เพ่ือสร้าง
หลักการวิเคราะห์และการตีความทางศิลปะออกแบบน ามาสู่รูปแบบการวิเคราะห์และตีความใหม่ในบริบทของการ
วิจัยนี้ โดยได้ใช้กรณีศึกษาผลงานศิลปะออกแบบทั้งแบบ 2 มิติ และแบบ 3 มิติ มาใช้ในการเป็นกรณีศึกษาส าหรับ
วิเคราะห์ตามแนวทางท่ีการวิจัยนี้ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ขึ้นมาเป็นหลักการใหม่ 

 
 

    5.1 การวิเคราะห์งานศิลปะออกแบบกรณีศึกษาที่ 1 ผลงานจิตรกรรมและผลงานวาดเส้น ของ 
สุริยะ ฉายะเจริญ ชุด “สุนทรียะจิตภาวนา (ปฐมบท)”  
 

ในขั้นตอนของการพิจารณาจิตรกรรมและวาดเส้นชุด “สุนทรียะจิตภาวนา (ปฐมบท)” นั้นผลงานชิ้นนี้มี
ลักษณะโดยรวมเป็นสีเอกรงค์ (monochrome) ที่มีลักษณะชุดสีคุมโทนสีเดียวกันให้ความรู้สึกกลมกลืน 
(harmonious) เป็นการใช้ลักษณะรูปร่างเรขาคณิต (geometric shape) และรูปร่างแบบอิสระ (free form) มา
สอดประสานกันเพ่ือให้เกิดเป็นรูปลักษณ์ใหม่ เป็นรูปลักษณ์เชิงนามธรรม (Abstract Art) ที่มีการคิดและการ
วางแผนที่เป็นระบบผ่านการจัดองค์ประกอบของภาพที่มีความเด่นชัดมีองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรอง 
(Major and minor elements) ที่อยู่ในผลงานนั้น 
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ภาพที่ 5 จิตรกรรมและวาดเส้นชุด "สุนทรียจิตภาวนา (ปฐมบท)" โดยสุริยะ ฉายะเจริญ แสดงผลเชิงสังเคราะห์ให้
ออกมาเป็นรูป 2 มิติ ที่ประกอบสร้างจากการค้นคว้าความสัมพันธ์เรื่องสมาธิและการวาดเส้น 

ที่มา: สุริยะ ฉายะเจริญ, 2564 
 

 

 

 

       

 

   

 

 

ภาพที่ 6 ลักษณะรูปร่างเรขาคณิต (geometric shape) และรูปร่างแบบอิสระ (free form)  
 

ลักษณะโดยรวมจึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผลงานชิ้นนี้เป็นการประกอบสร้างกันของรูปร่างและรูปทรงเชิง
เรขาคณิตและรูปทรงอิสระโดยเป็นการใช้ทัศนธาตุของเส้น สี น้ าหนัก รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว และพ้ืนที่ว่างเข้ามา
ประกอบกันให้เกิดเอกภาพ โดยสร้างสรรค์เป็นผลงานส่วนย่อยทั้งหมดห้าชิ้น และน ามาประกอบสร้างทั้งหมดให้
เป็นผลงานหนึ่งชุดมีการเรียงกันในแนวนอน เพ่ือบอกเล่าเรื่องราวเชิงนามธรรมที่เป็นเสมือนการบันทึกอย่างซ้ า ๆ 
และชุดสีเอกรงค์ (monochrome) ช่วยท าให้ภาพดูขรึมขลัง มีการแบ่งน้ าหนักของภาพที่นิ่งสงบและเคลื่อนไหว
บ้างเป็นบางส่วน ซึ่งส่วนนี้แสดงความขัดแย้งที่ท าให้เกิดความน่าสนใจในตัวผลงาน 

ผลงานนี้สามารถถอดรหัสและตีความ (decode and interpret) ได้จากแนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
(creative concept) ที่ว่าด้วยเรื่องปรากฏการณ์ความงามที่เกิดจากการภาวนา (aesthetic phenomena 
resulting from meditation) ซึ่งเป็นการถอดลายเส้น รูปร่าง รูปทรง และวิธีการสร้างสรรค์จากการปฏิบัติสมาธิ 
โดยเป็นการสร้างชุดความหมายหรือรหัสความหมายใหม่ในผลงานที่เป็นลักษณะนามธรรมด้วยการเป็นตัวแทนของ
การท างานของสภาวะจิตผ่านรูปสัญลักษณ์ทางทัศนธาตุที่มาประกอบสร้างกัน มีทั้งความกลมกลืน ความสอด
ประสาน ความขัดแย้ง การไม่เข้ากัน สิ่งนี้ผู้สร้างสรรค์ได้สื่อ (representation) เสนอสะท้อนสภาวะจิตตาม
ธรรมดาของมนุษย์ที่สามารถเข้าถึงระดับการพิจารณา จึงพบว่าสภาวะจิตนั้นมีลักษณะทั้งอยู่นิ่งหรือเคลื่อนไหวใน
ขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้สื่อสะท้อนให้เห็นตามหลักวิธีคิดเชิงพุทธศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องของความเป็นอนิจจัง ทุกขัง 
และอนัตตา ซึ่งเป็นสภาวธรรมตามธรรมชาติอันเป็นสัจจะความจริงของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ โดย
ศิลปินได้แสดงออกมาผ่านการประกอบสร้างของทัศนธาตุให้เกิดเป็นโครงสร้างใหญ่ ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ เป็น
การท างานทั้งที่ส่วนควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ แต่ทั้งหมดนั้น สื่อสารถึงการท างานของสภาวะใจแล้วก่อนมาสู่
สมองและส่งมายังมือในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
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ในด้านของการประเมินคุณค่าของผลงานชิ้นนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วนดังที่กล่าวไว้ในแบบ
แผนการวิเคราะห์ฯ แล้วว่า ในส่วนถึงคุณค่าทางด้านสุนทรียภาพนั้น ผลงานชิ้นนี้ให้คุณค่าความงามในแบบเชิง
นามธรรรมท าอันเป็นแนวทางการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมในแบบสมัยใหม่ที่ล่วงเลยมาถึงยุคหลังสมัยใหม่ด้วย คือ
แนวทางการแสดงออกที่เน้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนพ้ืนภาพบนงานจิตรกรรมที่แสดงคุณค่าของรูปร่าง รูปทรง 
และทัศนธาตุต่าง ๆ ที่สอดประสานกันจนเกิดเป็นผลงานที่เป็นเอกภาพ ซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดบนพ้ืนผ้าใบนั้นเป็น
สื่อสัญลักษณ์ท่ีแสดงออกให้เห็นถึงสภาวะความงามและความลงตัวในเชิงภาพที่มีการจัดองค์ประกอบที่มีชั้นเชิง มี
ลูกเล่น มีความเคลื่อนไหว มีลักษณะดุลยภาพ และมีเอกภาพร่วมกันอยู่ 

เพราะฉะนั้น ผลงานชุดนี้จึงท าให้เห็นว่ามันมีทั้งความสงบนิ่งและความเคลื่อนไหว สอดประสานกับ
แนวคิดของศิลปินที่ว่าด้วยเรื่องการท างานของจิตที่มีทั้งความนิ่งสงบความเคลื่อนไหว เป็นสภาวธรรมปกติของ
จิตใจ ในส่วนของคุณค่าด้านความหมายนั้นผลงานชิ้นนี้ในสื่อสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะใจที่อยู่ในลักษณะของการ
พินิจพิจารณาความจริงแท้ในจิตใจของตัวเองที่เป็นอนิจจัง เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหว มีพลวัต ดุจเดียวกับสรรพ
สิ่งของธรรมชาติ ภาพที่เห็นจึงไม่ใช่ภาพธรรมชาติอย่างที่เราเห็นตามปกติในเชิงภววิสัย (objectivity) แต่เป็น
ธรรมชาติการท างานของจิตเชิงอัตวิสัยที่ถูกตีแผ่ออกมาเป็นลักษณะของภาพเชิงอุปลักษณ์ (metaphor) หรือ
เปรียบเปรยถ้อยค าอธิบายให้เกิดเป็นภาพแทนของสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยลักษณะของค าพูดหรือรูปลักษณ์
ทางธรรมชาติตามปกต ิ

 ผลงานชิ้นนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างศาสตร์สาขาทางด้านจิตรกรรม ทัศนศิลป์ 
การศึกษาในเชิงศาสนาปรัชญาแนวคิดทางด้านตะวันออก (พระพุทธศาสนา) ในเรื่องของไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา) ซึ่งการวิเคราะห์นั้นจึงจ าเป็นที่ต้องอาศัยวิธีคิดในเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างการเข้าใจในเรื่องของงาน
ศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) และความเข้าใจในเรื่องของพุทธปรัชญา (Buddhist philosophy) ที่ว่า
ด้วยเรื่องของการท างานของจิต เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว ท าให้เห็นว่าวิธีคิดในเชิงสหวิทยาการวิเคราะห์นั้นสามารถเป็น
ตัวช่วยที่ ท าให้เกิดการวิเคราะห์ที่เห็นแง่มุมท่ีหลากหลายได้อยู่ไม่น้อย 

ในขณะที่การรื้อสร้างทางความคิดและการสร้างสรรค์ เป็นเรื่องของการบูรณาการกันดังที่กล่าวมาก่อน
หนา้นี้ระหว่างแนวคิดในเรื่องของพุทธปรัชญา งานทัศนศิลป์ และศาสตร์ที่เกี่ยวกับจิต ก่อนที่จะแสดงออกเป็นภาพ
แทนทางความคิด (visual representation) ให้เป็นผลงานจิตรกรรมขึ้น ซึ่งรูปทรงที่เกิดขึ้นไม่ใช่รูปทรงที่เกิดจาก
การจัดองค์ประกอบอย่างเดียวแต่เป็นรูปทรงที่เกิดจากการประกอบสร้างให้เกิดความลื่นไหล สอดประสาน 
กลมกลืน และมีความขัดแย้ง ที่สัมพันธ์กับแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องความเป็นอนิจจังของจิตที่มีความมั่นคงและมีความ
สั่นคลอน มีความเคลื่อนไหว และสิ่งเหล่านี้เป็น เส้น รูปร่าง รูปทรง และการประกอบสร้างที่ไม่ได้อยู่ในขนบของ
การจัดองค์ประกอบที่เป็นหลักดุลยภาพแบบตายตัว การค านึงถึงดุลยภาพแบบตายตัวและเชิงทฤษฎีนั้นอาจจะ
คลาดเคลื่อนไปส าหรับผลงานชุดนี้ แต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นการหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ของการท างานที่สอดประสาน
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ร่วมกันระหว่างกระบวนการทางร่างกาย กระบวนการทางจิต และกระบวนการทางสมอง ก่อนที่สร้างสรรค์ออกมา
เป็นผลงานและเป็นร่องรอยภาพแทนของสภาวะจิตที่เกิดเป็นผลงานจิตรกรรมชึ้น 

ในส่วนของการตีความนัยยะแฝงนั้นก็ดังที่กล่าวไปแล้วว่า ผลงานชิ้นนี้หรือภาพรวมที่เป็นของความหมาย
ตรงก็เป็นเพียงงานจิตรกรรมที่มีรูปลักษณะเป็นกิจกรรมนามธรรม อาจจะเข้าใจได้ยากในการเพ่งมองครั้งแรก แต่
เมื่อคิดพิจารณา เมื่อมองเข้าไป รวมไปถึงการท าความเข้าใจกับแนวความคิดในการสร้างสรรค์ หรือเนื้อหาสาระที่
เกี่ยวข้อง หรือแม้กระทั่งหัวข้อชื่อผลงานแล้ว ก็จะท าให้เกิดการเข้าใจในความหมายมันแฝงเร้นที่ว่าด้วยเรื่องภาพ
แทนความหมายอันเป็นรหัสเชิงสุนทรียะที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างและบรรจุเข้ามาผู้ดูเป็นผู้ถอดรหัสเป้าหมายและเห็น
สาระความหมายที่ปรากฏในผลงานและซุกซ่อนในผลงานนั้นไม่มากก็น้อย  

ซึ่งการตีความนัยแฝงนี้จึงเป็นการถอดรหัสจากภาพที่ปรากฏที่เป็นภาพนิ่งให้เกิดออกมาเป็นชุดความรู้
ความคิดและความเข้าใจใหม่อันเกี่ยวข้องกับผลงานสร้างสรรค์ที่สัมพันธ์กับเรื่องสภาวะของจิตเชิงสมาธิ 
เพราะฉะนั้นผลงานชิ้นนี้ จึงท าให้เห็นกระบวนการท างานของผู้สร้างสรรค์ด้วยว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความ
หยุดนิ่งและมีส่วนของการปล่อยจิตใจให้เป็นอิสระ มันเป็นการท างานระหว่างจิตส านึก จิตรู้ส านึกจิต ใต้ส านึก และ
จิตไร้ส านึก ให้เกิดเป็นองค์รวมที่อยู่ในภาพผลงานเดียวกันและมาสอนภาษาภาพที่ร้อยเรียงกันเป็นผลงานชุดนี้
ขึ้นมา 

ในกรณีดังกล่าวนี้ สามารถพิจารณาได้ว่าผลงานจิตรกรรมและวาดเส้นชุด “สุนทรียจิตภาวนา (ปฐมบท)” 
เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ในเชิงสหศาสตร์ทางทัศนศิลป์ที่ประกอบด้วยรูปสัญญะเชิงนามธรรมที่สัมพันธ์กับเนื้อหา
ในเชิงพุทธปรัชญา (จิตภาวนา) ซึ่งเป็นการตีความเชิงนัย (connotation) ด้วยทัศนธาตุที่เป็นตัวแทนของ
ปรากฏการณ์แห่งจิตภาวนาของมนุษย์ที่ผสมผสานระหว่างความเคลื่อนไหวและความสงบนิ่ง โดยสิ่ งนี้คือการถอด
รื้อรูปร่าง (shape) ที่คุ้นชิน (รูปร่างธรรมชาติหรือรูปร่างของความจริงตามที่ตาเห็น) ไปสู่จินตภาพใหม่ที่เป็น
ความหมายเฉพาะ ซึ่งผู้สร้างสรรค์ผลงานเป็นผู้จ ากัดความหมายขึ้นมาด้วยรูปและความหมายเชิงนัยที่ต้อง
อรรถาธิบายมากกว่าการตีความแบบตรงไปตรงมา  

 
 

    5.2 การวิเคราะห์งานศิลปะออกแบบกรณีศึกษาที่ 2 ผลงานวาดเส้น ของ สุริยะ ฉายะเจริญ ชุด 
“สุนทรียะจิตภาวนา (ปัจฉิมบท)” 
 

ส าหรับในขั้นตอนของการพิจารณาผลงานวาดเส้นชุด “สุนทรียะจิตภาวนา (ปัจฉิมบท)” นั้น แม้จะเป็น
ผลงานวาดเส้นที่มีลักษณะต่อเนื่องจากผลงานจิตรกรรมและวาดเส้นชุด “สุนทรียจิตภาวนา (ปฐมบท)” ก็ ตามแต่
ผลงานชุดนี้ก็สามารถที่จะอธิบายได้ถึงรูลักษณ์ภายนอกที่ว่าด้วยเรื่องของการใช้การวาดเส้นบนกระดาษ ซึ่งเป็น
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การวาดเส้นบนกระดาษขนาดเล็กกว่าชิ้นที่ก่อนหน้านี้ เป็นการวาดเส้นด้วยเส้นธรรมดา แต่มีจ านวน 100 ภาพ 
ที่มาประกอบกันขึ้นมาให้เป็นรูปสัญลักษณ์ใหม่  
 

               
 

 
ภาพที่ 7 วาดเส้นชุด "สุนทรยีจิตภาวนา (ปัจฉิมบท)" โดยสุริยะ ฉายะเจริญ แสดงผลเชิงสังเคราะห์ให้ออกมาเป็น
รูป 2 มิติ ที่ประกอบสร้างจากการค้นคว้าความสัมพันธ์เรื่องสมาธิและการวาดเส้น 

ที่มา: สุริยะ ฉายะเจริญ, 2564 
 

ลักษณะภายนอกของภาพที่เห็นจึงเป็นลักษณะภาพวาดเส้นเป็นสีเอกรงค์ (monochrome) ที่มีลักษณะ
ชุดสีคุมโทนสีเดียวกันให้ความรู้สึกกลมกลืน (harmonious) เป็นการใช้ลักษณะรูปร่างเรขาคณิต (geometric 
shape) และรูปร่างแบบอิสระ (free form) มาสอดประสานกันเพ่ือให้เกิดเป็นรูปลักษณ์ใหม่ เป็นรูปลักษณ์เชิง
นามธรรม (Abstract Art) ที่มีการคิดและการวางแผนที่เป็นระบบผ่านการจัดองค์ประกอบของภาพที่มีความ
เด่นชัดมีองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรอง (Major and minor elements) ที่อยู่ในผลงานนั้น ไม่ได้มีสีสันที่
สดใสตามลักษณะที่เราคุ้นชินในแบบงานจิตรกรรม แต่เราก็เห็นถึงรูปแบบการท างานในลักษณะของงานศิลปะ
แบบนามธรรมอย่างเด่นชัด รูปสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เอ้ือให้เข้าใจในความหมายตรงใด ๆ สิ่งเหล่านี้คือลักษณะ
ส าคัญของผลงานชิ้นนี้ ผู้ชมจึงเห็นถึงการเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบราวกับการบันทึกข้อมูลของแต่ละวันแต่ละช่วง 
ซึ่งก็สอดรับกับแนวความคิดศิลปินที่ว่าด้วยเรื่องการบันทึกการสร้างสรรค์และสภาวะจิต 

การวิเคราะห์ลักษณะโดยรวมนั้นก็จะเห็นถึงการร้อยเรียงของภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าจ านวน 100 ภาพ พ่ีเป็น
ด้านตั้ง 5 ภาพและแนวนอน 20 ภาพ ลักษณะของภาพเป็นการประกอบสร้างการขึ้นของหน่วยย่อยสุดของทัศน
ธาตุที่ว่าด้วยเรื่องของจุดและเส้น การประกอบสร้างนี้ท าให้เกิดรูปสัญลักษณ์นามธรรมมีการวางตัวเป็นระเบียบ
และอิสระ แต่ส่วนใหญ่เมื่อดูโครงสร้างโดยรวมแล้วจะเห็นถึงชุดระเบียบขององค์ประกอบที่เกิดขึ้นราวกับการ
จัดการที่มีระบบ ซึ่งตรงนี้เองก็สัมพันธ์กับการตีความในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปิน นั่นก็
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คือว่าด้วยเรื่องของสมาธิหรือจิตที่ฝึกแล้วจากการจิตภาวนา ศิลปินได้ใช้กระบวนการท างานราวกับการปฏิบัติสมาธิ
ภาวนาเข้ากับการวาดเส้นอย่างเป็นระบบ 

ในด้านของการตีความนั้นลักษณะของการเป็นภาพแทนสภาวะจิตเช่นเดียวกับผลงานชุดก่อนหน้า และสิ่ง
ที่แตกต่างกันคือวัสดุที่ใช้นั้นไม่ใช่พ้ืนผ้าใบแต่เป็นบนกระดาษที่มีสีที่ใกล้เคียงกัน แต่อยู่ภายใต้โครงสร้างเอกรงค์ 
ผลงานเหล่านี้เป็นความหมายแฝงที่ว่าด้วยเรื่องปรากฏการณ์ทางจิตที่สัมพันธ์กับกระบวนการท างานในเชิง การ
ปฏิบัติสมาธิภาวนา ผลงานที่เกิดขึ้นคือร่องรอยของความปฏิบัติจิตภาวนาด้วยวิธีการวาดเส้นเป็นระบบผ่าน
กระบวนคิดแบบวิจัยเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นจินตภาพใหม่ขึ้นมา แล้วร้อยเรียงจัดวางเป็นเสมือนการบันทึกในแต่
ละช่วงเวลา เป็นการบันทึกที่ว่าด้วยเรื่องของสมาธิในแต่ละวันที่ศิลปินเป็นผู้สร้างสรรค์ระหว่างกฎเกณฑ์ไว้เพ่ือฝึก
ปฏิบัติในส่วนตน 

คุณค่าในเชิงสุนทรียภาพของผลงานชิ้นนี้เต็มเปี่ยมด้วยการจัดระเบียบผลงานวาดเส้นที่เป็นนามธรรมอย่าง
เป็นระบบให้เกิดเป็นโครงสร้างใหญ่เป็นองค์รวมใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของการบันทึกสภาวะใจด้วยวิธีทาง
ทางด้านศิลปะภาพที่เกิดขึ้นจึงมีทั้งจังหวะรูปร่างรูปทรงเส้นหรือหน่วยย่อยที่สอดประสานกันจนเกิดเป็นชุดใหม่ที่
เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหว แต่เป็นความเคลื่อนไหวด้วยลักษณะของน้ าหนักของภาพซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความ
เคลื่อนไหวภายใต้ความนิ่งเงียบมันคือกระบวนการท างานของจิตใจคล้ายกับการปฏิบัติสมาธิภาวนาที่ มีความนิ่ง
สงบและความเคลื่อนไหวตามลักษณะของความเป็นอนิจจังของสภาวะจิตและสรรพสิ่ง ในขณะที่คุณค่าในเรื่องของ
ความหมายนั้นก็สัมพันธ์กับเรื่องของพุทธปรัชญาที่ว่าด้วยเรื่องการท างานของจิตเช่นเดียวกับผลงานในชุดก่อนหน้า
นี้ 

ผลงานชิ้นนี้เป็นการท างานการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการสร้างสรรค์ที่เป็นการสร้างสรรค์เชิงวิชาการที่เรา
จ าเป็นต้องวิเคราะห์ด้วยสาขาที่หลากหลายที่ว่าด้วยเรื่องพุทธปรัชญา การท างานของจิต กระบวนการวาดเส้น 
และกระบวนการวิจัย เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือระบบการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในรูปแบบที่อ้างอิงกับ
ระบบหรือการวิจัยรวมไปถึงระบบการท างานของจิตใจผ่านสมาธิภาวนาที่ว่าด้วยเรื่องของการบันทึกสภาวะจิตใน
แต่ละวันของผู้สร้างสรรค์ สิ่งเหล่านี้มาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงในเรื่องของการที่ศิลปะท าหน้าที่เป็นทั้งร่องรอยของการ
บันทึกและการทดลองวิธีการและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

 ภาพที่เห็นจึงไม่ใช่แค่ร่องรอยที่เกิดการปาดป้ายอย่างอิสระอย่างไรทิศทาง แต่เป็นกระบวนการท าการ
ทางความคิดและสภาวะจิตที่ถูกบันทึกขึ้นมาในแต่ละช่วงเวลา และเมื่อประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างหลักก็จนเกิด
ภาพที่เป็นสุนทรียภาพอันเป็นความงามที่เกิดขึ้นอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกัน 

จึงจะเห็นได้ว่ากระบวนการรื้อสร้างทางความคิดและการสร้างสรรค์นั้นเกิดจากการที่ไม่ยึดติดอยู่กับรูปร่าง 
รูปทรง และการจัดองค์ประกอบแบบตายตัว แต่เป็นการสร้างสรรค์ในลักษณะที่เป็นภาพส่วนย่อยก่อนแล้วน ามา
ก่อสร้างใหม่ให้เกิดเป็นภาพรวมภาพรวมใหม่ขึ้นมา เป็นภาพที่อาจจะไม่ได้อยู่ในภาวะของความเป็นองค์ประกอบ
แบบเดิมที่เราคุ้นชิน ไม่ได้มีจุดเด่นหรือจุดรองอย่างที่เราคุ้นชินอีกต่อไปแต่เป็นลักษณะของภาพที่มีลวดลายแปลก
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ตาที่มีรูปลักษณะที่หลากหลายมีความซับซ้อนมีความสอดประสานกลมกลืนกันมีเอกภาพ ซึ่งสิ่งนี้ส าคัญที่การ
ปรับเปลี่ยนเทคนิคและวัสดุในการแสดงออกทางด้านการวาดเส้นที่ใช้ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นมาเป็นตัวบ่งบอกถึง
สภาวะจิต อารมณ์ ความรู้สึก รวมไปถึงลักษณะของการเป็นภาพแทนความหมายถึงในสิ่งที่ไม่ สามารถอธิบายได้ 
เป็นภาพแทนมันเป็นร่องรอยเชิงนามธรรมที่ให้คุณค่าท่ีมากกว่าสิ่งที่เห็น 

การตีความหมายแฝงนั้นมีความชัดเจนว่าเป็นความหมายในเชิงอัตวิสัยที่ว่าด้วยเรื่องการบันทึก
กระบวนการท างานของจิตที่มีสมาธิ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะการท างานทางความคิดของผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการ
กระตุ้นให้ผู้ชมได้เกิดการคิดทบทวนถึงสภาวะจิตในแต่ละวันของตัวเองว่ามันมีทั้งความนิ่งเงียบมามีทั้งสิ่งที่ควบคุม
ได้และควบคุมไม่ได้ มีทั้งจิตส านึกจิต ไร้ส านึก จิตใต้ส านึก สิ่งเหล่านี้มันคือกระบวนการท างานกันเป็นปกติวิสัย ซึ่ง
หากมนุษย์ถูกควบคุมได้จากกระบวนการเหล่านี้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าสติอันเป็นหัวใจส าคัญของการด ารงอยู่ของมนุษย์
แล้วการท างานทุก ๆ อย่างก็จะเป็นไปตามระบบระเบียบที่ถูกสร้างไว้ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าคุณค่าในความ
เป็นมนุษย์คือการที่ควบคุมจิตใจและร่างกายได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าสติ สตินั้นจึงกลายเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจส าคัญของการ
ภาวนาโดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องของการไม่ประมาทหรือการมีสติอยู่ทุกช่วงขณะนั่นเอง 
 
 

    5.3 การวิเคราะห์งานศิลปะออกแบบกรณีศึกษาที่ 3 ประติมากรรม/การออกแบบโครงสร้าง
ประกอบสร้างจากความหมายเชิงนัยจากการค้นคว้าเรื่องรูป-เทคนิค-ภูมิปัญญาจากงานหัตถกรรม ของ กรกต 
อารมย์ดี 
 

อีกกรณีหนึ่งก็คือผลงานประติมากรรม/การออกแบบโครงสร้างโดยกรกต อารมย์ดี ที่อาศัยศาสตร์ด้าน
หัตถกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรมที่บูรณาการกันขึ้นมาใหม่ (สหศาสตร์ทางการออกแบบ) ซึ่งถือเป็นการ
ตีความจากวัสดุหัตถกรรมและรูปทรงเชิงจินตนาการเพื่อให้แสดงออกมาด้วยรูปสัญญะใหม่ที่เป็นการรื้อสร้างกรอบ
คิดงานประติมากรรมและงานสถาปัตยกรรมที่ทึบตันให้คลี่คลายออกมาเป็นพ้ืนที่ว่างของรูปทรงและพ้ืนที่ว่างของ
การใช้งานที่ลื่นไหล จึงอาจกล่าวได้ว่า รูปที่ปรากฏเป็นจินตภาพใหม่ที่ประกอบสร้างจากวิธีคิดเชิงสหวิทยาการ
วิเคราะห์ที่มีระบบของผู้สร้างสรรค์ ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ประทับใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น แต่ยังคลี่คลายรูปลักษณ์
ให้เกิดเป็นรูปและความหมายเฉพาะ 
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ภาพที่ 8 ประติมากรรม/การออกแบบโครงสร้างของกรกต อารมย์ดี แสดงผลเชิงสังเคราะห์ 
ให้ออกมาเป็นรูป - มิติ ที่ประกอบสร้างจากความหมายเชิงนัยจากการค้นคว้าเรื่องรูป-เทคนิค-ภูมิปัญญาจากงาน
หัตถกรรม 

ที่มา: กรกต อารมณ์ดี, 2564 
 

ภาพที่ 9 การวิเคราะห์รูปลักษณ์ประติมากรรม/การออกแบบโครงสร้างด้วยลายเส้น 
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ผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้เป็นลักษณะผลงานประติมากรรมและการออกแบบโครงสร้างที่อาจจะต่างจาก
ผลงานในชุดก่อนหน้าที่ว่าด้วยเรื่องของงานจิตรกรรมสองมิติ เพราะผลงานชิ้นนี้เป็นลักษณะของงานสามมิติที่เป็น
รูปลักษณ์กึ่งนามธรรมที่มีลักษณะคล้ายการสร้างโครงสร้างในเชิงสถาปัตยกรรมที่มีส่วนประกอบของส่วนหลังคา
และส่วนของเสา เป็นเรื่องของลักษณะการสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยรูปแบบการสอดประสานกันของโครงเส้นราวกับ
การถักทองานหัตถกรรมไม้ในแบบพ้ืนถิ่นของไทย 

ซึ่งลักษณะโดยรวมของผลงานประติมากรรม/การออกแบบโครงสร้างต้องวิเคราะห์ลักษณะของการใช้
ทัศนธาตุในเรื่องของเส้นเป็นส าคัญในการสอดประสานด้วยวิธีการทางหัตถกรรมพ้ืนบ้านในการท าว่าว โดยใช้ทัศน
ธาตุของเส้นที่มารวมกัน ประสานกัน เรียงร้อยต่อกัน และขัดแย้งกันจนเกิดเป็นรูปทรงขนาดใหญ่ขึ้นมาใหม่ ราว
กับงานสถาปัตยกรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะมีรากฐานเดิมจากงานหัตถกรรมรวมไปถึงการประกอบสร้างเป็นเสมือน
งานประติมากรรมด้วย แต่เมื่อตัวผลงานมีหน้าที่ใช้สอยในด้านของการเป็นพื้นที่ที่มนุษย์สามารถเข้าไปอยู่ ไปใช้ ไป
อาศัยได้ ก็กลายเป็นลักษณะของการออกแบบตกแต่งพ้ืนที่สถาปัตยกรรมภายในและรวมไปถึงอาจจะใช้ในการเป็น
สถาปัตยกรรมภายนอกได้ด้วยเหมือนกัน  

สิ่งเหล่านี้จึงท าให้งานออกแบบนั้นมันมีความแตกต่างจากงานทัศนศิลป์ตรงที่งานออกแบบนั้นมันมี
ลักษณะของหน้าที่การใช้งานที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนที่เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่นั้น ๆ และตรงนี้เองมันท าให้เสน่ห์
ของผลงานชิ้นนี้ที่เป็นงานออกแบบที่มีโครงสร้างและมีความหมายของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายใต้การประกอบ
สร้างของงานทัศนธาตุที่มาสอดประสานกัน ที่แม้ว่าจุดเริ่มต้นของมูลเหตุรากฐานของทัศนธาตุที่น ามาใช้คือเรื่อง
ของการใช้เส้น แต่เมื่อการใช้เส้นมาสอดประสานกันนั้นก็ไม่ต่างกับการวาดเส้นที่มีการใช้เส้นในการร้อยเรียงให้เกิด
เป็นรูปร่างรูปทรงต่าง ๆ ผลงานชิ้นนี้ก็เป็นเช่นนั้น คือการใช้ที่หน่วยย่อยที่สุดมาประกอบสร้างกันจนเกิดเป็น
รูปร่างรูปทรงขนาดใหญ่ที่มันมีความหมายและมีประโยชน์ในการใช้สอยรวมไปถึงมันมีความงามด้วย 

การถอดรหัสตีความผลงานสร้างสรรค์ในลักษณะที่เป็นงานออกแบบโครงสร้างดังผลงานชิ้นนี้เป็นสิ่งที่
จ าเป็นที่ต้องศึกษาและวิเคราะห์ถึงหน้าที่ใช้สอยของตัวโครงสร้างนี้ด้วย เพราะการออกแบบนั้นมันเต็มไปด้วย
สุนทรียภาพของรูปร่าง รูปทรง และรวมไปถึงคุณลักษณะของการใช้สอยของผลงานออกแบบอันสัมพันธ์ร่วมด้วย
กับวัสดุที่ถูกก่อสร้างและเกี่ยวโยงกับรูปแบบที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาว่ามันสอดคล้องกับวิถีชีวิตและหน้าที่ใช้สอย
อย่างไรบ้าง ซึ่งผลงานชิ้นนี้เป็นลักษณะของโครงสร้างที่ดูคล้ายสถาปัตยกรรมหรือตัวโครงสร้างผลงานออกแบบที่
เป็นการตกแต่งสถาปัตยกรรมภายในอันเกิดจากการประกอบเครื่องไม้ประเภทไม้ไผ่หรือไม้หวายที่เป็นการน าเอา
ภูมิปัญญาหัตถกรรมชาวบ้านที่มีแต่ดั้งเดิมของความเป็นไทยเข้ามาสู่การออกแบบร่วมสมัยที่น ามาใช้ได้จริงกับโลก
ปัจจุบัน  

รูปทรงที่ถูกสานขึ้น มีการทักทอ มีการทับซ้อนด้านบนเป็นวงคล้ายหลังคาซ้อนขึ้นไปหรือคล้ายกับลักษณะ
ของก้นหอย ซึ่งมีอิทธิพลทางความคิดจากแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ในขณะที่โครงสร้างโดยรวมนั้นตั้งอยู่บน
โครงสร้างที่ท าหน้าที่รองรับน้ าหนักเหมือนเสาท าให้โครงสร้างคล้ายกับโดมขนาดใหญ่ในแบบสถาปัตยกรรมโดม
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แบบโรมัน หรือแม้กระทั่งโดนแบบศิลผะตะวันตกในยุคกลาง แต่ก็คล้ายกับการก่อสร้าง โครงสร้างของกระท่อมไม้
ไผ่หรือกระท่อมไม้หวายแบบอารยธรรมตะวันออกอย่างจีนและญี่ปุ่นรวมไปถึงหมู่บ้านชาวประมงของไทยด้วย  

คุณภาพของงานออกแบบชิ้นนี้จึงมีความหมายในเชิงคุณภาพที่มีสุนทรียภาพอันเกิดจากการสอดประสาน
ของเส้นที่ร้อยเรียงกันเป็นระบบมีระเบียบจากภูมิปัญญาชาวบ้าน จากโครงสร้าง จากการก่อร่างสร้างวัสดุ
ธรรมชาติที่มีการมัดเชือก สอดประสานเรียงร้อยกัน ในขณะที่คุณค่าในเรื่องความหมายนั้นเป็นเรื่องของรูปทรงทาง
ภูมิปัญญาอันเกิดจากหัตถกรรมพ้ืนบ้านสู่การออกแบบร่วมสมัยที่มีหน้าที่ใช้สอยสอดคล้องกับผู้คนที่เข้าไปอยู่
ภายใต้โครงสร้างสถาปัตยกรรมนอกหรือสถาปัตยกรรมภายในของผลงานชิ้นนี้  

ในด้านของคุณค่านั้น เป็นคุณค่าทางด้านสุนทรียภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตรงนี้เป็นสิ่งที่ประจักษ์แจ้งอยู่
แล้ว เป็นลักษณะการวิเคราะห์ในเชิงรูปทรงคล้ายกับงานประติมากรรม เป็นเรื่องของความเป็นเอกภาพ การทับ
ซ้อนกัน การมีดุลยภาพ และเรื่องจังหวะหรือแม้กระทั่งระเบียบของเส้นที่เรียงร้อยกันอย่างเป็นระบบ ขณะที่คุณค่า
ด้านความหมายเชื่อมโยงไปที่วิธีการและเทคนิครวมไปถึงวัสดุมันเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านแบบดั้งเดิมของไทยที่ถูกมา
ปรับใช้กับงานสร้างสรรค์งานออกแบบและคุณค่าที่มีเสริมขึ้นไปก็คือคุณค่าในเรื่องของหน้าที่ใช้สอย เพราะเป็นงาน
ศิลปะท่ีถูกจับต้องได้และมีหน้าที่ใช้สอยที่ชัดเจน นอกจากการประดับตกแต่งแล้วยังมีหน้าที่ใช้สอยในเรื่องของการ
เป็นสถาปัตยกรรมภายในหรือแม้กระทั่งสามารถเป็นสถาปัตยกรรมภายนอกที่ถูกน ามาปรับใช้ได้อย่างลงตัวและ
หลากหลาย เพราะฉะนั้น คุณค่าของผลงานชิ้นนี้มันจึงมีมากกว่าหนึ่งที่มีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับบริบทของการ
ตีความนั้นนั้นด้วย 

ฉะนั้นผลงานชิ้นนี้ จึงเห็นลักษณะของการสร้างสรรค์ในเชิงสหวิทยาการ ขณะเดียวกันถ้าจะมองในแง่ของ
การวิเคราะห์ในเชิงสหวิทยาการแล้ว พบว่าเป็นการสอดแทรกในเรื่องของศาสตร์ทางด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน หัตถกรรม ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ธรรมชาติ หลักคณิตศาสตร์ วิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
ด้วย การใช้ศาสตร์สาขาต่าง ๆ เข้ามาร่วมด้วยนี้ เป็นข้อพิสูจน์ให้ชัดเจนว่างานศิลปะออกแบบร่วมสมัยนั้น ไม่ได้
อ้างอิงอยู่ที่งานศิลปะหรือการออกแบบในเชิงองค์ประกอบศิลป์แค่อย่างเดียว ส าคัญอยู่กับบริบทที่หลากหลายและ
สิ่งนี้จึงท าให้เป็นการต่อยอดทางความคิดร่วมสมัยที่วิวัฒน์ไปสู่อนาคตได้ภายใต้รากเหง้าของภูมิปัญญาดั้งเดิม 

ดังที่กล่าวมาแล้ว จากผลงานที่เห็น จากรูปทรงที่ปรากฏ จากวัสดุที่ใช้แล้วจากภูมิปัญญาที่ถูกน ามา
ปรับแต่งจนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ร่วมสมัยนั้น มีความชัดเจนมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ที่เห็นว่าการรื้อสร้าง
ทางความคิดและการสร้างสรรค์นั้น คือการที่ไม่ได้ยึดติดในตัวอยู่กับองค์ประกอบเดิม ๆ หรือวิธีการเดิม ๆ หรือ
แม้กระท่ังภูมิปัญญาเดิม ๆ แต่มันคือการต่อยอด การบูรณาการศาสตร์ที่หลากหลายเข้าไปสู่การหาความเป็นไปได้
ใหม่ ๆ ของวัสดุและการจัดการ รวมไปถึงวิธีการแสดงออกในเชิงรูปร่างรูปทรงด้วย  

ซึ่งอาจจะมองได้ว่าผลงานชิ้นนี้เป็นงานประติมากรรมก็ได้ เป็นงานโครงสร้างสถาปัตยกรรมด้วยก็ได้ เป็น
งานตกแต่งภายในก็ได้ หรือรวมไปถึงผลงานในเชิงวิศวกรรมก็ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือลักษณะส าคัญของงาน
ออกแบบร่วมสมัยที่ไม่ได้เพียงให้คุณค่าเชิงสุนทรียภาพและความหมายแต่เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงหน้าที่ใช้
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สอยที่สามารถใช้งานได้จริงด้วย โดยนับว่าสัมพันธ์ไปกับคุณวิทยาที่ถูกน ามาใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมแบละมี
สุนทรียภาพประกอบร่วมด้วย 
 

โดยสรุปแล้วหลักการวิเคราะห์และการตีความแก่นความรู้ทางศิลปะออกแบบขั้นสูงนี้ถือเป็นข้อเสนอเชิง
ทฤษฎีที่แสดงให้ เห็นถึงความส าคัญของการคิดวิ เคราะห์ทางด้านศิลปะออกแบบในเชิงสหวิทยาการ 
(interdisciplinary) ที่สัมพันธ์กับงานศิลปะออกแบบในปัจจุบันอันเต็มไปด้วยความหลากหลายของกระบวนวิธีคิด
ที่เราเรียกกันว่า สหสาขาหรือสหศาสตร์ทางด้านศิลปกรรม ซึ่งการท าความเข้าใจงานศิลปะออกแบบในปัจจุบัน
เพ่ือน ามาปรับใช้ในเชิงวิจัยและการสร้างสรรค์จึงจ าเป็นต้องสร้างข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎีอันเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาทางด้านศิลปะออกแบบร่วมสมัย โดยหลักการเชิงทฤษฎีดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงการเปิดรับวิธีคิดอัน
หลากหลายและรูปแบบของศิลปะออกแบบที่หลากหลายในปัจจุบัน ซึ่งไม่สามารถใช้วิธีคิดและการวิเคราะห์ใน
แบบศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งดังอดีตได้ แต่จ าเป็นต้องพิจารณาไปถึงการบูรณาการศาสตร์ ( integration) ของสาขาที่
หลากหลายและน ามาสู่แนวทางเชิงทฤษฎีตั้งต้นนี้ เพ่ือน าไปปรับใช้ได้จริงทั้งในด้านการศึกษา การวิจัย และการ
สร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมร่วมสมัยที่หลากหลายสาขาได้ 
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เอกสารแนบท้าย 1 

ภาพกิจกรรมการอบรม 
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เอกสารแนบท้าย 2 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 

1.ชื่อโครงการ การจัดการองค์ความรู้การวิเคราะห์และการตีความผลงานสร้างสรรค์สู่การผลิตผลงานวิจัยทางทัศนศิลป์

และการออกแบบอย่างเป็นระบบ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์สุริยะ ฉายะเจริญ 

3. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 18 พฤษจิกายน 2564 

4. งบประมาณ 6,000 

5. กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

6. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คณาจารย์จ านวนและนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจ านวน 

24 คน 

7. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ/กิจกรรม (KPLs)จ านวนทั้งสิ้น 1 ตัว 

8.ผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ/กิจกรรม (KPLs) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ/กิจกรรม  ผลการด าเนินงาน 
1.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 90    บรรลุ                        ไม่บรรลุ 
 

9. ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ/กิจกรรม (KPLs) 

 9.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 22 คน คิดเป็นร้อยละ 91.6 

 9.2 ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ตามแบบประเมินเท่ากับ 4.45 คิดเป็นร้อยละ 90 

อยู่ในระดับดี 

10. เอกสารที่จัดส่งมาด้วย 

        แบบโครงการ/กิจกรรม                      รูปถ่ายการท าโครงการ/กิจกรรม 

 

 

        อื่นๆ                

 

 

 
ลงช่ือ…………………………………………………... 
(อาจาร ดร.ย์สุริยะ ฉายะเจริญ) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

 
ลงช่ือ…………………………………………………... 
(อาจารย์เมธาสิทธ์ิ อัดดก) 
คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

/

         
/ 
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คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. ศาสตราจารย์เกียร์ติคุณ ดร.สุชาติ เถาทอง                                                                                                  ที่ปรึกษาโครงการ 

2. อาจารย์ ดร.สุริยะ ฉายะเจริญ        ประธานกรรมการ 
3. อาจารย์เมธาสิทธ์ อัดดก รองประธาน 

4. ศาสตราจารย์ว่าท่ีร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล กรรมการ 

5. ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัฒิ กรรมการ 

6. ดร.สุริยะ ฉายะเจริญ กรรมการ 

7. ดร.พศุตม์ กรรณรัตนสูตร กรรมการ 

8. ดร.กรกต อารมย์ดี กรรมการ 

9. รศ.อุดมศักดิ์ สาริบุตร กรรมการ 

10. ดร.วันชัย แก้วไทรสุ่น กรรมการ 
11. ดร.สมเดช เฉยไสย กรรมการ 
12. ศาสตราจารย์ว่าท่ีร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล กรรมการ 
13. ดร.รัตติพร ลี้พานุวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


