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บทคัดย่อ 

 การให้นิยามและสื่อความหมาย  “การบริโภคนิยม” ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นวัฒนธรรมกระแส

หลักหรือในอีกนัยหนึ่งที่กลายเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ในสังคม ผลงานสร้างสรรค์

ชุด “วัตถุ สี  และสัญญะชีวิต” จึงเป็นวิถีทางแห่งเจตนาเพื่อต้องการสื่อสารเพื่อสะท้อนเรื่องราวความ

เป็นจริงผ่านรูปแทนของวัตถุที่ถูกมองข้าม และบ้างก็ตีตราสถานะเป็นความเหลื่อมล้ำของผู้ใช้ว่าเป็น

คนละชนชั้น หากแต่การสร้างสรรค์โดยนัยนี้มีความมุ่งหมายที่จะสื่อสะท้อนค่านิยมอันมีต่อวัตถุข้าว

ของเครื่ิองใช้ที่ทำจากวัสดุพลาสติก และแฝงนัยยะของความพอเพียงที่พึงพอใจในความเป็นอยู่ 

ยอมรับปัญหารวมทั้งเผชิญหน้าด้วยการครองสติ และมีปัญญาผ่านวัตถุทางศิลปะหรือด้วยผลงานภาพ

พิมพ์ เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม  (Silkscreen) ซึ่งได้เผยให้เห็นสัญญะที่ถูกซ้อนเร้นหรือ

อำพรางเกี่ยวกระหวัดถึงสถานการ์ของโลกในปัจจุบัน “วัฒนธรรมบริโภคนิยม” จึงเป็นเสมือนภาพสะ

ท้อนวิีถีการดำเนินชีวิต และยังเป็นเหตุปัจจัยของการเลือกวิธีการสื่อสารด้วยรูปลักษณ์ของวัตถุสิ่งของ

ที่คุ้นเคยคุ้นชินตาหากแต่ดูเหมือนไร้คุณค่า แต่ทว่านำมาปรับเปลี่ยนบริบทด้วยการจัดวางรูปแบบ  สี 

และยังรักษาความเป็นจริงของวัตถุหรือสัจจะแห่งวัสดุอันเป็นนัยแห่งปัจเจกของตนเอง ซึ่งเป็นภาษา

ทางความคิด 

 อนึ่งรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ของ  “วัตถุ สี และสัญญะชีวิต” จึงเป็นกุศโลบายแห่งทัศนศิลป์หรือ

สื่อกลางที่อาศัยสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งปรากฎรูปลักษณ์อยู่ทุกชนชั้นหากแต่ทว่าเป็นวิถี

การดำเนินไปของคุณภาพชีวิตที่กลับถูกนิยามลำดับสถานะด้วยสัญลักษณ์แห่งวัสดุ ประเด็นสาระของ

การสื่อเชิงสัญลักษณ์โดยนัยก็เพื่อกระตุ้นเร้าให้ผู้พบเห็นในสังคมบริโภคนิยมได้ฉุกคิดและย้อนกลับมา

สำรวจพิจารณาความคิด ทัศนคติ รวมถึงความมีตัวตนของตัวเองว่า แท้ที่จริงคุณค่าของคนนั้นถูกแบ่ง

แยกกันที่การเลือกใช้สิ่งของเพียงแค่นั้นหรือ “?” หรือคุณค่าของคนอยู่ที่การกระทำอันเป็นสาระ ด้วย

การตระหนักรู้ในตนเองและรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวที่ผันแปรตลอดเวลา

ง
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Abstract 

Nowadays “Consumerism” has become the dominant culture, in other words, it 

has become one of the basic needs for the majority of people. The intention for 

creating “Object Color-Symbol Life” is to reflect the reality through the 

representative of an overlooked objects that was stigmatised by social inequality 

as an object for lower class people. This artwork aims to reflect on the values of 

material that is made from “plastic”, and the implications of life satisfaction, 

acceptance and wisely confrontation with social problems through works of art 

such as silkscreen printing which reveals the hidden or concealed symbols 

relating to the current world situations. “Consumerism” is like a reflection of daily 

life, which inspired me to turn everyday objects that seem to be worthless into 

artworks. I have changed the objects usual context by rearranging their form and 

colour, but still maintain their true materials which implies to individuality.  

 Symbolic form in “Object Color-Symbol Life” is displayed through the 

images of objects that are commonly found in everyday life of people from every 

social classes. These objects show the quality of people life that is defined and 

ranked by the value and price of material.  The main purpose of this artwork is to 

encourage the audience to think critically,  to look back and explore their 

thought, attitude and their own existence. I want to the motivate the audience to 

question the true value of people, whether it should only be divided by the 

value of their possession of property? Or should it be measured by self-

awareness or one act of goodness?
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กิตติกรรมประกาศ 

 ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี   ด้ วยความช่วยเหลือที่ดีจากศาสตราจารย์พัดยศ -

พุทธเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ที่ได้คอยให้คำแนะนำ  ข้อคิดเห็นรวมถึงวิธีการสร้างสรรค์ผล

งานอย่างเป็นระบบ ซึ่งไม่เฉพาะเพียงแต่ความรู้ที่ให้ในเวลาเรียนเท่านั้น แต่ยังสละเวลาส่วนตัวสอนสั่ง

ในส่วนที่ไม่เข้าใจหรือคิดไม่ถึงที่ได้เปิดแง่มุมหรือวิธีการคิด ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปนิพนธ์ อีกทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานและคอยเป็นกำลัง

ใจในวันที่ข้าพเจ้าผิดหวังหรือท้อแท้ต่ออุปสรรค และคิดว่าจะไม่สามารถผ่านมันไปได้ แต่ก็ยังมี

อาจารย์ที่เชื่อมั่นในการให้โอกาสทุกกครั้งที่ข้าพเจ้าทำผิดพลาดต่อทั้งตัวเองและอาจารย ์ ทำให้

ข้าพเจ้ามีกำลังใจกระทั้งฟันฝ่าอุปสรรคนั้นมาได้ 

 สุดท้ายนี้  ขอขอบคุณบิดา  มารดา  และครอบครัว  พี่น้อง  เพื่อนฝูง  รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทั้งที่ได้เข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้า จนก่อให้เกิดเป็นตัวเป็นตน  และเป็นแรงบันดาลใจต่อการสร้างสรรค์

ผลงาน โดยเฉพาะบิดา  มารดา  ผู้ที่ให้กำเนิด  และคอยสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพเจ้าสนใจ  ตลอด

จนให้โอกาสในด้านการศึกษา ขอขอบคุณคณาจารย์ทุก  ๆ  ท่านที่ให้ความรู้  อบรม  สั่งสอน  รวมถึงให้

คำแนะนำในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

  

ฉ



คำนำ 

 เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารประกอบการทำศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์  กลุ่มวิชาเอกภาพ

พิมพ์  ปีการศึกษา  2561 คณะจิตรกรรม  ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมี

วัตถุประสงค์ในการเขียนเพื่ออธิบายถึงขั้นตอน และกระบวนการในการศึกษาค้นคว้า การคิด 

วิเคราะห ์ และการตีความ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานชุดศิลปนิพนธ์ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ

ภายใต้หัวข้อ “วัตถุ สี และสัญญะชีวิต” (Object Color-Symbol Life) ที่สะท้อนสาระประเด็นของ

ความเป็นจริงในสังคม ซึ่งคนส่วนใหญ่มีวิถีการดำเนินชีวิตอย่างไร โดยนัยนี้ที่สื่อสารสาระผ่านวัตถุ

สิ่งของเครื่องใช้ในบริบทต่าง ๆ  ที่ผลิตขึ้นจากวัสดุพลาสติกซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน 

(สิ่งของบริโภคนิยม) ซึ่งอาศัยกลวิธีและกระบวนการทางทัศนศิลป์  (ภาพพิมพ์) เทคนิคภาพพิมพ์แม่

พิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) ในการสร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นวัตถุแห่ง

ศิลปะ รวมถึงเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วย  

ช
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บทที่ 1 

บทนำ 

  Fortunati ชี้ว่า  หัวใจของระบบทุนนิยมก็คือ  “ภายใต้ระบบทุนนิยม มีเป้าหมายก็คือการ

ผลิตสร้างมูลค่า แลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นการผลิตมูลค่าเพื่อมูลค่า และภายในระบบทุนนิยม การผลิต

ปรากฎตัวในฐานะที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ และความมั่งคั่งก็คือเป้าหมายสูงสุดของการ

ผลิต” ระบบทุนนิยมจึงเป็นระบบที่  1) มีเป้าหมายเพื่อผลิตสร้างมูลค่าแลกเปลี่ยน  ที่ซึ่งมูลค่า

แลกเปลี่ยนอยู่ในรูปของสินค้า และที่มาของมูลค่าแลกเปลี่ยนก็คือการแปรเปลี่ยนแรงงานของ

มนุษย์ให้เป็นสินค้าและมูลค่า และ  2 ) ภายใต้ระบบทุนการสร้างสิ่งที่ถูกนับเป็นมูลค่านั้นอยู่ใน

ปริมณฑลของการผลิต การสร้างสิ่งท่ปราศจาก/ไม่ถูกนับเป็นมูลค่า  (non-value) ปรากฏอยู่ใน

ปริมณฑลของการผลิตซ้ำ ในแง่นี้การผลิตซ้ำจึงเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้นำไปสู่การผลิต  การสร้างมูลค่า

แลกเปลี่ยน  สินค้า  และความมั่งคั่งแต่อย่างใด  ซึ่งหารการผลิตซ้ำไม่ได้นำไปสู่การสร้างมูลค่า 

กำลังแรงงานที่ใส่ลงไปในการผลิตซ้ำก็ย่อมไม่ได้รับค่าแรง และพื้นที่ที่ใช้ในการผลิตซ้ำก็คือบ้าน

ย่อมไม่ใช่พื้นที่ของการผลิต  1

ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ 

วัฒนธรรมบริโภคนิยมที่นิยามว่าเป็น ความเชื่อว่า  การได้ซื้อ  ได้กิน  ได้เลือก  ได้มี  และได้ใช้

ทำให้มีความสุขและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลให้การบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงเฉพาะ

สินค้าที่เป็นปัจจัย 4 เท่านั้น  แต่ยังรวมถึงสินค้าไม่จำเป็น  และสินค้าฟุ่มเฟือยต่าง  ๆ  จนกระทั่งกลาย

เป็นกระแสที่เรียกว่า บริโภคนิยม กล่าวได้ว่าความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ต่างก็มีเป้าหมายเดียวกัน

คือการแสวงหาความสุขที่ไม่ว่าจะเป็นความสุขด้านจิตใจ หรือความสุขทางร่างกายโดยเฉพาะความสุข

อันเนื่องด้วยจากการอยู่ดีกินดี รวมถึงความต้องการความเสมอภาคเท่าเทียม  การเข้าถึงสิทธิที่ควรได้

รับ เพื่อสนองตอบความพึงพอใจให้กับชีวิตตนเองและครอบครัว หากทว่าในความเป็นจริงนั้นประเด็น

เหล่านี้มักเป็นสิ่งที่ตรงข้ามเพราะไม่ทุกคนเสมอไปที่จะได้รับสิ่งที่เท่าเทียมกัน ซึ่งโดยนัยนี้เป็นสาเหตุ

           เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, Autonomia ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ และการปฎิวัติของส่วนรวม 1

(กรุงเทพฯ: Illuminations, 2560), 135-136.
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ของช่องว่าง และความเหลื่อมล้ำที่เปรียบประดุจน้ำที่ผสมผสานไว้ด้วยน้ำมันเจืออยู่ ซึ่งซ้อนทับกัน

เป็นคราบอย่างบาง  ๆ    เสมือนประหนึ่งเป็นเนื้อเดียวกันเฉกเช่นสังคมทุกวันนี้ที่คนมั่งมี  และคน

ขาดแคลนต่างก็อยู่ร่วมในสถานที่เดียวกัน หากแต่มีนัยแห่งพรมแดนของความแตกต่างแฝงร่วมอยู่ 

กล่าวได้ว่า ช่องว่างของระดับฐานะหรือความมีที่ถูกตอกย้ำจนกลายเป็นช่องว่างที่ถ่าง-กว้างมากขึ้น

เรื่อย ๆ  และผู้มีทรัพย์นี้เองก็คือผู้ที่จะได้รับการยอมรับจากสังคม  มีสิทธิ  มีเสียง  มีที่ยืนอย่างมั่นคงจน

สามารถสร้างอำนาจการต่อรองที่พึงได้ ส่วนคนจนผู้ด้อยโอกาสกลับต้องดำดิ่งลงสู่กับดับแห่งชีวิตหรือ

ถูกกลืนกินเข้าไปอยู่ร่วมกับระบบ และต้องใช้แรงกายที่กลายเป็นเครื่องมือหนึ่งของสังคมในระบบ

ทุนนิยม  

ปัจจัยหลักสำคัญต่อการดำเนินชีวิตก็คือ “รายได้” ความหเลื่อมล้ำที่เห็นได้เด่นชัดอีก

ประการคือ วิธีการเลือกใช้  “ปัจจัย” ที่เหมาะสมสอดรับกับรายได้  ทว่ารูปแบบของสังคมจึงเป็น

เสมือนความจอมปลอมที่แฝงร่วมอยู่กับความแปลกแยก และเกี่ยวข้องกับหลักการ  ความเชื่อ  ความ

คิด และทัศนคติหรือมีวิถีการดำเนินชีวิตในรูปแบบที่หลากหลาย การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่

เสาะแสวงหาเพื่อให้สอดรับกับการได้มา (รายได้) ซึ่งกลายเป็นตัวแบ่งแยกระดับชั้นของฐานะ  พื้นที่ 

สังคมความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อม รวมถึงรูปแบบของการดำเนินชีวิตไปโดยปริยาย  แต่ยังคงยึด

มั่นที่จะพัฒนาตนเองให้ทัดเทียมกับชนชั้นที่ต่างกัน และเพียรพยายามก้าวเดินไปข้างหน้าอันเป็น

บริบทของชีวิตที่แปรผันไปตามกระแสของโลกที่ขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา ประเด็นดังกล่าวทำให้ต้อง

หวนคิดพร้อมกับการตั้งคำถามในจิตใจที่ว่า ประเด็นเหล่านี้ คือความจีรังยั่งยืนหรือไม่ ถึงแม้ความเป็น

จริงจะไม่มีอะไรแน่นอนเลยก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่ปรากฏจนประจักษ์แจ้งอยู่ในสังคมระบบทุนนิยมก็คือ 

ความเหลื่อมล้ำอันมีอยู่จริง และอยู่ในระนาบเดียวกันซึ่งถูกแบ่งแยกด้วยวัตถุนิยม  คุณสมบัติของวัสดุ 

บ้างจึงถูกประเมินคุณค่าเทียบเท่ากับการแสดงฐานะหรือถูกแบ่งระดับชั้นออกเป็นวรรณะตามแต่สิ่งที่

เลือกบริโภค เช่น “พลาสติก” วัสดุ ที่ถูกนิยามให้ค่าเหมาะสมกับฐานะของชนชั้นล่าง (ผู้มีรายได้น้อย) 

ด้วยเพราะเป็นวัสดุที่หาง่ายจึงถูกนำไปแปลงรูปลักษณ์สร้างคุณค่าให้กลายเป็นวัตถุ เครื่องมือ  ข้าว

ของเครื่องใช้ประกอบในบริบทต่าง ๆ  ที่สามารถเห็นได้ทั่วไปหรือแม้กระทั่งถูกนำมาใช้ประกอบกับรูป

กาย-ลักษณะทั้งภายนอก และภายในมีให้เห็นเป็นของใช้ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า  ตัวอย่างที่พบเห็นของ

วัตถุที่ทำจากวัสดุ “พลาสติก” ที่มีอยู่ดาษดื่นก็คือ  “เก้าอี้พลาสติก” ที่รายล้อมมีอยู่ควบคู่ไปกับวิถี

การดำเนินชีวิต และถูกนำมาสร้างคุณค่าจอมปลอมจากการโน้มน้าวและดึงดูดความสนใจด้วยสีสันซึ่ง

สามารถพบเห็นได้ทุกที่จนกลายเป็นสังคม “ยุคพลาสติก” และเป็นที่นิยมอย่างมากโดยเฉพาะกับคน

ชั้นล่าง แต่คนในสังคมส่วนหนึ่งกลับมองว่าเป็นวิถีทางของการบริโภคของกลุ่มคนระดับรากหญ้าที่ถูก

จัดวาง และขับเคลื่อนโยกย้ายไปได้ทุกที่ด้วยพาหนะสี่ล้อซึ่งเปรียบเสมือนการผันไปตามกระแสแห่ง

สัญญะแห่งการบริโภคนิยม  
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ทุกย่างก้าวของชีวิตอันมีแต่การใช้จ่ายโดยพึ่งพาปัจจัยอยู่เป็นนิจ สังคมในระบบทุนนิยมจึง

กลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต การเลือกใช้ในสิ่งของที่จำเป็น  การเลือกหาสิ่งของตามความ

ต้องการที่เหมาะกับรายได้ การเสาะแสวงหาซึ่งสถานที่  และสิ่งทดแทนเพื่อเสริมสร้างความสุขในแบบ

ที่พอเพียง ยอมรับชะตากรรมในแบบเฉพาะตนหรือการประมาณตนเองนับว่าเป็นสิ่งที่ดี  หากแต่ใน

สังคมปัจจุบันนี้ในสายตาของคนส่วนน้อยผู้มีรายได้สูง (ร่ำรวย) กลับมองกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ชนชั้น

เหล่านี้ในเชิงนิยามคุณค่าความเป็นมนุษย์ผ่านวัสดุข้าวของเครื่องใช้ประเภท “พลาสติก” จึงเสมือน

เป็นสิ่งของที่มีคุณค่า และมูลค่าต่ำ ประมาณค่าราคาใดใดมิได้ และกีดกันแบ่งแยกชั้นของสังคม สร้าง

ความเหลื่อมล้ำในระนาบเดียวกันทีละน้อยจนกระทั่งแบ่งแยก และกลับถูกนำมาซ้อนทับเข้าหากันที

ละน้อยเช่นกัน จนกลายเป็นสังคมแปลกแยก  และแตกต่างกันถึงที่สุด  เพียงแค่ใช้อุปกรณ์พลาสติก

เท่านั้นประเด็นนัยของผลงานสร้างสรรค์จึงเป็นวิธีการสร้างงานโดยการจัดการกับรูปทรงสัญลักษณ์

ทางความคิดความรู้สึกเพื่อให้เกิดภาษาใหม่หรือสื่อความหมายในลักษณะของการเคลื่อนที่ (ย้ายที่ตั้ง) 

พลิกผันการดำเนินชีวิต ภายใต้ระบบทุนนิยมที่ต้องอาสาใช้แรงงานแลกกับการได้มาซึ่งรายได้เพื่อมา 

ยกระดับคุณภาพชีวิตโดยรูปแทนของสัญญะผ่านวัสดุที่ถูกมองว่าไร้ค่าของสังคมตามระบบทุนนิยม 

เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการถูกกีดกัน และแบ่งแยกออกจากสังคมโดยไม่รู้ตัว  เป็นความเหลื่อมล้ำที่เกิด

จากทัศนคติ ความคิด  หากแต่เป็นความพอใจที่พึงมี  พึงยอมรับ  และน้อมจิตเข้าหาเพื่อให้ตนเองได้

ความสุขที่พึงปรารถนา และยังพึงแสวงหาให้จีรังยังยืน  และมีพื้นที่ยืนอย่างสง่างามร่วมยืนอยู่ได้ใน

สังคมปัจจุบัน 

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

1. เพื่อสะท้อนเรื่องราวความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันผ่านรูปแทนเชิงสัญลักษณ์

ของวัตถุ “วัสดุ” สิ่งของที่ถูกมองข้าม และถูกตีค่าราคาเพียงแค่วัสดุอย่างเรียบง่ายพื้น ๆ สร้างคำถาม

ให้กับตนเอง และเพื่อนมนุษย์ในสังคมว่ามันใช่แล้วหรือไม่ที่จะคิดเช่นนั้น และยอมรับในสิ่งที่เป็น ได้

หรือไม่ ว่ามันคู่ควรและเหมาะสมกับตนเองอย่างไร 

2. เพื่อกระตุ้นสร้างจิตสำนึก  และโน้มน้าวจิตใจให้ตระหนักถึงคุณค่าของวัตถุมิใช่เพียงแค่

มีราคาที่มากหรือน้อยหรือหากเพียงแค่ว่าได้มาจากไหน ทำจากวัสดุอะไร  รวมถึงการให้ความสำคัญ

กับการดำเนินชีวิตในแบบที่พอเพียง และเลือกใช้ปัจจัยในสิ่งที่เห็นสมควร และเหมาะสมกับรายได้  

3. เพื่อสื่อถึงการสร้างรูปแทนเชิงสัญลักษณ์ด้วยวัสดุที่สังคมนิยามว่าเหมาะกับคนชั้นล่าง 

หรือดูแคลนในความเหลื่อมล้ำกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสซึ่งมีรายได้น้อย หากแม้นว่าสิ่งเหล่านี้สามารถเอื้อ

อำนวยประโยชน์กับชีวิตหรือใช้ได้จริงในบริบทที่หลากหลายรูปแบบอย่างพอเพียง และมีสุขอันเที่ยง
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แท้ ด้วยความกล้าที่จะยอมรับ  เผชิญหน้า  น้อมรับปัญหา  และสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่ด้วยการ

ครองสติและมีปัญญา  

4. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้วยเจตนาที่จะแสดงความจริงของวัตถุทางศิลปะหรือสัญญะ

แห่งวัสดุ (พลาสติก) ที่เป็นการสร้างสัมฤทธิ์ผลของการสร้างสรรค์ด้วยเครื่องมือหรือกระบวนการ

ศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) 

 แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

ความแปลกแยกที่ถูกสังคมนิยามกำหนดคุณค่า เพียงเพราะสิ่งของนั้นถูกสร้างขึ้นจากวัสดุ

ธรรมดา ๆ  ที่ถูกมองว่าด้อยค่าจากสังคม  ทั้ง  ๆ  ที่มันอยู่เคียงคู่กับเราเรื่อยมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งที่

เร้นรูปและหล่อหลอมจนกลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น  ข้าวของเครื่องใช้ที่ผลิตขึ้นจากเม็ด

พลาสติกผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์จนกลายสภาพก่อเกิดรูปลักษณ์จนกลายเป็น

วัตถุที่จำเป็น หากแต่ส่งผลกระทบต่อความคิด  ทัศนคติ  ความต้องการอันมีต่อรูปแทนแห่งยุคสมัย 

และเป็นปัจจัยในอีกนัยหนึ่งของการนิยามให้ค่าความหมายเชิงการแบ่งแยกระดับชั้นความเป็นมนุษย์

ในสังคมเพียงแค่การใช้สินค้าพลาสติก 

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

 ผลงานศิลปนิพนธ์นี้ ได้กำหนดขอบเขตของการสร้างสรรค์ ด้วยวิจารณญาณ และความรู้สึกที่

มีต่อชีวิตอันสัมพันธ์กับวัสดุประเภทพลาสติกที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้คนรากหญ้า ภายใต้

เงื่อนไขของระบบทุนนิยม ซึ่งส่งผลกระทบต่อคนชั้นล่าง  (คนจน) คนหาเช้ากินค่ำ  (มนุษย์เงินเดือน) 

ผ่านข้าวของเครื่องใช้ที่ผลิตจากพลาสติกในบริบทรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  เก้าอี้  ซึ่งเป็นวัตถุที่สร้างขึ้นจาก

วัสดุอันเป็นตัวแทนแห่งยุคสมัย ที่พบเห็นได้ทั่วทุกที่ในชีวิตประจำวัน  

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ประกอบด้วย 3 ด้าน  คือ  ด้านเนื้อหา  ด้านรูปแบบ  และด้าน

เทคนิคกระบวนการภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม 
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คำนิยามศัพท์ที่ใช้ในการทำศิลปนิพนธ์ 

ไทย ๆ     มีสถานะที่ต่ำกว่าหรือมีความหายที่เจือจางกว่าคำว่า  ไทย  เพราะไทย  ๆ 

     เน้นความง่าย  ๆ  สบาย  ๆ  มีอยู่ในชีวิตประจำวัน  อีกทั้งไม่จำเป็นต้องมี

      รากเหง้าหรือสะท้อนเนื้อแท้อะไรทั้งสิ้น  2

โมโนบล็อก     เก้าอี้โมโนบล็อกผลิตจากพลาสติกโพลิโพรพิลีนโดยการปั๊มขึ้นมาจาก

      พลาสติกชิ้นเดียว  3

The vernacular   ในภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายถึงภาษาชาวบ้านหรือภาษาท้องถิ่นที่ไม่ใช่ภาษา

      ทางการหรือของศูย์กลางอำนาจของยุโรปในสมัยโบราณ  4

Abstract Expressionism การลดทอนรูปลงจนไม่เป็นภาพอะไรเลย  แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการให้

      ผลงานศิลปะนั้นแสดงออกถึงอารมณ์ภายในของศิลปิน   5

Avant-Garde     กลุ่มศิลปินหัวก้าวหน้าที่มีหลักเกณฑ์เฉพาะตนในเรื่องความงาม ที่ 

      พยายามจะนำเสนอแนวความคิดล้ำสมัยในห้วงเวลานั้น  6

Conceptual     ศิลปะที่ให้ความสำคัญกับแนวความคิดที่ใช้ในการทำงานมากกว่า 

     สุนทรียะแบบดั้งเดิมที่ให้ความสำคัญกับผลสำเร็จของงานรวมถึงประเพณี

      ขนบของรูปแบบและวิธีการสร้างงาน  7

  ประชา สุวีรานนท์, ไทยๆ อัตลักษณ์ไทย : จากไทยสู่ไทยๆ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (นนทบุรี: ฟ้าเดียวกัน, 2

2558), 36.

   ประชา สุวีรานนท์, ดีไซน์ + คัลเจอร์ เล่ม 2, (กรุงเทพฯ: อ่าน, 2552), 208.3

  ประชา สุวีรานนท์, ไทยๆ อัตลักษณ์ไทย : จากไทยสู่ไทยๆ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (นนทบุรี: ฟ้าเดียวกัน, 4

2558), 36.

  เถกิง พัฒโนภาษ, กว่าจะโมเดิร์น: ประวัติย่อของศิลปะก่อนยุคสมองกลสารสนเทศ, (กรุงเทพฯ: คอม5

ดี พับบลิเคชั่น, 2561), 156.

  เดวิด คอตติงตัน, ศิลปะสมัยใหม่: ความรู้ฉบับพกพา, แปลโดย จรัญญา เตรียมอนุรักษ์, (กรุงเทพฯ:  6

openworld, 2554), 34.

  สรรเสริญ สันติธญะวงศ์, ศิลปะในศตวรรษที่ 20, (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560), 7

221.
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Enlightenment     ยุคแห่งการตื่นรู้ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ที่สุงคมยุโรปเกิดการเปลี่ยนแปลง

    โลกทัศน์จากการถูกครอบงำความคิดโดยศาสนจักรโรมันคาธอริค ไปสู่

      โลกแห่งการประยุกต์ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์  8

Hybrid     การข้ามรูปแบบและเนื้อหา  สไตล์หรือข้ามยุคข้ามการเวลาเป็นการนำมา

      ผสมผสานอย่างอิสระโดยไม่ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของหลักเอกภาพในอดีต  9

Kitsch     เป็นสิ่งของที่มีอยู่ในวัฒนธรรมบริโภคนิยมที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปใน

      ชีวิตประจำวันซึ่งเป็นสิ่งของที่ดูไร้รสนิยม 

Ready-made    เรียกงานที่ทำขึ้นจากวัตถุสำเร็จรูป  (ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) มาเป็นงาน

      ศิลปะ 

Silkscreen   คือรูปแบบการพิมพ์ที่นิยมมากในวงการโฆษณา เป็นการพิมพ์ภาพจาก

      แผ่นพิมพ์ (Screen) ซึ่งสามารถผลิตซ้ำได้คราวละมากๆ ในส่วนใหญ่แล้ว

      ทำจากไหม ทำให้เป็นที่รู้จักกันในชื่อซิลค์สกรีน  10

Tusche     หมึกไข ตัวกลางในการสร้างพื้นผิวบนแม่พิมพ์ทำงานร่วมกับตัวทำละลาย

      ชนิดต่าง ๆ เช่น น้ำ น้ำมันสน และทินเนอร์ 

   เถกิง พัฒโนภาษ, กว่าจะโมเดิร์น: ประวัติย่อของศิลปะก่อนยุคสมองกลสารสนเทศ, (กรุงเทพฯ: คอม8

ดี พับบลิเคชั่น, 2561), 139.

  สรรเสริญ สันติธญะวงศ์, ศิลปะในศตวรรษที่ 20, (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560, 9

215.

 เดวิด คอตติงตัน, ศิลปะสมัยใหม่: ความรู้ฉบับพกพา, แปลโดย จรัญญา เตรียมอนุรักษ์, (กรุงเทพฯ:  10

openworld, 2554), 200-201.



บทที่ 2 

ข้อมูลแรงบันดาลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดศิลปนิพนธ์ ข้ าพเจ้าได้รับข้อมูลแรงบันดาลใจเชิงอิทธิพลทาง

ความคิดมาจากศิลปินที่ชื่นชอบ และสนใจในบริบทของรูปแบบแนวทางการสร้างงาน  จึงนำเรื่องราว

เนื้อหาที่แฝงนัยแห่งความหมายในประเด็นสาระเรื่องศิลปะที่เป็นภาษาของความคิดมานำเป็นแรง

บันดาลใจทางความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่ผนวกกับ ประสบการณ์ส่วนตัว ซึ่งสัมพันธ์กับวิถี 

วัฒนธรรมการดำเนินชีวิต รวมถึงสภาพแวดล้อมของสังคมในยุคปัจจุบัน โดยนัยเหล่านี้เปรียบเป็น

เหมือนประสบการณ์ของมวลชนหรือการมีประสบการณ์ร่วมในกระแสของสังคม ซึ่งถ้าจะอุปมา

อุปไมยเปรียบผ่าน “รูปแทน” ของวัตถุสิ่งของย่อมก็คงไม่แตกต่างอะไรกับการตั้งคำถามโดยอาศัย

สิ่งของที่พบเห็นอยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวันหรือที่นิยามว่า เป็นวัตถุสิ่งของในกระแสวัฒนธรรมบริโภค

นิยมที่เราคุ้นเคยจนชินตา และเราก็มีประสบการ์กับสิ่งของเหล่านั้น ด้วยเพราะเป็นสิ่งที่สามารถ

พบเห็นได้แทบจะในทุกที่ สถานที่  เปรียบเสมือนเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราในยุค

ปัจจุบันไปแล้วโดยปริยาย 

 กล่าวได้ว่าประเด็นสาระแห่งข้อมูลของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้า ส่วนสำคัญ

ในอีกนัยหนึ่งอันเนื่องด้วยจากการได้รับอิทธิพลทางความคิด และรูปแบบผลงานที่เป็นสัมฤทธิผลจาก

การสร้างสรรค์ของศิลปินที่มีความชื่นชอบ ซึ่งในส่วนใหญ่แล้วจะเป็นศิลปินที่จัดอยู่ในกลุ่มหัวก้าวหน้า 

(Avant - Garde) ตามยุคสมัยต่างๆ และในยุคคอนเซ็ปชวลอาร์ต ในปี 1960 (มโนทัศศิลป์) หรือพวก

คอลเซ็ปชวลลิสท์ที่ต่อต้านการสร้าง “วัตถุทางสุนทรียถาพ” และศิลปินกลุ่มนี้มักสร้างสรรค์ผลงาน

ออกมาในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากขนบธรรมเนียมเดิม (Tradition) อย่างในยุคก่อนหน้า  และโดย

นัยนี้ที่ได้ตีความด้วยวิจารณญาณ และความรู้สึกในสาระประเด็นภายใต้หลักความคิดที่ว่า  ศิลปะเป็น

ภาษาของความคิด และได้นำหลักความคิดนี้มาเป็นต้นทางของแนวความคิดในการทำงานที่ผนวกกับ

บริบทชีวิต เช่น  ประสบการณ์  สภาพแวดล้อม  สังคม  วัฒนธรรม  ความคิด  และทัศนคติส่วนตัวที่เป็น

ความสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์ และความคิดเชิงตั้งคำถามที่มีต่อสิ่งต่าง  ๆ  ซึ่งได้สำรวจพิจารณา 

และพัฒนาจนกลายเป็นแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ในรูปแบบที่เป็น

ลักษณะเฉพาะของตนเอง ในที่สุด กล่าวในอีกนั ยหนึ่งคือ ผลงานชุดศิลปนิพนธ์ที่ได้รับอิทธิพลเชิง

ข้อมูลในบริบทต่างๆที่จะกล่าว

7
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ถึงต่อไปนี้รวมถึงแรงบันดาลใจจาก วัตถุสิ่งของรอบตัวที่อยู่ในวัฒนธรรมบริโภคนิยม ซึ่งปัจจุบันถือ ใน

วัฒรธรรมกระแสหลักที่กลายเป็นปัจจัยในการดำเนินชิวิตของผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมยุคปัจจุบันด้วย 

อิทธิพลจากบริบทของสังคม 

 ช่วงที่ข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก มั กมีความสงสัยใคร่รู้จนนำไปสู่การตั้งคำถามในห้วงความคิด และ

ความรู้สึกที่มีต่อวัตถุสิ่งของต่างๆรอบตัว ซึ่งถ้อยคำถาม  คำถามหนึ่งที่ยังวนเวียนก็คือ  ทำไมคุณภาพ

ของสิ่งของหรือคุณค่าของข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของคนในช่วงยุคซักประมาณ 50-70 ปี

ก่อนถึงมีคุณภาพหรือคุณค่าเชิงวัสดุหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากกว่ายุคในปัจจุบัน โดยนัยนี้คง

เป็นเพราะจากการได้รับอิทธิพลทางความคิดในเรื่องราวเกี่ยวกับอดีต และข้อมูลเชิงความรู้ทั้งจากของ

เก่า ตึกรามบ้านช่อง  สถานที่ตามชุมชน  ตลาด  รวมถึงการดูภาพยนตร์  ภาพถ่ายในอดีตและจากการ

สอบถามพูดคุยถึงประเด็นเรื่องราววิถีการดำเนินชีวิตกับผู้สูงวัย ที่มีประสบการณ์ชีวิตหรือได้มีโอกาส

สัมผัสกับรูปแบบของวิถีชีวิตในช่วงเวลานั้น เช่น  ชุมชน  ตลาดหรือสถานที่ที่ยังคงมีกลิ่นอายของวิถี

ชีวิตอย่างในอดีต และโดยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะได้คำตอบที่สอดคล้องกันคือ  ในช่วงเวลาของอดีตยุค

ก่อน 50-70 ปีหรือมากกว่านั้นเป็นยุคสมัยที่น่าอยู่เสียยิ่งกว่าในปัจจุบัน  ประเด็นสาระเหล่านี้อันเป็น

เหตุทำให้ข้าพเจ้ามีความสนใจ และเริ่มที่จะสะสมของเก่า  รวมทั้งพยายามตามรอยสำรวจไปยังสถาน

ที่ต่างๆ ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันเป็นสถานที่ที่มีเรื่องราว  และร่องรอยแห่งวิถีการดำเนินชีวิต

รวมถึงยังสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นสังคม ชีวิต  และวัฒนธรรมแบบในอดีต  เช่น  แหล่งชุมชน  เมืองเก่า 

ย่านเศรษฐกิจ (หัวเมือง) หรือชุมชนในต่างจังหวัด  พื้นที่ต่างๆที่ยังหลงเหลือประจักษ์พยานของเรื่อง

ราววิถีชีวิตอันเป็นกลิ่นไอของวันวานหรือเรื่องราวในอดีตที่ย้อนเวลากลับไปประมาณราว 50-70 ปี  ที่

ยังคงอนุรักษ์เก็บรักษาวัตถุพยานแห่งการดำเนินไปหรือที่เผยเรื่องราวของความทรงจำในกาลเวลาไว้

อยู่ การรับของข้อมูลเหล่านี้ทำให้เกิดมีความคิดที่อยากจะย้อนเวลากลับไปมีชีวิตแบบในวิถีอดีตด้วย  

เพราะความคิดที่ว่าคงจะได้สัมผัสกับรูปแบบชีวิตที่ได้พบเจอกับสิ่งของที่สวยงามตามที่ชื่นชอบตรงกับ

รสนิยมส่วนตัว  แต่ทว่าความรู้สึก  และความคิดเหล่านั้นเป็นมุมมองเพียงด้านเดียว  โดยใช้ความคิด

และความรู้สึกส่วนตัว ที่ยังขาดทักษะชีวิตหรือมีวุฒิภาวะ  และประสบการณ์ชีวิตที่มากพอหรือการมี

ภาวะชีวิตซึ่งเป็นบริบทแห่งชีวิตที่จะโน้มน้าวไปสู่ความตระหนักรู้ในตนเองและรู้เท่าทันต่อความ

เปลี่ยนแปลงอันเป็นสัจธรรมของชีวิต 

 เมื่อข้าพเจ้าโตขึ้นทำให้เกิดความเข้าใจในความเปลี่ยนแแปลงของสิ่งต่างๆรอบตัว ผ่านการ

สังเกต การมีประสบการณ์  และการได้ศึกษาเรียนรู้ทั้งจากในสถาบันการศึกษา  จากผู้คนรอบข้างรวม

ถึงข้อมูลความรู้จากการอ่านหนังสือ ฯลฯ  กล่าวคือการได้สำรวจพิจารณากับความเป็นจริงในบริบท
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ของชีวิตจึงฉุกคิดได้ว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของเรามากที่สุดย่อมก็ คือ  สังคมครอบครัวที่ข้าพเจ้าอยู่  และ

เติบโตมาตั้งแต่เด็กจวบจนถึงปัจจุบัน ทำให้มองเห็นเรื่องราวความเป็นมาอันเป็นสาระ  และปัญหาที่

ชัดเจนขึ้น เนื่องด้วยประสบการณ์จากวัยที่โตขึ้น  รวมถึงความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นได้เห็นการเปลี่ยนแปลง

ของสิ่งต่างๆรอบตัว และเมื่อกลับไปสำรวจพิจารณาหรือได้ทบทวนถึงสังคมที่ได้เติบโตขึ้นมาทำให้ได้

เห็นความหมายความสำคัญของบริบทชีวิตที่ชัดเจน และละเอียดมากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยบริเวณที่อยู่

อาศัยเป็นสถานที่ตั้งของทั้ง โรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ชุมชนแออัด โรงเรียนหรือสถานศึกษา

ที่มีคุณภาพที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานศึกษาที่ไม่ได้คุณภาพ กอปรทั้งให้ประเด็นถึงความขัดแย้งของ

สถานะทางสังคมตลอดเวลา และจากการที่ได้เติบโตมากับสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมขนาดใหญ่หรือ

โตมาในสภาพของชุมชนตลาด จึงเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ทุกคนแทบจะรู้จักกันหรือดูเหมือนคุ้นเคยกัน

หมด และยังรวมไปถึงสังคมบริเวณโดยรอบด้วย  โดยนัยนี้ทำให้ข้าพเจ้ารู้จักผู้คนเป็นจำนวนมาก  และ

เห็นการดำเนินไป คือ  ความเป็นจริงของสังคมแห่งนี้  กล่าวได้ว่าสังคมที่ข้าพเจ้าอยู่นั้นเปรียบเป็น

เสมือนสังคมย่อส่วนของทั้งประเทศที่อยู่ในโครงสร้างเดียวกัน และจากความเชื่อที่ว่าสังคมทุกสังคม

ย่อม ก็คือการเป็นรูปแบบจำลองของกันและกันหรือมีบริบทแห่งสังคมในขนาดต่างๆที่ทับซ้อนกันอยู่

และคนทุกคนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เริ่มต้นจากสังคมระดับครอบครัวที่ขยายไปสู่สังคมระดับ

ประเทศ และขยายกว้างไปสู่สังคมระดับโลกในที่สุด ซึ่งบริบทของแต่ละสังคมย่อมมีความสำคัญที่

ความแตกต่างกันในรายละเอียด และโครงสร้างของสังคมนั้นบ้าง  มีทั้งความเท่าเทียมและไม่เท่าเทียม

กันผสมผสานอยู่ รวมทั้งมีการแก่งแย่งช่วงชิงผลประโยชน์  และการเอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้อง

หรือกับเฉพาะบุคคลบ้างกับคนบางกลุ่ม โดยนัยเหล่านี้ล้วนเป็นความเป็นจริงของสังคมทุกสังคม  และ

มีอยู่ในสังคมทุกระดับ ประเด็นสาระที่จะกล่าวถึงนี้เป็นเรื่องราวส่วนตัวของข้าพเจ้าเองที่สามารถสื่อ

สะท้อนได้อย่างชัดเจน ถึงในประเด็นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ซึ่งเกิดจากความเหลื่อมล้ำอันเป็น

สาเหตุ ทำให้ข้าพเจ้าฉุกคิด  และเริ่มที่จะตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้  ก็คือการตั้งคำถาม  และ

พยายามหาคำตอบไปพร้อมกัน  ซึ่งโดยนัยนี้เองทำให้ต้องย้อนคิดกลับไปสำรวจพิจารณถึงประวัติ

ความเป็นมาหรือต้นกำเนิดของครอบครัว รวมทั้งถิ่นที่อยู่อาศัยของญาติทั้งฝ่านพ่อ และฝ่ายแม่ว่า

ทำไมถึงมีความแตกต่างกัน และเป็นเพราะสาเหตุอะไร  ประเด็นแห่งถ้อยคำถามโดยนัยนี้สะท้อนให้

เห็น และได้คำตอบในความเชื่อมโยงถึงกันกับคำถามที่ว่า ต้นตระกูลของคุณเป็นใคร? อาศัยอยู่ที่ไหน?  

พ่อแม่ประกอบอาชีพอะไร? ข้าพเจ้าตระหนักถึงนัยแห่งถ้อยคำถามดังกล่าว และคิดว่าประเด็นคำถาม

ดังที่กล่าวมาข้างต้นย่อมก็ คือ  บริบทชีวิตหรือภาวะแห่งชีวิตที่มีความสำคัญที่ซึ่งจะสามารถจะโน้มไป

สู่การพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ตระหนักรู้และเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบ ๆ  ตัวบนพื้นฐาน

แห่งความจริง แต่ทว่าก็ต้องด้วยปัญญาของตัวเราเองเท่านั้น 
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อิทธิพลทางความคิด                                                                                                                              

  

 “การสะสมทุนแบบบุพกาลไม่ได้เป็นเพียงการสะสมและกระจุกตัวของจำนวนชนชั้น

กรรมกรที่ถูกขูดรีดได้เท่านั้น แต่มันยังเป็นการสะสมตัวของความแตกต่างและการแบ่ง

แยกภายในชนชั้นกรรมชีพเองด้วย ที่ซึ่งลำดับชั้นทางสังคมแบบสูงต่ำถูกสร้างขึ้นบนมิติ

ของเพศสภาพ รวมถึง ‘เชื้อชาติ’ และอายุด้วยและทั้งหมดนี้คือการก่อรูปอำนาจปกครอง

ทางชนชั้นแบบใหม่ของชนชั้นนายทุนและการก่อตัวของชนชั้นกรรมาชีพสมัยใหม่ด้วย”     1

 การถือกำเนิดของระบบทุนนิยมจึงไม่เป็นแต่เพียงเข้าไปแย่งยึด “แรงงานที่ตาย

แล้ว” (dead- labour) ซึ่งหมายถึงทรัพยากรที่ดิน  และเครื่องจักรเท่านั้น  แต่การสะสม

ทุนบุพกาลยังหมายถึงการเข้าไปจัดการและบีบสลาย “แรงงานที่มีชีวิตอยู่” (living 

labour) ด้วย  โดยเฉพาะการเข้ามาควบคุมจัดการชีวิต  ร่างกายและตัวตนของชนชั้นไพร่ 

เพื่อเปลี่ยนชนชั้นไพร่ให้กลายเป็นชนชั้นกรรมกรโดยสมบูรณ์อีกด้วย ในแง่นี้  การกำเนิด

ของระบบทุนนิยมจึงเต็มไปด้วยความรุนแรงและการบังคับ โดยเฉพาะกับชนชั้นไพร่สูญ

เสียปัจจัยการผลิต และบังคับให้ไพร่เหลือทางรอดทางเดียวในการมีชีวิตนั่นคือการขาย

กำลังแรงงานของตนเองให้แก่นายทุน  2

 ในทฤษฎีมูลค่าแรงงาน  กำลังแรงงานหนึ่ง  ๆ  ประกอบไปด้วย  2 ส่วนในตัวเอง  คือ 

ส่วนที่มีมูลค่า และส่วนที่ไร้มูลค่า  (non-value) แต่การปรากฎของแรงงานและชนชั้น

แรงงานในฐานะที่เป็นกำลังแรงงานนั้นกลับอยู่ในเฉพาะในรูปของส่วนที่มีมูลค่าเท่านั้น 

แต่แรงงานหรือชนชั้นแรงงานซึ่งทำงานในโรงงานวันละ 8 ชั่วโมงต้องการเวลาที่เหลืออีก 

16 ชั่วโมงสำหรับการผลิตซ้ำกำลังแรงงานของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อน การดื่มกิน 

และการมีเซ็กส์ ดังนั้นการผลิตซ้ำจึงเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทำให้การผลิตเกิดขึ้นได้  3

 มีผลต่อการเปลี่ยนวิธีคิด และทัศนคติในการมองสิ่งต่าง  ๆ  เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ ่งมีผลอย่าง

ทางความคิดต่อวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงการมองสิ่งต่าง  ๆ  หรือเรื่องราวต่างๆ  รอบตัวอย่าง

รอบด้าน ในการที่จะไม่เข้าไปด่วนสรุปต่อสิ่งที่เห็น  แต่จะเป็นการมองที่จะพยายามค่อย  ๆ  ทำความ

เข้าใจถึงที่มาที่ไปของเรื่องนั้น ๆ  

           เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, Autonomia ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ และการปฎิวัติของส่วนรวม, 1

(กรุงเทพฯ: Illuminations, 2560), 128.

           เรื่องเดียวกัน, 128-129.2

           เรื่องเดียวกัน, 137-138.3
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 อิทธิพลจากความคิดทางประวัติศาสตร์ศิลป์ 

 คติหลังสมัยใหม่ (Post-Modernism ) 

  กล่าวได้ในอีกนัยหนึ่งคือ มิติทางประวัติศาสตร์ในบริบทแห่งศิลปะหลังสมัยใหม่

เริ่มต้นในช่วงทศวรรษ 1970  ที่ดูเหมือนจะบอกนัยถึงการเกิดขึ้นตามหลังคตินิยมสมัยใหม่ 

จนอาจทำให้เข้าใจผิดว่า ศิลปะสมัยใหม่นั้นจบสิ้นลงไปแล้ว แต่ทว่าในความเป็นจริงสังคมสมัย

ใหม่และศิลปะสมัยใหม่ยังคงดำรงอยู่ อย่างที่ได้เห็นได้ชัดเจนในประเด็นเรื่องของการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ พื้นที่และเวลาอย่างเป็นระบบตามหลักวิชา  (Rationalization) ทั้งในภาครัฐ

และเอกชน 

  คติหลังสมัยใหม่อันเป็นแนวคิดที่นิยมในงานศิลปะ ซึ่งมิได้เกิดขึ้นในฐานะการ

แทนที่หรือเป็นตัวบ่งชี้ว่าศิลปะสมัยใหม่จบสิ้งลงไปแล้วเพราะพบว่าศิลปะตามคติสมัยใหม่ยังมี

บทบาทการใช้งานและมีที่ทางของตนในพื้นที่ทางสังคม และวัฒนธรรมกระแสหลักมาโดย

ตลอดตราบจนถึงปัจจุบัน 

  จึงว่าศิลปะหลังสมัยใหม่เป็นดั่งปฎิกิริยาภายในกระแสสมัยใหม่เอง  ซึ่งแสดงความ

เป็นปฎิปักษ์หรือคัดค้าน และบ่อนเซาะคติสมัยใหม่ โดยล้มล้างบัญญัติอันเคร่งครัดซึ่งศิลปิน

ยึดถือเป็นหัวใจของศิลปะสมัยใหม่เป็นสำคัญ คือ ความบริสุทธิ์ที่ปราศจากการอิงกับปัจจัย

ภายนอก คติสมัยใหม่ในศิลปะเชิดชูการผสมผสานทางรูปแบบ  จึงส่งผลให้เกิดศิลปะประเภท

ใหม่ๆที่มีความแปลกประหลาดแต่ทว่าน่าสนใจ หรือมีลักษณะเป็นลูกผสม  (Hybrid) แทนที่จะ

บริสุทธิ์ไร้การแปดเปื้อนเจือปน  4

 ได้รับอิทธิพลทางด้านความคิดของวิธีการสร้างสรรค์  และวิธีคิดในการมองสิ่งต่างๆรอบตัว  ที่

มีต่อการสร้างสรรค์ผลงานในแง่ที่อิงกับบริบทของสังคม ทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์  การเมือง  และ

เศรษฐกิจ หรือเรื่องราวต่างๆในสังคม ที่เปิดความคิดของช่องหรือเป็นไปได้ของการสื่อสารหรือ

สะท้อนถึงเรื่องราวในสิ่งที่เราต่างๆที่เราไม่พอใจต่อสิ่งที่เป็นอยู่หรือมีอิทธิพลที่ครอบงำความคิดของ

คนในสังคม รวมถึงตั้งคำถามต่อสิ่งที่เป็นอดีตและมีอิทธิพลอยู่ในปัจจุบันที่สามารถกำหนดสิ่งต่างๆ ใน

อนาคต ซึ่งคติหลังสมัยใหม่เป็นการเปิดช่องทางของวิธีคิด  โดยชี้ให้เห็นถึงไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จริงแท้

หรือความจริงสูงสุดที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดไปได้ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงถึงกันหมด      

หลังสมัยใหม่ (Post -modernism) ยังเป็นปฎิปักต์ต่อ  

           วรเทพ อัครบุตร, เข้านอก ออกใน, (กรุงเทพฯ: สเกล, 2548), 267-268. 4
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“สมัยใหม่” (Modernism) ในศิลปกรรมแขนงต่างๆ  คติสมัยใหม่นิยมที่เป็นผลจากการตกผลึก

ในระดับสูงสุดของศิลปะสมัยใหม่ (Modern art) ซึ่งมีรากเหง้ามาจากศตวรรษที่  18 ที่เรียกว่า

เป็นยุคแสงสว่างทางปัญญา (Enlightenment) ส่วนบัญญติในการสร้างศิลปะตามคติสมัยใหม่ที ่

มีผลในการจัดลำดับต่ำสูง (Hierarchy ระหว่างศิลปะชั้นสูงหรือวิจิตรศิลป์ (High art/ fine arts) 

กับศิลปะชั้นต่ำหรือศิลปะมวลชน (Low art/mass art)  5

  

      

              

                     

 ภาพประกอบ 1 อิทธพลจากความคิดทางประวัติศาสตร์ศิลป์ 

Andy Warhol, Cambell’s Soup Can 1, 1962,  Silkscreen on Canvas , 92 x 61 cm. 

ที่มา: https://www.artsy.net/artwork/andy-warhol-tomato-soup- 

  

           วรเทพ อัครบุตร, เข้านอก ออกใน, (กรุงเทพฯ: สเกล, 2548), 266-267.5

https://www.artsy.net/artwork/andy-warhol-tomato-soup-
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ภาพประกอบ 2 อิทธิพลจากความคิดทางประวัติศาสตร์ศิลป์ 

jeff Koons, Rabbit, 1986, stainless steel, 104.1 x 48.1 x 30.5 cm.   

ที่มา: https://hypebeast.com/2019/5/jeff-koons-rabbit-highest-selling-artist-91-million-

  

https://hypebeast.com/2019/5/jeff-koons-rabbit-highest-selling-artist-91-million-
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การหยิบยืมและการล้อเลียน (Appropriation and Parody) 

 การแสดงออกด้วยวิธีล้อเลียน (Parody) เป็นลักษณะเด่นประการหนึ่งของศิลปะหลังสมัย

ใหม่ การแสดงออกด้วยวิธีการดังกล่าวถือเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ข้อกำหนดคติสมัยใหม่ที่เน้นการ

จำกัดการเล่าเรื่องหรือพรรณาความรู้สึกนึกคิด โดยขจัดอิทธิพลหรือกลั่นกรองการเจือปนของ

สิ่งภายนอกซึ่งมาจากสื่อต่างๆที่นับว่า “ต่ำชั้นกว่า” ศิลปะชั้นสูง  เช่นภาพหรือเรื่องจากสื่อใน

ชีวิตประจำวันที่มวลชนนิยมเสพ ตัวอย่างเช่น การ์ตูน ภาพยนตร์โทรทัศน์ นิยาย โรมานซ์ งาน

โฆษณา ภาพข่าวเหตุการณ์ทางหนังสือพิมพ์ เป็นต้น  6

 ได้รับอิทธิพลทางความคิดของวิธีการทำงาน ทั ้งในเรื่องของการหยิบยืมสิ่งของบริโภคนิยมที่มี

อยู่ในสังคม โดยการล้อเลียนผ่านสิ่งของที่เป็น  (Kitch) หรือไร้รสนิยม  เพื่อตั้งคำถามต่อสังคมและ

สถานะทางสังคมรวมถึงต่อต้านหรือท้าทายอิทธิพลกระแสหลักที่มีอำนาจปกคลุมในการกำหนดสังคม 

ว่าใครเป็นผู้กำหนดว่าสิ่งไหนถือว่าเป็นสิ่งที่มีรสนิยมหรือสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไร้รสนิยม เมื่อสิ่งที่ไร้รสนิยม

ไปอยู่ในสถานะของวิจิตรศิลป์ 

ภาพประกอบ 3 การหยิบยืมและการล้อเลียน (Appropriation and Parody) 

Roy Lichtenstein, Yellow and Green Brushstrokes, 1965, Oil on Canvas, 214 x 458 cm. 

ที่มา: https://www.roylichtenstein.com/yellow-and-green-brush-strokes.jsp 

           วรเทพ อัครบุตร, เข้านอก ออกใน (กรุงเทพฯ: สเกล, 2548), 271.6
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อิทธิพลจากลัทธิศิลปะ 

 ศิลปะป็อปอาร์ต (Pop Art )  

 ป็อปอาร์ต (Pop Art) หรือศิลปะประชานิยมเป็นขบวนการหนึ่งของศิลปะที่เกิดขึ้นใน

ประเทศอังกฤษ ประมาณ  ค.ศ .1955 แต่ฐานที่ตั้งของศิลปะแบบป็อปอาร์ตนั้นอยู่ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งอยู่ในเมืองใหญ่อย่างมหานครนิวยอร์กย่านแมนฮัตตัน ผลงานศิลปะของ

ศิลปินเหล่านี้ได้รับการยก่องว่าเป็นศิลปะที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของคนที่อาศัยอยู่ในเมือง โดย

สะท้อนลักษณะของงานโฆษณาการ์ตูนที่เห็นอยู่บนจอภาพยนตร์หรือในหนังสือพิมพ์ภายถ่าย 

และงานออกแบบ ซึ่งในผลงานบางครั้งนั้นก็สร้างสรรค์ ที่มีลักษณะเชิงเสียดสีหรือวิจารณ์สังคม 

ซึ่งนัยแห่งความก้าวร้าวนี้ได้เขย่าวงการศิลปะของเมืองที่มีบทบาททางการเงินสูงพร้อมๆ กับ

การเจริญเติบโตของป็อปอาร์ตจนกระทั่งนิวยอร์กได้กลายเป็นศูนย์ศิลปะร่วมสมัยของโลก  7

  

 กล่าวอีกนัยหนึ่งป็อปอาร์ตคือแนวงานศิลปะที่เป็นปฏิกิริยาโต้ตอบ คั ดค้านและบ่อนเซาะต่อ

ศิลปะนามธรรม (Abstract Expressionism)              ที่เป็นการดำเนินตามจิตรกรรมสมัยใหม่นิยม     

(Modernism) ที่เน้นการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกของปัจเจกบุคคลที่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณ 

ซึ่งผลงานจิตรกรรมเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นจากทัศนธาตุทางศิลปะล้วน และเป็นการพูดถึงเรื่องในตัว

จิตรกรรมเอง “รวมทั้งขจัดอิทธิพลของสิ่งต่างๆภายนอก ได้แก่  รูปลักษณ์หรือเนื้อหาจากรสนิยมสา

ธารณ์ (Kitsch) และวัฒนธรรมมวลชนไม่ให้เข้ามาเจือปนอยู่ในงานวิจิตรศิลป์”  แต่ทว่าป็อปอาร์ตนั้น8

กลับหยิบยืมเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดเป็นวัตถุสำเร็จรูปและมานำเสนอในบริบทใหม่อย่างมีชีวิต

ชีวา งานของป็อปอาร์ตมักจะมีอารมณ์ขันขี้เล่นและแฝงนัยแห่งการเสียดสี  เย้ยหยันต่อศิลปะและชีวิต 

รวมถึงยังมีส่วนที่ทำลายเส้นแบ่งหรือความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมชั้นสูงกับวัฒนธรรมของมวลชน 

กล่าวได้ว่า สร้างความเท่าเทียมกันผ่านงานศิลปะ 

  

  

           เคลาส์ ฮอนเนฟ, ป็อปอาร์ต, พิมพ์ครั้งที่ 2, แป,โดย บุศยมาศ นันทวัน (กรุงเทพฯ: เดอะเกรทไฟน์อาร์ท, 7

2552), 6.

           วรเทพ อัครบุตร, เข้านอก ออกใน (กรุงเทพฯ: สเกล, 2548), 268.8
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ภาพประกอบ 4 อิทธิพลจากลัทธิศิลปะป็อปอาร์ต (Pop Art) 

Richard Hamilton, Just what is it that makes today’s homes so different,                

 so appealing?, 1956, collages, 26 x 25 cm. 

ที่มา: https://www.tate.org.uk/art/artworks/hamilton-just-what-was-it-  

 that-made-yesterdays-homes-so-different-so-appealing-upgrade-p20271  

  

https://www.tate.org.uk/art/artworks/hamilton-just-what-was-it-
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อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 

  

 มาร์เซล ดูชองป์ (Marcel Duchamp 1887-1986) 

  

 ศิลปินชาวฝรั่งเศส-อเมริกันที่ท้าทายต่อแนวคิดเกี่ยวกับศิลปะในแบบเดิมและเป็นผู้มี

อิทธิพลทางความคิดต่อวงการศิลปะสมัยใหม่มากที่สุดคนหนึ่งรวมถึงได้รับการยกย่องให้

เป็นบิดาของศิลปะสมัยใหม่ โดยเฉพาะการนำวัสดุสำเร็จรูป  (ready-made) มาทำงาน

ศิลปะ ผลงานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด  ได้แก่  Fountain (น้ำพุุ) ซึ่งทำขึ้นในปี  1917 ในช่วง

เวลานั้นเขาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของสมาคมอิสระซึ่งกำลังจะจัดงานขึ้นในนิวยอร์ก 

โดยประกาศว่าจะแสดงผลงานทุกชิ้นที่เข้าร่วม ดูชองป์ได้ส่งโถปัสสาวะผู้ชายโดยลง

นามแฝงว่า อาร์. มัท (R.MUTT) ไปที่งาน แตหลังจากการถกเถียงกันของคณะกรรมการที่มี

ตัวเขารวมอยู่ด้วยนั้น มีการลงเห็นว่าไม่ควรนำผลงานชิ้นนี้ออกแสดง  ทำให้ดูชองป์ลาออก

จากคณะกรรมการหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้  9

  ดูชองป์เป็นบุคคลสำคัญผู้กรุยทาง  บุกเบิกความคิดเรื่องการกำหนดกรอบภาพและความ

หมายเชิงสถาบัน การปฎิวัติทางสุนทรียศาสตร์ของดูชองป์ด้วยวิธีการหยิบข้าวของ

สำเร็จรูป ซึ่งพบเห็นได้ดาษดื่นในวัฒนธรรมการบริโภคและอุตสาหกรรมมาจัดวางลงใน

บริบทใหม่แล้วทำให้สิ่งนั้นเปลี่ยนไปเป็น “ศิลปะ”          โดยอิงอาศัยกรอบคิดเชิงสถาบัน  

(Instituitional Framework) ที่เป็นตัวกำหนดว่าสิ่งใดจะเป็นงานศิลปะขึ้นมาก็ได้ด้วยการ

ที่มันถูกจัดวางอยู่ในสถาบันทางศิลปะ และถูกยอมรับหรือถูกเลือกให้เป็นผลงานศิลปะโดย

สถาบันศิลปะและศิลปิน  10

  

 ได้รับอิทธิพลในแง่ของการใช้วัตถุสำเร็จรูป (Ready-Made) ในการช่วยเปิดมุมมองต่อศิลปะ 

หรือวิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังผลงาน และช่วยขยับขยายรวมถึงมองเห็นความเป็นไปได้ของสิ่งต่าง  ๆ  ที่อยู่

รอบตัว ในการที่จะนำมาสร้างสรรค์ผลงาน  

           เดวิด คอตติงตัน, ศิลปะสมัยใหม่: ควารู้ฉบับพกพา, จนัญญา เตรียมอนุรักษ์ แปล, พิมพ์ครั้งที่ 2, 9

(กรุงเทพมหานคร : openworld, 2548), 52.

           วรเทพ อัครบุตร, เข้านอก ออกใน(กรุงเทพมหานคร: สเกล, 2548), 296.10
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 ภาพประกอบ 5 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 

Marcel Duchamp, ‘Fountain’, 1917/1964, Glazed Ceramic, 61 x 36 x 48 cm.                            

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Fountain_(Duchamp)#/media/

File:Marcel_Duchamp,_1917,_Fountain,_photograph_by_Alfred_Stieglitz.jpg  

https://en.wikipedia.org/wiki/Fountain_(Duchamp)#/media/File:Marcel_
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แอนดี้ วอร์ฮอล (Andy warhol 1928-1987) 

  

 แอนดี้ หรือในชื่อเดิม แอนดรูว์ วาร์โฮล่า จูเนียร์ เกิดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1928 

ในเมืองพิทส์เบิร์ก รัฐเพนซิลวาเนีย  เขาเป็นบุตรคนที่สามของครอบครัว  พ่อแม่ของเขา

อพยพจากสโลวะเกียตะวันออกมายังสหรัฐอเมริกา ในปี  1949 เข้าย้ายไปอยู่นิวยอร์ก 

และทำงานเป็นนักวาดภาพประกอบในนิตยสารชื่อดังหลายเล่มอย่าง Glamour, vogue, 

Haper Bazaar เขาเริ่มต้นหาแนวทางศิลปะของตัวเองด้วยการหยิบเอาภาพการ์ตูนและ

ภาพการ์ตูนในหนังสือพิมพ์เก่าๆ มาเป็นแบบวาดภาพ  เขาค้นพบเทคนิคภาพพิมพ์ซิลค์

สกรีนซึ่งมีกระบวนการทำงานแบบเดียวกับงานอุตสาหกรรม ที่ทำให้เขาสามารถผลิตผล

งานได้คราวละมากๆ อีกทั้งยังช่วยลดทอนรูปทรงและรายละเอียดของภาพที่เขานำเสนอ

ให้เหลือแต่ความเรียบง่ายและลักษณะที่คนจดจำได้ง่าย จนกลายเป็นเอกลักษณ์อันโดด

เด่นของเขาในเวลาต่อมา เขาหันมาหยิบของรอบๆ ตัวที่คุ้นตาคนทั่วๆ ไป อย่าง กระป๋อง

ซุป ขวดโคคาโคล่า  กล่อง  Brillo (แผ่นล้างจานคล้ายๆ สก็อตไบรต์ ) หรือแม้แต่สิ่งของที่

คนทั่วไปไม่ค่อยจะคุ้นเคยอย่าง เก้าอี้ไฟฟ้าที่ใช้ประหารนักโทษ มาถ่ายทอดลงบนผืน

ผ้าใบหรือพิมพ์ลงบนรูปทรงสามมิติอย่างกล่อง เขามีงานแสดงเดี่ยวเป็นครั้งแรกใน

ลอสแองเจลิสและนิวยอร์ก และเปลี่ยนสถานภาพของเขาจากนักวาดภาพประกอบมาเป็น

ศิลปินเต็มตัว   11

 แอนดี้ วอร์ฮอลคนเดียวเท่านั้นที่นำเอาระบบการผลิตในอุตสาหกรรมมาใช้กับงาน

จิตรกรรม เขาเลือกเทคนิคการพิมพ์ซิลค์สกรีน  ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตแรกๆ  ที่คิดขึ้นเพื่อที่

จะผลิตสินค้าได้คราวละมากๆ แอนดี้  วอร์ฮอลประกาศว่า  “จะดีมากๆ ถ้าทุกคนเปลี่ยนมา

พิมพ์ซิลค์สกรีนกันให้หมด คนอื่นๆ จะได้แยกไม่ออกว่ารูปนี้เป็นงานศิลปะของแอนดี้ วอร์ฮอล

แท้แน่หรือเปล่า” นักข่าวถามต่อว่าตอนนี้ประวัติศาสตร์ศิลป์กลับหัวกลับหางไผหมดแล้วหรือ 

“เขาก็ตอบสั้นๆ ว่า ใช่แล้ว”  12

กล่าวได้ว่า แอนดี้  วอร์ฮอลเป็นศิลปินคนสำคัญต่อทั้งวิธีคิด  วิธีการทำงานและการสร้างสรรค์ผลงาน 

ในทางด้านรูปแบบศิลปินสร้างสรรค์ผลงานจากวัฒนธรรมป็อปอย่างภาพดาราหรือป็อปสตาร์และ

เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นขึ้นในช่วงเวลานั้นที่นัยยะของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงสิ่งของที่อยู่ใน

วัฒนธรรมของอเมริกัน เช่น  ซุปกระป๋อง  โคคา-โคลา  เป็นต้น  หรืออย่างทางด้านรูปแบบของผลงาน 

          ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์, เจ้าพ่อป็อปอาร์ต แอนดี้ วอล์ฮอล, เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิายน 2561, เข้าถึงได้11

จากhttp://www.wurkon.com/full/researchs/andywarhol/

          เคลาส์ ฮอนเนฟ, ป็อปอาร์ต, บุศยมาศ นันทวัน แปล, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: เดอะเกรทไฟน์12

อาร์ท, 2552), 12.
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ในแง่องค์ประกอบอย่างการจัดวางทัศนธาตุต่างๆรวมถึงอิทธิพลการใช้สี ซึ่งเป็นสีที่อยู่ในวัฒนธรรม

บริโภคนิยมของอเมริกัน ซึ่งผลงานทั้งหมดสามารถสะท้อนสังคมอเมริกันได้เป็นอย่างดี  โดยนำองค์

ประกอบต่างๆเหล่านี้มาเทียบเคียงผ่านการวิเคราะห์ของบริบทสังคมหรืออย่างในเรื่องการเปิดมุมมอง

ที่เป็นสาระธัตถะของความคิดในการตั้งคำถามถึงความเป็นออริจินัลของผลงาน ความเป็นอัจฉริยะ

ภาพของศิลปิน ความศักสิทธิ์ของวงการศิลปะ  ที่เผยให้เห็นโครงสร้างวิธีการทำงานในวงการศิลปะ 

โดยการตั้งโรงงานผลิตศิลปะ ด้วยเทคนิคซิลค์สกรีนที่เป็นกระบวนการทำงานแบบเดียวกับงาน

อุตสาหกรรมที่สามารถผลิตผลงานได้คราวละมาก ที่ช่วยลดความศักสิทธิ์ของผลงานศิลปะนัยหนึ่งก็

คือสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าถึงได้เป็นวงกว้าง หรือเปิดให้เห็นช่องว่างทางความคิดที่ว่า ไม่ว่าคน

ทั่วไปหรือศิลปินต่างก็ผลิตซ้ำวิธีคิดการกระทำหรือการสร้างงานศิลปะของศิลปินนัยหนึ่งก็เป็นการ

ผลิตซ้ำทางเทคนิค วิธีคิด  ที่มีความแตกต่างเพียงเล็กๆ  น้อยเท่านั้นต่อชิ้นงาน  ที่ไม่มีอะไรออริจินัล

เพราะต่างก็ผลิตซ้ำความรู้ วิธีคิด  จากสิ่งต่างที่มีอยู่แล้วในสังคม  หรือโครงส้รางของวงการศิลปะที่ก็ไม่

ต่างอะไรจากโรงงานอุตสาหกรรม 

   

   

ภาพประกอบ 6 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 

Andy Warhol, “Birmingham Race Riot”, 1964, acrylic and silkscreen on linen,  

 152.4 x 167.6 cm. 

ที่มา: https://www.huffingtonpost.com/2014/04/25/andy-warhol-race-ri       

 ot_n_5200256.html 

https://www.huffingtonpost.com/2014/04/25/andy-warhol-race-ri
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ภาพประกอบ 7 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 

Andy Warhol, Campbell's Soup Cans, 1962, Acrylic with metallic enamel paint on  

 canvas, 50.8 x 40.6 cm. 

ที่มา: https://www.forbes.com/sites/kristintablang/2015/12/09/montblanc-great-char

 acters-andy-warhol-special-edition-2015/#47997089b130 

  

ภาพประกอบ 8 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 

Andy Warhol, Gun, 1981-1982, Paint and Silkscreen ink on canvas 

 canvas, 40.7 x 50.8 cm. 

ที่มา: https://www.phillips.com/detail/ANDY-WARHOL/UK010312/9

https://www.forbes.com/sites/kristintablang/2015/12/09/montblanc-great-char


บทที่ 3 

การพัฒนาและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 

 วิธีการสร้างสรรค์ และการพัฒนาผลงาน มีจุ ดเริ่มต้นจากประสบการณ์ส่วนตัว และการ

ดำเนินชีวิตในปัจจุบันหรือเป็นเรื่องราวเนื้อหาที่แฝงนัยแห่งความหมาย และความคิด  เพราะการได้รับ

แรงบันดาลใจจากสภาพความเป็นอยู่ของสังคมรอบข้างที่ได้เข้าไปมีปฎิสัมพันธ์ด้วย ประเด็นสาระ

เหล่านี้ที่โน้มไปสู่การก่อเกิดเป็นความคิดเชิงการตั้งคำถามกับสิ่งที่พบเจอในแต่ละครั้ง หรือเหตุการณ์

บางเหตุการณ์ ซึ่งเป็นสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่โน้มน้าวไปสู่คำถามที่ว่าอะไร ? ทำไม ? ประกอบ

กันขึ้นได้อย่างไร? ที่ทำให้เกิดสิ่งนั้น  สิ่งนี้  จากคำถามแรก  และทบทวีมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นความ

อึดอัดที่ไม่สามารถพูดหรือทำอะไรได้ ความคิด  และความรู้สึกดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุทำให้ต้องหาสิ่ง

สมมติเพื่อพูดแทนความคิด และสิ่งแทนโดยนัยนี้ย่อมก็ คือ งานศิลปะที่จะเป็นตัวกลางในการสื่อสาร

ความคิดหรือความหมายแห่งสาร อันเป็นเสมือนกลวิธีของการบันทึกความคิดส่วนตัวในห้วงเวลานั้น 

ขณะที่อยู่ท่ามกลางบริบทของสังคมในช่วงเวลาต่างๆเพราะเราเราไม่สามารถที่จะแยกตัวเองออกจาก

การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ และกลวิธีนี้จึงอาศัยการสื่อแสดงออกผ่าน วัตถุ สิ่งของหรือเป็นข้าวของ

เครื่องใช้ จึงเป็นวัตถุภายใต้วัฒนธรรมบริโภคนิยมเป็นสัญญะชีวิตที่สื่อสะท้อนวิถีการดำเนินชีวิตของ

ผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม 

 กล่าวในอีกนัยหนึ่งคือเมื่อตัวของเราไม่สามารถที่จะแบ่งแยกชีวิตของการทำงาน “หน้าที่” 

และชีวิตส่วนตัวออกจากกันได้ เพราะทั้งสองส่วนนี้เป็นสิ่งเดียวกันเกื้อหนุนเอื้ออำนวยประโยชน์ซึ่งกัน

และกัน รวมทั้งยังก่อให้เกิดเป็นพลังชีวิตหรือกลายเป็นแรงบันดาลใจและแนวความคิดหรือนำมาสู่การ

เป็นวัตถุดิบ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงความรู้  ความคิด  พลังทางจิตใจ  และสติปัญญาอันเป็นบริบทของการ

ทำงานสร้างสรรค์ ที่มีความสำคัญ เช่น จากการได้ออกไปพบเจอกับผู้คน รวมถึงการสัมผัสกับรูปแบบ

ชีวิตที่หลากหลายตามสถานที่ต่าง ๆ หรือการได้พูดคุยกับผู้คน สิ่งเหล่านี้ล้วนให้ประสบการณ์อันเป็น

เรื่องราวเนื้อหาหรือเป็นข้อมูลที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยนำแรงบันดาลใจ  แนวความคิด  ที่

ได้มาจากปัจจัยภายนอกหรือประเด็นสาระในบริบทต่างๆผนวกกับจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ซึ่ง

โดยนัยเหล่านี้เป็นบริบทของการสร้างสรรค์ศิลปะหรือนำไปสู่การพัฒนาให้เป็นรูปแบบอันเป็น

กายภาพของผลงานในที่สุดด้วย 

22
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 การทำงานของข้าพเจ้านั้นจะอาศัยใช้แนวความคิดเป็นเครื่องมือทางปัญญาสำหรับเป็นจุด

เริ่มต้นในการทำงาน รวมถึงการตีความหาวัสดุหรือวัตถุเชิงสัญลักษณ์ให้เป็นสื่อกลางแทนความคิดใน

การแสดงออกที่คนทั่วไปมีประสบการณ์ร่วมกับวัตถุสิ่งของโดยนัยเดียวกันนี้ด้วย เรื่องราวเนื้อหาที่

ข้าพเจ้าสนใจ และนำมาเป็นสื่อสาระทางความคิดในการทำงาน  เจตนาเพื่อต่อยอดให้เป็นแนวความ

คิด ในการนำเสนอรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ของ  “วัตถุ สี  และสัญญะชีวิต ” ในบริบทแห่งวัฒนธรรม

บริโภคนิยมหรือให้เป็นรูปแทนของชีวิตที่สื่อสารสาระด้วยการนิยามที่ว่าศิลปะเป็นแห่งความคิดที่

อาศัยกลวิธีของการสื่อผ่านรูปแบบของวัตถุ และสีอันเป็นสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิควิธี

การของศิลปะภาพพิมพ์ที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง และในการดำเนินงานสร้างสรรค์ที่ผนวกด้วย

ขั้นตอนวิธีการในบริบทต่าง ๆ ดังนี้ 

ขั้นตอนการประมวลความคิด 

  

 ในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้ าพเจ้าอาศัยใช้วัตถุสิ่งของในบริบทแห่งวัฒนธรรมบริโภคนิยม ซึ ่ง

เป็นข้าวของเครื่องใช้ที่ผลิตจากวัสดุพลาสติกเป็นสำคัญ และยังเป็นวัสดุที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปใน

ชีวิตประจำวัน ผนวกกับคนทั่วไปหรือทุกคนในสังคมมักเคยมีประสบการณ์หรือคุ้นเคยจนชินตาต่อ

สิ่งของที่ผลิตด้วยวัสดุพลาสติก เสมือนเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน  และด้วย

เจตนานำมาใช้เป็นสื่อกลางในทางความคิดในการแสดงออก ซึ่งในการเลือกใช้วัตถุสิ่งของ  ดังในความ

หมายโดยนัยนี้นั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นจากการตั้งคำถามเชิงความคิดส่วนตัวอันมีต่อสิ่งของต่าง ๆ  รอบตัว 

แต่ทว่าก่อนที่จำนำเสนอให้เป็นรูปแทนทางความคิดหรือผลงานจะต้องนำสิ่งของนั้น ๆ  มา  ตีความ

ด้วยวิจารณญาณ และความรู้สึกก่อนว่า  วัตถุชิ้นดังกล่าวสามารถสื่อสาร  “สัญญะชีวิต” หรือมีความ

หมายอย่างไรกับผู้คนส่วนใหญ่ผู้ใช้หรือผู้รับสารที่เคยมีประสบการณ์ และปฎิสัมพันธ์เชิงข้อมูลราย

ละเอียดของสินค้า เช่น ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์อะไร ? รวมถึงวิธีการใช้งาน โดย

การอ้างอิงกับยุคสมัย สภาพสังคม  สภาพเศรษฐกิจรวมถึงการเมือง  อันเป็นบริบทแห่งข้อมูลเพื่อการ

ทำความเข้าใจกับสิ่งของนั้น ผนวกกับความรู้ความเข้าใจ  และความคิด  ณ  ช่วงเวลานั้น  ซึ่งเป็นข้อมูล

พื้นฐานเดิมด้วย โดยนัยนี้เจตนาต้องให้ประเด็นทางศิลปะหรือสามารถสื่อและให้ความหมายของแนว

ความคิดหรือเพื่อให้โน้มไปสู่การสร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นรูปธรรมหรือเป็น

กายภาพของผลงาน “ศิลปะ” ที่ให้ความหายแห่งการเป็นภาษาของความคิดนั่นเอง 
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ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ 

  

 ค่าน้ำหนักอ่อน-แก่ของแสงและเงา  (Tone) 

  

 การทำงานสร้างสรรค์ส่วนสำคัญของการวาดภาพจะต้องมีแสง และเงา  “น้ำหนัก คื อ ความ

อ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง และบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ”  โดยเงาเป็นส่วนที่ถือได้ว่าเป็นส่วน1

ที่สิ้นสุดของแสง ข้าพเจ้าใช้วิธีการสร้างค่าน้ำหนักต่างๆของผลงาน  โดยวิธีการแยกน้ำหนักในส่วนของ

แสง และเงา รวมถึงในส่วนของเส้น  สี  พื้นผิว  รูปทรง  และพื้นที่ว่าง  ให้ตั ดกันออกอย่างชัดเจนตาม

ต้นแบบ (Sketch) ในส่วนของวัตถุที่มีพื้นเรียบเนียน  (พลาสติก) เป็นวิธีการทำงานของการเกลี่ยเพื่อ

ให้เกิดการทับซ้อนของค่าน้ำหนัก ให้ออกมาเรียบเนียน  และแบ่งน้ำหนักของแสง  และเงาชัดเจนเพื่อ

ให้วัตถุนั้นเกิดมิติเชิงลวง เนื่องด้วยวัตถุที่เลือกนำมาสร้างสรรค์ผลงานเป็นวัสดุพลาสติก และวัตถุ

สำเร็จรูปคุณสมบัติ คือ  เรียบเนียน  และมีมิติของความกว้าง  ความสูงและความลึก  แต่ยังคงดึง

คุณสมบัติของของไขฟิล์มที่มีลักษณะพื้นผิวที่เป็นเกรนเล็ก และละเอียด เพื่อให้เกิดความแตกต่างหรือ

ตัดขาดออกจากกันอย่างชัดเจนทั้งในส่วนของ สี  พื้นผิว  รูปทรง  และพื้นที่ว่าง  เพราะไม่เช่นนั้นพื้นผิว

ของผลงานจะเกิดความเรียบเนียนในทุกส่วนทำให้ผลของงานขาดเสน่ห์ของการสร้างสรรค์ไป 

  

ภาพประกอบ 9 การแสดงค่าน้ำหนักอ่อน-แก่ของแสงและเงาในผลงาน 

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 1

2557), 60.
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 สี (Color) 

 เอกภาพของสี 

 สีมีคุณลักษณะพิเศษนอกเหนือไปจากทัศนธาตุอื่นๆ  อีก  2 ประการ  คือ  ควาเป็นสี  (Hue) 

และความจัดของสี (Intensity) ดังนั้น  การใช้สีให้มีเอกภาพจึงต้องคำนึงถึงคุณลักษณะพิเศษทั้ง

สองประการนี้ด้วย 

  

 การใช้สีแบบขัดแย้ง  

 การขัดแย้งของสีนั้นรุนแรงยิ่งกว่าความขัดแย้งของทัศนธาตุใดๆ สีทีอยู่ตรงข้ามในวงสี

ธรรมชาติเป็นสีที่ตัดกันอย่างแท้จริง การใช้สีตามกฎของความขัดแยังในด้านรูปร่าง ทิศทาง และ

ขนาด ก็เป็นเช่นเดียวกับการใช้น้ำหนัก  แต่เพิ่มความขัดแย้งของสีกับความจัดของสีเข้าไปด้วย 

ซึ่งจะให้ผลรุนแรงกว่าการใช้น้ำหนักเพียงอย่างเดียวมากมายนัก 

  

 การขัดแย้งของสี (Hue) 

 สีที่เป็นคู่ตรงข้ามจะขัดแย้งกันมากที่สุด 

  

 การขัดแย้งของความจัด (Insensity) 

 สีที่มีความจัดมากเท่าๆ กั นจะขัดแย้งกันมากกว่าสีที่มีความจัดน้อย สียิ ่งหม่นลงเท่าใดความ

ขัดแย้งจะยิ่งลดลง กลายเป็นความกลมกลืนหรือการประสานกัน  2

 “สี” ทัศนธาตุที่เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบศิลป์  ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์

ผลงานในชุดศิลปนิพนธ์ โดยเลือกใช้สีที่อยู่ในวัฒนธรรมมวลชน  (poppular culture) ของไทยใน

ระดับชาวบ้านหรือคนส่วนใหญ่ของสังคมในระดับประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มสีที่ผลิตโดยระบบอุตสาหกรรม

และสามารถพบเห็นกลุ่มสีนี้ได้ทั้งจากสิ่งของเครื่องใช้พลาสติกและจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ที่มี

ความเข้มข้นหรือความจัดของสีมากกว่ากลุ่มสีทั่วไป และพบเห็นได้ในเวลากลางคืนอย่างร้านข้าวต้ม 

งานวัดและไฟรถบรรทุกที่วิ่งในเวลากลางคืน  อาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าความเป็น “ไทยๆ 

(vernacular Thai) เป็นไทยแบบชายขอบเพราะทั้งไม่แท้และไม่เป็นศิลปะ เราจะพบความเป็นไทยได้

ตามท้องถนน พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่ส่วนตัวของคนไทยและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกระแสบริโภคนิยม

            ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2

2557), 250-231.
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 ของสังคมสมัยใหม่”  หรืออาจจะเรียกอีกอย่ างหนึ่งได้ว่าเป็นสิ่งที่ไร้รสนิยม มีรสนิยมแบบสา3

ธารณ์ (kitsch) โดยจะเลือกใช้สีคู่ตรงข้ามเพื่อให้เกิดความขัดแย้งกันทางภาษาภาพที่เป็นตัวแทนแห่ง

ภาษาทางความคิด รวมถึงเป็นภาพแทนหรืออุปมาอุปไมยถึงคนส่วนใหญ่ที่อยู่และเป็นส่วนหนึ่งของ

สังคม 

  

ภาพประกอบ 10 การใช้สีในผลงาน 

  

  

 

            ประชา สุวีรานนท์, ไทยๆ อัตลักษณ์ไทย : จากไทยสู่ไทยๆ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (นนทบุรี: ฟ้าเดียวกัน, 2558), 3

53.
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ภาพประกอบ 11 การใช้สีในผลงาน 
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 รูปร่างและรูปทรง (Shape and Form) 

  

 รูปทรงในผลงานของการสร้างสรรค์ เป็นรูปทรงเดิมแท้จริงของวัตถุชิ้นนั้น  ๆ  โดยไม่ได้เกิด

จากการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด แต่เลือกใช้รูปทรงในบริบมเดิมของวัตถุ  ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของ

กระบวนที่ผลิตในระบบอุตสาหกรรมและเป็นวิธีการของการผลิตซ้ำจากแม่แบบหรือวัตถุต้นแบบ

เดียวกัน เป็นผลิตผลที่ผลิตครั้งละมากๆ (mass production) ส่วนใหญ่ หรือทั้งหมดจะถูกออกแบบ

มาหรือสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยในด้านต่างๆที่มีความสอดคล้องกับการใช้งานในยุคปัจจุบัน 

วัตถุสิ่งของแต่ละชิ้นที่หยิบยกมาใช้เป็นสัญญะ เชิงการตั้งคำถามในแต่ละช่วงเวลาของการสร้างสรรค์

ผลงาน โดยจะนำมาจัดวางปรับบริบทใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุสองสถานะ  และการจัด

ระเบียบให้อยู่ในรูปทรงเรขาคณิต 

 การประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุต่างๆ  (Visual Elements) ซึ่งได้แก่  เส้น  น้ำ

หนัก อ่อนแก่ของขาว-ดำ  ที่ว่าง  สี  และลักษณะพื้นผิว  รูปทรงให้ความพอใจต่อความรู้สึกสัมผัส 

เป็นความสุขทางตา พร้อมกันนั้นก็สร้างเนื้อหาให้กับตัวรูปทรงเอง และเป็นสัญลักษณ์ให้แก่

อารมณ์ความรู้สึก หรือปัญญาความคิดที่เกิดขึ้นในจิตด้วย  ถ้าจะเปรียบกับชีวิต  รูปทรงคือส่วนที่

เป็นกาย เนื้อหาคือส่วนที่เป็นใจ รูปทรงกับเนื้อหาจึงไม่สามารถแยกจากกันได้  4

โดยวัตถุสิ่งของอีกสถานะหนึ่ง ที่มีความแตกต่างกันตั้งแต่วัสดุ  สี  คุณภาพ  หรือความหมาย  โดยนัยก็

คือ เป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันทั้งในทางนามธรรมที่เป็นภาษาทางความคิดและรูปธรรมที่เป็นภาษาภาพ  

                 

                    

   

ภาพประกอบ 12 รูปร่างและรูปทรงในผลงาน 

            ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 4

2557), 30.
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ภาพประกอบ 13 รูปร่างและรูปทรงในผลงาน 
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 พื้นที่ว่าง (Space) 

 พื้นที่ว่าง คือ เป็นที่ที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ที่ว่างเป็นทัศนธาต์ที่มองไม่เห็น จะปรากฎตัว

ก็ต่อเมื่อมีทัศนธาตุอื่นมากำหนดรูปร่างหรือมาก่อให้เกิดปฎิกิริยาขึ้น ที่ว่างจึงเป็นเสมือนสนาม

หรือเวทีที่ทัศนธาตุอื่นๆ จะลงไปแสดงหรือปรากฎตัวในบทบาทของรูปทรง ทัศนศิลป์แต่ละ

ประเภทใช้พื้นที่ว่างต่างกันไปตามลักษณะของงาน จิตรกรรมใช้ที่ว่างที่เป็น  2 มิติ  แต่อาทำให้

เป็น 3 มิติ ได้ด้วยวิธีการประกอบกันของทัศนธาตุต่างๆ  5

  

 พื้นที่ว่าง การสร้างสรรค์ผลงานจะเป็นการทำงานของรูปทรงกับพื้นที่ว่าง ซึ ่งพื้นที่ว่างในที่นี้

จะเป็นทั้งทัศนธาตุในส่วนของผลงานรวมไปถึงในส่วนของความคิด ซึ่งถือได้ว่า  “รูปทรง พื้นที่ว่าง” 

เป็นส่วนที่สำคัญ และทำงานควบคู่กับผลงานอยู่เสมอ เนื่องจากพื้นที่ว่างและรูปทรงของวัตถุในผล

งานในแต่ละชิ้นในแต่ละช่วงจะทำงานควบคู่กับความคิดอยู่เสมอ ผลงานส่วนใหญ่เลือกใช้รูปแบบของ

ที่ว่าง “แบบรูปปิด ได้แก่  แบบรูปของที่ว่างที่มีเส้นรอบนอกล้อมรอบบรรจบกัน  ทำให้รูปร่างนั้นเป็น

หน่วยที่แยกตัวออกจากที่ว่างที่มีอยู่เดิม  แบบรูปปิดนี้จะให้ความรู้สึกในพลังของความเคลื่อนไหวแบบ

ตึงเครียดจากการเผชิญหน้ากันระหว่างที่ว่างบวกกับที่ว่างลบ”  ซึ่งความรู้ในเชิงทฤษฎีจะเป็นสิ่งที่6

เกื้อกูลในแง่ของการกำกับสร้างรวมไปถึงการจัดระเบียบของทัศนธาตุทางรูปทรง และพื้นที่ว่างในผล

งาน เพราะพื้นที่ว่างในผลงานที่เป็นความหมายโดยนัยที่มีนัยยะถึง สิ่งที่จับต้องไม่ได้มองไม่เห็นแต่เป็น

ตัวกำกับรูปทรง (วัตถุ) ให้อยู่ในตำแหน่งแห่งที่หรืออยู่ในสถานะใดของพื้นที่ว่างนั้น 

    

  

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 5

2557), 88.

          เรื่องเดียวกัน, 94.6



 31

 

                             

      

    

 ภาพประกอบ 14 พื้นที่ว่างในผลงาน     
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 พื้นผิว (texture) 

  

 พื้นผิว หรือลักษณะของพื้นผิวในผลงานบริเวณพ้ืนภาพที่อยู่ในตำแหน่งของพื้นหน้า อั น   

เป็นการทำงานทางทัศนธาตุที่สัมพันธ์กันกับพื้นที่ว่าง และรูปทรงเพื่อให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์ทัศน

ธาตุในบริบทของพื้นผิวที่เลือกนำมาสร้างสรรค์ในผลงานให้ความรู้สึกทางการเห็นได้ว่า หยาบ  ขรุขระ 

โดยเป็นการจำลองหรืออ้างอิงถึงพื้นผิวของปูนขัด เพื่อที่จะช่วยขับเน้นรูปทรง  สี  และพื้นผิวหรือทัศน

ธาตุต่างๆ (visual element) ให้เกิดความแตกต่างกันทางความรู้สึก  เนื่องจากช่วงระยะเริ่มต้นของ

การสร้างสรรค์ผลงานจะเน้นให้ความสำคัญกับความสมบูรณ์ลงตัวกันทางทัศนธาตุต่างๆในผลงาน 

 

            

   

ภาพประกอบ 15 พื้นผิวในผลงาน 
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  ภาพประกอบ 16 พื้นผิวในผลงาน 
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ขั้นตอนการแสดงออกด้วยเทคนิควิธีการและการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการสร้างภาพร่างผลงาน (Sketch) 

1.การหาข้อมูลวัตถุต้นแบบในการสร้างภาพร่างผลงาน 

 จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงาน เริ่มต้นจากการสังเกตวัตถุสิ่งของต่างๆรอบๆตัวที่ผ่าน

การใช้ชีวิตในแต่ละวันตามสถานที่ต่าง ๆ  ที่ผู้คนส่วนใหญ่มีประสบการณ์ร่วมกัน  จากนั้นสังเกตวัตถุ

สิ่งของที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ระหว่าง เวลาและผู้ใช้งาน โดยสำรวจพิจารณาถึงการเชื่อมโยงกันของ

วัตถุสิ่งของ และสีที่มีอยู่ในทุกพื้นที่และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุพลาสติกที่กล่าวได้ว่าเป็นวัตถุ

สิ่งของบริโภคนิยม 

 การนำเสนอวัตถุเพื่อใช้เป็นต้นแบบหรือเป็นรูปแทนของการนำเสนอประเด็นทางศิลปะหรือ

เป็นสาระแห่งแนวความคิด โดยใช้วิธีการจัดวางปรับบริบทวัตถุให้มีความสัมพันธ์กับเนื้อหา ความ

หมายและความคิด รวมถึงทัศนธาตุทางทัศนศิลป์หรือภาษาของศิลปะต่างๆ จากนั้นถ่ายบันทึกภาพให้

สมบูรณ์รวมถึงการเก็บรายละเอียดของภาพ เช่น  เส้น  สี  พื้นผิวหรือรูปร่างที่ช่วยสร้างมิติของวัตถุเมื่อ

บันทึกออกมาเป็นภาษาภาพ 

                     

 ภาพประกอบ 17 การหาข้อมูลวัตถุต้นแบบในการสร้างภาพร่างผลงาน 
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2.การจัดองค์ประกอบ แสง-เงา เพื่อการถ่ายบันทึกภาพ 

 เมื่อได้วัตถุต้นแบบที่ผ่านการคิด และวิเคราะห์หรือตีความด้วยวิจารณญาณ  และความรู้สึก

เพื่อเป็นรูปแทนในการนำเสนอความคิดเชิงตั้งคำถามแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการจัดวางปรับเปลี่ยน

บริบทเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุในองค์ประกอบ (composition) ด้วยวิธีการจัดแสงเงา และ

วัตถุในรูปแบบของหุ่นนิ่ง เพื่อเป็นต้นแบบในการถ่ายบันทึกภาพสำหรับเป็นข้อมูล และเป็นต้นแบบใน

การทำงาน 

 

  

  

ภาพประกอบ 18 การจัดองค์ประกอบ แสง-เงา เพื่อการถ่ายบันทึก 
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3.การตัดต่อภาพต้นแบบ 

  

 เมื่อผ่านการบันทึกภาพ จนได้ข้อมูล และคัดเลือกภาพต้นแบบตามที่ต้องการกับแบบร่าง 

(sketch) แล้ว  ในขั้นตอนต่อไปจะต้องนำภาพต้นแบบหรือแบบร่างนั้นมาทำการตัดต่อภาพ เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนธาตุต่างๆ (visual element) กับแนวความคิดเพื่อให้เกิดความเชื ่อมโยงกัน

ทั้งสองส่วนก่อเกิดเป็นเอกภาพ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเป็นการสร้างมุมมอง ขนาด สัดส่วนใหม่หรือ

เป็นการจัดวางองค์ประกอบใหม่ในหน้ากระดาษจากภาพต้นฉบับ รวมถึงน้ำหนักแสง  เงา  และสี  ที่จะ

สามารถประสานความแตกต่างทางกายภาพของข้อมูลทั้งทางด้านเนื้อหาของความคิดและรูปแบบเข้า

ด้วยกัน เพื่อที่จะได้ภาพต้นแบบที่สมบูรณ์และชัดเจนมากที่สุด 

 

  

 ภาพประกอบ 19 การตัดต่อภาพต้นแบบ 
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ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานด้วยกระบวนการพิมพ์ 

  

 เทคนิคภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน (SilkScreen) 

  เป็นกระบวนการทำภาพพิมพ์ที่พัฒนามาจากวิธีการ Stencil ซึ่งเป็นวิธีการสร้างรูปที่ซ้ำๆ 

เหมือนๆกัน 

 คือ รู ปแบบการพิมพ์ เป็นที่นิยมมากในวงการโฆษณา  โดยพื้นฐานแล้วคือการพิมพ์ภาพ

จากแผ่นพิมพ์ (Screen) ซึ่งส่วนใหญ่มักทำจากไหม  ทำให้เป็นที่รู้จักกันในชื่อซิลค์สกรีน 

สำหรับแอนดี้ วอโฮล  เขาชอบใช้วิธีฉายภาพถ่ายที่ต้องการลงบนแผ่นฟิล์มไวแสง  เมื่อใช้

เกรียงรีดหมึกผ่านแผ่นฟิล์มลงบนกระดาษก็จะได้ภาพพิมพ์ที่สามารถผลิตซ้ำได้คราวละ

มากๆ  7

  

 ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้เลือกใช้กระบวนการทางเทคนิคภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน (Silk Screen) 

ในการวร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นรูปแบบหรือกายภาพของผลงาน เพราะเป็น

เทคนิคการพิมพ์ที่ใช้ในการพาณิชย์แบบอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการตอบโจทย์กับแนวความคิดและ

เจตนาทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหาของผลงาน รวมไปถึงในด้านของเทคนิคและวิธีการที่สามารถตอบ

สนองความต้องการในเรื่องพื้นผิวสัมผัสทางการมองเห็น เช่น  คุณลักษณะของพื้นผิวฟิล์ม  ความแตก

ต่างของการพิมพ์เชื้อน้ำกับเชื้อน้ำมัน การพิมพ์เคลือบใสและการพิมพ์สีเงิน- ทอง เป็นต้น  และในขั้น

ตอนการดำเนินงานสร้างสรรค์สามารถลำดับออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

1.การขยายแบบ 

 การขยายแบบ เมื่อภาพร่างต้นแบบเสร็จสมบูรณ์ตามขั้นตอนและกระบวนการแล้ว ในขั้น

ตอนต่อไปจะเป็นการขยายแบบร่างด้วยวิธีการถ่ายสำเนาในสัดส่วนตามที่ต้องการ (ขั้นตอนการถ่าย

สำเนาจำเป็นจะต้องปรับค่าน้ำหนักให้สว่างกว่าต้นแบบ) เนื่องจากในการถ่ายสำเนาผลลัพธ์ของภาพ

จะมืดกว่าต้นแบบที่มองจากจอคอมพิวเตอร์ ทำให้เส้นของรูปร่างไม่ชัดเจนและมีผลกระทบต่อวิธีการ

ทำงานในขั้นตอนต่อไป 

           เดวิด คอตติงตัน, ศิลปะสมัยใหม่: ความรู้ฉบับพกพา, แปลโดย จรัญญา เตรียมอนุรักษ์, (กรุงเทพฯ:  7

openworld, 2554), 200. 
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2.ขั้นตอนการเตรียมต้นแบบแม่พิมพ์ 

 2.1 เขียนเส้นรอบนอก  (outline) ด้วยปากกาสีขาวบนแม่แบบในส่วนของรูปร่าง  รูปทรง 

เพื่อกำหนดขอบเขตของเส้นตัดที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจนทั้ง รูปร่าง- รูปทรงและพื้นที่ว่าง ทำให้

ง่าย ต่อการวาดเส้นหรือสร้างค่าน้ำหนักลงบนแผ่นฟิล์ม 

 2.2 กำหนดตำแหน่งของแม่แบบ  โดยการทำสัญลักษณ์เป็นมุมฉากไว้  4 ด้าน เพื่อสะดวกใน

การวางแผ่นฟิล์มลงบนแม่แบบและการเขียนที่มีการซ้อนทับกันของน้ำหนักในทุกแผ่นฟิล์มอยู่ใน

ตำแหน่งเดียวกัน 

 3.3 วิเคราะห์การแยกน้ำหนักและสีจากภาพร่างแม่แบบ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการทางเทคนิค

วิธีการ รวมไปถึงเวลาของการทำงานด้วย 

 3.4  เขียนน้ำหนัก  ขาว  เทา  ดำ ที่เริ ่มต้นจากการวาดเส้นโดยการเพิ่มค่าน้ำหนักจากอ่อน

จนถึงน้ำหนักเข้มสุด โดยใช้ดินสอไขเพื่อดึงคุณสมบัติของฟิล์มที่มีคุณลักษณะเป็นเม็ดเกรนละเอียด 

หรือในบางตำแหน่งที่มีค่าน้ำหนักเข้มจนถึงทึบตันจะใช้สีอะคริลิคผสมกับหมึกจีนเพื่อความเข้มข้นของ

สีในการสร้างค่าน้ำหนักที่เป็นระนาบ 

  3.5 ทำความสะอาดแม่พิมพ์  เพื่อความสะอาดของแม่พิมพ์  (ฟิล์ม) ด้วยน้ำมันสนก่อนที่จะนำ

แม่พิมพ์เข้าเครื่องฉายแสง เนื่องจากในขณะขั้นตอนของการทำงานจะเกิดร่องรอยหรือสิ่งที่ไม่

เกี่ยวข้องกับงานติดลงบนแม่พิมพ์ (ฟิล์ม) เช่น เศษของไขดินสอ สีอะคริลิค เป็นต้น 

  

  

           

ภาพประกอบ 20 ขั้นตอนการเตรียมต้นแบบแม่พิมพ์ด้วยวิธีการเขียนไขเพื่อสร้างค่าน้ำหนัก 
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ภาพที่ 21 ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพพ์ด้วยวิธีการใช้หมึกไข (tusch)  

    

         

 

ภาพประกอบ 22 ขั้นตอนการเตรียมต้นแบบแม่พิมพ์ 
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3.ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ (บล็อกสกรีน) 

 3.1 ผสมน้ำยากับน้ำยาไวแสง ในอัตราส่วนระหว่าง น้ำเย็น 100 มิลลิลิตร กับ น้ำยาไวแสง 1 

มิลลิลิตร เขย่าส่วนผสมให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 10 นาที เพื่อรอเวลาการทำละลาย 

 3.2 ผสมน้ำยาไวแสงกับกาวอัด  โดยคนให้เข้ากันจนกลายเป็นเนื้อสีเดียวกัน  ทิ้งไว้  10 นาที 

เพื่อรอเวลาการสลายของฟองอากาศ 

 3.3 ล้างบล็อกสกรีนด้วยการใช้เครื่องฉีดน้ำ เพื่อชะล้าง  ทำความสะอาดบล็อกสกรีนจาก

คราบฝุ่นละอองที่เกาะบนผิวหน้าของผ้าสกรีน 

  3.4  ปาดกาวอั ดลงบนผ้าบล็อกสกรีน ด้วยอุปกรณ์รางปาดจนทั่วหรืออยู่ในขอบเขตที่

ต้องการใช้งาน จากนั้นปาดเก็บกาวอัดในส่วนของรอยต่อและขอบ 

 3.5 อบบล็อกสกรีน  ในตู้อบแม่พิมพ์สกรีนที่  อุณหภูมิ  40 องศาเซลเซียส  โดยทิ้งไว้  5 นาที

หรือรอจนกว่าผ้าสกรีนจะแห้งสนิท 

 3.6 วางแผ่ นฟิล์ม ลงบนหน้ากระจกของตู้ฉายแสงด้วยการหันหน้าแผ่นฟิล์มขึ้น  (ตามการ

เขียน) จากนั้นนำบล็อกสกรีนที่ปาดกาวจนแห้งแล้ว  โดยการวางทับลงไปบนแผ่นฟิล์มและจะต้องวาง

ค่อนไปทางใดทางหนึ่ง เนื่องจากบล็อกสกรีนทำงานควบคู่กับตัวจับบล็อก  เพื่อสะดวกในขั้นตอนการ

พิมพ์งาน 

  3.7 กดเลขตู้ฉายแสง โดยการตั้งค่าลม 20 วินาที ควบคู่กับการตั้งค่าไฟ 30 วินาที 

  3.8 ล้างกาวอัดบนหน้าบล็อกสกรีนด้วยน้ำ  ทั้ง  2 ด้าน โดยใช้น้ำจากสายยางก่อนและตาม

ด้วยเครื่องฉีดน้ำ ( ปรับเป็นละอองน้ำ ) เพื่อล้างคราบกาวอัดในส่วนที่ฉายแสงไว้ให้หลุดออกจนหมด  

(ตรวจสอบคราบกาวอัดด้วยวิธีการยกบล็อกสกรีนส่องไฟหรือเครื่องไฟ  ถ้าสีของกาวอัดสีอ่อนหรือไม่

ทึบตันแสดงว่ายังหลุดออกไม่หมด) สำหรับเช็คและตรวจสอบคราบกาวอัดในส่วนที่ยังไม่หลุดออกจาก

ผ้าสกรีน  
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ภาพประกอบ 23 ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ 
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4. ขั้นตอนกระบวนการพิมพ์ 

 4.1 ติดแผ่นฟิล์ม (แม่พิมพ์) กับกระดาษ (อาร์ตการ์ด) เพื่อกำหนดตำแหน่งของผลงานลงบน

กระดาษพิมพ์ นำบล็อกสกรีนที่ผ่านการฉายแสง จำเป็นที่จะต้องเป็นซ้อนทับในตำแหน่งเดียวกัน หรือ

มีความสัมพันธ์กันของผลงาน ระหว่างบล็อกสกรีน  และฟิล์มที่ติดลงบนกระดาษ  จากนั้นวางตำแหน่ง

ของบล็อกสกรีนให้ตรงกับแม่แบบพิมพ์โดยการจับยึดระหว่างอุปกรณ์จับบล็อกสกรีน และโต็ะพิมพ์

งาน 

 4.2 ตัดกระดาษขนาด 3 x 5 เซนติเมตร ( register mark ) 3 ชิ้น  สำหรับกำหนดตำแหน่ง

และขอบเขตในการวางกระดาษพิมพ์งาน ทั้ง  3 ด้าน  โดยการวางในระนาบเส้นตั้ง  2 ชิ้น  และใน

ระนาบเส้นนอน 1 ชิ้น  จากนั้นนำกระดาษที่ติดผิล์มแม่แบบวางบนโต๊ะพิมพ์งาน  ซึ่งบล็อกสกรีนกับ

กระดาษจำเป็นที่แม่แบบของทั้ง 2 สิ่ง เมื่อซ้อนทับกันจะต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน 

 4.3 ติดเทปน้ำตาลบนบล็อกสกรีน  โดยเว้นระยะห่างระหว่างแม่แบบ  2 นิ้ว  ทั้ง  4 ด้าน เพื่อ

เป็นสัญลักษณ์ในการกำหนดขอบเขตของการปาดยางและยังช่วยให้การปาดยางเกิดความลื่นไหลทาง

ผิวสัมผัสด้วย 

 4.4 ผสมสีกับแป้งน้ำ ให้ได้ เฉดสีหรือน้ำหนักของสีที่เราต้องการ โดยวิธีการไล่จากน้ำหนัก

อ่อนขึ้นไปจนถึงน้ำหนักเข้ม ซึ่งจำเป็นที่ทดลองน้ำหนักของสีบนกระดาษก่อนที่จะพิมพ์งานทุกครั้ง 

 4.5 พิมพ์สี  เทสีลงบนบล็อกสกรีนในตำแหน่งที่ติดเทปน้ำตาล  เป็นเส้นตรง  และพอดีกับแม่

แบบบนบล็อกสกรีน จำเป็นที่จะต้องอยู่ในฝั่งตรงข้ามกับตัวเองและอุปกรณ์จับยึดบล็อก  จากนั้นใช้

ยางปาดแตะสีให้ทั่วบริเวณหน้ายาง ซึ่งวิธีการปาดสีหน้ายางจะต้องเอียง  45 องศา  โดยจะต้องปาดสี

ทั้งไป และกลับ  กล่าวคือเป็นวิธีการดึงเข้าหาตัว และผลักออกจากตัว สีจะซึมผ่านผ้าสกรีนตามแม่

แบบลงบนกระดาษที่อยู่ด้านล่างบล็อกสกรีน 

 4.6 ผลงาน  นำกระดาษที่พิมพ์ผลงานเรียบร้อยแล้วไปวางไว้บนตะแกรงตากกระดาษ  วาง

กระดาษแผ่นใหม่ไว้ในตำแหน่งเดิม และพิมพ์งานตามขั้นตอน  กระทำแบบนี้จนครบตามจำนวน และ

ครบตามขั้นตอนของการพิมพ์งานทั้ง สี  น้ำหนัก พื้นผิว จนกระทั้งสัมฤทธิผลของผลงานทั้งหมด 

  4.7 ครบจำนวน  เมื่อได้ผลงานตามจำนวนที่ได้วางไว้แล้ว  จากนั้นเก็บสีที่เหลืออยู่บนบล็อก

สกรีน และจากยางปาดโดยการใส่กระปุกของสีเดิม 

  4.8 ล้างสี ผสมน้ำกับผงซักฟอกเพื่อล้างสีที่ติดอยู่บนบล็อกสกรีนหลังจากที่ได้พิมพ์งานเสร็จ

แล้ว 

 4.9 ล้างกาวอัด  วิธีการล้างกาวอัดบนผิวผ้าของบล็อกสกรีน  โดยใช้ผงซักฟอกผสมกับผงล้าง

แม่พิมพ์ให้เข้ากันในอัตราส่วน 1 ช้อนชาต่อน้ำ 1 ลิตร โปรยน้ำยาที่ผสมเอาไว้แล้วสำหรับล้างแม่พิมพ์
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ให้เต็มผิวหน้าของบล็อกสกรีน ทิ้งไว้ 5-10 นาที จากนั้นใช้ฟองน้ำนุ่มขัดทั้งสองด้านของผิวหน้าบล็อก

สกรีน และใช้เครื่องฉีดน้ำฉีดทำความสะอาดกาวอัดบนผิวหน้าบล็อกสกรีนให้หมด 

  

  

ภาพประกอบ 24 ขั้นตอนกระบวนการพิมพ์ 

ภาพประกอบ 25 ขั้นตอนกระบวนการพิมพ์ 
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ภาพประกอบ 26 ขั้นตอนการพิมพ์สีต่างๆ 

ภาพประกอบ 27 การล้างแม่พิมพ์ 
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อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) 

  

 1. บล็อคสกรีน (Screen Frames) 

 2. ผ้าสกรีน (Screen Mesh) 

 3. ยางปาดสกรีน (Squeegee) 

 3. รางปาด (Emulsion Coater) 

 4. เกรียง 

 5. ตัวจับบล็อกสกรีน 

 6. ตู้ฉายแสง 

 7. ตู้อบแม่พิมพ์สกรีน 

 8. กาวอัด (Emulsion)  

 9. น้ำยาไวแสง (Sensitizer) 

 10. หมึกพิมพ์เชื้อน้ำ (Water-Based Color) 

 11. หมึกพิมพ์เชื้อน้ำมัน (Oil-Based Color) 

 12. แอสฟัลตัม (Asphaltum) 

 13. น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ (Screen Solve) 

 14. ผงล้างกาวอัด (Screenstrip Power) 

 15. น้ำมันสน (Terpentine) 

 16. น้ำมันทินเนอร์ (Thinner) 

 17. ผงซักฝอก (Washing  Powder)  
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ภาพประกอบ 28 อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน (Silkscreen)



บทที่ 4 

การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงาน 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ควรต้องตระหนักถึงนั้นย่อมก็คือ “ศิลปะ” หรือผล

งานได้ให้สาระแห่งเนื้อหาความหมายและความคิดรวมถึงใช้อะไร? ที่สื่อไปยังผู้ชมผลงานหรือผู้รับสาร 

ซึ่งโดยนัยนี้หมายสาระในประเด็นทางศิลปะที่แฝงนัยรวมอยู่กับเอกภาพทางสุนทรียภาพ และทาง

ความคิดของผลงาน อันเป็นความมุ่งหมาย  และวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์หรือด้วยเพราะเป็น

เจตนา และแนวความคิดส่วนตัวอันมีต่อสารที่สื่อสาระ  เชิงการตั้งคำถามไปยังผู้ชมหรือเพื่อนมนุษย์ใน

สังคมแห่งวัฒนธรรมบริโภคนิยม และในอีกนัยหนึ่งแห่งเจตนาของการสื่อที่ได้แฝงนัยแห่งการให้คุณค่า

ต่อจิตใจอันเป็นคุณค่าทางความคิดด้วย ช่องทางหรือกุศโลบายที่โน้มนำไปสู่การสำรวจพิจารณา

ขัดเกลาจิตใจและยกระดับสติปัญญาทั้งตนเอง และผู้รับสาร ดังนั้นในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้เกิด

ความมั่นใจต่อความคิด และผลงานที่ต้องการจะสื่อ  วิถีผู้สร้างสรรค์จึงจำเป็นจะต้องใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในบริบทต่าง ๆ  รวมถึงการสังเกตุในวิถีการดำเนินไปที่เป็นการ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ  รอบ  ๆ  ตัวรวมถึงการพูดคุยกับผู้คนก็เป็นในอีกนัยหนึ่งของช่องทางที่

สามารถจะสร้างความเข้าใจทั้งต่ิตนเองและผู้อื่น เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการ

สร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานหรือเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการสร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ผล

งานให้กลายเป็นรูปธรรมแห่ง “วัตถุทางศิลปะ” อันเป็นภาษาของความคิดด้วย  และในอีกนัยหนึ่ง

ประเด็นหนึ่งก็ต้องมุ่งที่จะพัฒนาผลงานของตนหรือสร้าง รูปแบบอันเป็นผลลัพธ์ของเทคนิควิธีการ ซึ่ง

ในการทำงานและการพัฒนาผลงานที่ให้ดำเนินไปสู่เป้าหมายหรือเป้นความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ 

นั้น ซึ่งในระหว่างทางของการทำงานอาจต้องพบกับปัญหาต่าง  ๆ  ได้เสมอ  ดังนั้นจึงต้องมุ่งมั่นที่จะ

เรียนรู้ทำความเข้าใจต่อปัญหา เพื่อการแก้ไขปัญหาของการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบหรือเพื่อให้ผล

งานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ประเด็นดังกล่าวยังเป็นความพร้อมที่จะนำเสนอสาระต่อผู้รับสารแห่ง

ศิลปะด้วย โดยอาศัยวิถีทางแห่งทัศนศิลป์เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการสร้างคุณภาพ

และคุณค่าของผลงาน โดยนัยนี้ย่อมต้องเกิดจากการพัฒนาอย่างเป็นระบบในบริบทต่าง  ๆ  ทั้งใน

ประเด็นด้านเรื่องราวเนื้อหา (ความหมาย ความคิด) รูปแบบและเทคนิควิธีการ  ซึ่งในอีกนัยหนึ่งแห่ง

สาระเหล่านี้อันเป็นบริบทของศิลปะร่วมสมัยในระบบปัจเจก รวมทั้งเป็นระบบหรือแนวทางของการ

สร้างสรรค์ด้วยและยังเป็นวิถีทางที่จะทำให้ผลงานนั้นมีคุณค่าสูง หากทว่าถ้ามากที่สุดผลงานศิลปะ

นั้นย่อมสามารถทำให้ผู้ชมซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์ในสังคมให้ เกิดความตระหนักรู้ในตนเองและรู้เท่าทันต่อ
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ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบ ๆ  ตัว  อันเป็นเจตนาบริสุทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ในการสื่อสารสาระแห่ง

ความดี ความงาม และความจริงของศิลปะ ซึ่งประเด็นสาระดังที่กล่าวมานี้ถ้าตีความด้วยวิจารณญาณ

และความรู้สึกภายใต้บริบทแห่งการสร้างสรรค์ ย่อมสามารถวิเคราะห์แตกประเด็นของช่วงเวลาใน 

การดำเนินงานสร้างสรรค์ผลงานชุดศิลปนิพนธ์หัวข้อเรื่อง “วัตถุ สี  และสัญญะชีวิต” ออกได้เป็นช่วง

เวลา 4 ระยะด้วยกันดังต่อไปนี้ คือ 

  

ระยะที่1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 (ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์) 

  

 ผลงานในระยะเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงาน  เป็นการก่อรูปทางความคิดเชิงการตั้งคำถาม

และนำไปสู่การก่อดกิดเป็นรูปแบบ หรือกายภาพแห่งวัตถุทางศิลปะที่จะสื่อสารสาระประเด็นของแนว

ความคิด (Concept) โดยการตั้งเป้าหมาย  และวัตถุประสงค์ทางรูปแบบ  คือ  จักต้องเป็นสิ่งของวัตถุ

สำเร็จรูป (Ready Made) และต้องเป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่

ในสังคม หรือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน ทั้งจากการมองเห็นทางสายตา และการสัมผัส

ทางร่างกายหรือการเคยมีประสบการณ์เชิงปฎิสัมพันธ์กับข้าวของเหล่านั้นที่นิยามได้ว่า ได้ว่าเป็นวัตถุ

สิ่งของภายใต้วัฒนธรรมบริโภคนิยม เช่น  “เก้าอี้พลาสติก” ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสังคม  หรือที่

เรียกกันว่า “โมโนบล็อก” 

 “โมโนบล็อก”ถูกปั๊มขึ้นมาจากพลาสติกชิ้นเดียว เป็นเก้าอี้ที่หาไม่พบในตำราประวัติศาสตร์

งานออกแบบ แต่มีอยู่ทั่วไป  และหาซื้อได้ในราคาไม่กี่สิบบาท  เป็นตัวอย่างของ  Ubiquitous 

Design หรืองานดีไซน์ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง  

 เก้าอี้ซึ่งผลิตจากพลาสติกโพลิโพลิลีนชิ้นเดียว และมีน้ำหนักไม่ถึงสองกิโลกรัมนี้มีราคาถูก

แถมยังกันน้ำ และเช็ดล้างง่าย เมื่อต้องเก็บก็วางซ้อนกันได้ไม่เปลืองพื้นที่เป็นที่นิยมใช้ทั้งใน

โรงเรียน ร้านอาหาร โรงพยาบาล สวน    สาธารณะ สนามกีฬา พูดได้ว่ามนุษย์เกือบทุกคนใน

โลกนี้จะต้องเคยพบเห็น อีก ทั้งลองนั่งมาบ้างแล้ว  

 โมโนบล็อกยังมักจะโผล่ขึ้นมาเป็นพร็อปในภาพข่าวอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นข่าวการชุมนุม

ทางการเมือง เทศกาลหรือการแข่งขันกีฬา  บางที่แทรกเป็น  “ยาดำ” อยู่ในข่าวภัยธรรมชาติ

ขนาดใหญ่ เช่น สึนามิ หรือเฮอริเคนแคทรินา  1

 เก้าอี้พลาสติกที่วางไว้กลางแจ้งมีอายุไม่เกินสองปี  การเช็ดล้างง่ายเกินไป ส่งเสริมนิสัยมักง่าย 

ที่สำคัญ เมื่อเสียแล้วซ่อมไม่ได้  พอกลายเป็นขยะจึงสร้างปัญหามาก  จะทำลายหรือย่อยสลายก็

ยาก แถมยังก่ออันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนานัปการ  ความต่ำต้อยทั้งทั้งในราคาและรสนิยมตลอด

           ประชา สุวีรานนท์, ดีไซน์ + คัลเจอร์ เล่ม 2, (กรุงเทพฯ: อ่าน, 2552), 208.1
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จนความเป็นพิษภัยต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้มันถึงกับถูกแบนในกรุงเบิรร์น สวิตเซอร์แลนด์ และบรา

ติสลาวา เมืองหลวงของสโลวาเกีย  2

        จะเห็นได้ว่า “เก้าอี้พลาสติก” เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมบริโภคนิยมทั้งสังคมไทยรวมถึงสังคม

โลกที่ได้กลายเป็นตัวแทนแห่งยุคสมัยที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของคนส่วนใหญ่ในสังคมของยุค

ทุนนิยมได้เป็นอย่างด ี และยังมีนัยยะที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมืองได้เป็นอย่างดี มีส่วนทำให้รูปแบบของผลงานเป็นการเลือกใช้  “เก้าอี้พลาสติก” ฐานะการ

เป็นตัวกลางในการเป็นภาพแทนคนส่วนใหญ่ในสังคมที่ีมนัยยะของความสัมพันธ์กันทางความหมาย

ระหว่างคนกับวัตถุสิ่งของ ทั้งในเรื่องของการผลิตซ้ำของวัตถุกับการผลิตซ้ำทางสถานะทางชนชั้นและ

การครอบครองพื้นที่ว่างในจำนวนที่จำกัดต่อจำนวนวัตถุในปริมาณที่มาก ซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งคน

และวัตถุสิ่งของแทบจะใกล้เคียงกันที่อยู่ในสถานะของผู้ถูกสร้างผ่านกลไกล กติกาโครงสร้างของสังคม

ข้าพเจ้าอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุสองสถานะ ที่มีความแตกต่างกันตั้งแต่งวัสดุ  สี  จำนวนใน

ความเป็นเอกภาพและความเป็นมวลรวม โดยวัตถุสถานะหนึ่ง  (รถเข็น) ในการเป็นตัวควบคุมและจัด

ระเบียบสิ่งของอีกสถานะหนึ่ง (เก้าอี้พลาสติก) ของการอยู่ในพื้นที่ของรูปทรงเรขาคณิตในการกำหนด

ขอบเขตของความเป็นไปของวัตถุอีกสถานะหนึ่ง(เก้าอี้พลาสติก) 

 การแสดงออกในด้านรูปแบบ ถืิอว่ายังไม่สามารถสื่อสารสาระประเด็นทางเนื้อหา ความ

หมาย ความคิด เพราะยังไม่สามารถกระตุ้นเร้าอารมณ์การรับรู้ต่อผู้ชมได้ดีพอ ซึ่งจากขาดการ

วิเคราะห์และการทำความเข้าใจใน ประเด็นด้านความคิดที่จะสัมพันธ์กับวิธีการแสดงออกทางทัศน

ธาตุต่างๆที่มีผลต่อรูปแบบของผลงาน กล่าวคือโจทย์ของผลงานในช่วงระยะแรกนี้  จึงยังไม่สามารถ

สร้างคุณลักษณะพิเศษของวัตถุหรือเผยความเป็นสัจจะแห่งวัสดุพลาสติก ในบริบทดังกล่าวออกมาได้  

        

 ประชา สุวีรานนท์, ดีไซน์ + คัลเจอร์ เล่ม 2, (กรุงเทพฯ: อ่าน, 2552), 212.2



 50

 

ภาพประกอบ 29  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 1 

   ชื่อผลงาน  “The Organizer No.1” 

   เทคนิค     Silkscreen 

   ขนาด     56.5 x 80 เซนติเมตร 

   ปี     2559 
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   ภาพประกอบ 30         ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 2 

      ชื่อผลงาน “The Organizer No.2” 

      เทคนิค Silkscreen 

      ขนาด        80 x 56.5 เซนติเมตร 

      ปี  2559 
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ระยะที่2 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์) 

  

 ผลงานในระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาทางด้านรูปแบบและเนื้อหาให้มีความสอดคล้องและลงตัว

มากยิ่งขึ้น โดยนำข้อมูลหรือความรู้ที่ได้มาจากศึกษาค้นคว้าเพิ่มและจากการสังเกตในการใช้ชีวิต

ประจำวัน ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงของชีวิตส่วนตัวที่ผนวกกับรูปแบบชีวิตของคนในสังคม  ตัวอย่าง

เช่น วิถีชีวิตตามบาทวิถีหรือความไม่เป็นระเบียบที่สามารถสะท้อนวิถีเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัยแบบไทย

ได้เป็นอย่างดี โดยนัยนี้เป็นวิธีการหยิบยืมสภาพบริบทของสังคมในการใช้เป็นภาพแทน รวมถึงวิธี

การนำความรู้เชิงวิชาการอย่าง การแบ่งประเภทของแรงงานออกเป็น 2 ประเภท “แรงงานคอปกขาว   

(White - Collars)      ที่ใช้ความรู้และทักษะของการคิดในกระบวนการออกจากแรงงานคอปกน้ำเงิน  

(Blue - Collars) ซึ่งหมายถึงใช้กำลังร่างกายในภาคอุตสาหกรรม”   โดยนำข้ อมูลที่กระจัดกระจาย3

เหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อสื่อสาระประเด็นทางความคิดและหาความเป็นไปได้ในทางการสร้างสรรค์ ด้วย

วิธีการจัดการทางทัศนธาตุต่างๆ (Visual Elements) ในบริบทการสร้างรูปทรงและสัญลั กษณ์ในการ

แสดงออกทางแนวความคิดเพื่อให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ความรู้สึกและการรับรู้รวมถึง มีความสะเทือนใจ

สะเทือนอารมณ์และมีส่วนร่วมกับผลงาน  

 ซึ่งโดยนัยนี้มีผลทำให้สัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ผลงานในระยะนี้  มีการพัฒนาทางด้านรูป

แบบของรูปทรงให้มีพลังในการสื่อสารทางด้านแนวความคิดที่ทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพมากยิ่งขึ้น 

แต่ทว่ายังขาดความลุ่มลึกของทัศนธาตุในประเด็นเรื่องอสีและน้ำหนัก รวมถึงขาดการทำความเข้าใจ

กับวัตถุต้นแบบและการวางแผนในการสร้างผลงานที่ยังไม่ดีพอ หรืออการให้ความสำคัญกับต้นแบบ

ภาพร่างที่น้อยเกินไป จึงเป็นสาเหตุที่สำคัญของปัญหาที่ส่งผลกระทบทั้งในประเด็นเรื่องของเทคนิค 

วิธีการและขั้นตอนของการทำงาน อันเป็นมีผลเสียทำให้ผลงานเกิดความไม่สมบูรณ์ 

           เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, Autonomia ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ และการปฎิวัติของส่วนรวม,3

(กรุงเทพฯ: Illuminations, 2560),79.
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ภาพประกอบ 31  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 3 

         ชื่อผลงาน        “The Organizer Blue No.1”  

    เทคนิค           Silkscreen 

     ขนาดผลงาน     80 x 56.5 เซนติเมตร 

     ปี  2560 
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ภาพประกอบ 32  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 4 

    ชื่อผลงาน  “The Organizer No.2” 

    เทคนิค   Silkscreen 

    ขนาดผลงาน  80 x 56.5 เซนติเมตร 

    ปี   2560 
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ระยะที่ 3 ผลงานศิลปนิพนธ์ (ปีการศึกษา 2561) 

 ผลงานการสร้างสรรค์  ในชุดศิลปนิพนธ์หัวข้อเรื่อง  “วัตถุ สี  และสัญญะชีวิต” ได้สะท้อนให้

เห็นถึงวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่วิธีการคิดตลอดจนวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน  ทั้งในแง่ของ

เนื้อหา ความหมาย  ความคิดและวิธีการแสดงออกผ่านรูปแบบหรือวัตถุทางศิลปะรวมถึงการจัดการ

ทางทัศนธาตุต่าง ๆ  อันเป็นภาษาภาษาของศิลปะ  โดยเริ่มจับประเด็นทางด้านเนื้อหาสาระที่ต้องการ

จะสื่อสารและพัฒนาความคิดจนตกผลึกเป็นแนวความคิด ที่มีผลต่อรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์ผล

งานทำให้ผลงานในแต่ละชุด แต่ละช่วงเวลามีกายภาพที่แตกต่างกัน  โดยนัยนี้เริ่มจากการมองหาวัตถุ

ชิ้นใหม่ ในการเป็นภาพแทนหรือเป็นตัวกลางของภาษาทางด้านรูปทรงที่สามารถถ่ายทอดหรือ

แสดงออกทางความคิดที่จะสื่อสารความหมาย และแนวความคิดรวมถึงกระตุ้นเร้าอารมณ์ความรู้สึก

การรับรู้และการมีส่วนร่วมกับผู้ชมผลงาน เนื่องด้วยเพราะวัตถุชิ้นต่างๆที่เลือกนำมาสร้างสรรค์มี

เจตนาที่จักต้องเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดและเป็นส่วนหนึ่งที่มีอยู่ในชีวิตประวัน กล่าวได้ว่า  เป็นความทรงจำ

ร่วมกันระหว่างคนกับวัตถุสิ่งของ และเลือกนำมาใช้ในแง่ของการอุปมาอุปไมยที่อ้างอิงถึงบริบทของ

สังคมหรือเป็นความคิด ทัศนคติหรือความจริงส่วนหนึ่งที่มีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นไปของสังคม 

เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่คำนึงถึงการสร้างความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่กระจัดกระจายอย่าง ทัศน

ธาตุทางทัศนศิลป์ที่เป็นรูปทรงและทัศนธาตุทางนามธรรม จนก่อรูปเกิดเป็นเอกภาพทางสุนทรียภาพ

แห่งอารมณ์การรับรู้ 
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ภาพประกอบ 33  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1 

    ชื่อผลงาน  “The Power of Controller” 

    เทคนิค   Silkscreen 

    ขนาดผลงาน  99.5 x 66.5 เซนติเมตร 

    ปี   2561 
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ภาพประกอบ 34  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2 

    ชื่อผลงาน  “The Control No.1” 

    เทคนิค   Silkscreen 

    ขนาด   85 x 59 เซนติเมตร 

    ปี   2561 
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ภาพประกอบ 35  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3 

    ชื่อผลงาน  “The Control No.2” 

    เทคนิค   Silkscreen 

    ขนาด   96 x 61 เซนติเมตร 

    ปี   2561 
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ภาพประกอบ 36  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 4 

    ชื่อผลงาน  “The Creator No.1” 

    เทคนิค   Silkscreen 

    ขนาด   99.5 x 99 เซนติเมตร 

    ปี   2561 
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ภาพประกอบ 37    ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 5 

    ชื่อผลงาน  “The Creator No.2”   

    เทคนิค   Silkscreen 

    ขนาด   99.5 x 70 เซนติเมตร 

    ปี   2561 
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ภาพประกอบ 38  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 6 

    ชื่อผลงาน  “As far as can gone No.1”  

    เทคนิค   Silkscreen 

    ขนาด   69 x 68 เซนติเมตร 

    ปี   2561 
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ภาพประกอบ 39  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 7 

    ชื่อผลงาน  “As far as can gone No.2”  

    เทคนิค   Silkscreen 

    ขนาด   83.5 x 59 เซนติเมตร 

    ปี   2561 
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ภาพประกอบ 40  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 8 

    ชื่อผลงาน  “No.16 Can contain 16 liters” 

    เทคนิค   Silkscreen 

    ขนาด   90 x 62 เซนติเมตร 

    ปี   2562 
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ภาพประกอบ 41  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 9 

    ชื่อผลงาน  “Invisible Space No.1” 

    เทคนิค   Silkscreen 

    ขนาด   124 x 84 เซนติเมตร 

    ปี   2562 
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ภาพประกอบ 42  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 10 

    ชื่อผลงาน  “Invisible Space No.2” 

    เทคนิค   Silkscreen 

    ขนาด   79 x 58.5 เซนติเมตร 

    ปี   2562 
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ภาพประกอบ 43  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่  11 

    ชื่อผลงาน  “Invisible Space No.3” 

    เทคนิค   Silkscreen 

    ขนาด   79 x 58.5เซนติเมตร 

    ปี   2562



บทที่ 5 

บทสรุป 

 สร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “วัตถุ สี และสัญญะชีวิต” (Object Color-Symbol Life) 

ชุดนี้ได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อันเป็นสัมฤทธิ์ผลของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ 

เทคนิคแม่พิมพ์ตะแกรงไหม (Silk-Screen) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วย  และกล่าวในอีกนัยหนึ่งได้

ว่าประเด็นสาระของผลงาน โดยนัยนี้อยู่ภายใต้บริบทแห่งศิลปะร่วมสมัยในระบบปัจเจกที่ประกอบ

ด้วย เรื่องราว เนื้อหา (ความหมาย ความคิด) รูปแบบ และเทคนิควิธีการหรือที่ให้รูปแบบ และเทคนิค

วิธีการ ที่ให้รูปแบบเชิงสัญลักษณ์อันเป็นกายภาพแห่งผลงาน  และเป็นภาษาของความคิด  ที่ต้องการ

จะสื่อสารสาระเชิงตั้งคำถามผ่านรูปลักษณ์ วัตถุ  สิ่งของในกระแสแห่งวัฒนธรรมบริโภคนิยมออกไปสู่

สังคม ซึ่งสาระประเด็นเหล่านี้เป็นผลมาจากการสั่งสมข้อมูลของการสร้างสรรค์ในบริบทต่างๆทั้งจาก

ประสบการณ์ในสังคมยุคปัจจุบัน ชีวิตจริงรวมถึงประสบการณ์ชีวิตทางการศึกษาในสถาบันการศึกษา

ศิลปะระดับอุดมศึกษานับเป็นจุดเริ่มต้นของแนวความคิดในการทำงานศิลปะอย่างจริงจัง เจตนาก็นำ

เอาความรู้ที่ได้ศึกษามาต่อยอดการสร้างสรรค์ที่โน้มน้าวไปสู่การพัฒนา ประยุกต์ใช้กับการทำงานเมื่อ

จบออกไปจากรั้วของสถาบันการศึกษาด้วยความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้ในการครองตน 

ครองคน และครองงาน โดยเฉพาะการตระหนักรู้ในตนเองและรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของ

สังคมไทยรวมถึงสังคมโลก หรือสังคมแบบร่วมสมัยของยุคโลกาภิวัฒน์  ซึ่งผันแปรอยู่รอบตัว  และ

ผันแปรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และรุนแรงอยู่ตลอดเวลา 

 สำหรับการทำงานศิลปะของข้าพเจ้านั้น  ได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งต่างๆรอบๆตัว  ซึ่งอยู่ภาย

ใต้อิทธิพลทางวัฒนธรรมกระแสหลักหรือวัฒนธรรมบริโภคนิยมอันเป็นส่วนหนึ่งของบริบทชีวิต และ

เป็นวิถีการดำเนินชีวิตที่อยู่ในสังคมแห่งความเป็นจริงของยุคปัจจุบัน จากประสบการณ์ชีวิตในสังคม

ครอบครัวที่เกิด และโตมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมของชุมชน  “ตลาด” รวมทั้งการได้ออกไปสำรวจ

ตามสถานที่ต่างๆและได้พบเห็นเรื่องราวความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมล้วนมีผลต่อการตั้งคำถามและโน้ม

นำไปสู่การสำรวจ ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ที่กลายเป็นแรงผลักดันหรือเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานด้วย

เพราะเป็นความสะเทือนใจสะเมือนอารมณ์รวมถึงความสงสัยในสิ่งที่พบเห็น ซึ่งบริบทในทุกสิ่งล้วนมี

ผลกระทบ และเชื่อมโยงถึงกันหมดและยังมีผลต่อตัวของข้าพเจ้าด้วยทั้งในทางตรงและทางอ้อม จาก
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การที่ได้ศึกษาในสถาบันการศึกษา “ศิลปะ” ทำให้ได้หลักคิดที่ว่าคนที่ทำงานศิลปะก็ถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของสังคม และไม่สามารถแยกชีวิตส่วนตัวออกจากสังคมได ้ ผนวกกับบริบทแห่งศิลปะก็มีความ

สอดคล้องเชื่อมโยงกับสังคมภายนอกรวมทั้งเป็นความเชื่อมโยงระหว่างสองโลก คือ โลกของความ

รู้สึก และโลกแห่งความคิดของตนเองที่สัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ซึ่งเป็นบริบทชีวิต

ที่เปรียบเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนความเป็นไปที่เป็นจริงของคนในสังคมที่มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานั้น 

สำหรับข้าพเจ้า “ศิลปะ” ถือเป็นตัวกลาง  และเป็นภาษาสากลที่สามารถสื่อสารประเด็นสาระแห่ง

ความคิดไปสู่คนหมู่มากที่หลากหลายทั้ง เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งในอีกนัยหนึ่ง

ประเด็นสาระเหล่านี้ล้วนเป็นบริบทแห่งศิลปะ และผู้สร้างสรรค์ไม่สามารถที่จะอยู่ แต่ในโลกแห่ง

ปัจเจกของตัวเองได้อย่างลอยๆ ทว่ามีบางสิ่งที่จะโน้มน้าวให้ตัวของเราต้องออกไปเชื่อมโยง  และมีปฎิ

สัมพันธ์ด้วย โดยเฉพาะกับการดำเนินไปของสิ่งต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้นและใช่ว่าผู้สร้างสรรค์จะ

ต้องทำให้ศิลปะออกไปรับใช้สังคม หรือการเมืองเสมอไป  แต่งานศิลปะก็ต้องมีสาระที่ให้กับสังคมบ้าง

ไม่มากก็น้อย นัยแห่งสื่อ  และสารเหล่านี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวอันมีต่อศิลปะที่เป็นสื่อกลางใน

การแสดงออกของความคิด ทัศนคติ ต่อเรื่องราวบริบทชีวิตของปัจเจกบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆอย่างอิสระ

และเพื่อที่จะโน้มไปสู่การสำรวจพิจารณาทำความเข้าใจต่อตนเอง รวมทั้งสามารถเข้าใจผู้อื่นด้วย 

กล่าวได้ว่าตัวผลงานศิลปะย่อมเป็นอีกนัยหนึ่งแห่งภาษาของการสื่อสารกับเพื่อนมนุษย์ในสังคมเพราะ

ศิลปะสามารถเป็นสื่อกลางในบริบทต่างๆแห่งภาพได้อย่างหลากหลาย เช่นศิลปะเป็นภาษาแห่งความ

งาม ภาษาแห่งอารมณ์ความรู้สึก  ภาษาของจิตใจ  และภาษาแห่งความคิด  เป็นต้น  และโดยนัยแห่ง

เจตนาของการส้างสรรค์ผลงานชุดศิลปนิพนธ์ก็เพื่อให้ตัวผลงาน “สื่อ” รูปแบบ และเป็นกายภาพของ

ผลงานด้วยนั้นส่อนัยแห่งการเป็นภาษาของความคิดหรือเป็นสิ่งที่จะตรวจสอบ และถามกลับไปกลับ

มาต่อผู้ทำงานถึงความมั่นใจในความคิดของตนเอง และพร้อมที่จะตระหนักในความรับผิดชอบต่อผล

งานสร้างสรรค์ที่สื่อสารออกไปสู่สังคม เพราะงานศิลปะเป็นศาสตร์ของการสื่อสารที่มิใช่จะอยู่เพียง

เฉพาะในแวดวงของศิลปะเองเท่านั้น 

 ซึ่งโดยนัยแห่งผลงานชุดนี้ศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า  อันมีเจตนามุ่งให้ประเด็นสาระ  และเป็น

ประเด็นของศิลปะด้วยหรือมีความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ให้เป็นภาษาของความคิดที่โน้มน้าวไปสู่

ความตระหนักรู้ถึงในตนเองและรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบๆตัว หรือที่ผันแปรได้

ตลอดเวลาซึ่งเป็นความดีความงาม และความจริงของศิลปะ 
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        รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ์ 

 ชื่อผลงาน          เทคนิค    ขนาด 

“The Power of Controller”  เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม    95.5 x 66.5 เซนติเมตร  

“The Control No.1”   เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม     85 x 59     เซนติเมตร 

“The Control No.2”   เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม     96 x 61     เซนติเมตร 

“The Creater No.1”          เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม     99.5 x 99  เซนติเมตร 

“The Creater No.2”   เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม     99.5 x 33  เซนติเมตร 

“As far as can gone No.1”  เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม     69 x 68     เซนติเมตร 

“As far as can gone No.2”  เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม     83.5 x 59  เซนติเมตร 

“No.16 Can contain 16 liters”  เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม     90 x 62    เซนติเมตร 

“Invisible Space No.1”  เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม     124 x 84   เซนติเมตร 

“Invisible Space No.2”  เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม     58.5 x 79  เซนติเมตร 

“Invisible Space No.3"   เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม     58.5 x 79  เซนติเมตร 
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