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With respect to the present way of life, we could not deny the importance of advance
economy as well as of the technology. As economy and technology had become significant
factors in order to determine the quality of the majority’s life style. However, this advancement
had always taken the opposite path with the prosperity of our natural environment. It is such a
shameful disappointment that the growth of the city is gradually depleting our natural vicinity
Nevertheless, such depleting nature is now calling for its existence’s rights by showing
ranges of effect such as environmental harms, air pollution or the irregularity of ecology system.
As a consequent, the aforementioned concept had inspired the creation of my art
work. My work would like to convey the truth of the relationship between nature and
technology in respect of growth and fall. I believed that my works would somehow urge us to
reconsider the natural way of being, which is the genuine fundamental of human’s life
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บทที่ 1
บทนํา
ในอนาคต เราจะรั บ มือ อยา งไรกั บสั ญ ญาณความเปลี่ย นแปลงทางธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมที่กําลังจะเกิดขึ้นเหลานี้ ปริมาณคารบอนไดออกไซดที่เพิ่มสูงขึ้น ธารน้ําแข็ง
ละลาย ฤดูแลงที่ยาวนานฤดูหนาวที่สั้นลง ถิ่นอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่เริ่มเปลี่ยนไป ปะการัง
ฟอกขาว อุณหภูมิในเขตละติจูดที่พุงสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ฯลฯ นี่เปนเพียงตัวอยางหนึ่งของ
ปรากฏการณที่มีแนวโนมวาจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกลนี้
(ทิม
แอปเพนเชลเลอร 2547 : 74)

จากรายงานของคณะกรรมการระดับรัฐบาล วาดวยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอาการหรือไอพีซีซี (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) จัดตั้งขึ้นโดย
องคการสหประชาชาติ เมื่อป 1988) เมื่อป 2001 ระบุวากิจกรรมของมนุษยเปนสาเหตุหลักที่ทําให
เกิดภาวะโลกรอนเปนสวนใหญ เพราะในชวงศตวรรษที่ผานมาอุณหภูมิโลกไดเพิ่มสูงขึ้นอยาง
รวดเร็วในรอบ 1,000 ป ซึ่ง ไอพีซีซี คาดวาหากปริมาณคารบอนไดออกไซดยังคงเพิ่มขึ้น อุณหภูมิ
ของโลกก็จะสูงขึ้นตามไปดวย โดยเหตุการณดังกลาวอาจไมไดเกิดอยางคอยเปนคอยไปอีกแลว
หากแตบัดนี้อุณหภูมิโลกไดสูงขึ้นอยางรวดเร็วจนอาจเกิดมหันตภัยรายขึ้นไดในอนาคตอันใกลนี้
จากขอเท็จจริงดังกลาวทําใหเราควรจะตองหันกลับมาวิเคราะหถึงมูลเหตุแหงมหันตภัยเหลานี้
โดยปญหาที่เกิดขึ้นนั้น ไดสะทอนผลลัพธตางๆ ออกมาเปนรูปธรรมที่ชัดเจนกวาในอดีตที่เคย
เปนมา แมหลายฝายจะตระหนักถึงมหันตภัยเหลานี้แลวก็ตาม แตเราก็ไมอาจปฏิเสธไดเลยวา คน
สวนใหญก็ยังคงดําเนินชีวิตไปตามวิถีทางแหงโลกอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี การแขงขันทาง
การคายังคงจําเปนตอการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหเพียงพอตอความตองการของประชากรที่เพิ่ม
สูงขึ้น นั่นคือเหตุผลหนึ่งที่มนุษยยังคงตองแสวงหาผลประโยชนจากธรรมชาติอยางไมหยุดหยอน
แตถึงกระนั้นเราก็ควรจะตองคนหาวิธี ที่จะทําใหความเปลี่ยนแปลงเหลานี้กลับคืนมาสูความ
สมดุลของธรรมชาติอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับวา มนุษยจะจัดการกับการขยายตัวของสังคมเมือง
อยางไร เพื่อที่จะสงผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด เพราะสิ่งที่มองเห็นได
.
1

ทิม แอปเพนเซลเลอร, “สัญญาณพิภพ,” National Geographic 4, 38 ( กันยายน

2547) : 74.
1

2
ชัดเจนที่สุดคือ ยิ่งเทคโนโลยีเติบโตและขยายตัวมากขึ้นเทาไร ธรรมชาติก็ยิ่งถูกทําลายมากขึ้น
เทานั้น
ความเปนมาและความสําคัญของการสรางสรรค
ทุกวันนี้เรารูสึกไดถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่นับวันจะทวีความรุนแรง
ขึ้น ไมวาจะเปนมลพิษทางอากาศ อุณหภูมิความรอนที่สูงขึ้น ฤดูกาลที่แปรปรวนและมหันตภัย
ทางธรรมชาติ ความผิ ด ปกติเ หลานี้ปรากฏใหเ ห็น เปน รู ปธรรมที่ชั ด เจนขึ้น กวา เดิม สัญ ญาณ
อันตรายเหลานี้เองที่เปนสิ่งกระตุนเตือนใหรูวาปรากฏการณความเปลี่ยนแปลงที่เคยใชเวลาเปน
พันๆ ป มาบัดนี้ใชเวลาไมถึงชวงอายุคน นั่นเปนเพราะวาสภาพแวดลอมและทรัพยากรที่มีจํานวน
จํากัดไมสามารถรองรับการเจริญเติบโตของสังคมเมืองไดอีกตอไป อีกทั้งจํานวนประชากรที่
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วยังสงผลใหความตองการทรัพยากรทางธรรมชาติสูงขึ้นเปนเงาตามตัว และ
ปญหาที่ตามมาก็คือ ปริมาณของขยะ และกาซพิษ ที่ถูกปลอยออกมาเปนจํานวนมากสูสภาวะ
แวดลอม สงผลใหเกิดเปนมลพิษที่กระทบตอสิ่งแวดลอมโดยตรงอยางไมอาจหลีกเลี่ยง
อยางไรก็ตามสิ่งตางๆ ที่เ กิดขึ้นเริ่มยอนกลับมาตั้งคําถามกับมนุ ษยอีก ครั้งหนึ่งวา
สมดุลระหวางสภาพแวดลอมกับการเติบโตของสังคมเมืองควรจะอยูตรงไหน เพราะดูเหมือนวา
ทั้งสองสิ่งนี้จะเดินสวนทางกันตลอดเวลา เพราะยิ่งสังคมเมืองเติบโตมากขึ้นเทาใด ความอุดม
สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมก็ยิ่งเสื่อมลงเรื่อยๆ
ดังนั้นขาพเจาจึงมองสาระแหงความสมดุลของชีวิตที่แฝงนัยยะของความเติบโตและ
ความรวงโรยเขาไวดวยกัน เพื่อแสดงใหเห็นวาทุกสิ่งทุกอยางตางก็มีมุมมอง 2 ดานเสมอ ขึ้นอยูกับ
วาดานไหนจะแสดงตัวออกมาอยางชัดเจน หรือสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตอยางไร ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับตัวเราที่จะเปนคนกําหนดเอาเองทั้งสิ้น
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการสรางสรรค
ภายใตความเจริญรุงเรืองของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
ในดานตางๆ มากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การดําเนินชีวติ ของผูคนในสังคมปจจุบัน จากวิถีชวี ิตที่
เคยอาศัยพึ่งพาธรรมชาติ บัดนี้ไดแปรเปลีย่ นมาเปนการพึ่งพาเทคโนโลยีแทน นัน่ เปนเพราะทุกสิ่ง
ทุกอยางไดถูกแปรรูปใหพรอมสําหรับการใชสอยมากขึน้ จะเห็นไดวาทุกวันนี้ธรรมชาติอยูไกลตัว
เราไปทุกที เพราะที่ใดที่ความเจริญเขาไปถึง ความเปนธรรมชาติจะเริ่มเสื่อมโทรมลง ระบบนิเวศน
.
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ถูกทําลาย สิ่งมีชีวิตเล็กๆ บางอยางหายไป ดังนั้น ขาพเจาจึงตองการสื่อถึงสมดุลของธรรมชาติ
เหลานี้ และบอกเลาถึงการลมสลายของพลังชีวิตตางๆ ภายใตสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป
โดยการนําตนไมและใบไม มาเปนสัญลักษณเพื่อสื่อความหมายถึงพลังชีวิตที่แสดงภาพลักษณ
ของการเจริญเติบโต หากแตขาพเจาเลือกที่จะเสนอมุมมองของความเสื่อมสลายของมัน โดย
นําเสนอออกมาในรูปแบบของซากไม และใบไมที่รวงโรย ใชโลหะ สรางพื้นผิวและรองรอยตางๆ
เพื่อสื่อใหรูสึกถึงภาพลักษณของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติ โดยสะทอนใหเห็นถึงความเสื่อมสลายของธรรมชาติภายใตความเจริญเติบโตของ
เทคโนโลยีในสังคมปจจุบัน
สมมุติฐานของการสรางสรรค
ทุกวันนี้สิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่ทุกคนตระหนักถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นไดเปนอยางดี
ขึ้นอยูกับวาเราจะกําหนดใหสิ่งเหลานี้ดําเนินไปในทิศทางใด วันใดวันหนึ่งเราคงไมตองมานัง่ บอก
เลาใหลูกหลานฟงถึงสิ่งตางๆ วา สิ่งใดบางที่มันเปลี่ยนแปลงหรือสูญหายไปบาง ซึ่งเปนสิ่งที่นา
เสียดาย หากเราจะปลอยใหธรรมชาติที่เคยมีอยูกลับกลายเปนซากที่เสื่อมสลายไปทามกลางความ
เจริญของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
และสิ่งเหลานี้เองที่ลวนแลวแตเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานของขาพเจา
เสมอมา โดยหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนสิ่งกระตุนเตือนใหผูชมไดรูสึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น และพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันจะกอใหเกิดผลรายแกชีวิตและสิ่งแวดลอม
ถึงแมจะเปนเพียงแรงผลักดันเล็กๆ แตอยางนอยถาทุกคนรวมมือกันก็จะเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการ
หันกลับมาดูแลและเอาใจใสสิ่งแวดลอมกันมากขึ้น
ขอบเขตของการสรางสรรค
ตลอดระยะเวลาของการสรางสรรคผลงานที่ผานมา ขาพเจายังคงดํารงไวซึ่งเอกลักษณ
ของการใชวัสดุเรื่อยมา อีกทั้งแนวความคิดเบื้องตนก็ยังคงเนนในเรื่องราวของธรรมชาติและ
เทคโนโลยีเปนหลัก ดังนั้นขาพเจาจึงมุงเนนการคนหารูปทรงสัญลักษณ ตลอดจนรองรอยของ
พื้ น ผิ ว โลหะ เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ แนวความคิ ด ในการสร า งสรรค โดยข า พเจ า เลื อ กรู ป ทรง
ธรรมชาติของเปลือกไม และผิวดิน อีกทั้งยังใชรองรอยที่แสดงถึงความผุกรอน ความเปนมลพิษ
และการเสื่อมสลาย แสดงออกในลักษณะกึ่งเหมือนจริง โดยผลงานจะเปนผลงานจิตรกรรมเทคนิค
.
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ผสมแบบ 3 มิติ เนื้อหาของงานเปนการใชสัญลักษณทสี่ ื่อความหมายของพลังชีวิตโดยสะทอนให
เห็นถึงมุมมองของทั้ง 2 ดาน คือการเติบโตและการรวงโรย
ขั้นตอนและวิธีการสรางสรรค
ศึกษาคนควาหารูปทรงและพื้นผิวของธรรมชาติ โดยใชโลหะเพื่อทดลองหากรรมวิธี
ในการสรางพื้นผิวและรองรอยตางๆ โดยยึดถือคุณลักษณะความเหมือนจริงของธรรมชาติเหลานั้น
ไว ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความรูสึกถึงความ “มีชีวิต” ในตัวของมันเอง ในขณะเดียวกันก็สรางความรูสึก
ขัดแยงใหเกิดขึ้นโดยการใชวัสดุและรองรอยเพื่อแสดงออกถึงความรูสึกของความ “ไมมีชีวิต” ใน
เวลาเดียวกัน ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะใหความหมายของทั้ง 2 สิ่ง คือ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ไดสะทอน
ถึงความหมายในตัวของมันทั้ง 2 ดาน คือการเติบโตและการรวงโรยนั้นเอง
แหลงขอมูลในการสรางสรรค
แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาคนควาไดแก ธรรมชาติแวดลอมทั่วไป ลักษณะทาง
กายภาพของสิ่งมีชีวิต พื้นผิวตางๆ ทางธรณีวิทยา โครงสรางของเปลือกไมหรือใบไม นําขอมูล
ตางๆ ที่ไดเหลานี้มาวิเคราะหถึงรูปทรงและพื้นผิว ทําการศึกษาและตัดทอนบางสวนเพื่อคนควา
เทคนิคที่จะทําใหการสรางสรรคมีความลงตัวมากใหมากที่สุด

บทที่ 2
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการสรางสรรค
แนวความคิดและที่มาของแรงบันดาลใจ
เราไมอาจปฏิเสธวา การขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคม ลวนมีความจําเปนอยางยิ่ง
ในการดํารงชีวิตของผูคนในปจจุบัน เนื่องจากสิ่งเหลานี้ไดกลายเปนตัวแปรสําคัญในการกําหนด
มาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในสังคมวาสังคมนั้นๆมีการพัฒนามากนอยเพียงใด ซึ่งปจจัยเหลานี้
เองที่ ค อ ยๆหล อ หลอมเอาวั ฒ นธรรมและการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของผู ค นส ว นใหญ ใ ห ดํ า เนิ น ไปใน
แนวทางเดี ย วกั น มากขึ้ น กล า วคื อ ทุ ก คนต า งก็ ต อ งปรั บ ตั ว ให ก า วทั น ต อ ความก า วหน า ทาง
เทคโนโลยีอยูตลอดเวลา ซึ่งสงผลใหสังคมเติบโตและพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตาม การ
มุงเนนที่จะสรางสังคมใหเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วนั้น ยอมทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ
ตามมามากมาย ที่เห็นไดชัดเจนและเปนเสมือนแรงบันดาลใจในการทําวิทยานิพนธชุดนี้ก็คือ การ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั่นเอง
ดวยเหตุนี้จึงทําใหนึกยอนกลับไปวา การเติบโตของสังคมเมือง เปนปจจัยสําคัญที่ทํา
ให ค วามผู ก พั น ระหว า งมนุ ษ ย แ ละสิ่ ง แวดล อ มเริ่ ม ถอยห า งกั น ออกไปทุ ก ที ทั้ ง นี้ ก ารเติ บ โต
ดังกลาวนี้เองที่สงผลกระทบใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆตามมามากมาย ทั้งวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมก็เปลี่ยนแปลงไปดวย ซึ่งอาจดวยเพราะสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง ไมวา
จะเปนตึกระฟา หรือถนนหนทาง ที่ผุดขึ้นมาแทนที่พื้นที่สีเขียวจึงทําใหวิถีชีวิตที่เคยอาศัยพึ่งพา
ธรรมชาตินั้น เปลี่ยนแปลงไปเปนการพึ่งพาเทคโนโลยีในการดํารงชีวิตแทน อีกทั้งพื้นที่สีเขียวซึ่ง
เปนเสมือนศูนยรวมของสรรพชีวิตทั้งหลายที่อยูรวมกันนั้น การเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหบาง
ชีวิตไมสามารถปรับตัวอยูไดจึงตองอพยพยายถิ่นไป หรือบางศูนยหายไปเลยก็มี ซึ่งนี่อาจเปน
เพียงตัวอยางหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมของมนุษยเราที่สามารถจัดการกับระบบของ
ธรรมชาติไดเสมอ โดยเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชนแกเผาพันธุของตนเองนั่นเอง จึงเปนที่นาเสียดาย
อยางยิ่งที่ พื้ น ที่ธรรมชาติ สว นหนึ่ ง จะหายไปกับ การเติบโตของสังคมเมื อง ดัง จะเห็น ไดจ าก
ความสัมพันธของการเติบโตทางเทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ที่ดูเหมือนจะเติบโตสวนทางกัน
ตลอดเวลา ขาพเจาหยิบยกเอาประเด็นดังกลาวมาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน ดวย
เหตุที่อยากเห็นพื้นที่สีเขียวสามารถอยูรวมกันกับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีไดอยางสมดุล
และเหมาะสม ที่สุดนั่นเอง
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แรงบันดาลใจและอิทธิพลที่ไดรับ
อิทธิพลที่เกิดจากแรงบันดาลใจในธรรมชาติ สิ่งหนึ่งที่เปนสวนสําคัญในการรางสรรค
ผลงานศิลป
นอกเหนือจากประสบการณและความรูสึกภายในที่เปนแรงกระตุนใหเกิดการ
แสดงออกในการสรางสรรคแลว อิทธิพลในดานตางๆก็มีสวนสําคัญในการพัฒนาแนวความคิดให
ผลงานปรากฏออกมาเปนรูปธรรมดวยเชนกัน อิทธิพลที่เกิดจากแรงบันดาลใจในธรรมชาติ ซึ่ง
เปนองคประกอบสําคัญ และ เปนโครงสรางหลักของวิทยานิพนธชุดนี้ รูปทรงของซากใบไม
เปลือกไม และผิวดิน ถูกนํามาวิเคราะหถึงรูปทรงและลีลาในธรรมชาติ โดยขาพเจาเลือกที่จะดํารง
คุณลักษณะของความเหมือนจริงเอาไว เนื่องจากเล็งเห็นถึงความงามในธรรมชาติในตัวของมัน
เอง โดยรูปทรงและพื้นผิวเหลานี้ถูกแยกออกจากความเปนจริง ดวยการสรางทรรศนะใหมที่
แตกตางออกไปจากเดิม นัน่ คือ การใชวัสดุและรองรอย เปนตัวนําความคิดใหเห็นถึงดานที่
ตองการนําเสนอ อันไดแก รองรอยที่ใหความรูสึกถึงความสึกกรอน ความเปนมลภาวะ ความไม
มีชีวิต และความรวงโรย อีกทั้งรูปทรงธรรมชาติและพืน้ ผิวที่เกิดขึ้นนั้น ไดถูกนํามาทดลองจัด
วางโครงสรางและองคประกอบใหมในลักษณะของการสรางทัศนียภาพ ( Landscape ) ซึ่งเปน
ลักษณะของมุมมองที่อางอิงมาจากธรรมชาติแบบกึ่งเหมือนจริง เพียงแตตดั ทอนเอาคุณลักษณะ
บางอยางไวเพือ่ ความกลมกลืนของภาพ ในขณะเดียวกันผลงานบางชิ้น ก็ตัดทอนความเปนจริง
ดังกลาว เหลือไวเพียงรองรอยและพืน้ ผิว แตเพียงเทานัน้
อิทธิพลจากบทความและหนังสือวิชาการ การศึกษาแหลงขอมูลเพื่อสนับสนุน
แนวความคิด ก็เปนอีกปจจัยหนึ่ง ที่ถูกหยิบยกขึน้ มาวิเคราะหถึงที่มาที่ไปอันจะเปนประโยชนตอ
เนื้อหาที่ปรากฏในงาน ทั้งนีก้ ็เพื่อประโยชนที่ทําใหการสรางสรรคผลงานใหมีความกระจางยิ่งขึ้น
และนอกเหนือจากการคนหาขอมูลจากตําราวิชาการ ที่เปนลักษณะของภาพถาย ทาง
ธรรมชาติวิทยาและธรณีวิทยาซึ่งเปนเสมือนขอมูลเพื่อศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพแลวนั้น
ขณะเดี ย วกั น ในความหมายของความเปลี่ ย นแปลงทางธรรมชาติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น การได อ า นและ
วิเคราะหถึงขอมูลที่เปนขอเท็จจริง ก็ลวนแลวแตเปนแรงผลักดันใหเราหันกลับมาสนใจกับ
สภาวะแวดลอมกันมากขึ้น อยางไรก็ตาม ความเปนไปไดของการอยูรวมกันระหวางธรรมชาติ
และเทคโนโลยีนั้นยอมเกิดขึ้นได ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับมนุษยเองที่จะเปนผูกําหนดวาจะใหสิ่งเหลานี้
ดําเนินไปในทิศทางใด และขอมูลตางๆที่เสริมสรางความรูความเขาใจในธรรมชาตินี้เองที่เปน
เสมือนแนวทางใหเราเดินไปในวิถีทางที่ถูกตอง เพื่อสรางความสมดุลใหเกิดขึ้น ระหวางการ
เติบโตของเทคโนโลยี และการดํารงอยูของสิ่งแวดลอมใหอยูควบคูกันไปไดอยางเหมาะสม
อิทธิพลจากงานศิลปกรรม สิ่งหนึ่งที่เปนแรงผลักดันในการสรางสรรคผลงานศิลปะ
นอกเหนือจากปจจัยภายในอันไดแก ความรูสึกนึกคิด และจินตนาการแลว ปจจัยภายนอกอีกอยาง
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ที่จะกลาวถึงและมีความสําคัญเปนอยางยิ่งไดแก อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม ซึ่งกระบวนการ
เรียนรูและสรางสรรคผลงานจําเปนตองศึกษาแนวทางของศิลปกรรมในแขนงตางๆ
เพื่อที่จะ
สงผลตอแนวทางการพัฒนาผลงานใหมีความชัดเจนและลงตัวมากที่สดุ
สําหรับผลงานศิลปะ
นิพนธชุดนี้ซึ่งใชแนวทางของศิลปกรรมแบบ เทคนิคผสม ที่มีสาระของการ สรางสรรคคือ การ
ใชคุณลักษณะของวัสดุมาแทนคาองคประกอบของสีและรูปทรง เพื่อใหเกิดความรูส ึกที่แตกตาง
ออกไปจากเดิม มีศิลปนหลายทานที่เปนแรงบันดาลใจใหกับการทํางานของขาพเจา ซึ่งทานแรกที่
จะกลาวถึง ณ ที่นี้ คือ คุณ สุเมธ จันทรฤๅชาชัย ศิลปนที่สรางผลงานที่มีเนื้อหาเกีย่ วกับ
สิ่งแวดลอม โดยใชเทคนิคของการ Drawing ดินสอไขลงบนแผนโลหะ ใชสัญลักษณของคนสื่อ
ความหมาย ใชรองรอยของสนิมโลหะที่ใหความรูสกึ ของการกัดกรอน และความเปนมลพิษได
อยางชัดเจนลงตัว
ซึ่งผลงานของคุณ สุเมธ นั้นไดใหอทิ ธิพลตอขาพเจาทั้งในดานของ
แนวความคิดและการเลือกใชวัสดุเพื่อสื่อความหมาย ดังนั้นการเลือกใชโลหะ จึงเปนเสมือน
สื่อกลางที่เปนองคประกอบหลักในงานของขาพเจา
และขาพเจาก็ไดเลือกนํามาใชในทัศนะที่
แตกตางออกไป กลาวคือ ทั้งรูปแบบและรูปลักษณของผลงานนั้น ขาพเจาไดพัฒนาใหมี
ลักษณะเฉพาะ ที่เปนลักษณะตัวเองมากขึ้น โดยผลงานของขาพเจานั้นจะมีรูปแบบเปน 3 มิติ
แบบนูนต่ํา ประกอบกับการเลือกใชโลหะที่มีคุณลักษณะของความมันวาวตางๆ กัน ทําใหผลงาน
ที่ออกมาใหความรูสึกของการลวงตาในระนาบของพื้นผิวที่แตกตางกันไป และนอกจากนี้กย็ ังมี
ศิลปนอีกหลายทานโดยเฉพาะอยางยิ่ง ผศ. รุง ธีระพิจิตร และ อาจารย วิโชค มุกดามณี ซึ่ง
ผลงานของทั้งสองทานนี้มีอิทธิพลตอแนวทางการทํางานศิลปะแบบสือ่ ประสม และเทคนิคผสม
โดยเฉพาะอิทธิพลในการเลือกใชและการจัดการกับวัสดุเนื่องดวยผลงานของทั้งสองทานแสดงถึง
การจัดการกับวัสดุไดอยางสวยงาม เหมาะสม และลงตัว แมวาแนวความคิดของการเลือกนําวัสดุ
มาใช โดยเฉพาะอยางยิ่ง วัสดุที่เปนโลหะ ก็จะมีแนวความคิดทีแ่ ตกตางกัน คือทานหนึ่งจะเนน
ในสาระของความงามเปนหลัก และอีกทานหนึ่งก็มองไปในดานของความรวมสมัยและความเปน
เทคโนโลยีเปนหลัก อยางไรก็ตามสําหรับมุมมองของวัสดุชนิดเดียวกัน การเลือกนํามาใช นัน้
ยอมขึ้นอยูก ับมุมมองของศิลปน วาจะสือ่ ความหมายออกมาในดานใด ในดานของความสวยงาม
ความหมายของเทคโนโลยี หรือความหมายของการเสือ่ มสลาย สวนผลงานของขาพเจานัน้ ก็ได
นําขอมูลเหลานี้มาวิเคราะหและตีความ อีกทั้งนํามุมมองทั้งหลายเหลานั้นมาใช ในสัดสวนเทาๆ
กัน โดยเฉพาะมุมมองของความเปนเทคโนโลยีและการเสื่อมสลาย จะเปนมุมมองที่ถูกนํามาใช
มากที่สุด
ซึ่งแนวทางการทํางานของศิลปนที่กลาวมาขางตนนีล้ วนแลวแตสง อิทธิพลตอการ
ทํางานของขาพเจาทั้งสิ้น แตอยางไรก็ตามการยึดถือแนวทางดังกลาวก็เปนเพียงแคตัวอยางหรือ
ตนแบบเพื่อศึกษาและวิเคราะหถึงกระบวนการเพียงแคเทานั้นเพราะแทจริงแลว การสรางสรรค
ผลงานศิลปะนั้นอิทธิพลของงานศิลปกรรมเปนเพียงหนึง่ ในหลายๆ ปจจัยที่สงผลตอ กระบวน
การ
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พัฒนาผลงาน เพราะทายทีส่ ุดแลวการพัฒนาเพื่อมาสูความเปนตัวตนของศิลปนเองนั้นยอมสําคัญ
ที่สุดนั่นเอง
สําหรับขอมูลเบื้องตนของการสรางสรรค ทั้งอิทธิพลที่เกิดจากแรงบันดาลใจและ
อิทธิพลในดานตางๆที่กลาวมาขางตนนั้น ลวนแลวแตกอใหเกิดแนวความคิดในทัศนะตางๆกัน
ไปการเลือกนํามาใชจึงเปนเพียงสวนหนึ่งที่จะเปนขอมูลที่เปนประโยชนในการพัฒนาผลงาน
ตอไป ในอนาคต

บทที่ 3
ขั้นตอนและกระบวนการสรางสรรค
ผลงานวิทยานิพนธชุดนี้เปนผลงานจิตรกรรมที่ใชเทคนิคผสมแบบ 3 มิติ เนนการใช
โลหะเปนองคประกอบหลักในการสรางสรรค รูปแบบที่นําเสนอเปนลักษณะกึ่งเหมือนจริง ใช
โทนสีหลักเปนโทนสีแบบ Monochrome เหตุเพราะความตองการที่จะใหตัววัสดุแสดงคาของ
รูปทรง น้ําหนัก และพื้นผิว ตามคุณลักษณะพื้นฐานของตัวมันเองใหมากที่สุด อีกทั้งมิติของภาพ
ซึ่งจะใชทั้งมิตจิ ริงและมิติลวงเปนองคประกอบของภาพ แตอยางไรก็ตามผลงานก็ยังคงเจตนาให
สงผลทางสายตาเปนแบบ 2 มิติอยูนนั่ เอง อีกทั้งเนื้อหาที่ตองการนําเสนอนั้นจะเปนเรื่องราวของ
ธรรมชาติที่เสื่อมสลายไปภายใตความเจริญของสังคมเมืองและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยใช
สัญลักษณของตนไมที่สื่อถึงความหมายของความสดชื่น ความมีชีวติ ความเจริญงอกงาม การ
เติบโต โดยเฉพาะอยางยิ่งความเปนธรรมชาติ หากแตขาพเจาไดนาํ เสนอออกมาในดานของความ
เสื่อมสลาย ความตาย และความรวงโรย โดยใหสัญลักษณของตนไมนั้นแสดงออกถึงลักษณะของ
ซากไม หรือใบไมที่ผุพัง ในขณะเดียวกันนอกจากสัญลักษณของรูปทรงที่สื่อความหมายดังกลาว
แลว วัสดุที่ใชยังตีความหมายไปแนวทางเดียวกันอีก กลาวคือ โลหะซึ่งเปนวัสดุทสี่ ื่อความหมาย
ของความเปนอุตสาหกรรม ความเปนสังคมเมือง และเปนนวัตกรรมสมัยใหม ก็ยังถูกถายทอด
ออกมาในลักษณะของการผุกรอน ทรุดโทรม อีกเชนกัน ดังนั้นจะเห็นไดวาทั้งรูปทรง สัญลักษณ
และวัสดุทใี่ ช 2 สิ่งมีความเกีย่ วของและเชื่อมโยงกันและกัน อีกทั้งสาระเหลานี้ก็ยังถูกนํามา
แสดงออกดวยภาษาของงานจิตรกรรม โดยผานการใชทศั นะทางศิลปะ อันไดแก เสน สี น้ําหนัก
และรูปทรง ตลอดจนเทคนิคตางๆ ที่ไดทําการทดลองและพัฒนา เพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
เรื่องราว ตลอดจนสามารถตอบสนองถึงอารมณ ความรูส ึก ไดอยางสมบูรณ
วิธีการในการสรางสรรค
- ตั้งสมมติฐานของหัวเรื่อง
- ศึกษารูปทรงและพื้นผิวของธรรมชาติ
- นําวัสดุโลหะชนิดตางๆ มาทําการทดลองและศึกษาถึงขีดความสามารถในการสราง
พื้นผิวในลักษณะตางๆ
- ทดลองการทําพื้นผิวแบบธรรมชาติ เชน เปลือกไม ใบไม
9

10
- ทําภาพราง
- สรางสรรคผลงานจริง
- วิเคราะหผลงานของตนเอง
- นําผลงานสงอาจารย ผูควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อรับการวิเคราะห วิจารณ และประเมินผล
การคนหาและการรวบรวมขอมูล
- ขอมูลจากวารสาร นิตยสาร วาดวยสิ่งแวดลอมกับมนุษย National Geographic
- ข อ มู ล จากสิ่ ง แวดล อ ม ได แ ก ลั ก ษณะทางกายภาพต า งๆ ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ภาพ
ธรณีวิทยา ลักษณะของเปลือกไม และใบไม และลักษณะของผิวโลหะชนิดตางๆ
- ขอมูลจากประสบการณ ไดแก ความทรงจําในอดีต ขอเท็จจริงที่ขาพเจาไดพบเห็น
และไดสัมผัส ตลอดจนรูสึกและรับรูถึงความเปลี่ยนแปลงตางๆ เหลานั้น
รูปแบบในการสรางสรรค
รูปแบบในการสรางสรรคอันไดแก การรวมเอาทัศนธาตุที่เปนปจจัยหลักทางทัศนศิลปเปนสื่อในการถายทอดแนวความคิดและสาระตางๆ ที่ตองการนําเสนอ สําหรับผลงานวิทยานิพนธชุดนี้มีรปู แบบในการสรางสรรคอันประกอบไปดวย
- เนื้อหา
- รูปทรง
- สัญลักษณสอื่ ความหมาย
เนื้อหา เนื้อหา คือเรื่องราวที่ปรากฏออกมาจากผลงาน จะมีลักษณะเปนนามธรรม
เพราะมันคือจินตนาการของศิลปนที่ถูกสงผานออกมาจากการสรางสรรคผลงานทางศิลปะ ซึ่ง
เนื้อหาที่ศิลปนถายทอดออกมานั้นก็ยังสามารถตีความออกไปไดตางๆ นาๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัย
ตางๆ ที่มีอิทธิพลตอผูรับสาร อันไดแก ความตางของ เพศ วัย ประสบการณ ความรู และทัศนคติ
ของผูชมนั่นเอง
เนื้อหาแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ เนื้อหาภายในและเนื้อหาภายนอก เนื้อหาภายใน
อันไดแกเนื้อหาที่ศิลปนสรางสรรคผลงานจากจินตนาการของตัวศิลปนเอง แลวจึงถายทอดออกมา
เปนงานศิลปะ เนื้อหาภายนอกนั้นเกิดจากการรับรูขอเท็จจริงหรือการรวบรวมเอาประสบการณ
ขอมูลขาวสารตางๆ เปนตัวกระตุน ใหเกิดแรงผลักดันใหศิลปนสรางสรรคผลงาน ซึ่งประเด็น
.
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เหลานี้ก็ตรงกับเนื้อหาการทํางานของขาพเจาเปนสวนใหญอันเนื่องมาจากผลงานที่ปรากฏออกมา
นั้นไดบงบอกถึงขอเท็จจริงอันเปนขอมูลที่สะทอนเรื่องราวของธรรมชาติและเทคโนโลยีนั่นเอง
รูปทรง รูปทรง คือทุกสิ่งทุกอยางที่มองเห็นไดในผลงาน เปนการประสานกันของ
ทัศนธาตุตางๆ (Visual Element) อันไดแก
1. รูปราง รูปทรง (Shape & Form) ในผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ประกอบไปดวย
รูปทรงหลัก อันไดแก รูปทรงของเปลือกไม ใบไม ซึ่งเปนสวนสําคัญและเห็นได
ชัดเจนมากกวารูปทรงอื่นๆ ในผลงาน
รูปทรงยอย เปนรูปทรงอิสระ ซึ่งจะปรากฏเปนฉากของภาพ รูปทรงเหลานี้บางครั้ง
ก็ทํางานรวมกับเสน เพื่อที่จะทําใหเกิดความรูสึกถึงความกลมกลืนของภาพ เพราะโครงสราง
โดยรวมของผลงานเปนการสรางจินตภาพแบบทัศนียภาพ (Landscape) ตัวอยางก็คือ รูปทรงของ
ผิวดิน หรือลวดลายของสายน้ํา หรือสายฝน เปนตน
2. เสน (Line) ดังที่กลาวมาแลวในขางดน วาเสนจะทํางานรวมกับรูปทรง เพราะการ
ใชเสนจะเปนสวนสําคัญในการเชื่อมรูปทรงยอยและรูปทรงหลักใหประสานเขาหากันอยาง
กลมกลืนและมีเอกภาพ โดยเฉพาะอยางยิง่ หากผลงานมีลักษณะเปนนามธรรม เสนก็จะยิ่งเปน
สวนสําคัญมากยิ่งขึ้น เพราะไมเพียงแตจะเปนการจัดการองคประกอบของภาพเทานั้น แตเสนยัง
เปนตัวบอกความรูสึกของภาพไดอีกทางหนึ่งดวยเชนกัน
3. สี (Color) สวนประกอบของสีในงานชิน้ นี้เปนการใชสีธรรมชาติของผิวโลหะ และ
สนิมของโลหะ
เพราะความตองการที่จะใหคุณลักษณะของมันเปนตัวสื่อความหมายของการ
สรางสรรคอีกทางหนึ่งนัน่ เอง
4. พื้นผิว (Texture) พื้นผิวจัดเปนสวนประกอบหนึ่งที่สําคัญในงานของขาพเจา เพราะ
มันเปนสวนหนึ่งในการสะทอนอารมณ ความรูสึกของภาพ ตัวอยางเชน
พื้นผิวของรูปทรงหลัก ซึ่งบางครั้งเกิดจากการ Rubbing ของพื้นผิวของธรรมชาติ
จริงๆ แลวจึงนํามาเปลี่ยนรูปทรงใหม โดยจะยังคงไวซึ่งคุณลักษณะตามธรรมชาติของมันไว เชน
การ Rubbing พื้นผิวของเปลือกไม แลวนํามาใสอารมณความรูสึกเขาไป โดยการสรางพื้นผิวใหมี
ความรูสึกถึงความผุพังและผุกรอน เปนตน
พื้นผิวของรูปทรงยอย จะมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป ซึ่งจะมีทั้งลักษณะของพื้นผิว
แทที่เปนรองรอยของการเจียร การขัด และการดุนใหเกิดความนูน หรือเกิดรองลึกเหลานี้ เปนตน
สวนลักษณะของพื้นผิวเทียม คือ การทําลวดลายบนระนาบใหเกิดความรูสึกของพื้นผิวลวงตา
ขึ้นมา ลักษณะของพื้นผิวเทียมที่ปรากฏในงานของขาพเจา ซึ่งก็ไดแกรองรอยของการเกิดสนิม
นั่นเอง
5. วัสดุ (Material) ซึ่งประกอบไปดวยโลหะชนิดตางๆ ดังนี้
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5.1 อลูมิเนียม คุณสมบัตคิ ือ น้ําหนักเบา และไมเปนสนิม สามารถปรับ
เปลี่ยนดวยกันคือ เทคนิคการขึ้นรูปแบบ Paper Mache และ เทคนิคการขึ้นรูปแบบ การ
Rubbing จากตนแบบ รูปทรงที่ใชเทคนิคของ Paper Mache คือรูปทรงของใบไม และกิ่งไม
สวนรูปทรงที่ใชเทคนิคการ Rubbing คือรูปทรงของตนไม เปนตน
5.2 สังกะสี ลักษณะของสังกะสี มีประโยชนมากในการนํามาใชสรางรูป
ทรงและพื้นผิวตางๆ ดวยคุณสมบัติของการยืดหยุนและคงรูป จึงสามารถจัดการกับพื้นผิวของมัน
ไดคอนขางเยอะกวาโลหะชนิดอื่นๆ สังกะสี จึงเปนวัสดุหลักที่ใชมากที่สุดในงานของขาพเจา ซึ่ง
คุณสมบัติของสังกะสีที่เลือกนํามาใช แตละชนิดก็จะมีความหนาและความยืดหยุน ที่แตกตางกัน
ไป สังกะสีชนิดที่บางที่สุด ใชสําหรับปูเฟรม เพราะคุณสมบัติของมัน คือเปนตัวกลางสําหรับ
เชื่อมโลหะชนิดตางๆ ไดคอนขางดี สวนสังกะสีแผนเรียบ ซึ่งมีความหนากวา จะใชสําหรับการตี
พับหักมุมใหเกิดมิติของความลึกและความนูนขึ้นมา รูปทรงที่ใชสังกะสีเปนหลักในการขึ้นรูปก็
ไดแก ใบไม ผิวดิน
5.3 แสตนเลส เปนโลหะชนิดที่จัดการกับน้ําหนักของมันไดคอนขางยาก
เพราะคุณสมบัติของมันคือความมันวาว
ดังนั้นน้าํ หนักของมันจึงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตาม
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป การนํามาใชในงานจึงเปนลักษณะของการจัดองคประกอบที่เนน
ความตองการสรางความแตกตางของพื้นผิวของโลหะมากกวาทีจ่ ะนํามาสรางรูปทรงหรือพื้นผิว
ตางๆ เพราะโลหะแตละชนิดจะมีระดับความมันวาวที่แตกตางกัน และแสตนเลสก็นํามาใชเปน
High Light ของโลหะทุกชนิดใงานนั่นเอง
ดังนั้นแสตนเลสจึงไมไดนํามาใชสําหรับสื่อ
ความหมายแตนํามาใชเพื่อความสวยงามมากกวา
วัสดุหลักที่ขาพเจานํามาใชไดแกโลหะ 3 ชนิดนี้นอกเหนือจากนีก้ ็จะเปนรายระเอียด
ปลีกยอยของวัสดุที่ปรากฏในงานตางๆกันไปไดแก ทองเหลือง ทองแดง แผนตะกัว่ ตะกัว่
บัดกรีสําหรับเชื่อมโลหะและทํารองรอยตางๆ ทราย และดินบดสําหรับทําพื้นผิวที่แตกตางออกไป
เปนตน
สัญลักษณที่ใชในการถายทอด สัญลักษณเปนเสมือนตัวกลางในการถายทอดเรื่องราว
ตางๆ ที่ศิลปนจะใชสื่อสารกับคนดู สัญลักษณที่ปรากฏในผลงานควรจะมีความเปนสากล เปนสิ่ง
ที่ทุกคนเขาใจได อีกทั้งศิลปนเองก็ควรตองเปนผูที่มีประสบการณและมีความชํานาญอันดีในการ
ที่จะใชสิ่งเหลานั้น ใหประจักษแกผูอื่น สําหรับผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ สัญลักษณทใี่ ชแฝงไปดวย
นัยยะของความหมายที่สะทอนเรื่องราวที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกัน แตอกี ขณะหนึ่งก็รูสึกไดถึงความ
ขัดแยงกันอยางเห็นไดชัด ยกตัวอยางเชน ทั้งสัญลักษณของตนไมและโลหะ ซึ่งตางก็สื่อ
ความหมายไปในทางเดียวกัน คือ การเติบโตและรุงเรือง หากแตทั้งสองสิ่งตางยืนกันอยูคนละฝาย
กลาวคือ ตนไมอยูในฝายของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โลหะใหความหมายของการเติบโตของ
.
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.เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 2 สิ่งนี้ถูกนํามาเชื่อมโยงกันในความหมายดังกลาว แตในขณะเดียว
.กันการนําสัญลักษณดงั กลาวมาใชรวมกันก็ยังใหความขัดแยงกันในดานของความรูสึกของความมี
ชีวิตและไมมชี ีวิตอีกดวย
และนอกเหนือจากนี้ก็คงเปนเรื่องของการนําเอาสัญลักษณมาสื่อ
ความหมาย
โดยผานกระบวนการสรางสรรคทางทัศนศิลปอีกครั้ง
เพื่อเปนการสงเสริม
แนวความคิดดังกลาวใหมีความกระจางชัดขึ้นกวาเดิม

บทที่ 4
บทวิเคราะหและการพัฒนาผลงาน
ตลอดระยะเวลาที่ ผ า นมา ข า พเจ า มั ก จะหยิ บ ยกเอาประเด็ น ของธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมมาใชเปนแนวความคิดหลักในการสรางสรรคผลงานอยูเสมอ สําหรับวิทยานิพนธชุดนี้
ก็เชนเดียวกัน ยังคงเอกลักษณของการใชวัสดุและพื้นผิวอยางตอเนื่อง ดังนั้นการพัฒนาผลงานซึ่ง
นอกจากการค น คว า หาเทคนิ ค ต า งๆ แล ว การทํ า การทดลองในการแก ไ ขป ญ หาต า งๆ ก็ มี
ความสําคัญไมตางกัน แตอยางไรก็ตามขั้นตอนของการพัฒนาในแตละชวงไดผานการปรับปรุง
แกไขมาอยางตอเนื่อง จนเห็นผลของการพัฒนาดังกลาวเปนลําดับขั้นดังนี้
การสรางสรรคผลงานในชวงกอนวิทยานิพนธ
การสรางสรรคผลงานในชวงนี้เปนชวงของการคนควาทดลองอยางแทจริง เนื่องจาก
ความคิดรวบยอดไดถูกสรุปและตั้งสมมติฐานไวเรียบรอยแลว กลาวคือ สําหรับตัวขาพเจาเองนั้น
ไดสรุปแนวความคิดและการเลือกใชสัญลักษณที่คิดวามีความลงตัวในระดับหนึ่งแลว ขาดก็แต
เพียงทําอยางไรที่จะสรางสรรคผลงานออกมาใหรองรับแนวความคิดดังกลาวใหไดมากที่สุด
นั่นเอง
การทดลองในขั้นแรก นับไดวาตองเผชิญกับปญหาและอุปสรรคมากมาย เกิดจาก
ปญหาของการทดลองถึงขีดความสามารถของโลหะตางๆ ในการนําเอามาขึ้นรูป ซึ่งไดผลออกมา
ไมเปนที่นาพอใจเทาใดนัก สาเหตุอาจจะเปนเพราะความไมชัดเจนวาจะสรางสรรคผลงานออกมา
ในแนวทางใด ระหวางนามธรรมหรือความเหมือนจริงนั่นเอง เพราะความรูสึกสวนตัวแลวก็ยังคง
ให ค วามสนใจกั บ ความเหมื อ นจริ ง ของธรรมชาติ อ ยู ดั ง นั้ น ผลงานอี ก ชิ้ น หนึ่ ง ที่ ไ ด ท ดลอง
สรางสรรคขึ้นมาแบบเหมือนจริงโดยแทจริงคือผลงานที่ชื่อ “Tree / 3” (ดูภาพที่ 7) เปนภาพ
ตนกลวยกับฉากหลังที่ตั้งใจใหเปนรูปของทางเดิน (Footpath) ในเมือง ที่ใชเสนนําสายตาเปนการ
ผลักระยะหลังใหดูมีความลึกลงไป ซึ่งผลประเมินออกมาก็ยังไมเปนที่นาพอใจเทาใดนัก อาจเปน
เพราะวา รูปทรง (ตนกลวย) ดูนิ่งเกินไปและยังทํางานไมเต็มที่ ซึ่งก็คือยังไมใหความรูสึกที่รองรับ
แนวความคิดที่ตองการสื่อออกมาเทาใดนักนั่นเอง
ผลงานชื่อ “Leaves” (ดูภาพที่ 8) เปนการทดลองพัฒนารูปทรงขึ้นมาในระดับหนึ่ง
ผลงานชิ้นนี้ขาพเจาใชรูปทรงของใบไม ซึ่งเปนลักษณะของใบไมที่รวงหลนลงดิน มีลักษณะบิด
.
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งอ ตามลักษณะของใบไมที่แกจัดและกําลังจะผุพัง การทดลองขึ้นรูปใบไมในผลงานชิ้นนี้ยังคงมี
ขอจํากัดบางอยาง และยังไมเปนที่นาพอใจ สาเหตุก็คือโลหะที่นํามาใชซึ่งก็คือสังกะสี ที่มีขีด
ความสามารถของการบิดงอ ยังไมเปนไปดังที่ตองการสักเทาไร อีกทั้งยังคงผูกติดกับลักษณะของ
ความเหมือนจริงจนเกินไป
ผลงานชื่อ “Tree No/4” ชิ้นนี้เปนการตัดทอนรูปทรงของความเปนจริงออกไปใน
ระดั บ หนึ่ ง แต ยัง คงคุ ณ ลั ก ษณะบางอย า งเอาไว อย า งไรก็ต ามโดยภาพรวมแลว ผลงานชิ้ น นี้
คอนขางออกมาเปนนามธรรมมากกวาชิ้นที่ผานมา เทคนิคที่ใชคือการ Rubbing พื้นผิวของตนไม
ออกมา แลวจึงนํามาขึ้นรูปใหมใหมีลักษณะและลีลาอยางที่ตั้งใจไว พรอมกับพัฒนาชิ้นงานให
ออกมาเปนลักษณะ ของ “เปลือกไม” ที่มีความผุพัง อยางไรก็ตามผลงานทุกชิ้นที่ผานมาลวนมี
ลั ก ษณะเด น และลั ก ษณะด อ ยที่ แ ตกต า งกั น ออกไป ดั ง นั้ น ผลงานในช ว งของวิ ท ยานิ พ นธ นี้
จําเปนตองนําปจจัยตางๆ ที่กลาวมาแลวนั้นมาพัฒนาและแกไขตอไป
การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ
ผลงานช ว งวิ ท ยานิ พ นธ นี้ เป น การรวบรวมเอาเทคนิ ค และวิ ธี ก ารที่ คิ ด ว า มี ค วาม
เหมาะสมเพื่อนํามาใชในการสรางสรรคผลงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งใจไวใหไดมาก
ที่สุด โดยคุณลักษณะที่นํามาใชนั้นเปนการพัฒนาที่ตอเนื่องมาจากผลงานในชวงกอนวิทยานิพนธ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เทคนิคการ Rubbing ผิวของเปลือกไม ที่นํามาสรางรูปทรงของมันขึ้นมาใหม
อีกทั้งการเลือกใชโลหะ ก็เนนการทดสอบถึงขีดความสามารถของโลหะแตละชนิดเพื่อใหได
แตอยางไรก็ตาม
คุณสมบัติที่รองรับการสรางรูปทรงใหไดตามความตองการมากที่สุด
กระบวนการสรางสรรคผลงานก็ยังคงตองเผชิญกับปญหาตางๆ อยูตลอดเวลาทั้งนี้ การแกไข
ปญหาในกระบวนการทํางานแตละขั้นตอนนั้นก็มีการแกไขปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมอยู
ตลอดเวลา และคุณสมบัติดังกลาวก็ไดปรากฏใหเห็นเปนรูปธรรมผานผลงานวิทยานิพนธชุดนี้
ดังนี้
ผลงานชิ้นที่ 1 ผลงานชื่อ Falling Leaves (ดูภาพที่ 10) ผลงานชิ้นนี้เปนการ
ยอนกลับไปพัฒนาแนวความคิดเดิมที่เคยทําไว โดยเนื้อหาในงานนั้นเปนเรื่องราวของใบไมที่รวง
หลนลงมาบนผืนดิน แตผลงานชิ้นนี้มุงเนนที่จะพัฒนาเทคนิคในการขึ้นรูปทรงของใบไมมากจน
เกินไป ทําใหผลงานขาดความกลมกลืนไปบาง แตอยางไรก็ตาม เทคนิคที่พัฒนามาใชก็ไดผล
เปนที่นาพอใจในระดับหนึ่ง คือจากเดิมที่ใชสังกะสีขึ้นรูปก็ปรับเปลี่ยนมาใชอะลูมิเนียมแทน
โดยขึ้นโครงในลักษณะเดียวกันกับเทคนิคของ Paper Mache จึงทําใหผลลัพธของรูปทรงที่ไดมี
ความอิสระมากขึ้นกวาเดิม
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ผลงานชิ้นที่ 2 ผลงานชื่อ Falling Leaves /2 (ดูภาพที่ 11) ผลงานชิ้นนี้มีเนื้อหา
เดียวกันกับผลงานชิ้นแรก แตพัฒนาโครงสรางรูปทรงของผิวใบไม ใหมีลักษณะที่บางลงกวาเดิม
อีกทั้งน้ําหนักก็เบาขึ้นดวย โดยยังคงใชเนื้อหาเดิมคือการรวงหลนของใบไม ซึ่งขาพเจาคิดวาลีลา
ของมันใหความรูสึกของความเสื่อมสลาย ผุพัง ไดเปนอยางดีโดยลักษณะของใบไมแตละใบนัน้ ก็
จะมีความแตกตางกันตามระยะเวลาที่มันรวงหลนลงมา ซึ่งความเปนจริงเหลานี้ขาพเจาก็อางอิงมา
จากธรรมชาติของมัน เพราะสาระของมันรองรับแนวความคิดของวัฏจักรชีวิตในเรื่องราวของการ
เติบโต และเสื่อมสลาย ไดเปนอยางดี
ผลงานชิ้นที่ 3 ผลงานชื่อ Growth / 1 (ดูภาพที่ 12) ผลงานชิ้นนี้ใชเทคนิคการ
Rubbing ผิวไม แลวจึงนํามาขึ้นรูปทรงใหม โดยจะยังคงคุณลักษณะความเปนจริงของเปลือกไม
เอาไว หากแตขาพเจานํารูปทรงมาใชในทัศนะใหมคือ นํามาใชในลักษณะของการ
“ กะเทาะ ” เปลือกของมันออกมา ซึ่งจะประกอบไปดวย เปลือกไม และแผนโลหะที่ทับซอน
อยูดวยกันเปนชั้นๆ โดยผลงานชิ้นนี้จะใชสัญลักษณเพื่อสื่อความหมายเปนหลัก สวนในดานของ
เรื่องราวนั้นจะไมปรากฏออกมาเหมือนกับผลงาน 2 ชิ้นแรก ดวยเหตุที่ตองการใหผลงานมี
จุดเดนในดานของการจัดองคประกอบใหมีความประสานกลมกลืนกันมากกวานั่นเอง
ผลงานชิ้นที่ 4 ผลงานชื่อ Growth /2 (ดูภาพที่ 13) ผลงานชิ้นนี้มีเนื้อหาตอเนื่อง
จากผลงานชิ้นที่ 3 คือผลงานไดเสนอสัญลักษณเพื่อสื่อความหมายเปนหลัก อีก ทั้งยังคงใช
สั ญ ลั ก ษณ ข องเปลื อ กไม เ ช น เดี ย วกั บ ผลงานชิ้ น ที่ 3 แต ป รั บ เปลี่ ย นและพั ฒ นาเทคนิ ค ใน
องคประกอบของรูปทรงรอง อันไดแกรูปทรงของผิวดิน ซึ่งใชเทคนิคของการตอกโลหะและกัด
กรดเพิ่มเขามา ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทําใหพื้นผิวดูมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้นกวาเดิม
ผลงานชิน้ ที่ 5 ผลงานชื่อ Falling Leaves /3 (ดูภาพที่ 14) ผลงานชิ้นนี้ขาพเจา
กลับมาใหความสนใจกับลักษณะการทับถมของใบไมอีกครั้งหนึ่ง แตงานชิ้นนี้ไดตัดทอนลักษณะ
ความเหมือนจริงออกไปบาง เพื่อสรางความกลมกลืนใหกับองคประกอบของภาพ เพราะขาพเจา
หันกลับมาใชสังกะสีในการขึ้นรูปอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนีเ้ พราะอยากใหลกั ษณะของใบไมถูกกัดกรอน
จากสนิมโลหะมากกวา
ซึ่งมันก็ใหความรูสึกไดตรงกับแนวความคิดที่ตองการมากกวาการใช
อะลูมิเนียม เนื่องจากคุณสมบัติของอะลูมิเนียมนัน้ จะไมเกิดสนิม แตทั้งนี้ก็จําเปนตองลด
คาของความเหมือนจริ งของรูปทรงลงไป เนื่องจากขีดความสามารถของโลหะที่มีคุณสมบัติ
แตกตางกันจึงตองเลือกใชใหเหมาะสมเพื่อรองรับกับแนวความคิดที่ตองการนําเสนอใหมากที่สุด
นั่นเอง
อยางไรก็ตามผลงานวิทยานิพนธของขาพเจาก็ไดผานการวิเคราะหรวมทั้งการแกไข
ป ญ หาและข อ บกพร อ งต า งๆ อยู เ สมอโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การศึ ก ษาถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะและขี ด
ความสามารถของโลหะแตละชนิดนั้น ก็ไดผานการปรับปรุง และปรับเปลี่ยน โดยคํานึงถึงความ
.
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เหมาะสมอยูเสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อเสริมใหผลงานมีความสมบูรณ และสามารถสะทอนแนวความคิด
ของขาพเจาไดอยางตรงไปตรงมา

บทที่ 5
สรุปผลการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ
จากกระบวนการสรางสรรคผลงานในแตละชวงเวลา ไดผานการคนควาและพัฒนา
ผลงานมาอยางตอเนื่ อง อี ก ทั้ งยังผ า นกระบวนการการแกป ญหา การปรั บเปลี่ ย นสัญลัก ษณ
เพื่อใหสอดคลองกับแนวความคิดและจินตนาการของขาพเจาเสมอมา
ผลงานชุด “ การเติบโต - รวงโรย” (Growth and Fallen) เปนการแสดงถึงสัมพันธภาพ
ระหวางการเติบโตของสังคมเมือง และความทรุดโทรม รวงโรย ของธรรมชาติ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะ
กระตุนเตือนใหทุกคนหันกลับมาใสใจกับสภาพแวดลอมกันใหมากขึ้น โดยขาพเจาไดใชศลิ ปะซึง่
เปนเสมือนเครื่องมือในการบอกเลาถึงสัมพันธภาพดังกลาว โดยหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสาร
ประกอบวิทยานิพนธชุดนี้จะเปนประโยชนตอผูสนใจศิลปะไดศึกษาคนควาตอไป อีกทั้งยังจะมี
สว นชว ยทําใหเข าใจถึ งกระบวนการสร างสรรคซึ่งจะบอกเล าถึง ที่ มาของแนวความคิดของ
ขาพเจาได ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงถือวาวิทยานิพนธชุดนี้เปนกระบวนการการพัฒนาผลงานชวงหนึ่ง
ที่จะนําไปสูการสรางสรรคผลงานตอไปในอนาคต
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ภาพที่ 1 ภาพขอมูลในการสรางสรรค
ที่มา: Paul Hardy, Green Leaf Close Up [Online], accessed 2 May 2006. Available from
http://pro.corbis.com/search/searchFrame.aspx
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ภาพที่ 2 ภาพขอมูลในการสรางสรรค
ที่มา: Royalty [pseud.], Cracked Earth [Online], accessed 2 May 2006. Available from
http://pro.corbis.com/search/searchFrame.aspx
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ภาพที่ 3 ภาพขอมูลในการสรางสรรค
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ภาพที่ 4 ภาพขอมูลในการสรางสรรค
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ภาพที่ 5 ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 1
ชื่อภาพ Tree / 1
ขนาด 120 X 130 cm
เทคนิค เทคนิคผสม

24

ภาพที่ 6 ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 2
ชื่อภาพ Tree / 2
ขนาด 150 X 150 cm
เทคนิค เทคนิคผสม
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ภาพที่ 7 ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 3
ชื่อภาพ Tree / 3
ขนาด 150 X 130 cm
เทคนิค เทคนิคผสม

26

ภาพที่ 8 ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 4
ชื่อภาพ Leaves
ขนาด
110 X130 cm
ทคนิค เทคนิคผสม

27

ภาพที่ 9 ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 5
ชื่อภาพ Tree / 4
ขนาด 150 X 170 cm
เทคนิค เทคนิคผสม

28

ภาพที่ 10 ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 1
ชื่อภาพ Falling Leaves
ขนาด 100 X 120 cm
เทคนิค เทคนิคผสม

29

ภาพที่ 11 ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 2
ชื่อภาพ Falling Leaves / 2
ขนาด 150 X 170 cm
เทคนิค เทคนิคผสม

30

ภาพที่ 12 ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 3
ชื่อภาพ Growth / 1
ขนาด 140 X 100 cm
เทคนิค เทคนิคผสม

31

ภาพที่ 13 ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 4
ชื่อภาพ Growth / 2
ขนาด 139 X 115 cm
เทคนิค เทคนิคผสม

32

ภาพที่ 14 ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 5
ชื่อภาพ Falling Leaves / 2
ขนาด
120 X 150 cm
เทคนิค เทคนิคผสม
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- รางวัลที่ 2 เหรียญเงิน ศิลปกรรมรุนเยาว ครั้งที่16
- รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรมรวมสมัย โดย ธนาคารกรุงเทพฯ
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พ.ศ. 2544

- รางวัลยอดเยี่ยม ศิลปกรรมรวมสมัย โดย ธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลยอดเยี่ยม ศิลปกรรมอาเชียนแหงประเทศไทย
โดย บริษัทฟลลิปมอริส ประเทศไทย
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ศิลปกรรมป.ต.ท. “พลังงาน ชีวิตและสิ่งแวดลอม”
ครั้งที่ 15 โดย การปโตรเลียมแหงประเทศไทย

