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Abstract
Change based on time separates us from our past. Nevertheless, it urges us
to reminisce about memories from the past. Memory is abstract. Accordingly, I focus on
creating tangible thing to represent and express those feelings. This art satisfies my need
by focusing on my imagination for controlling my way of thinking. It also exposes my
imagination about memory through my sewing technique combining with material from
my daily life that relates to memory. I am interested in sewing both the process of
producing shape of items and the way to present idea, meaning as well as feeling through
it. The meaning behind this art is time as well as sewing that is the way to present, both
things represent memory, emotion and feeling that fade away and unclear in the tangibly
form.
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บทที่ 1
บทนา
เราทุกคนล้ วนมีรูปแบบของความทรงจาที่แตกต่างกันออกไป ขึ ้นอยู่กับอดีต ที่เราได้
ประสบพบเจอมาจนก่อเกิดเป็ นประสบการณ์ ที่ พบเจอมา ไม่ว่าจะเป็ นในแง่ดีหรื อแง่ร้าย สิ่ง
เหล่ า นัน้ ล้ ว นถูก ยื น ยัน ด้ ว ยความรู้ สึ ก ที่ ฝั ง ลึ ก อยู่ ภ ายในจิ ต ใจ จากเหตุก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ จริ ง
โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความรู้ สกึ มากเท่าไหร่ ความสามารถในการจดจาของมนุษย์ก็ยิ่ง
ทาหน้ าที่จดจาสิ่งเหล่านันได้
้ ดีขึ ้นตามไปด้ วย นอกเหนือจากความรู้ สกึ ที่เป็ นสิ่งยืนยันการเกิดขึ ้น
จริ งของเหตุการณ์เหล่านันแล้
้ ว วัตถุ ก็เป็ นปั จจัยสาคัญเช่นกัน ที่ทาหน้ าที่บอกเล่าเรื่ องราวความ
เป็ นมาหรื อเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ในอดีตได้ อย่างชัดเจน แม้ เป็ นแค่วตั ถุเพียงชิ ้นเดียวที่ตงอยู
ั ้ ่ตรงหน้ าก็
ตาม
ความเป็ นมาและความสาคัญของการสร้ างสรรค์
ท่ า มกลางความเปลี่ ย นแปลงหลาย ๆ อย่า งที่ เ ข้ า มาในชี วิ ต ของข้ า พเจ้ า ยุค สมัย
เทคโนโลยี ภาษา การดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ความเปลี่ยนแปลงกลายเป็ นจุดเริ่มต้ นของการเรี ยนรู้
ความรู้ สกึ ตนเอง จนข้ าพเจ้ าพบว่าอารมณ์ความรู้ สกึ ที่ หม่นหมอง โศกเศร้ า ทังจากความสู
้
ญเสีย
การพลัดพราก ลาจาก สิ่งเหล่านี ้คอยฉุดรัง้ ความสุข ความร่ าเริ ง สดใส ที่สงั่ สมมาในวัยเด็ก ให้
ค่อย ๆ เลือนหายไป ไม่มีอะไรสามารถทดแทนความสุขเหล่านันได้
้ นอกจากการได้ นงั่ ทบทวน และ
นึกถึง เวลาจึงสวนทางกับความรู้ สึกของข้ าพเจ้ า ที่ยงั คงเต็มไปด้ วยความระลึกถึงบ้ านที่เต็มไป
ด้ วยความผูกพัน ความอบอุ่น ข้ าวของเครื่ องใช้ ภายในบ้ าน แสงจาง ๆ ที่ลอดผ่านหน้ าต่าง มุม
ทานข้ า วที่ เต็มไปด้ ว ยเรื่ องราวพูดคุยกัน กลิ่น หอมของผ้ าที่ แม่ซัก ต้ น ไม้ ในกระถาง ทุกอย่าง
กลายเป็ นสิ่งสาคัญ จึงถูกเก็บไว้ ในความทรงจาเป็ นอย่างดี และยังคงถูกหยิบขึ ้นมาฉายซ ้า ใน
คราวที่เราโหยหาความสุขเหล่านัน้
1

2
แน่นอน แต่ละช่วงเวลาในชีวิตของคนเรา ล้ วนมีทงความสุ
ั้
ข ความเศร้ า เหตุการณ์ ดี
หรื อร้ าย ปะปน คละเคล้ ากันไป ทังความงดงาม
้
หรื อความเลวร้ ายเหล่านัน้ ก็ล้วนเป็ นบทเรี ยนที่
สาคัญ และได้ หล่อหลอมเป็ นประสบการณ์ ผ่านไปตามกาลเวลาและถูก ประกอบสร้ างขึ ้นใหม่
กลายเป็ นความทรงจา ควบคูไ่ ปกับการใช้ ชีวิตในห้ วงเวลา ณ ปั จจุบนั ขณะ ที่เรากาลังดาเนินชีวิต
อยู่ ทังประสบการณ์
้
ในอดีต และปั จจุบนั ได้ ทาให้ สามารถมองภาพของชีวิตเราอย่างชัดเจนมาก
ขึ ้น
มีงานเขียนเป็ นบทความด้ านความซับซ้ อนทางจิตใจของนักจิตวิทยาผู้หนึ่งได้ กล่าวไว้
ว่า
กกกกการยอมรับต่อตนเองตามสภาพแห่งความเป็ นจริ ง ตามสิง่ ที่ปรากฏ แม้ ว่า การกกกกก
กกกกยอมรับนันเราอาจจะเจ็
้
บปวด เสียใจ ทนไม่ได้ การที่เราฝื นใจอดทนยอมรับตามความจริ งที่ กกกก
กกกกปรากฏในใจเรานันก็
้ จะเบาบางลงไป การไม่ยึดติดในสิ่ งใดใดทังปวงแม้
้
แต่ร่างกายนี ้ เพราะกกกก
กกกกทุกอย่างล้ วนเคลื่อนเข้ าสูส่ ภาวะแห่งการเปลี่ยนแปลงแทบทังสิ
้ ้น1

ท้ ายที่สดุ แล้ วการยอมรับต่อความเปลี่ยนแปลงจึงเป็ นเพียงสิ่งเดียวที่สามารถทาให้ เรา
เรี ยนรู้ ที่จะอยู่กบั ความสัมพันธ์ ของอดีตกับปั จจุบนั ได้ เป็ นอย่างดี ดังนันการหลี
้
กเลี่ยงต่อสภาวะ
ทางความรู้ สึก ในแง่ ล บ ที่ จ ะท าให้ ส่ง ผลเสี ย กับ เรา ความรู้ สึก ที่ ไ ม่ ดี เ หล่า นัน้ กลับ กลายเป็ น
แรงผลัก ดัน ไปสู่ก ารสร้ างสรรค์ ศิ ล ปะ โดยการผสมผสานไปกับ ความรู้ สึกและความทรงจาที่
สวยงาม จนเกิดเป็ นการกาหนดทิศทางในการสร้ างผลงานศิลปกรรมที่เราพึงพอใจ โดยนาเสนอ
ออกมาในรู ปแบบผลงานที่ มีความหลากหลายในการใช้ สื่อแสดงออก ไม่ใช่แค่เพียงการระบาย
ความรู้ สึก แต่เป็ นการค้ นหาความเป็ นไปได้ ในการสร้ างสรรค์ที่สมั พันธ์ ไปกับ การเรี ยนรู้ ทาความ
เข้ าใจ และนามาปรับใช้ กบั ชีวิตประจาวันเป็ นสิง่ สาคัญ

1

นิ ภ าพร ลครวงศ์ , ความซั บ ซ้ อ นทางจิ ต ใจ, เข้ า ถึง เมื่ อ 2 พฤษภาคม 2560, เข้ า ถึง ได้ จ าก
https://www.gotoknow.org/posts/276786

3
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ในการสร้ างสรรค์
ข้ า พเจ้ า ต้ อ งการถ่ า ยทอด และแสดงออกถึ ง ความรู้ สึก ที่ มี ต่อ ประสบการณ์ ความ
ทรงจา ทังด้
้ านบวก และด้ านลบ ในจิตใจ ผ่านรูปแบบและมุมมองของข้ าพเจ้ า โดยข้ าพเจ้ าได้ ทา
ทดลองค้ นหาเทคนิค องค์ประกอบต่าง ๆ และรูปแบบผลงานให้ มีความเฉพาะตัว ทังด้
้ านวัสดุที่ใช้
แนวความคิด และวิธีการนาเสนอผลงาน ซึง่ ต้ องสามารถแสดงอารมณ์ให้ กบั ผู้รับชมได้ สมั ผัสผ่าน
ผลงานของข้ าพเจ้ า นอกจากนี ้ข้ าพเจ้ ายังมุง่ หวังที่จะได้ ศกึ ษาเทคนิคการเย็ บผ้ า ในลักษณะต่าง ๆ
และสามารถนาไปต่อยอด สร้ างสรรค์ เข้ ากับวัสดุหรื อวัตถุเดิม เพื่อให้ เกิดการจินตนาการผ่านวัตถุ
ในชี วิ ตประจาวัน ผสมผสานกันกับรู ปทรงต่างๆ ที่ ถูกสร้ างขึน้ มาจากการเย็บผ้ า ต่อยอดไปสู่
ประสบการณ์ใหม่ๆ และเพิ่มความน่าสนใจให้ กบั ผลงานที่ถกู ถ่ายทอดออกมา
แนวความคิดในการสร้ างสรรค์
ข้ าพเจ้ าต้ องการแสดงออกถึงประสบการณ์ในอดีต ความทรงจา ความรู้สกึ อารมณ์ ทัง้
เหตุการณ์ ที่เป็ นสิ่งน่าจดจา ความสุข สนุกสนาน รวมไปถึงประสบการณ์ ที่กระทบต่อความรู้ สึก
ความพลัดพราก การสูญเสีย ความคิดถึงใน รูปแบบ มุมมองการนาเสนอของข้ าพเจ้ า
โดยเลือกใช้ วตั ถุที่มีความสอดคล้ องไปกับเนื ้อหาที่ต้องการ คือวัสดุสาเร็ จรู ป (Ready
made) ประกอบเข้ ากับวัสดุที่มีความโปร่งแสง โดยใช้ เทคนิคกระบวนการตัดเย็บ เข้ ามามีสว่ นร่วม
ในการสร้ างผลงานสอง หรื อ สามมิติ เพื่อสื่อถึงภาพความทรงจาอันฟุง้ ฝัน เลือนลาง การทับซ้ อนที่
สร้ างมิติ โดยอาศัย แสงเป็ น ตัว ช่วยในการท างานของวัสดุ ไม่ชัดเจน ทัง้ ยัง สะท้ อนความเป็ น
เอกลักษณ์ และตัวตนของข้ าพเจ้ า ผ่านเนื ้อหาเรื่ องราวที่ถูกหยิบมาจากภาพจาในอดีต อันเป็ น
มุมมองของข้ าพเจ้ าเองในวัยเยาว์
ขอบเขตการสร้ างสรรค์
ด้ านเนือ้ หา
แนวความคิดในผลงานของข้ าพเจ้ า จะมุ่งเนื ้อหาไปที่ความทรงจาและประสบการณ์
ของข้ าพเจ้ าที่มีตอ่ สิ่งต่าง ๆ รอบตัวในวัยเด็ก ทังวั
้ ตถุสิ่งของ สถานที่ รวมไปถึงความรู้สกึ เรื่ องราว
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ที่สามารถนามาบอกเล่าผ่านผลงานได้

4
ด้ านรูปแบบ
รู ปแบบการนาเสนอนัน้ จะมีเนื อ้ หาที่ อยู่ในความสัมพันธ์ กันภายในครอบครั วของ
ข้ าพเจ้ า อาจไม่ใช่เพียงประสบการณ์สว่ นตัวภายในครอบครัวของข้ าพเจ้ าเพียงเท่านัน้ ยังสามารถ
เป็ นเรื่ องราวหรื อประสบการณ์ ร่วมกันกับผู้อื่นโดยใช้ วตั ถุเชิงสัญลักษณ์ ที่สามารถเข้ าใจการสื่อ
ความร่ วมกันเป็ นตัวบอกเล่า ด้ วยวัตถุที่ผ่านการถูกใช้ งานและยังคงมีอยู่จริ ง เช่น การบันทึกเป็ น
ภาพถ่าย และการจัดวางกับพื ้นที่ห้อง
ด้ านเทคนิค
เทคนิคการตัดเย็บ เลือกใช้ ผ้าที่มีความโปร่งแสง เพื่อทาให้ เกิดผลทางการมองเห็นมาก
ขึ ้น โครงสร้ างที่ไม่ชดั เจนแต่ยงั เกิดความรู้สกึ ที่เป็ นวัตถุนนั ้ ๆ อยู่ ทังยั
้ งสามารถทับซ้ อนกับวัตถุจริ ง
เพื่อลดทอนความเป็ นวัตถุนนให้
ั ้ เกิดความเลือนลางไปตามความหนาของผ้ าที่เลือกใช้ และในส่วน
ที่เป็ นวัตถุจริ งนัน้ อาจมีการสร้ างสรรค์ ดัดแปลง ลดทอนรู ปทรง ให้ เกิดผลทางความรู้ สึก และ
ความสอดคล้ องกับวัสดุที่นามาเย็บมากขึ ้น หรื อการออกแบบวัตถุขึ ้นมา
ขัน้ ตอนในการสร้ างสรรค์
- รวบรวมข้ อมูล
- ค้ นหาวัสดุ วัตถุ ที่ใช้ ในการสร้ างสรรค์
- วิเคราะห์รูปแบบ
- ทาภาพร่าง
- สร้ างผลงานในแต่ละชิ ้น
- วางแผนโดยคานึงภาพรวมในการติดตัง้
- ติดตังผลงาน
้
แหล่ งข้ อมูล
- ภาพถ่ายฟิ ล์มจากอดีต
- สถานที่จริง
- ข้ อมูลจากอินเตอร์ เน็ต
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อุปกรณ์ ท่ใี ช้ ในการสร้ างสรรค์
1. จักรเย็บผ้ า
2. ผ้ า
3. กรรไกร
4. เข็มเย็บผ้ า, เข็มหมุด
5. ด้ าย
6. ดินสอเขียนผ้ า
7. คัตเตอร์
8. เอ็นพลาสติกใส
9. กระดาษไข
10. กาว
11. ไม้ บรรทัด

บทที่ 2
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างสรรค์
สภาพสังคมและความเป็ นอยู่ในปั จจุบนั แรงกดดัน เหตุการณ์ที่กระทบต่อความรู้ สกึ
ต่าง ๆ วัตถุสิ่งของ ดนตรี เครื่ องแต่งกาย ธรรมชาติรอบตัว หรื อแม้ กระทัง่ ต้ นไม้ ในกระถางเพียง
อย่างเดียว ล้ วนเป็ นสิ่งกระตุ้นความทรงจา และการรับรู้ ทางความรู้ สกึ ของข้ าพเจ้ า อันเป็ นข้ อมูล
สาคัญที่ ข้าพเจ้ าเลือกหยิบนามาวิเคราะห์ ปรั บใช้ กับรู ปแบบในการสร้ างสรรค์ ผลงานที่เกี่ ยว
กับข้ าวของเครื่ องใช้ ในชีวิตประจาวัน รวมไปถึงสิ่งของ องค์ประกอบ ที่สาคัญภายในบ้ าน รวมทัง้
เฟอร์ นิเจอร์ ต้ นไม้ ของเล่น สิ่งของต่าง ๆ ที่ถกู หยิบนามาใช้ มีหน้ าที่ทางกายภาพที่ชดั เจนทังยั
้ ง
แสดงถึ ง เวลาและอายุก ารใช้ ง านของวัต ถุนัน้ นอกจากนี ป้ ั จ จัยส าคัญ ต่อ การสร้ างสรรค์ ของ
ข้ าพเจ้ า โดยส่วนหนึง่ มาจากการได้ รับอิทธิพลจากศิลปะแขนงต่างๆ ที่ข้าพเจ้ ามีความสนใจ นามา
ปรับใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ในการสร้ างสรรค์
อิทธิพลจากผลงานออกแบบแฟชั่น ( Fashion Design )
แฟชัน่ ถูกนิยามว่า คือ สิ่งที่เราสามารถจับต้ องได้ และจับต้ องไม่ได้ ในทางกายภาพ
เป็ นปั จจัยที่ทาให้ เกิดรสนิยมร่ วมกันของกลุ่มคนในสังคม ทังยั
้ งสามารถทาให้ เกิดการยอมรับใน
สังคมเล็กและใหญ่ได้ ในเวลาอันสัน้ สามารถบ่งบอกความเป็ นปั จเจก แสดงสถานะ เพศ ความรู้สกึ
สภาพอากาศ เศรษกิจ สังคม แฟชัน่ มิได้ จากัดอยูใ่ นเพียง เครื่ องแต่งกาย อาจครอบคลุมไปถึง ของ
ประดับ เครื่ องใช้ พฤติกรรมต่าง ๆ ที่บง่ บอกตัวตน หรื อการใช้ สื่อโซเชียล
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มีเดีย ( Social Media ) อะไรก็ตามที่สามารถถูกมองว่าเป็ นแฟชัน่ เมื่อถูกทาให้ กลายเป็ นกระแส
มากขึ ้น1
แฟชั่น มาจากรากศัพท์ ภาษาอังกฤษ ของคาว่า fashion หมายถึงสมัยนิยม แบบที่
นิยมกันทั่วไปในชั่วระยะเวลาหนึ่ง ตามกระแสสังคมแล้ ว ผู้ที่ติดตามแฟชั่นอยู่เสมอ มักจะถูก
กล่าวว่าเป็ นคนทันสมัย หรื อใช้ ภาษาอย่างไม่เป็ นทางการเรี ยกว่า อินเทรนด์ ( In trend ) ส่วนผู้ที่
ไม่ติดตามความเคลื่อนไหวใด ๆ ก็จะถูกมองว่าเชย หรื อ เอาท์ ( out ) ศัพท์อย่างไม่เป็ นทางการ
หมายถึงตกยุค แต่ในความเป็ นจริ งแล้ ว การกระทาตามแฟชัน่ อยู่เสมอนัน้ กล่าวได้ ว่าบุคคลผู้นนั ้
ไม่มีความเป็ นตัวของตัวเอง ที่กล่าวเช่นนี ้ เพราะแฟชัน่ นันมั
้ กจะถูกคิดขึ ้นมาโดยคนกลุม่ หนึง่ ผู้นา
แฟชัน่ จะสนุกสนานต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอ ส่วนผู้ต ามแฟชัน่ ที่กลัวการตกกระแส จึง
พยายามที่จะตามกระแสของแฟชัน่ ให้ ทนั โดยไม่ผ่านการวิเคราะห์ ไตร่ตรองว่าการกระทาเช่นนัน้
ถูกต้ องเหมาะสม และเข้ ากับเราหรื อไม่ อย่างไร ตัวอย่างเช่น ความแตกต่างชองสีผิว สัดส่วนของ
ร่างกาย อายุ กาลเทศะ เป็ นต้ น2
แท้ จริงแล้ ว แฟชัน่ ไม่ใช่สิ่งเลวร้ าย หากเราเลือกทาในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง โดยผ่าน
การวิเคราะห์ มากว่าการทาตามแฟชัน่ โดยไม่คิดอะไร เพียงเพราะเชื่อถือว่าผู้คิดค้ นนันได้
้ ออกแบบ
มาดีแล้ ว แต่อาจจะไม่เหมาะกับเรา เพราะฉะนันการเป็
้
นตัวของตัวเองจึงดีที่สดุ คุณค่าของมนุษย์
ไม่ได้ ถูกวัดกันที่ ความล้ าหลังหรื อความทันสมัย แต่อยู่ที่การกระทาบนพื ้นฐานความดีงาม ของ
คุณธรรมและจริยธรรมต่างหาก
นอกจากการอิงกระแสทางสังคมนิยมแล้ ว ผลงานของข้ าพเจ้ ายังได้ รับแรงบันดาลใจ
จากผลงานการออกแบบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ แฟชั่น และผลงานด้ า นดี ไ ซน์ ( design ) อัน เป็ น สิ่ง ที่
ข้ าพเจ้ าชื่นชอบ และให้ ความสนใจ เพราะในแง่ของกระแสหลักแล้ ว แฟชัน่ ยังเป็ นดัง่ ปั จจัยหลัก
ของการดาเนินชีวิต นอกเหนือไปจากหน้ าที่ของการปกปิ ดร่ างกาย ยังแสดงสถานะของผู้สวมใส่
เป็ นสิง่ ของใกล้ ตวั ที่สามารถบ่งบอกรสนิยมของผู้ใช้ ได้ อย่างชัดเจน ทังยั
้ งสามารถบ่งบอกเวลาและ
ยุคสมัย เห็นได้ จากประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาที่ยาวนาน การหยิบเอารูปแบบเก่า ๆ เพื่อนา
1

พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง, หนั งสือประวัติศาสตร์ นฤมิตศิลป์ , เข้ าถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2560,
เข้ าถึงได้ จาก http://www.thaitopwedding.com/wedding
2

บทความแฟชั่น [ออนไลน์], เข้ าถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2560, เข้ าถึงได้ จากhttp://lifeblogspot.com/2009/01/fashion.html
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กลับมาเป็ นกระแสอีกนับครัง้ ไม่ถ้วน ก็สามารถแสดงถึงความมัน่ คงของคาว่าแฟชัน่ ที่ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนไปอย่างไม่มีที่สิ ้นสุด
เครื่ องแต่งกายยังมีทงองค์
ั ้ ประกอบ และรูปทรงที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไป ในแต่ละ
รู ปแบบที่ผ่านการออกแบบมา โดยแต่ละส่วนประกอบ มีหน้ าที่เฉพาะ เช่น ส่วนแขน ส่วนปกคอ
เสื ้อ กระเป๋ า หรื อแม้ แต่กระดุมเล็กๆ จึงสามารถทาหน้ าที่ ทดแทนความรู้ สึก ความเป็ นร่ างกาย
ด้ วยองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ชดั เจนในวัตถุเอง แทนความหมาย เหตุการณ์ และนามาบอกเล่าเรื่ องราว
ความสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ในผลงานของข้ าพเจ้ าได้ รวมทังยั
้ งสอดคล้ องกันกับความสนใจใน
เทคนิค และวิธีในการออกแบบตัดเย็บ การใช้ วสั ดุในผลงานของข้ าพเจ้ าอีกด้ วย

ภาพที่ 1 Vivetta, Hands Embroidered Collar, Moda Operandi
ที่มา: Hands Embroidered Collar, Moda Operandi [ออนไลน์], 27 พฤษภาคม 2560,
เข้ าถึงได้ จาก https://www.modaoperandi.com/vivetta-fw14/hands-collar
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ภาพที่ 2 Miuniku, Tina and Nikita Sutradhar, London College of Fashion,
Autumn/winter 2014
ที่มา: Miuniku [ออนไลน์] เข้ าถึงเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560, เข้ าถึงได้ จาก
http://trendland.com/miuniku-aw-2014/
อิทธิพลจากภาพถ่ ายฟิ ล์ ม
ปั จจุบนั เริ่มมีกระแส การกลับมานิยมของวินเทจ ( Vintage ) เรโทร ( Retro ) อุปกรณ์อ
นาล็อค ( Analog ) เกิดขึ ้น เห็นความนิยมในการเล่นแผ่นเสียง รถเวสป้า ของเล่นโบราณ รวมถึง
กล้ อ งถ่ า ยภาพที่ ใ ช้ ฟิ ล์ ม แม้ Stephen Johnson ผู้บุก เบิก การถ่า ยภาพด้ ว ยกล้ อ งดิ จิ ตอล ได้
ประกาศว่าฟิ ล์มได้ ตายไปแล้ ว แต่ในขณะที่ปัจจุบนั ฟิ ล์มที่เคยร่วงโรยไป กลับมีชีวิตและงอกเงยขึ ้น
ใหม่ แม้ กล้ องดิจิตอลจะพัฒนาจนจนทันสมัยมากเพียงใด ก็ยงั คงมีผ้ รู ักการถ่ายภาพจานวนมากที่
ไม่ยอมหันหลังให้ กล้ องฟิ ล์ม และช่วยกันรักษาเทคนิคการถ่ายภาพด้ วยฟิ ล์มเอาไว้ อย่างเหนียว
แน่น มีรายการ Live ผ่าน Facebook และ Youtube ที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพด้ วยฟิ ล์ม มี
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การเปิ ด Workshop ล้ า ง/อัด ฟิ ล์ ม ขาวด า มี ก ารรวมกลุ่ม ตัง้ เป็ น ชมรมเพื่ อ ทัก ษะกล้ อ งฟิ ล์ ม
โดยเฉพาะ เช่น กลุม่ ชมรมช่างภาพสารพัดช่างพระนคร ที่มีกิจกรรมการถ่ายภาพ และนิทรรศการ
การถ่ายภาพด้ วยฟิ ล์ม เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ตลาดกล้ องเก่า ฟิ ล์มถ่ายภาพ และการล้ างอัดฟิ ล์ม เริ่ มคึกคัก เราจะเห็น
ร้ านค้ าออนไลน์ จานวนมากประกาศขายกล้ องเก่า ฟิ ล์ มถ่ายภาพ และอุปกรณ์ ที่เกี่ ยวข้ องกัน
มากมาย จึงคาดการณ์ได้ ว่า “ยุคเลวร้ ายที่สดุ ของฟิ ล์ม” ได้ ผ่านมาแล้ ว ในช่วงสิบปี ก่อน ร้ านขาย
ฟิ ล์มแทบจะต้ องม้ วนเสื่อปิ ดกิจการไปขายสินค้ าอย่างอื่นแทน ฟิ ล์มจานวนมากขายไม่ออกเป็ น
เดือนๆ แต่ปัจจุบนั นี ้กลับกลายเป็ นว่ามีฟิล์มไม่พอขาย ทังคนยุ
้ คเก่า และคนรุ่นใหม่ ต่างหันมาเล่น
กล้ องฟิ ล์มกันมากขึ ้น เป็ นหนึ่งในการร่ วมราลึกถึงความหลัง การหยิบเอากล้ องออกมาปั ดฝุ่ น ซื ้อ
ฟิ ล์ม โหลดฟิ ล์ม แล้ วถ่ายภาพเล่น เรี ยนรู้ เทคนิคต่างๆ เป็ นที่สนุกสนาน หลากหลายเหตุการณ์ ที่
เกิดขึ ้นได้ สะท้ อนความจริงที่วา่ “Film will never die” ได้ เป็ นอย่างดี
กล้ องดิจิตอลให้ ทกุ อย่างที่กล้ องฟิ ล์มให้ ได้ และให้ ได้ มากกว่า แต่สิ่ง หนึ่งที่ขาดหายไป
คือ “ประสบการณ์” ในกระบวนการถ่ายรูป และที่สาคัญการถ่ายภาพด้ วยฟิ ล์ม ทาให้ เราได้ เต็มอิ่ม
กับ ช่ ว งเวลาในการถ่ า ยภาพ ณ ขณะนัน้ ท าให้ ชีวิต เราใส่ใ จรายละเอี ยดและพิถี พิถัน ในการ
ถ่ายภาพมากขึ ้น
ซึง่ ความคิดนี ้สอดคล้ องกับความรู้สกึ ของช่างภาพอีกมาก ที่มองว่า กล้ องฟิ ล์ม ให้
ความรู้สกึ ของการถ่ายภาพ เป็ นประสบการณ์ที่ไม่มีอยูใ่ นกล้ องดิจิตอล เช่น Eric Kim ช่างภาพ
สตรี ท ที่รักการถ่ายภาพด้ วยฟิ ล์ม ได้ เปรี ยบเทียบการถ่ายภาพกับการอ่านหนังสือ ทุกอย่าง
สามารถอ่านผ่าน e-book ได้ เฉกเช่นเดียวกัน ได้ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้เหมือนกัน แต่การได้ จบั ได้
สัมผัส ขีดเส้ นใต้ พับหน้ ากระดาษ ถ่ายเอกสาร และจัดเก็บหนังสือบนชัน้ มันคือประสบการณ์ที่เรา
จะได้ รับจากการอ่านหนังสือจริง ๆ ไม่ใช่หนังสือดิจิตอล และการถ่ายรูปด้ วยกล้ องฟิ ล์มก็ให้
ประสบการณ์ที่เหนือกว่า เราได้ เลือกฟิ ล์มที่ตรงกับความต้ องการ กลิน่ ฟิ ล์ม การบรรจุฟิล์ม การ
เลื่อนฟิ ล์ม วัดแสง กดชัตเตอร์ และเสียงการกดชัตเตอร์ ไล่เรี ยงไปถึง ช่วงเวลาแห่งการรอคอย เพื่อ
ลุ้นภาพที่จะออกมา สนุกมากมาย และสาคัญที่ความรู้สกึ เมื่อได้ เห็นภาพหลังจากการล้ างสแกน
นันไม่
้ สามารถหาได้ ในกล้ องดิจิตอล เวลาดูภาพถ่ายหลังจากที่รอคอยความรู้สกึ ที่ตา่ งออกไป การ
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นันเรี
้ ยนรู้ชีวิตอนาล็อคผ่านการใช้ กล้ องฟิ ล์ม ก็เป็ นเสน่ห์ที่สาคัญอย่างหนึง่ 3 1
อิทธิ พลจากภาพถ่ายฟิ ล์ม มีความสอดคล้ องและสามารถสื่อสารได้ ทงั ้ ในเชิงวิธีคิดและ
จินตนาการ ซึง่ การสร้ างสรรค์ในผลงานของข้ าพเจ้ านาเสนอในเรื่ องของคุณค่าการรับรู้ถึงช่วงเวลา
อารมณ์ ความรู้ สึก แสง หรื อแม้ กระทั่ง ความเลือนลาง และรายละเอี ยดในส่วนที่ สาคัญ ของ
ภาพถ่ายจากกล้ องฟิ ล์ม โดยในวัยเด็ก ครอบครัวข้ าพเจ้ าเองก็จะมีกล้ องฟิ ล์มกึ่งดิจิตอล อยู่หนึ่ง
ตัว ใช้ บันทึกภาพเหตุการณ์ ต่าง ๆ ในครอบครั วเอาไว้ จนปั จจุบัน มีรูปฟิ ล์ มที่ผ่านการอัดล้ าง
ออกมา เก็บเป็ นสมุดรวมภาพ ไว้ ดจู านวนมาก จึงเป็ นหนึ่งในข้ อมูล อันเป็ นอิทธิพลหลัก และแรง
บันดาลใจสาคัญของข้ าพเจ้ า ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนามาสร้ างผลงาน

ภาพที่ 3 ตัวอย่างภาพถ่ายฟิ ล์มที่บนั ทึกเรื่ องราวในครอบครัวของข้ าพเจ้ า

3

Bhuminan, ภาพถ่ ายฟิ ล์ ม, เข้ าถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2560, เข้ าถึงได้ จาก http://atomiczen.
net/filmneverdie
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างภาพถ่ายฟิ ล์มที่บนั ทึกเรื่ องราวในครอบครัวของข้ าพเจ้ า

ภาพที่ 5 ตัวอย่างภาพถ่ายฟิ ล์มที่บนั ทึกเรื่ องราวในครอบครัวของข้ าพเจ้ า
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อิทธิพลจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
สภาพแวดล้ อมและความเป็ นอยู่ในปั จจุบนั ของข้ าพเจ้ าและครอบครัวแตกต่างไปจาก
ในอดีตโดยเฉพาะในเรื่ องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม แต่เดิมบ้ านที่ข้าพเจ้ าเคยอาศัยจะมีพื ้นที่
ปลูกต้ นไม้ ในบริ เวณโดยรอบ ทังยั
้ งเต็มไปด้ วยไม้ ดอกไม้ ประดับที่สวยงามตามสภาพภูมิอากาศที่
ค่อนข้ างเย็นทางภาคเหนือ ซึง่ สวนทางกับปั จจุบนั ที่สภาพแวดล้ อมและภูมิอากาศของสังคมเมือง
และพื ้นที่ภายในบ้ านเองไม่เอื ้ออานวยต่อการปลูกพืชต่าง ๆ ได้ อย่างเดิม นอกจากนี ้แนวความคิด
ที่ข้าพเจ้ าเลือกเอาธรรมชาติมาเป็ นส่วนหนึง่ ของผลงานเพราะสามารถสื่อความหมายและอารมณ์
ความรู้สกึ ได้ อย่างตรงไปตรงมา
ด้ า นกายภาพ รู ปแบบของธรรมชาติ ต้ นไม้ ใบไม้ มีความสวยงามมีเอกลักษณ์ ใน
ตนเอง ต้ นไม้ ในกระถางให้ ความหมายที่แตกต่างไปจากต้ นไม้ ที่อยู่ ในดิน ข้ าพเจ้ าตีความให้ ไม้
กระถางเปรี ยบดัง่ สัญลักษณ์ของการโยกย้ าย ไม่มีพื ้นที่เป็ นหลักแหล่งตายตัว ไม่ได้ หยัง่ รากลึกลง
ไปในดินเพื่ออยูใ่ นพื ้นที่นนอย่
ั ้ างมัน่ คง ลักษณะของพืชที่สามารถเติบโตในสภาพอากาศที่แตกต่าง
กัน รูปลักษณ์ก็ยอ่ มแตกต่างกันออกไป
ด้ า นอารมณ์ ความรู้ สึ ก ข้ าพเจ้ าเล็ง เห็นว่าธรรมชาติของพืช หรื อต้ นไม้ ทุกต้ นนัน้
ต้ องการการดูแลเอาใจใส่อย่างอ่อนโยน เช่นเดียวกันกับอารมณ์ ความรู้ สึกของมนุษย์ เมื่อได้ รับ
ความเปลี่ยนแปลงในด้ านใด ย่อมส่งผลกระทบตามมาเสมอ จึงเป็ นมุมมองและวิธีคิดที่ข้าพเจ้ า
เลือกนาพืช ต้ นไม้ หรื อรู ปทรงของธรรมชาติต่างๆ มาเป็ นส่วนหนึ่งในผลงาน เพื่อการแสดงออก
ทางกายภาพ ความงาม และทางอารมณ์ความรู้สกึ ของผลงานข้ าพเจ้ าที่จะส่งผลต่อผู้รับชม

ภาพที่ 6 ภาพแสดงตัวอย่างอิทธิพลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
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ภาพที่ 7 ภาพแสดงตัวอย่างอิทธิพลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

ภาพที่ 8 ภาพแสดงตัวอย่างอิทธิพลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

15
อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม
ข้ าพเจ้ าชื่นชอบ และให้ ความสนใจในผลงานศิลปะหลากหลายรู ปแบบ โดยเฉพาะ
ผลงานสามมิติ ไม่ว่าจะเป็ นผลงานลักษณะของประติมากรรม อินสตอลเลชั่น ( Installation )
ผลงานภูมิศิลป์ ต่างๆ ที่อาศัยพื ้นที่และทัศนียภาพเป็ นองค์ประกอบ โดยเฉพาะผลงานของศิลปิ น
Do Ho Suh
ศิลปิ นชาวเกาหลีที่มีผลงานโดดเด่นด้ วยขนาด รู ปแบบและเทคนิคเฉพาะ อีกทังยั
้ งมี
ที่มาและแรงบันดาลใจสอดคล้ องกันกับแนวความคิดในการสร้ างสรรค์ในผลงานของข้ าพเจ้ า
Do Ho Suh เกิดและเติบโตในประเทศเกาหลี หลังจากศึกษาจนจบทางด้ านศิลปะใน
บ้ านเกิดของตน ทัง้ ในระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ก็ปฏิบตั ิหน้ าที่รับใช้ ชาติในกองทัพ ต่อ
จนภายหลังได้ เข้ าศึกษาด้ านการออกแบบในประเทศสหรัฐอเมริ กา ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น
การจากบ้ านและครอบครัวของศิลปิ นมาอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ประสบการณ์ การใช้ ชีวิต ใน
สถานที่ ที่ใหม่ ความทรงจาและการย้ ายถิ่นฐาน ชีวิตการทางานของศิลปิ นจึงมีจดุ เริ่มต้ นเกี่ยวข้ อง
กันกับประเด็นดังกล่าว แรงบันดาลใจจากประสบการณ์สว่ นตัว ที่แสดงออกผ่านการเล่าเรื่ องด้ วย
โครงสร้ างประติมากรรมขนาดใหญ่ แต่ประกอบขึ ้นจากวัสดุที่เบาบาง โดยมีขอบเขตระหว่างพื ้นที่
สาธารณะที่ใช้ ติดตังผลงาน
้
กับโครงสร้ างทางสถาปั ตยกรรมในผลงานของศิลปิ น
รูปแบบผลงานอันโดดเด่นของศิลปิ น บอกเล่าเรื่ องราวผ่านผลงานประติมากรรมขนาด
ใหญ่ ทัง้ ในรู ปแบบสถาปั ตยกรรมต่าง ๆ โครงสร้ างบางส่วน หรื อแม้ กระทั่งข้ าวของเครื่ องใช้
ภายในบ้ าน ถูกรังสรรค์ด้วยวัสดุโปร่ งบางคล้ ายเส้ นใยผ้ า ศิลปิ นให้ ความสนใจในวัตถุที่บอบบาง
ไร้ ความคงทนเพื่อสื่อถึงพื ้นที่สว่ นตัวที่ถกู สร้ างขึ ้นใหม่โดยให้ ความรู้สกึ ต่างออกไป ความโปร่งบาง
ทับซ้ อนทาหน้ าที่สร้ างมิติจากจินตนาการให้ เกิดขึ ้น ทังยั
้ งมีการติดตังแบบลอยตั
้
วแสดงถึงความไม่
มัน่ คง เมื่อมองจากผลงานภายนอกจะแสดงให้ เห็นถึงความทับซ้ อนกัน เกิดเป็ นมิติโดยสามารถ
มองลึกเข้ าไปในผลงานได้ แต่ในบางชิน้ หากเข้ าไปรับชมภายในผลงานจะได้ รับความรู้ สึกที่ถูก
ปกคลุม ห่อหุ้ม เพื่อให้ สอดคล้ องกับความรู้ สกึ ของความเป็ นบ้ าน หรื อโครงสร้ างที่ปกป้องเราเกิด
เป็ นการวิภาคในเชิงเปรี ยบเทียบความขัดแย้ งของวัสดุที่บอบบาง ไม่มนั่ คงกับโครงสร้ าง และความ
โปร่งแสงของวัสดุทาให้ เกิดทัศนวิสยั ที่ตา่ งออกไป โดยตังค
้ าถามผ่านอัตลักษณ์ ความสัมพันธ์ การ
กล่าวถึงเรื่ องราวส่วนตัวของศิลปิ น
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ทังนี
้ ้อิทธิพลด้ านศิลปกรรมที่ข้าพเจ้ าได้ รับมานัน้ ข้ าพเจ้ าให้ ความสนใจในด้ านเทคนิค
และวัสดุของศิลปิ นก่อนเป็ นลาดับแรก เนื่องจากเทคนิคและวัสดุที่ศิลปิ นเลือกใช้ มีความพิเศษ
ลักษณะอันโดดเด่นเฉพาะตัวของโครงสร้ างที่สามารถสื่อความหมายระหว่างพื ้นที่ ที่ถกู สร้ างขึ ้น
กับพื ้นที่จริ งที่ใช้ ติดตังแสดงผลงาน
้
ผนวกกับความเบาบางในวัสดุโปร่งแสง จึงเกิดเป็ นผลทางการ
มองเห็นอันเนื่องมาจาก การทับซ้ อนกันของชันในผลงาน
้
การเก็บรายละเอียด และใส่ใจแม้ กระทังผลงานชิ
้
้นเล็กๆ วัตถุตา่ งๆ ที่ศิลปิ นเลือกนามา
สร้ างเป็ นผลงาน เช่น โทรศัพท์บ้าน มือจับประตู ก๊ อกน ้า รวมไปถึงรายละเอียดในผลงานขนาด
ใหญ่ เป็ นสิ่งที่ข้าพเจ้ าชื่นชอบ และให้ ความสนใจเป็ นอย่างมาก ประกอบกับความเป็ นมาของ
แนวความคิดศิลปิ นนันมี
้ ความสอดคล้ องกันกับแนวความคิดในผลงานของข้ าพเจ้ า การแสดงออก
ถึงวัตถุสิ่งของภายในบ้ าน ความเป็ นปั จจุบันกับอดีต นาเสนอเรื่ องราวของอดีตที่ ส่งผลมายัง
ปั จจุบนั ได้ เป็ นอย่างดี

ภาพที่ 9 In between Installation view, Do Ho Suh, Hiroshima City Museum of
Contemporary Art, Japan August 4 - October 21, 2011
ที่มา: Do Ho Soh, installation art [ออนไลน์], 17 พฤษภาคม 2560, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.lehmannmaupin.com/exhibitions/2012-08-04_hiroshima-citymuseum-of-contemporary-art-japan#3
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ภาพที่ 10 Specimen Series, Do Ho Suh, 2011
ที่มา: Do Ho Soh, nylon fabric household objects [ออนไลน์], 17 พฤษภาคม 2560,
เข้ าถึงได้ จาก http://collectiftextile.com/do-ho-suh/

ภาพที่ 11 Perfect Home, Do Ho Soh, Installation view 21st Century Museum,
Kanazawa, Japan November 23, 2012 – March 17, 2013
ที่มา: Do Ho Soh, installation art, 17 พฤษภาคม 2560, เข้ าถึงได้ จาก https://www.pinterest.
com/pin/543598617510273735/

บทที่ 3
การดาเนินการสร้ างสรรค์ ผลงาน
ในการดาเนินผลงานศิลปนิพนธ์ นนั ้ ข้ าพเจ้ า ให้ ความสาคัญกับการนาเสนออารมณ์
ความรู้สกึ ประสบการณ์ สว่ นตัวของข้ าพเจ้ า ซึง่ เป็ นสิ่งที่ข้าพเจ้ าคุ้นเคยจึงสามารถทาความเข้ าใจ
ได้ เป็ นอย่างดี เมื่อรวบรวมข้ อมูล ผนวกกับอิทธิพลในด้ านต่างๆ ที่ได้ รับ ข้ าพเจ้ านามาวิเคราะห์
โดยแบ่งเป็ นกระบวนการต่าง ๆ ที่จะนาไปใช้ ในการสร้ างผลงานขึ ้นจริ งอย่างเป็ นขันตอน
้
เพื่อเป็ น
การช่วยลดทอนความซับซ้ อนในเทคนิค และขันตอนการท
้
างาน ทาให้ ลดอุปสรรคในการทางาน
และผลลัพธ์ยงั สามารถออกมาตามจุดประสงค์ที่ตงั่ ไว้
ขัน้ ตอนการสร้ างสรรค์ ผลงาน
1. รวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องและมีความสนใจ จากสิ่งที่อ้างอิงได้ เช่น รู ปถ่าย สมุด
บันทึก การหาข้ อมูล ความทรงจาและประสบการณ์
2. ค้ นหาวัตถุที่เกี่ยวข้ องเพื่อนามาประกอบการติดตัง้ หรื อปรับใช้ ให้ เข้ ากับเทคนิคการ
เย็บ หรื อสร้ างวัตถุขึ ้นใหม่ด้วยเทคนิคการเย็บเป็ นหลัก
3. วิ เ คราะห์ วัต ถุจ ริ ง ที่ ไ ด้ เ ลื อ กสรรมา กับ รู ป แบบผลงานที่ จ ะท าการสร้ างสรรค์
องค์ ป ระกอบขึ น้ ใหม่ รวมถึ ง รู ป แบบในการน าเสนอบริ บ ทของวั ต ถุ เพื่ อ สื่ อ ค วามหมาย
ความสัมพันธ์ ความรู้สกึ
4. ทาภาพร่ าง และค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนแก้ ไข การสื่อความหมายในแต่ละชิ ้น ภายใต้
แนวความคิดของการสร้ างสรรค์ผลงานในชุดนี ้
5. ในการสร้ างชิ ้นผลงานย่อย ที่ต้องใช้ เทคนิคการตัดเย็บผลงานเพื่อสร้ างรู ปทรงให้ มี
ความสอดคล้ องไปกับวัตถุที่เลือกสรรไว้ ก่อนหน้ า ในการสร้ างรูปทรงของวัตถุที่มงุ่ นาเสนอผลลัพท์
การรับชมผลงาน
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6. วางแผนในการติดตังผลงานโดยค
้
านึงถึงภาพรวมของผลงาน เมื่อนาชิ ้นงานต่าง ๆ
มาติดตังรวมกั
้
น ในพื ้นที่แสดงผลงานซึ่งการติดตังผลงานจะมี
้
ทิศทางการนาเสนอสอดคล้ องกับ
เป้าหมายของการสร้ างสรรค์ของแต่ละชิ ้นงาน เช่น ประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สกึ ความทรงจา
เป็ นต้ น
7. ติดตังผลงานกั
้
บสถานที่จริ ง โดยคานึงถึงการกาหนดแสง เพื่อสร้ างบรรยากาศให้
เกิดขึ ้นกับผลงาน
อุปกรณ์ ในการสร้ างสรรค์ ผลงาน
1. จักรเย็บผ้ า
2. ผ้ า
3. กรรไกร
4. เข็มเย็บผ้ า, เข็มหมุด
5. ด้ าย
6. ดินสอเขียนผ้ า
7. คัตเตอร์
8. เอ็นพลาสติกใส
9. กระดาษไข
10. กาว
11. ไม้ บรรทัด
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ภาพที่ 12 ภาพแสดงตัวอย่างเครื่ องมือและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่ใช้ ในขันตอนการตั
้
ดเย็บ
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ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในขันตอนการเก็
้
บรวบรวมข้ อมูลนัน้ นอกจากภาพถ่ายฟิ ล์มที่เป็ นข้ อมูลหลักของการ
สร้ างผลงาน หรื อคาบอกเล่าจากคนในครอบครัว ข้ าพเจ้ ายังศึกษาหาข้ อมูล และรายละเอียดอื่นๆ
เพิ่มเติมจากสถานที่จริงอีกด้ วย โดยจะนากล้ องถ่ายรูปเก็บภาพรายละเอียดต่าง ๆ ทังภายในและ
้
ภายนอกตัวบ้ าน รายละเอียดเล็กน้ อยทัว่ ไป วัตถุสงิ่ ของที่มีร่องรอยของความทรงจา ต้ นไม้ หรื อ
การหาเนื ้อหาจากวัตถุที่มงุ่ ประเด็นไปยังการสื่อความหมาย เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการสร้ าง
ผลงาน นอกจากนี ้ยังศึกษาหาข้ อมูลของรูปแบบ รูปทรง วัตถุโบราณ จากแหล่งที่มาอื่น เช่น ร้ าน
ขายของสะสม ของเก่า พิพิธภัณฑ์ หรื อชุมชนดังเดิ
้ มต่าง ๆ

ภาพที่ 13 ภาพแสดงตัวอย่างการเก็บข้ อมูลจากสถานที่จริง
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ภาพที่ 14 ภาพแสดงตัวอย่างการเก็บข้ อมูลจากสถานที่จริง

ภาพที่ 15 ภาพแสดงตัวอย่างการเก็บข้ อมูลทางธรรมชาติ
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ภาพที่ 16 ภาพแสดงตัวอย่างการค้ นหาวัตถุที่เกี่ยวข้ อง

ภาพที่ 17 ภาพแสดงตัวอย่างการวิเคราะห์วตั ถุจริงที่ได้ เลือกสรรมา
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ขัน้ ตอนการสร้ างภาพร่ างผลงาน ( Sketch )
หลังจากเก็บรวบรวมข้ อมูลแล้ ว การทาภาพร่างก็เป็ นสิง่ สาคัญในการสร้ างสรรค์ผลงาน
โดยก่อนที่จะลงมือทาการสร้ างภาพร่างผลงาน ข้ าพเจ้ าจะกาหนดรูปแบบ ขันตอน
้
วิธีการที่แน่ชดั
เพื่อความแม่นยาในผลลัพธ์ทงรู
ั ้ ปแบบโดยรวม โครงสร้ าง การสื่อความหมาย ความสมบูรณ์และ
ความสวยงามในผลงาน

ภาพที่ 18 ภาพแสดงตัวอย่างภาพร่างผลงาน
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ภาพที่ 19 ภาพแสดงตัวอย่างภาพร่างผลงาน

ภาพที่ 20 ภาพแสดงตัวอย่างภาพร่างผลงาน
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ภาพที่ 21 ภาพแสดงตัวอย่างภาพร่างผลงาน

ภาพที่ 22 ภาพแสดงตัวอย่างภาพร่างผลงาน

27

ภาพที่ 23 ภาพแสดงตัวอย่างภาพร่างผลงาน

ภาพที่ 24 ภาพแสดงตัวอย่างภาพร่างผลงาน
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ขัน้ ตอนการสร้ างสรรค์ ผลงานจริง
โดยเริ่ มจากการขึ ้นรู ปผลงานซึ่งเป็ นหนึ่งในขันตอนที
้
่สาคัญ โดยข้ าพเจ้ าต้ องศึกษา
ลักษณะ หน้ าที่ใช้ สอย และความหมายเดิมของวัตถุที่จะสร้ างขึ ้นก่อนว่ามีรายละเอียด รูปทรงเป็ น
อย่างไร ควรเลือกใช้ ผ้าแบบใด โดยอาจร่างแบบลงบนกระดาษไขก่อนวาดลงบนผ้ าจริ ง เพื่อความ
แม่นยาในการกาหนดรูปแบบที่ชดั เจน
ส่วนในขันตอนการตั
้
ดเย็บ ข้ าพเจ้ าใช้ วิธีการเย็บทังสองแบบ
้
คือเย็บด้ วยจักรเย็บผ้ า
และการเย็บด้ วยมือในส่วนที่เป็ นรายละเอียดเล็ก ๆ นอกจากนี ้วัสดุอื่น ๆ ที่ข้าพเจ้ าประกอบขึ ้น
ใหม่ เช่น โครงสร้ างของเหล็ก การดัดลวด การประกอบไม้ หรื อการเลือกใช้ วตั ถุจริ ง ก็มีวิธีการ
จัดการที่แตกต่างต่างกันออกไปตามความเหมาะสม

ภาพที่ 25 ภาพแสดงตัวอย่างการขึ ้นรูปผลงานในส่วนที่เป็ นผ้ า
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ภาพที่ 26 ภาพแสดงตัวอย่างการขึ ้นรูปผลงานในส่วนที่เป็ นผ้ า

ภาพที่ 27 ภาพแสดงตัวอย่างการขึ ้นรูปผลงานในส่วนที่เป็ นผ้ า
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ภาพที่ 28 ภาพแสดงตัวอย่างการขึ ้นรูปผลงานที่เป็ นวัสดุอื่น

ภาพที่ 29 ภาพแสดงตัวอย่างการเชื่อมโยงวัตถุจริงกับการตัดเย็บ
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ภาพที่ 30 ภาพแสดงตัวอย่างการเชื่อมโยงวัตถุจริงกับการตัดเย็บ

ภาพที่ 31 ภาพแสดงตัวอย่างการติดตังผลงาน
้

บทที่ 4
การวิเคราะห์ และพัฒนาการในการสร้ างสรรค์
นอกเหนือจากอิทธิ พลที่ข้าพเจ้ าได้ รับ อุปนิสยั ส่วนตัวของข้ าพเจ้ า บริ บทของคนใน
ครอบครัว และสภาพแวดล้ อมของสถานที่ ก็เป็ นอีกแรงบันดาลใจที่สาคัญในการสร้ างสรรค์ผลงาน
ข้ าพเจ้ าได้ คิดวิเคราะห์ทงในด้
ั ้ านความชื่นชอบส่วนตัว การแสดงออก และประสบการณ์ชีวิต จน
สามารถสร้ างสรรค์เป็ นผลงานศิลปะได้ โดยเริ่ มจากการทบทวนความรู้สกึ ที่มีตอ่ ความทรงจา โดย
มุ่งให้ เป็ นตัวกาหนดความหมายของวัตถุตา่ ง ๆ ในผลงาน เริ่ มจากการใส่ใจในผลงาน และวัตถุชิ ้น
เล็กๆ ที่เต็มไปด้ วยรายละเอียดและความหมาย ไปจนถึงผลงานและวัตถุขนาดใหญ่ที่มีเนือ้ หา
ชัดเจน ค่อยๆพัฒนารู ปแบบและคลี่ คลายรู ปทรงให้ แ ตกต่างไปจากความเป็ น วัตถุเ ดิม โดยมี
ขัน้ ตอนการทางานที่ ค่อนข้ างเป็ นแบบแผนเพื่อง่ายต่อการจัดการโดยผลงานในแต่ละชุด ของ
ข้ าพเจ้ านันถู
้ กแบ่งออกเป็ น สองช่วงหลัก ๆ คือผลงานในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ และผลงานในช่วง
ศิลปนิพนธ์
ผลงานในช่ วงก่ อนศิลปนิพนธ์
แนวความคิด
ผลงานในระยะแรก ก่อนที่จะมาเป็ นผลงานศิลปนิพนธ์ชดุ นี ้นัน้ ข้ าพเจ้ าให้ ความสนใจ
ในเทคนิคของการเย็บปั กถักร้ อย การทดลอง การประดิษฐ์ หรื อในเรื่ องของการเลือกใช้ วสั ดุมาเป็ น
ทุนเดิมแต่แรก โดยในผลงานชุดแรกเริ่ มนัน้ ข้ าพเจ้ าสนใจในเทคนิคการตัดเย็บ ผนวกกับวัสดุที่
โปร่ งบางก่อน จึงเริ่ มทดลองการขึ ้นรู ปเป็ นวัตถุง่าย ๆ เช่น กระเป๋ า เมื่อทดลองการเย็บขึ ้นรู ปและ
ทาความเข้ าใจกับเทคนิคได้ ในระดับหนึ่ง ข้ าพเจ้ าจึงหาความเชื่อมโยง สอดคล้ องของเนือ้ หาที่
ต้ องการให้ เข้ ากันได้ ดีกบั วัสดุและตัวเทคนิค โดยปรับและเลือกใช้ วสั ดุที่เหมาะสมมาเรื่ อย ๆ จน
สามารถขึ ้นรูปเป็ นวัตถุที่มีขนาดใหญ่ขึ ้นได้ ก่อน
32
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รูปแบบ
ข้ าพเจ้ านาเอาวัตถุภายในบ้ านที่มีความผูกพัน มาเป็ นเรื่ องหลักในการทาผลงานชุด
นัน้ โดยเย็บขึ ้นรูปเป็ นชุดเฟอร์ นิเจอร์ ของตกแต่ง ที่มีอยู่จริ งในอดีต เช่น โซฟา โคมไฟ เก้ าอี ้ ต้ นไม้
แต่ยงั คงพบปั ญหาในการติดตังผลงาน
้
คือ ต้ องใช้ เอ็นพลาสติกใสในการห้ อยผลงานเหล่านัน้ และ
ต้ องอาศัยการติดตัง้ เป็ นหลักเพื่อให้ งานออกมาสมบูรณ์ เพราะวัสดุผ้าที่ใช้ ไม่มีความแข็งแรง
พอที่จะสามารถคงตัว หรื อตังพื
้ ้นเองได้

ภาพที่ 32 ภาพผลงานในชุดก่อนศิลปนิพนธ์ (รายละเอียด)

ภาพที่ 33 ภาพผลงานในชุดก่อนศิลปนิพนธ์
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ภาพที่ 34 ภาพผลงานในชุดก่อนศิลปนิพนธ์ (รายละเอียด)

ภาพที่ 35 ภาพผลงานในชุดก่อนศิลปนิพนธ์
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ทัง้ นี ้ ในการจัดการกับผลงานชุด ดังกล่าวยังไม่สามารถตอบสนองต่อความคิดและ
จินตนาการ ตลอดจนปั ญหาในเรื่ องของเนื ้อหาที่มีความตรงไปตรงมามากเกินไป ข้ าพเจ้ ายังคงยึด
ติดอยู่กับหน้ าที่ พืน้ ฐานของวัตถุเดิมมากจนเกิ นไป ยังสื่อความหมาย อารมณ์ ความรู้ สึกของ
ข้ าพเจ้ าได้ ไม่มากพอ และในการติดตัง้ ผลงานนัน้ ยังคงพบปั ญหา มีความยุ่งยากในการมอง
ภาพรวมผลสาเร็จของงานอยู่ และไม่สามารถเพิ่มเติมเนื ้อหาหรื อต่อยอดผลงานไปได้ มากกว่านี ้
ผลงานในช่ วงศิลปนิพนธ์
เนื ้อหาและเรื่ องราวของผลงานในช่ วงศิลปนิพนธ์ นัน้ ข้ าพเจ้ ายังคงให้ ความสนใจใน
แนวความคิดเดิม เทคนิคก็ยงั คงเป็ นเทคนิคการเย็บผ้ าเช่นเดิม เพียงแต่มีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
ของผลงานให้ มีเนื ้อหาที่กว้ างขึ ้น และเป็ นการปรับเปลี่ยนออกมาจากรู ปแบบเดิม ๆ เพิ่มวัตถุจริ ง
เข้ ามาเสริมในองค์ประกอบของผลงานมากขึ ้น เพื่อเป็ นการพัฒนาผลงานในขันตอนต่
้
อไป
การพัฒนาด้ านแนวความคิด
จากปั ญหาที่ข้าพเจ้ าได้ พบจึงนามาเป็ นแนวทางในการปรับเปลี่ยนแก้ ไข ในผลงานชุด
ศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้ าจึงเริ่ มทดลองเปลี่ยนรู ปแบบ เนื ้อหาของผลงาน ให้ แตกต่างไปจากวัตถุที่ถกู
เย็บ ขึน้ เป็ นเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งในบ้ านเพียงอย่างเดียว ทัง้ ยัง เป็ นช่วงที่ ข้าพเจ้ า ได้ รับ
อิทธิ พลในเรื่ องของผลงานการออกแบบแฟชั่น และเครื่ องแต่งกาย จึง มุ่งหมายที่จะใช้ เรื่ องของ
เสื อ้ ผ้ า ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ร่ า งกายเป็ น หลัก ที่ ส ามารถแสดงออกถึ ง หน้ า ที่ ใ ช้ สอยและ
ความหมาย เข้ าไปใช้ ร่วมกับผลงาน ที่ถกู ตัดเย็บ แต่ยงั คงใช้ วสั ดุเดิมคือผ้ าที่โปร่ งบาง และยังคง
เนื ้อหาเดิมของวัสดุอยู่ โดยเริ่ มใช้ ตวั ช่วยเป็ นวัตถุเสริ มเข้ าไป ในผลงานชุดหลัง ๆ เลือกใช้ วตั ถุ ที่
สามารถเข้ าไปอยู่ร่วมกับงานตัดเย็บได้ อย่างสอดคล้ องกันกับเนื ้อหาก่อน โดยไม่ขดั กันจนเกินไป
เช่น สะดึงที่มีหน้ าที่ใช้ ขึงกับวัสดุที่เป็ นผ้ าอยู่แล้ ว โครงสร้ างต่าง ๆ ของไม้ หรื อโครงเหล็กที่ถกู ดัด
เป็ นฟอร์ มเพื่อใช้ ในการติดตังผลงาน
้
และไม่ทาให้ เกิดความเด่นของวัตถุมากจนเกินไป โดยวัตถุ
จริงที่เลือกใช้ เหล่านี ้ เป็ นเหมือนโครงสร้ างในการติดตังผลงานเพี
้
ยงเท่านัน้
การพัฒนาด้ านรูปแบบผลงาน
ผลงานของข้ าพเจ้ าจะอยู่ในรู ปแบบสื่อผสม ( Mixed-media ) โดยในแต่ละชิน้ จะมี
รายละเอียด เนื ้อหา และสือ่ ที่แตกต่างกันออกไป การนาเสนอผลงาน จะนาชิ ้นงานในส่วนย่อยมา
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ประกอบและติดตังร่
้ วมกัน โดยคานึงถึงองค์ประกอบโดยรวม รวมถึงพื ้นที่ ( space ) ที่มีความ
เรี ยบง่ายและปลอดโปร่ ง เพื่อเพิ่มบรรยากาศและกระตุ้นให้ เกิดจินตนาการ ความเบาบางของผ้ า
การติดตังผลงานในลั
้
กษณะมีจดุ เด่น จุดรอง ลดหลัน่ กันไป และการใช้ เทคนิคการทับซ้ อนของผ้ า
กับวัตถุนนั ้ แสงสว่างจึงเป็ นส่วนสาคัญที่สามารถช่วยให้ งานมีความกลมกลืนกัน เกิดความรู้ สึก
และอารมณ์ ร่วมไปกับผลงาน
ผลงานศิลปนิพนธ์ ในระยะนี ้ ข้ าพเจ้ ายังให้ ความสนใจกับวัตถุจริ งมากยิ่งขึ ้น โดยได้ รับ
แรงบันดาลใจจากการเข้ าไปศึกษา หาข้ อมูล จากสถานที่จริ ง ในบ้ านหลังเก่าในวัยเด็ก จดจา
ส่วนประกอบ รายละเอียดเพิ่มเติมและมีความสนใจวัตถุเชิงสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายได้ กว้ าง
ขึ ้น จากการวิเคราะห์รายละเอียดที่มากขึ ้น ข้ าพเจ้ าจึง ค้ นหาวัตถุทดแทนที่ใกล้ เคียงตามร้ านของ
เก่า เช่น ราวระเบียงเก่า กระเป๋ าหนังเก่า มือจับตู้จากนัน้ จึงนาส่วนประกอบย่อยเหล่านีม้ าทา
หน้ าที่สื่อความหมายใหม่เข้ ากับผลงานที่เป็ นเทคนิคการตัดเย็บของข้ าพเจ้ า โดยเลือกเป็ นชุดที่ถกู
ตัดเย็บที่มีความเรี ยบง่ายเพื่อลดการตีความหมายของเสื ้อผ้ าไม่ให้ แข่งกันกับความหมายของวัตถุ
จนเกินไป และติดตังประกอบกั
้
นกับวัตถุที่หาได้ ที่ นามาแสดงออกในความหมายใหม่ ในส่วนของ
โครงสร้ างเหล็กยังคงถูกนามาใช้ อยู่ โดยข้ าพเจ้ าเลือกใช้ เหล็กเส้ นเล็กที่ไม่หนามากจนเกินไป ดัด
เป็ นรู ปทรงของไม้ แขวนที่ข้าพเจ้ าออกแบบให้ แตกต่างไปจากรู ปทรงเดิม ๆ และวัตถุเพิ่มเติมอื่น ๆ
ที่เข้ ามามีบทบาทในผลงานมากขึ ้น เช่น ไม้ โครงหน้ าต่าง เก้ าอี ้ กระถาง
วัตถุกับการสื่อความหมาย
ข้ าพเจ้ าเลือกวัตถุที่นามาใช้ ในผลงาน โดยเน้ นของใช้ ในบ้ านต่าง ๆ เป็ นหลัก เพื่อสื่อถึง
เนื อ้ หาตามหัว ข้ อของผลงานศิลปนิ พนธ์ ชุดนี ้ ความสัมพัน ธ์ ของวัตถุในความทรงจา ทัง้ วัตถุ
สถานที่ หรื อข้ าวของเครื่ องใช้ ต่างก็เป็ น องค์ประกอบในบ้ าน ในความทรงจาของข้ าพเจ้ า หรื อแม้
กระทังความทรงจ
้
าของใครหลาย ๆ คน แต่ละวัตถุ ก็สามารถทาหน้ าที่อธิบาย หรื อเล่ าเรื่ อง ใน
บริบทที่แตกต่างกันออกไป ทังในแง่
้
ความหมายเชิงสัญลักษณ์ หรื อความหมายทางความรู้สกึ เช่น
เสื ้อผ้ า สามารถแสดงออกแทนความเป็ นร่ างกายของมนุษย์ แสดงกิริยาท่าทาง หรื อ
ส่วนที่ห่อหุ้มอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายที่มีความชัดเจน
ต้ นไม้ ในผลงานของข้ าพเจ้ า เลือกหยิบพืช หรื อต้ นไม้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในผลงาน ซึ่ง
บริบทของต้ นไม้ ที่อยูใ่ นกระถาง กับต้ นไม้ ที่อยูใ่ นพื ้นดิน นาเสนอความหมายที่แตกต่างกันออกไป

37
ต้ นไม้ ที่อยู่ในกระถางนัน้ ให้ ความรู้ สึก สามารถถูกโยกย้ ายไปที่ไหนก็ได้ ไม่มีพื ้นที่เป็ นหลั กแหล่ง
ไร้ ซงึ่ ความมัน่ คง ทังยั
้ งแสดงถึงความอึดอัด คับแคบ หากกระถางกับขนาดของต้ นไม้ ไม่สมดุลกัน
นอกจากนี ้ข้ าพเจ้ ายังเลือกใช้ ทงดอกไม้
ั้
แห้ งที่สามารถแสดงออกถึงเวลา และดอกไม้ สดที่แสดงถึง
ความบอบบางน่าทะนุถนอมและอ่อนแอ
ของใช้ เฟอร์ นิเจอร์ รวมถึงข้ าวของต่าง ๆ ภายในบ้ านก็เป็ นอีกเนือ้ หาที่ข้าพเจ้ าให้
ความส าคัญ ในการแสดงออกของเนื อ้ หา ทัง้ วัต ถุที่ ส าเร็ จ รู ป หรื อ วัต ถุที่ ข้ า พเจ้ า ท าขึน้ ใหม่
ความหมายของวัตถุจึงสาคัญ เช่น หน้ าต่างเป็ นส่วนประกอบหนึ่งภายในบ้ านที่มีรูปทรงที่ชดั เจน
เข้ าใจง่าย รองเท้ า หรื อกระเป๋ าที่แสดงถึงการเคลื่อนที่ การเดินทาง ไม้ แขวนเสื ้อ หรื อราวตากผ้ า มี
รูปทรงที่ข้าพเจ้ ารู้สกึ ถึงงานบ้ านและความเป็ นผู้หญิง
ดังนันการเลื
้
อกนาเอาข้ าวของในชีวิตประจาวันต่าง ๆ มาเป็ นส่วนประกอบหลักของ
ผลงานนัน้ ข้ าพเจ้ าจะคานึงถึงความหมายในบริบทของวัตถุ ว่ามีหน้ าที่อะไร สามารถบ่งบอก และ
เล่าเรื่ องออกมาได้ อย่างไร ผู้ชมสามารถจินตนาการต่อไปจากที่เราคิดไว้ ได้ หรื อไม่ เป็ นสิง่ สาคัญ
เทคนิค
ในด้ านเทคนิค ข้ าพเจ้ าเลือกใช้ วิธีการตัดเย็บเข้ าไปเสริ มผลงานให้ เกิดความสมบูรณ์
ยิ่งขึ ้น การเลือกวัตถุสาเร็ จรู ปเป็ นเพียงองค์ประกอบหนึ่ งภายในผลงานเท่านัน้ ข้ าพเจ้ าต้ องการ
นาเสนอเนื ้อหาทางความรู้สกึ เพิ่มเติมไปจากหน้ าที่เดิมของวัตถุ
โดยเทคนิคการตัดเย็บนัน้ ข้ าพเจ้ าเลือกใช้ วสั ดุ เป็ นผ้ าที่มีความโปร่งบางเป็ นหลัก โดย
แฝงความหมายของความเบาบาง ฟุ้งฝั น ทัง้ ยังสามารถผลักระยะในการมองเห็นของวัสดุที่มี
รู ปทรงชัดเจน ให้ เกิดความเบาบาง เลือนราง ในการแสดงออกถึงรู ปลักษณ์ของความทรงจา ผ้ า
และวัสดุที่ใช้ เลือกใช้ สีโทนอ่อน ไม่ฉดู ฉาดเพื่อคลุมบรรยากาศให้ มีทิศทางเดียวกันกับผลงานในแต่
ละชิ ้น และเพื่อไม่ให้ สีมีความหมายไปกว่าผลงาน นอกจากผ้ าที่ทิ ้งตัว พลิ ้วไหว ข้ าพเจ้ ายังเลือกใช้
ผ้ าที่ มีลักษณะตาข่ายแข็ง ซึ่งสามารถคงรู ปได้ ดีในการเย็บขึน้ รู ปเป็ นวัตถุที่ต้องการ สามารถ
ออกแบบได้ อย่างอิสระ เป็ นส่วนประกอบที่เข้ าไปเสริ มในงานให้ สมบูรณ์ ยิ่งขึน้ และอาศัยการ
ติดตังผลงาน
้
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ภาพที่ 36 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุ ที่ 1 (รายละเอียดผลงาน)

ภาพที่ 37 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุ ที่ 1
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ภาพที่ 38 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุ ที่ 1

ภาพที่ 39 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุ ที่ 2 (รายละเอียดผลงาน)
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ภาพที่ 40 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุ ที่ 2 (รายละเอียดผลงาน)

ภาพที่ 41 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุ ที่
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ภาพที่ 42 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุ ที่ 3 (รายละเอียดผลงาน)

ภาพที่ 43 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุ ที่ 3
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ภาพที่ 44 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุ ที่ 3

ภาพที่ 45 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุ ที่ 4 (รายละเอียดผลงาน)
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ภาพที่ 46 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุ ที่ 4 (รายละเอียดผลงาน)

ภาพที่ 47 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุ ที่ 4 (รายละเอียดผลงาน)
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ภาพที่ 48 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุ ที่ 4 (รายละเอียดผลงาน)

ภาพที่ 49 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุ ที่ 5 (รายละเอียดผลงาน)
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ภาพที่ 50 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุ ที่ 5 (รายละเอียดผลงาน)

ภาพที่ 51 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุ ที่ 5 (รายละเอียดผลงาน)
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ภาพที่ 52 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุ ที่ 5

ภาพที่ 53 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุ ที่ 6 (รายละเอียดผลงาน)
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ภาพที่ 54 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุ ที่ 6 (รายละเอียดผลงาน)

ภาพที่ 55 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุ ที่ 6 (รายละเอียดผลงาน)
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ภาพที่ 56 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุ ที่ 7 (รายละเอียดผลงาน)

ภาพที่ 57 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุ ที่ 7 (รายละเอียดผลงาน)
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ภาพที่ 58 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุ ที่ 7 (รายละเอียดผลงาน)

ภาพที่ 59 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุ ที่ 7

บทที่ 5
สรุ ปผลการสร้ างสรรค์
ผลงานศิ ล ปนิ พ นธ์ ใ นหัว ข้ อ “ความสัม พัน ธ์ ข องวัต ถุ ใ นความทรงจ า” นัน้ ยัง คง
ครอบคลุมเนือ้ หา การสื่อความหมายให้ เป็ นไปตามแนวความคิดเดิมอยู่ โดยไม่เบี่ยงประเด็น
จนเกินไป อีกทังข้
้ าพเจ้ าให้ ความสนใจในรู ปทรงธรรมชาติจากพืช ดอกไม้ และรู ปทรงที่ มีความ
อิสระมากขึน้ จากเดิมที่เป็ นเพียงส่วนประกอบ เสริ มให้ กับผลงานในชิน้ ก่อนๆ ข้ าพเจ้ าจึงหยิบ
นามาใช้ ในผลงานชุดหลังๆมากขึ ้น ด้ านเทคนิคเดิมในระยะเริ่ มต้ นข้ าพเจ้ าก็ยงั คงใช้ อยู่โดยหยิบ
นามาผสมผสานกันกับวัตถุจริ ง และการสร้ างสรรค์รูปแบบใหม่ๆเข้ ามาในผลงานของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ รับการฝึ กฝนผ่านประสบการณ์ที่มากขึ ้นความชานาญ การทาความเข้ าใจกับวัตถุ ใน
การสื่อสารเรื่ องราวมากขึ ้น มุ่งเน้ นการผสมผสานกันระหว่างเทคนิคในผลงานให้ เข้ ากันกับการ
แสดงออกของผลงานได้ อย่างกลมกลืน
สรุ ป
การจัด การกับ อารมณ์ ความรู้ สึก ที่ มี ต่อ อดี ต ความผูก พัน ปั ญ หา ความสุข ถูก
วิเคราะห์ ขัดเกลาด้ วยตัวข้ าพเจ้ า ผ่านการทดลอง การสืบค้ นข้ อมูลต่าง ๆ ทังยั
้ งได้ รับอิทธิพล และ
แรงบันดาลใจอันทรงคุณค่ามากมาย จากประสบการณ์ รอบตัว นามาซึ่งการพัฒนาเป็ นผลงาน
ศิลปนิพนธ์ในชุด “ความสัมพันธ์ของวัตถุในความทรงจา” ความผูกพันทางความรู้สกึ ที่มีตอ่ สิ่งของ
สถานที่ บุคคล ภาพจาต่างๆ ในอดีต ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าทุกคนต้ องมีความรู้ สกึ เหล่านี ้อยู่ โดยข้ าพเจ้ า
เลือกที่จะให้ ความสาคัญกับความทรงจาที่มีคณ
ุ ค่า ถึงแม้ ในบางครัง้ ความทรงจาจะมาในรูปแบบ
ที่ ดี หรื อร้ ายก็ตาม นามาซึ่งการสร้ างสรรค์ผลงานของข้ าพเจ้ า ทัง้ ลองผิด ลองถูก จนเกิ ดเป็ น
ผลงานในชุด ปั จ จุบัน ได้ รู ป แบบ รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ในผลงานของข้ า พเจ้ า วัต ถุสิ่ ง ของใน
ชีวิตประจาวันที่ถกู หยิบนามาใช้ ในผลงาน
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ในส่ว นของวัต ถุที่ เ ป็ น การตัด เย็ บ ขึน้ มาใหม่นัน้ ล้ วนถูก สร้ างขึน้ จากการวิ เ คราะห์
สังเคราะห์ ผ่านการฝึ กฝน พัฒนา เพื่อ มุ่งหวังให้ ผ้ ูที่ได้ รับชมนัน้ เกิดความสนใจที่จะวิเคราะห์
แสดงปฏิกิริยาต่าง ๆ หรื อมีอารมณ์ร่วม คล้ อยตามไปกับผลงานของข้ าพเจ้ า ถือเป็ นสิ่งที่ข้าพเจ้ า
พอใจและมีความสุขที่ได้ เห็นปฏิกิริยาเหล่านัน้
โดยผลงานของข้ าพเจ้ านันท
้ าหน้ าที่เป็ นทังสื
้ ่อกลาง ในการรับรู้อารมณ์ ความรู้สกึ ที่ได้
รับมาทัง้ หมด ความเปลี่ยนแปลง การทดลองต่าง ๆ ความตังใจ
้ อุปนิสยั ความเป็ นตัวตนของ
ข้ าพเจ้ า ทังหมดที
้
่ข้าพเจ้ าได้ ท่มุ เทไปในผลงานเป็ นเหมือนสิง่ ทดแทนทางความรู้สกึ ที่ข้าพเจ้ าสร้ าง
ขึ ้น และสามารถจับต้ องได้ ทังยั
้ งทาหน้ าที่ กระตุ้นจินตนาการเหล่านัน้ ออกมาให้ กับผู้ที่ได้ รับชม
เป็ นการสื่อสารโดยออกมาในรู ปแบบผลงานศิลปะ ที่ทาให้ ข้าพเจ้ าได้ รับประสบการณ์ การเรี ยนรู้
เทคนิควิธีการ การจัดการกับปั ญหา ตลอดจนคาติชมต่าง ๆ มากมาย ล้ วนแล้ วแต่เป็ นประโยชน์
กับตัวข้ าพเจ้ าเองทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้สิง่ ที่ข้าพเจ้ าได้ รับ จะนาไปใช้ ในการพัฒนาผลงานในระดับต่อไป และ
หวังว่า ผลงานของข้ าพเจ้ าจะสามารถเกิดประโยชน์ สร้ างสุนทรี ยภาพ ในด้ านการรับรู้คณ
ุ ค่า การ
หวนราลึกถึงอดีต อันเป็ นการตระหนักและให้ ความสาคัญกับคุณค่า ณ เวลาปั จจุบนั แก่ผ้ รู ับชมได้
ไม่มากก็น้อย
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รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ์
ผลงานในช่ วงก่ อนศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน
ครัว

ขนาด
แปรผันตามพื ้นที่

เทคนิค
Fabric mixed media

ไกวเปล

แปรผันตามพื ้นที่

Fabric mixed media

ห้ องนัง่ เล่น

แปรผันตามพื ้นที่

Fabric mixed media

ผลงานในช่ วงศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน
วัตถุสมั พันธ์ 1

ขนาด
แปรผันตามพื ้นที่

เทคนิค
Fabric mixed media

วัตถุสมั พันธ์ 2

แปรผันตามพื ้นที่

Fabric mixed media

วัตถุสมั พันธ์ 3

แปรผันตามพื ้นที่

Fabric mixed media

วัตถุสมั พันธ์ 4

แปรผันตามพื ้นที่

Fabric mixed media

ธรรมชาติและวัตถุสมั พันธ์ 1

แปรผันตามพื ้นที่

Fabric mixed media

ธรรมชาติและวัตถุสมั พันธ์ 2

แปรผันตามพื ้นที่

Fabric mixed media

ธรรมชาติและวัตถุสมั พันธ์ 3

แปรผันตามพื ้นที่

Fabric mixed media

54
ประวัตผิ ้ ูสร้ างสรรค์
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวชนินาถ ชวนะศิลป์

วันเดือนปี เกิด

14 กันยายน 2536

ที่อยู่

14 หมู่ 4 ตาบล หนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

โทรศัพท์

092-8081098

Email
ประวัตกิ ารศึกษา

Plernjee@gmail.com
- โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัตกิ ารแสดงงาน
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- นิทรรศการ วาดเส้ นสาธิตอุษาคเนย์ ครัง้ ที่ 2
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- ร่วมแสดงผลงานในงานGrand Opening “HOF ART NOW”
Exhibition พระโขนง

2559

- ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ "ร้ อยภาพร้ อยดวงใจ น้ อมราลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์
- ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ เทิดพระเกียรติฯ “คิดถึงพ่อ” ท่ามหาราช
- นิทรรศการศิลปะ เทิดพระเกียรติและถวายอาลัยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ “ในหลวงในดวงใจ “ KING IN OUR
HEARTS” ณ ศูนย์การค้ า ริเวอร์ ซิตี ้ (River City)

เกียรติประวัติ
2558

- รางวัลพระจันทร์ เพชร มอบแด่นกั ศึกษาผู้ทากิจกรรมดีเด่นและสร้ าง
คุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย

