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บทคัดย่อ

การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วไปยัง จุ ด หมายปลายทางที่ มุ่ ง หวัง ในแต่ ล ะครั้ ง มัก เกิ ด เป็ น
ประสบการณ์ ใหม่ ๆ ให้ได้เรี ยนรู ้ ในการดาเนิ นชี วิตอยู่ตลอดเวลาจากเรื่ องราวสิ่ งต่าง ๆ ที่ได้พ บ
เจอ ไม่วา่ จะเป็ น ความรัก มิตรภาพ กับผูร้ ่ วมเดินทาง หรื อ เกิดปฏิสัมพันธ์ใหม่กบั ผูค้ นและสถานที่
ปั จจัย หนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อการเดิ น ทางในชี วิตของข้าพเจ้าก็ คื อยานพาหนะที่ เป็ นสื่ อ กลางที่
สามารถนาพาไปเรี ยนรู ้ในสิ่ งต่าง ๆ เหล่านั้น
จัก รยานยนต์คสั ต้อม (Custom bike) คือยานพาหนะที่ ท าให้ขา้ พเจ้าได้รู้สึ กถึ งการแสดง
ความเป็ นตัวตนในสถานที่ ต่าง ๆ จุ ดหมาย และระหว่างการเดิ น ทาง จากการตกแต่ ง ดัดแปลง
อุปกรณ์ ต่าง ๆ รวมถึงการทาสี ตวั รถ ทาให้ขา้ พเจ้ารับรู ้ถึงความสุ ข ที่ เกิ ดจากการขับขี่รถประเภท
ดังกล่าว ด้วยเหตุน้ ีทาให้ขา้ พเจ้าตระหนักถึงความสาคัญของความรู ้สึกที่ขา้ พเจ้าได้รับ นัน่ คือ ความ
อิสระที่ได้จากการเดินทาง และความอิสระในการสร้างสรรค์ ส่ งผลให้ขา้ พเจ้าเกิดแรงบันดาลใจ ที่
จะนาเอารู ป แบบของงานกราฟฟิ ตี้ (Graffiti) มาสร้ างสรรค์อยู่บ นรถจัก รยานยนต์ เพราะเห็ นถึ ง
ความสอดคล้องของสองสิ่ งนี้ เช่ น ความอิสระในการสร้างสรรค์ และทั้งสองสิ่ งเป็ นสิ่ งที่ อยู่คู่กบั
เรื่ อ งราวในชี วิ ต ของข้า พเจ้า แต่ ห ลายครั้ งงานกราฟฟิ ตี้ ม ัก ถู ก มองว่ า ไม่ ใ ช่ ง านศิ ล ปะทั้ง ที่ ผู ้
สร้างสรรค์ตอ้ งใช้ทกั ษะและความชานาญทางศิลปะอย่างมาก จึงทาให้ขา้ พเจ้าต้องการสร้างผลงาน
เพื่อพูดในประเด็นนี้ ซึ่ งข้าพเจ้าก็ไม่ได้ตอ้ งการสร้างผลงานเพื่อหาคาตอบ ว่ามันเป็ นศิลปะหรื อไม่
เพียงแต่ตอ้ งการนาพาผลงานประเภทนี้ ผสมผสานกับทักษะความสามารถทางจิตรกรรมไปสู่ บริ บท
ใหม่ที่ต่างไปจากเดิม เพื่อให้เกิดแรงกระตุน้ ทางความคิด จากการรับรู ้ของผูช้ มหรื อผูพ้ บเห็นผลงาน
และแสดงให้เห็นถึงความอิสระที่มีอยูใ่ นชีวติ และตัวตนของข้าพเจ้า
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Abstract

Travelling to new destinations where you expect to go can be new experiences that
the traveller learns a lot of life lessons from everything you have experienced, e.g. love or
friendship with travel companion or the interaction with new people and place. The most
important factor when I travel is the vehicle that brings me to new destination.
Custom bike is a vehicle that I can feel my true self when I travel to the destination
and on the way. Decorating, colouring and adjusting accessories on the bike make me happy in
the same way when I ride it. I realize that the most important feeling that I receive from it is the
freedom of travel and the freedom of creating my bike. It inspires me to apply graffiti art on my
motorbike since there is a connection between these two things, e.g., the freedom of creation.
These two things are also parts of my life. In some ways or another, graffiti is not viewed as a
form of art even the artist needs to use their highly skill and be proficiency to do it. I create this
art to expose this idea and not for find the answer that is it real art or it is not. The artist only
wants to bring the artist skill to the new context that is different from the old style. It aims to
motivate and inspire the audience as well as present the freedom of my life.

จ

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปนิ พนธ์ของข้าพเจ้าสาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความอนุ เคราะห์และได้รับความช่วยเหลือที่
ดีมาโดยตลอด ข้าพเจ้าขอน้อมราลึกถึงพระคุณบิดามารดาผูใ้ ห้กาเนิ ด อบรม สั่งสอน ให้ขา้ พเจ้าเป็ น
คนประพฤติดี ใฝ่ รู ้ ไม่ปิดกั้นความคิดความชอบของข้าพเจ้า จนได้มาศึกษาเล่าเรี ยนศิลปะอย่างที่
ข้าพเจ้าหวังไว้ ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู ้ควบคุ มศิลปนิ พนธ์ของข้าพเจ้า ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์นาวิน
เบี ยดกลาง ผูค้ อยแนะนาความรู ้ และช่ วยเหลื อในด้านการทาศิลปนิ พ นธ์ค รั้งนี้ และขอบพระคุ ณ
คณาจารย์ทุกท่านในคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ประสิ ทธ์
ประสาทวิชาความรู ้ให้คาแนะนาแนวทางในการสร้างสรรค์อย่างดีมาโดยตลอด
ขอขอบคุณเพื่อน พี่ น้อง และทุก ๆ คนที่มีส่วนช่วยเหลือให้คาแนะนาแก่ขา้ พเจ้ามาโดย
ตลอด โดยเฉพาะขุนเทศ ที่ช่วยเหลื อเรื่ องการขนย้ายผลงานศิลปนิ พนธ์ พี่อ๋ ูนครปฐม พี่เต้พาต้า ที่
ช่วยตามบันทึกภาพผลงานศิลปนิ พนธ์ พี่แกว่นที่ให้ขา้ พเจ้ายืมคอมพิวเตอร์ ใช้พิมพ์งาน กราฟฟิ ตี้
ไรท์เตอร์ พี่ Bigdel และพี่ Bows ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคาปรึ กษาดี ๆ อีกทั้งพี่และเพื่อน ๆ ในกลุ่มกราฟฟิ ตี้ EB
Crew ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือข้าพเจ้าเป็ นอย่างดี จนศิลปนิ พนธ์ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงในทุกประการ
และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าศิ ล ปนิ พ นธ์ ฉ บับ นี้ จะเป็ นประโยชน์ ต่อผูส้ นในแนวทางการสร้ างสรรค์
ผลงานศิลปะร่ วมสมัยได้เป็ นอย่างดี
อุทิศให้ พี่อาร์ ท DNA1 กราฟฟิ ตี้ไรท์เตอร์ ผูล้ ่วงลับ และหากเป็ นการผิดพลาดในส่ วน
หนึ่ งส่ วนใดหรื อเป็ นการล่วงเกินประการใด ข้าพเจ้าขออโหสิ กรรมไว้ ณ ที่น้ ี ดว้ ย ด้วยความเคารพ
และอาลัยยิง่

ฉ

คานา

เอกสารฉบับนี้เป็ นเอกสารประกอบการทาศิลปนิ พนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอก
จิตรกรรม ปี การศึกษา 2559 ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในหัวข้อ “กราฟฟิ ตี้จากประสบการณ์แห่งการเดินทาง” (Graffiti art of travel experience)
การเขี ย นเอกสารประกอบการสร้ า งสรรค์ น้ ี มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ การศึ ก ษาปริ ญ ญา
ศิล ปบัณ ฑิ ต ที่ เป็ นประโยชน์ ต่อการศึ ก ษาค้น คว้าทางด้านศิ ล ปะวิชาการอย่างเป็ นแบบแผน แก่
ผูส้ นใจวิทยาการแขนงนี้ยงิ่ ขึ้น
โดยรวมแล้วการเรี ยบเรี ยงเอกสารฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายในการนาเสนอเนื้ อหาเกี่ ยวกับ
การสร้างผลงานศิลปะสมัยใหม่ในเชิ งทดลอง โดยใช้สื่อที่มีส่วนสัมพันธ์กบั ผูส้ ร้างมานาเสนอ เช่น
ความนิยมชมชอบ รู ปแบบการดาเนินชีวติ และการเดินทาง มาประกอบกับรู ปแบบผลงานศิลปกรรม
ต่าง ๆ โดยในเอกสารศิลปนิ พนธ์ฉบับนี้ จะเป็ นการนาเสนอวีถีทางของข้าพเจ้า ที่มีเนื้ อหาของการ
สร้ างผลงานกราฟฟิ ตี้หรื อผลงานสร้างสรรค์อื่น ๆ ที่นอกเหนื อจากรู ปแบบงานศิลปะกระแสหลัก
มานาเสนอ ในรู ปแบบของข้าพเจ้า
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บทที่1
บทนา
การเดินทางเป็ นสิ่ งที่หลาย ๆ คนต้องได้พบเจออยูบ่ ่อยครั้งจะมากจะน้อยก็สุดแล้วแต่วีถี
ทางของแต่ละบุ คคล การเดิ นทางไปยังที่ ต่าง ๆ เช่ น การเดิ นทางท่องเที่ ยว การเดิ นทางไปทางาน
ไกลๆ หรื อการเดินทางเพื่อกลับภูมิลาเนาในกรณี ที่ใช้ชีวิตอยูห่ ่างบ้านเกิด การเดินทางต่าง ๆ เหล่านี้
มักเป็ นการเดินทางในระยะไกลจึงต้องใช้เวลาในการเดิ นทางมาก ข้าพเจ้าเล็งเห็ นข้อดี ต่าง ๆ ใน
ชัว่ ขณะนั้นเสมื อนเป็ นโอกาสให้เราได้จดจ่ อกับ บางสิ่ ง ท าให้เกิ ดสมาธิ ปั ญ ญา การได้ทบทวน
เรื่ องราวต่าง ๆ ในชี วิต ทั้งเรื่ องในอดี ตหรื อความคานึ งถึ งการสร้างอนาคต ข้าพเจ้าจึงมักต้องการ
ช่วงเวลาแบบนั้นอยูบ่ ่อยครั้ง เมื่อร่ างกายและจิตใจรู ้สึกเหนื่ อยล้า กับการดาเนิ นชี วติ ในบางครั้ง เมื่อ
ข้าพเจ้าได้เดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นจึงไม่เพียงแต่เป็ นการสะสมระยะทางเท่านั้น นัน่ หมายถึงการสั่ง
สมการได้รับ ประสบการณ์ ต่าง ๆ ที่ ไ ด้จากระหว่างการเดิ น ทางและอุ ป สรรค์ต่าง ๆ ที่ ได้เผชิ ญ
ต่างหากเพราะการเดินทางในแบบของข้าพเจ้าในช่วงระยะเวลา 4 ปี ที่ผา่ นมา ข้าพเจ้ามักเดินทางคน
เดียวด้วยการขับขี่จกั รยานยนต์คู่กาย จักรยานยนต์ที่ขา้ พเจ้าสร้างสรรค์ดดั แปลงส่ วนประกอบต่าง ๆ
ให้ตรงกับการใช้งานที่มุ่งเน้นการแสดงออกถึงความเป็ นตัวตนของข้าพเจ้า
ประสบการณ์ ต่าง ๆ เหล่ านั้นทาให้ขา้ พเจ้าได้เรี ยนรู ้ และสัมผัสได้ถึงความหมายของ
การเดินทาง การได้นาพาตัวตนที่ขา้ พเจ้าแสดงออกผ่านการแต่งจักรยานยนต์และการแต่งกาย การ
แสดงออกเหล่านี้ โดยเฉพาะในเรื่ องของการตกแต่งดัดแปลงตัวรถจักรยานยนต์ บางครั้งความชอบ
หรื อรสนิ ยมในการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าก็เป็ นสิ่ งที่เกินเลยขอบเขตที่กฎหมายกาหนด แต่ขา้ พเจ้า
กลับ มองว่าความสร้ า งสรรค์ต่ าง ๆ เหล่ า นี้ ล้วนเกิ น ขึ้ น จากประสบการณ์ ท างการรั บ รู ้ ท างด้า น
สุ นทรี ยะ กล่าวคือมันเปรี ยบเหมือนการสร้างผลงานศิลป์ ซึ่ งใช้ทกั ษะฝี มือผนวกกับความรู ้ความคิด
ต่าง ๆ และในหลายครั้ งจากประสบการณ์ ในการเดิ นทาง ก็ท าให้ขา้ พเจ้าได้รับรู ้ ถึง “อิส รภาพ”
ที่แท้จริ ง เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ผรู ้ ักษากฎหมายอาจยกเว้นข้าพเจ้า ไว้บา้ งเมื่อออกไปยังเขตที่ห่างเมือง
หรื อทราบถึงจุดหมายปลายทางของข้าพเจ้า และเนื่ องด้วยการสร้างสรรค์ ตกแต่งแหล่านั้น ก็ไม่ได้
สร้างความเสี ยหายเดือดร้อนแก่สังคมโดยตรง ทว่าบางครั้งอาจเดือดร้อนทางทรรศนะหรื อสายตา
บ้างก็ดี
ด้วยส่ วนหนึ่ งข้าพเจ้าเป็ นหนึ่ งในกลุ่มผูส้ นใจและสร้างสรรค์ผลงานกราฟฟิ ตี้ (Graffiti)
มาก่ อ นที่ จ ะเข้า ศึ ก ษาศิ ล ปะอย่า งจริ ง จัง ที่ ค ณะจิ ต รกรรมฯ ม.ศิ ล ปากร และเนื่ อ งด้ว ยข้า พเจ้า
1
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สร้ างสรรค์ ฝึ กฝน กับผลงานประเภทนี้ มายาวนานและจริ งจังต่อเนื่ อง เสมือนเป็ นส่ วนประกอบ
หนึ่งที่สาคัญมากในชี วิตของข้าพเจ้า ด้วยเหตุดงั กล่าวส่ งผลให้ขา้ พเจ้าพยายามนาเอาลักษณะหรื อ
รู ป แบบของการท ากราฟฟิ ตี้ ม าสอดแทรกเป็ นส่ วนประกอบในการสร้ างสรรค์ศิ ล ปะหลายชิ้ น
มาแล้วภายในการศึกษาตลอด 5 ปี ที่ผา่ นมา เพียงเพื่อต้องการนาเสนอให้เห็นถึงทักษะความสามารถ
และประสบการณ์ ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานกราฟฟิ ตี้ ของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ซ่ ึ ง
บริ บทเชิ งนามธรรมที่ส่งผลต่อความรู ้ สึกนึ กคิ ดที่มีต่อลักษณะการทางานกราฟฟิ ตี้ ในการไปพ่น
หรื อสร้างสรรค์ผลงานในสถานที่ต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับการขับขี่จกั รยานยนต์คสั ต้อม มันเป็ นการ
สร้างสรรค์ที่เกินกรอบของกฎหมาย ด้วยเหตุผลนี้ จึงทาให้ขา้ พเจ้าได้ทบทวนตัวเองอีกครั้งว่าอะไร
ที่ทาให้ขา้ พเจ้าหลงใหลในทั้งสองสิ่ งนี้ การได้แสดงถึ ง “อิสรภาพในตัวตน” จึงเป็ นคาตอบแรกที่
ข้าพเจ้าได้จากการถามใจตัวเอง
จึงเป็ นที่มาของการริ เริ่ มนาเอาสองสิ่ งข้างต้นนี้ กราฟฟิ ตี้และจักรยานยนต์คสั ต้อม มา
เป็ นส่ วนประกอบในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ข องข้ า พเจ้ า ที่ ป ระสงค์ แ สดงถึ ง
ประสบการณ์ที่ได้รับจากวิถีทางการดาเนินชีวติ ในแบบของข้าพเจ้า

วัตถุประสงค์ ในการสร้ างสรรค์
เพื่อถ่ ายทอดประสบการณ์ จากการใช้ชีวิตในรู ปแบบของข้าพเจ้า และแสดงเนื้ อหาถึ ง
ความเป็ นอิสระที่ได้รับจากการพ่นกราฟฟิ ตี้และการขับขี่จกั รยานยนต์คสั ต้อม โดยการนาเสนอใน
รู ปแบบของผลงานสื่ อสร้ างสรรค์ประเภทต่าง ๆ ที่เกิดจากแนวคิดอันเนื่ องมาจากผลผลิตทางการ
รับรู ้ ความชอบหรื อสนใจในการสร้ างผลงานที่ อยู่นอกเหนื อข้อกาหนดหรื อกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ
ข้าพเจ้า

แนวความคิดในการสร้ างสรรค์
ในการสร้างผลงานกราฟฟิ ตี้ มีสิ่งจาเป็ นอยูห่ ลายอย่างในองค์ประกอบของงานที่ดี มีอยู่
หนึ่ งอย่างที่สาคัญก็คือ การให้ความสาคัญในการเลือกพื้นที่ ที่จะสร้ างผลงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึ ง
ศักยภาพความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ ของผูส้ ร้าง ไม่วา่ จะด้วยวิธีใด ซึ่ งส่ วนใหญ่ก็มกั จบ
ลงด้วยการลักลอบลงมือสร้างผลงานในพื้นที่สาธารณะ ที่อาจเป็ นทรัพย์สินส่ วนบุคคลหรื อของรัฐ
การนาเอาผลงานกราฟฟิ ตี้เข้าสู่ พ้ืนที่ที่เป็ นไปได้ยากเสมือนกับเป็ นความลุล่วงที่ยิ่งใหญ่ของกราฟ
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ฟิ ตี้ไรท์เตอร์ (Graffiti writer) พื้นที่ หรื อทาเลที่ดีที่มีการแข็งขัน กันของเหล่าผูท้ างานกราฟฟิ ตี้เพื่อ
แสดงศักยภาพในการเข้าถึง เช่น ยอดอาคารสู ง ข้างถนนเส้นสาคัญ ๆ พื้นที่เด่น ๆของถนนนั้น ๆ รถโดยสารประจาทาง หรื อรถไฟ เป็ นต้น แต่ขา้ พเจ้ากลับมองต่างออกไปจากบริ บทเดิมๆข้างต้น
และมีแนวคิดอยากเพิ่มกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งแต่เดิ ม กลุ่มเป้ าหมายที่พบเห็ นผลงานทัว่ ไปอาจเป็ นกลุ่ม
ผูส้ นใจใกล้เคียงกัน ส่ งผลให้ผลงานชุ ดนี้ ข้าพเจ้ามีความต้องการให้ศิลปิ นกระแสหลัก นักวิจารณ์
ศิ ลปะ นักวิช าการ และนัก ศึ ก ษาศิ ล ปะ เป็ นกลุ่ ม เป้ าหมาย จึงเป็ นเรื่ องท้าทายอย่างยิ่งที่ จะนาพา
ผลงานเหล่ านี้ เข้าแสดงในพื้ นที่ ศิ ลปะ เนื่ องจากหลายครั้ งผลงานกราฟฟิ ตี้ ถู กมองว่าไม่อาจให้
คุ ณค่าเทียบเท่าศิลปกรรมแขนงอื่ น ๆ ได้ จึงนาไปสู่ ความโหยหาที่จะแสดงตัวตนของข้าพเจ้าใน
พื้นที่ ศิลปะ การปรับเปลี่ ยนบริ บทของการทาผลงานกราฟฟิ ตี้ เพื่อให้กลมกลื นกับงานศิลปกรรม
ร่ วมสมัยทัว่ ไปจึงเป็ นทางเลือกหนึ่ งที่จะนาผลงานของข้าพเจ้าเข้าสู่ พ้ืนที่ศิลปะได้ จึงเกิดเป็ นผลงาน
สื่ อผสม ที่มีท้ งั ช่วงเวลาของการแสดงหรื อ Performance art (ศิลปะแสดงสด) กับตัวชิ้นงาน เพื่อนา
ผลงานไปยังจุดต่าง ๆ และเมื่อถึงพื้นที่สาคัญที่ตอ้ งการให้ผลงานปรากฏขึ้นที่น้ นั ๆ แล้วบันทึกด้วย
การถ่ายภาพ ทาให้ภายหลังเกิดเป็ นผลงานภาพถ่าย เพื่อหวังว่าผลงานจะได้ ไปอยูใ่ นพื้นที่ศิลปะที่
น้อยนักจะมีผลงานกราฟฟิ ตี้เข้าไปปรากฏเป็ นผลงานแสดงให้เห็น

ขอบเขตในการสร้ างสรรค์
-ขอบเขตด้ านเนื้อหาแนวความคิด แสดงผลที่เกิดจากประสบการณ์จากการเดินทางบน
วิถีทางของการขับขี่จกั รยานยนต์คสั ต้อมและการพ่นกราฟฟิ ตี้ที่เล่าถึงเรื่ องราวความมีอิสรภาพทาง
ความคิด
-ขอบเขตด้ านรู ปแบบ ผลงานที่ถูกสร้างขึ้นจากรู ปแบบของกราฟฟิ ตี้ที่ถูกติดตั้งบนตัว
รถจักรยานยนต์และการขับขี่จกั รยานยนต์เพื่อสร้างบริ บทใหม่ให้ส่วนประกอบทั้งสองปรากฏเป็ น
การแสดงออกในรู ปแบบผลงานทัศนศิลป์
-ด้ านเทคนิค การสร้างสรรค์สื่อประเภทต่าง ๆ ที่มีองค์ประกอบของช่วงเวลาเป็ นเนื้อหา
เช่น ผลงานสื่ อผสม ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง และภาพถ่าย (Time-based media)
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ขั้นตอนการสร้ างสรรค์
1. ค้นหาความบันดาลใจจากการสารวจและทบทวนตนเองผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ
จากเรื่ องราวหรื อแนวคิดที่ผา่ นเข้ามาระหว่างการเดินทาง
2. ศึกษาทาความเข้าใจ ความรู ้สึกนึกคิดถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดินทาง
3. นาบทสรุ ปจากความเข้าใจในประสบการณ์ต่าง ๆ มาค้นหาความเป็ นไปได้ในวิธีการ
แสดงออกเป็ นผลงานทัศนศิลป์
4. ค้นหารู ปแบบที่เหมาะสมและตรงกับเป้ าประสงค์หรื อเป้ าหมายในการสร้างสรรค์
5. เริ่ มลงมือปฏิบตั ิตามขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงาน 3 มิติ (ตัวจักรยานยนต์)
5.1 ร่ างแบบโมเดลจาลอง
5.2 เขียนเส้นร่ างลงบนวัสดุที่นามาใช้ (เหล็กแผ่น)
5.3 ตัดชิ้นงานตามเส้นที่ร่างไว้
5.4 ทาสี ชิ้นงานทั้งสองข้างด้วยเทคนิคการพ่นกราฟฟิ ตี้
5.5 ดัดแปลงตัวจักรยานยนต์ให้มีโครงสร้างตามความต้องการและเหมาสม
5.6 ติดตั้งผลงานบนตัวรถจักรยานยนต์
6. นาชิ้นผลงานที่สาเร็ จแล้ว (จักรยานยนต์ติดตั้งผลงานกราฟฟิ ตี้) ขี่ไปยังสถานที่ต่างๆ
ที่กาหนดไว้และสถานระหว่างเส้นทางที่น่าสนใจ ตามสมควร
6.1 บันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งระหว่างการเดินทางเพื่อนามา
ถ่ายทอดภายหลัง
7. บันทึกภาพนิ่งเมื่อถึงจุดหมายที่กาหนดไว้
8. รวบรวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไปสร้างสรรค์เป็ นสื่ อต่าง ๆ ต่อไป เช่น สื่ อ
ภาพถ่าย สื่ อภาพเคลื่อนไหว

ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการทาศิลปนิพนธ์
ภาคการศึกษาต้นและปลาย ประจาปี การศึกษา 2559

บทที่ 2
ข้ อมูลทีเ่ กี่ยวกับการสร้ างสรรค์

ผลงานศิ ล ปะหรื อ ผลงานสร้ างสรรค์ สื่ อ ต่ าง ๆ ล้วนเกิ ด ขึ้ น จากประสบการณ์ แรง
บันดาลใจ ความสนใจใคร่ รู้ และการรับรู ้ของผูส้ ร้าง หากขาดสิ่ งเหล่านี้ ไป ก็ไม่อาจก่อให้เกิดความ
บัล ดาลใจหรื อ แรงผลัก ดัน ที่ จะผลิ ต ผลงานต่ า ง ๆ ที่ มี คุ ณ ภาพออกมาได้ ดัง นั้ น ศิ ล ปิ นหรื อ ผู ้
สร้างสรรค์ผลงานจึงต้องกล่าวถึ งการรวบรวมที่ มาของแรงบัลดาลใจต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อยืนยันให้
เห็นถึงความเป็ นมาและความสาคัญ ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อกล่าวถึงประเด็นที่จะหยิบยกมา
นาเสนอ
อิทธิ พลทางความคิดต่าง ๆ ที่ทาให้ขา้ พเจ้าได้เกิดความคิดความบัลดาลใจนั้น สามารถ
กล่าวถึงเป็ นหัวข้อใหญ่ ๆ ได้ดงั นี้

ทีม่ าของแนวความคิดและแรงบัลดาลใจ
ข้าพเจ้าสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่เรี ยกว่ากราฟฟิ ตี้ (Graffiti) มาตั้งแต่ช่วงอายุ 14
ปี จนมาถึ ง ปั จจุ บ ัน ก็ เป็ นเวลา 10 ปี แล้ว ข้าพเจ้ามี ค วามผูก พัน สนิ ท สนมเป็ นอย่างดี ก ับ การใช้
เทคนิ คการพ่นสี สเปรย์ ลงบนผนัง และมีความชอบความถนัดในด้านการเขียนตัวอักษร 2 มิติ ใน
รู ปแบบ Old school graffiti (รู ปแบบดั้งเดิมเป็ นรู ปแบบที่คลาสสิ คที่สุด) ข้าพเจ้าศึกษา รับรู ้ ผลงาน
จาก Graffiti writer (นักพ่นกราฟฟิ ตี้) จากต่างประเทศอยูต่ ลอดเวลาจากช่องทางโซเชียลมิเดีย พบว่า
เกิด Style (รู ปแบบ) ต่างๆมากมาย จึงทาให้ขา้ พเจ้ารับแรงกระตุน้ นี้ ผลักดันให้เกิดแรงบัลดาลใจ ที่
จะสร้างผลงาน ที่มีความแตกต่าง แปลกใหม่ เพื่อต้องการสร้างนัยยะใหม่ ๆ กับผลงานกราฟฟิ ตี้
ความรู ้ ความเข้าใจของคนในสังคมทัว่ ไปที่ มีต่อกราฟฟิ ตี้มกั เล็งเห็ นและมุ่งเป้ าไปยัง
ด้านเสี ยที่ติดลบของกราฟฟิ ตี้ หลายครั้งจึงทาให้กลุ่มผูส้ ร้างผลงาน รวมถึงตัวข้าพเจ้าเองเกิ ดความ
น้อยเนื้อต่าใจ เสี ยดายในทักษะฝี มือตนเอง จากการถูกปฏิเสธจากสังคมส่ วนใหญ่รวมถึงในวงสังคม
ศิลปะกระแสหลัก จึงเป็ นที่ มาให้ขา้ พเจ้าเกิ ดแรงบัลดาลใจที่ จะขับเคลื่ อน ผลักดันให้วฒั นธรรม
เหล่านี้ ได้รับความสนใจจากสังคมทัว่ ไป และในวงการศิลปกรรม เพื่อให้เกิดการกระตุน้ การรับรู ้
และความเข้าใจในด้านของทักษะในการสร้างสรรค์ ของเหล่ากราฟฟิ ตี้ไรท์เตอร์
5
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อิทธิพลทีไ่ ด้ รับจากจุดกาเนิดของกราฟฟิ ตี้
ในช่ วงปลายทศวรรษที่ 1960 ถึ ง ต้นทศวรรษที่ 1970 มหานครนิ วยอร์ ก มี การกาเนิ ด
และเคลื่ อนไหวของกลุ่ มคนหรื อวัฒนธรรมย่อยที่ มีชื่อเรี ยกขานกันว่า “Hip Hop” เป็ นคาใช้เรี ย ก
วัฒนธรรมย่อยหรื อกลุ่มคนเหล่านี้
Hip Hop มี อ งค์ป ระกอบต่ าง ๆ หลากหลาย แต่ มี สิ่ ง ที่ เป็ นส่ วนประกอบส าคัญ เป็ น
โครงสร้างใหญ่ ๆ เช่น Graffiti MC DJ และ B-boy วัฒนธรรมต่าง ๆ เหล่านี้ เกิดขึ้นจากแรงกดดัน
ที่ส่งผลจากการที่คนผิวดาถูกปฏิ เสธจากสังคมในมหานครนิ วยอร์ ก ที่มกั ถูกทางการหรื อคนของ
ภาครัฐเอาเปรี ยบเหยียดหยาม เนื่ องจากส่ วนใหญ่ยากจนและไร้ซ่ ึ งการศึกษา องค์ประกอบต่างๆที่
กาเนิ ดขึ้นพร้ อมกับคาว่า Hip Hop ล้วนเป็ นเครื่ องมือเพื่อสื่ อสารและปลดปล่อยพลังที่ เกิ ดขึ้นจาก
กลุ่มคนเหล่านี้ ต่อสังคม ที่ ดูเหมื อนจะปฏิ เสธความต้อยต่ าด้อยค่าของคนผิวดา การร้ องเพลงแร็ พ
(Rap) ของ MC ก็เป็ นการสื่ อสารเรื่ องราวทางสังคมในที่เกิดขึ้นกับชี วิตของเขาช่องทางหนึ่ งเช่นกัน
ถ้อยคาหยาบคาย คาสบถต่าง ๆ พร่ างพรู ออกมาพร้ อมกับเนื้ อหาในเพลงที่ด่าทอท้าทายอานาจรัฐ
ต ารวจ หรื อองค์ ก รต่ า ง ๆ ที่ พ วกเขารู ้ สึ กถึ ง การไม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ นธรรมหรื อการยอมรั บ
ขณะเดียวกันคาด่าทอ คาหยาบคายต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ ถู กขับร้องออกมาในบทเพลงแร็ พเท่านั้น แต่
ยังไปปรากฏอยูบ่ นกาแพง พื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ในนิวยอร์กด้วย
ในปี ค.ศ.1968 “Julio204” นามแฝงหรื อ Tag แรกที่ เริ่ มมี ก ารเขี ย นลงบนก าแพง
สาธารณะในนิ วยอร์ กเขาเป็ นชาวเปอร์ โตริ โกที่อาศัยอยู่ในย่านแมนฮัตตัน แต่ในช่ วงนั้น Julio204
เขาไม่อาจมีชื่อเสี ยงมากนักเนื่องจากเขา Tag นามแฝงของเขาเพียงแค่ในละแวกบ้านของเขาที่อยูบ่ น
ถนน 204th ในย่า น Inwood แมนฮัต ตัน เขาจึ ง ไม่ ไ ด้เป็ นที่ ส นใจของสื่ อ หรื อ สั ง คมนั ก แต่ ใ น
ระยะเวลาหลังจากนั้น ในปี ค.ศ.1971 The New York Time หนังสื อพิมพ์รายวันของสหรัฐอเมริ กา
ได้ตีพิ มพ์บ ทความในหัวข้อ “Taki183” Spaws Pen Pals. ส่ งผลให้ Taki183 เป็ น Tag ที่ รู้จกั ในวง
กว้างและถู กขนานนามว่าเป็ นคนแรกที่ริเริ่ มการทา Graffiti เขาเขียน Tag ของเขาไปทัว่ เมืองหรื อ
แม้แต่ในขบวนรถไฟใต้ดินหลายขบวน หลังจากเรื่ องราวของเขาได้เผยแพร่ ออกไปเป็ นวงกว้าง ทา
ให้มีการเกิ ดขึ้ นของ Graffiti writer หน้าใหม่จากหนุ่ มสาวผูพ้ บเห็ นผลงานของ Taki183 จานวน
มาก ราวกับว่าพวกเขาเหล่านั้นได้พบแล้วซึ่ งช่องทางของการแสดงออกถึ งความคิด ความกดดันที่
ได้รับจากสังคม รวมไปถึงการแสดงความมีตวั ตนอยูข่ องพวกเขา
การเขี ยน Tag หรื อข้อความต่ างๆลงบนพื้ นที่ ส าธารณะจึ งเปรี ยบเหมื อนเป็ นการใช้
กระป๋ องสเปรย์แทนไมค์โครโฟน และตัวอักษรต่าง ๆ บนผนังเป็ นเสี ยงตะโกนของพวกเขา ที่ร้อง
เรี ยกหาการมีที่ยืนในสังคมให้สมกับฐานะความเป็ นมนุ ษยชนที่ควรได้รับความเท่าเทียมในเมืองที่มี
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ความเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ อยู่ใ นอัน ดับ ต้น ของโลก จนกระทั่งการแสดงออกต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ ได้
แพร่ กระจายสู่ กลุ่มวัยรุ่ นทัว่ ไป รวมถึงวัยรุ่ นผิวขาวก็ตามและมีพฒั นาการด้านรู ปแบบอย่างรวดเร็ ว
และต่อเนื่ องจนกระทัง่ มาเป็ นผลงานที่ดูมีความสลับซับซ้อนและใช้ทกั ษะฝี มือทางศิลปะอย่างมาก
ในปัจจุบนั

ภาพที่ 1 “Taki 183” Spawns Pen Pals, The New York Time 1971
เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 เข้าถึงได้จาก http://streetartnyc.org/blog/2015/06/29/thelegendary-taki-183-on-tagging-the-new-york-times-the-wall-on-207th-street-instafame-phantomart-graffiti-and-more/
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ภาพที่ 2 Bil Rock, Min, and Kel in the City Hall lay-up at night, 1983
เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เข้าถึงได้จาก https://www.fastcodesign.com/3039567/themost-infamous-graffiti-artists-of-1970s-new-york-city

อิทธิพลจากการจากการพบเห็น
เช่นเดียวกันกับการพบเห็นผลงานของ Taki183 ตามพื้นที่สาธาณะและสื่ อสิ่ งพิมพ์ ของ
วัยรุ่ นหนุ่ มสาวในนิ วยอร์ ก หลังจากนั้นกราฟฟิ ตี้ ก็ได้แพร่ กระจายไปยังเมื องต่าง ๆ จนทัว่ ทุ กมุ ม
โลก จากการพบเห็นและทาตามของเหล่าวัยรุ่ น จนกระทัง่ วัฒนธรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ได้เดินทางมาถึง
กรุ ง เทพมหานคร เมื่ อ ช่ ว งปลายศตวรรษที่ 20 “Cider” นามแฝงที่ เชื่ อ ว่า มี ก ารสร้ างผลงานใน
กรุ งเทพมหานครก่อนเข้าศตวรรษที่ 21 (1995-2000) และเป็ นผูก้ ่อตั้งกลุ่มกราฟฟิ ตี้ (Crew) ครั้งแรก
ในประเทศไทย คือกลุ่มที่มีตวั อักษรย่อว่า PMT หรื อย่อมาจากคาไทยว่า “พ่อมึงตาย” ไม่เพียงแต่ใน
กรุ งเทพมหานคร ทางฝั่งของเมืองพัทยาเมืองที่มีความเจริ ญและมีชาวต่างชาติแวะเวียนมาท่องเที่ยว
เป็ นจานวนมากจึงทาให้มีการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมย่อยของ Hip Hop เช่นกัน กับกลุ่มที่โด่งดังและ
เป็ นที่รู้จกั กันดีในวงการ Hip Hop ไทย ที่มีชื่อกลุ่มว่า 13Crowns และมีผนู ้ าทางการพ่นกราฟฟิ ตี้ใน
กลุ่ มที่ ใช้ชื่อว่า DNA1 เชื่ อว่าในกลุ่มนี้ มีการพ่นกราฟฟิ ตี้พร้ อม ๆ กับกลุ่ ม PMT และในช่ วงเวลา
หลังจากนั้น ไม่ นาน ปี ค.ศ.2001 นิ ตยาสาร A Day ก็ได้มี ก ารตี พิ ม พ์ถึ งศิ ล ปิ นนักร้ องแนวเพลง-
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Hip Hop ที่โด่งดังมากในยุคนั้นและมีการใช้กราฟฟิ ตี้ในรู ปแบบการ Tag เป็ นส่ วนประกอบของการ
ออกแบบปกนิตยาสารเล่มนั้นนับว่าเป็ นการนาเอารู ปแบบของงานกราฟฟิ ตี้มาใช้ในงานสื่ อสิ่ งพิมพ์
ครั้งแรกทาให้งานกราฟฟิ ตี้เป็ นที่สนใจของกลุ่มวัยรุ่ นในวงกว้างมากขึ้น จนกระทัง่ การพ่นกราฟฟิ ตี้
ได้แพร่ หลายในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุ งเทพมหานครมีการเกิ ดของ Writer และกลุ่ มต่าง ๆ
มากมาย มีท้ งั การนารู ปแบบมาใช้ในผลงานเชิ งบวกและการรับอิทธิ พลการกระทากราฟฟิ ตี้ในแบบ
เชิ งลบของคนดาอย่างที่เคยเกิ ดขึ้นในนิ วยอร์ ก ระยะแรกในกรุ งเทพมหานครอาจยังไม่เกิ ดภาพใน
เชิงลบเนื่องจากยังเป็ นสิ่ งใหม่ในสายตาของสังคม

ภาพที่ 3 ปกนิตยสาร A Day เล่มที่ 9 พ.ศ.2544 (2001)
เข้าถึงเมื่อ 23 พฤษภาคม 2560 เข้าถึงได้จาก http://www.daypoets.com/Issue/286a%20day%2009%20(sold%20out).html

เนื่ องจากความเป็ นวัฒนธรรมย่อยของ Hip Hop และกลุ่มผูส้ ร้ างผลงานในช่ วงแรก ๆ
ในกรุ งเทพมหานครถู กมอกว่าเป็ นภาพของความสร้ างสรรค์หรื อแฟชั่นมากกว่า อี กทั้งมี การจัด
แข่งขันประกวดพ่นกราฟฟิ ตี้ ครั้งแรกเกิดขึ้นที่ห้างสรรพสิ นค้ามาบุญครองโดยการพ่นประตูร้านค้า
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กว่า 60 ร้าน โดยไม่มีการคัดเลือกผูเ้ ข้าแข็งขัน มีกลุ่ม Graffiti Writer ผูส้ นใจจานวนมากไปร่ วมงาน
หลัง จากนั้น มาการพ่ น กราฟฟิ ตี้ ใ นประเทศไทยจึ ง แพร่ ห ลายสู่ ก ลุ่ ม วัย รุ่ น อย่า งต่ อ เนื่ อ งอี ก ทั้ง
บางส่ วนก็ มี การเล่ น Skate Board ซึ่ งสื่ อสิ่ งพิ ม พ์ที่ อยู่ควบคู่ก ับ การเล่ น Skate Board ก็ มีแนวงาน
กราฟฟิ ตี้สอดแทรกอยูเ่ ช่นกันจุดนี้เองก็เป็ นอีกแรงบัลดาลใจหนึ่งที่มีความสาคัญและเป็ นจุดเริ่ มต้น
ของบรรดา Graffiti Writer หลาย ๆ คน รวมถึงตัวข้าพเจ้า

ภาพที่ 4 ผลงานของข้าพเจ้าในยุคเริ่ มต้น ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2552 (2009)

อิทธิพลทีไ่ ด้ รับจากประสบการณ์ การขับขี่จักรยานยนต์ คัสต้ อม
การเลือกใช้เลื อกซื้ อยวดยานพาหนะต่าง ๆ ในการสัญจรไปมาในชี วิตประจาวันหรื อ
การเดิ นทางไกลมีความสาคัญและละเอียดอ่อนเป็ นอย่างยิ่งในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ ด้วยเหตุผลที่
ต้องคานึ งถึ งปั จจัยหลาย ๆ อย่างเช่ น สมรรถนะ อัตราความประหยัด รู ปลักษณะ ราคา ฯลฯ ซึ่ ง
ปั จจัยข้างต้นนี้ อาจไม่สาคัญมากนักในกลุ่มผูใ้ ช้งานประเภทรถคัสต้อมหรื อรถคลาสสิ คโบราณที่จะ
มีทศั นคติในการเลือกใช้รถ ที่มุง้ เน้นในสไตล์ที่ตนเองชอบ หรื อความสวยงามมากกว่า ทั้งนี้ ความ
สวยงามที่กล่าวถึง ณ ที่น้ ีอาจเกิดขึ้นจากการตกแต่ง ดัดแปลง เพิม่ เติม จากรสนิ ยมของผูใ้ ช้ที่มีความ
นิยมชมชอบที่ต่างกันออกไป
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ชอปเปอร์ (Chopper) เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริ กา ช่วงกลางทศวรรษที่ 1960 เป็ นสไตล์ของ
รถคัสต้อมประเภทหนึ่งที่มีความหมายกว้าง ๆ และแตกแขนงไปหลากหลายสไตล์ ชอปเปอร์ เป็ น
คาใช้เรี ยกรถจักรยานยนต์ที่ผใู ้ ช้จดั การกับตัวรถของตนเองให้เหมาะกับการใช้งานหรื อความพอใจ
ของตนเอง หมายถึง การถอดชิ้นส่ วนที่ไม่จาเป็ นต่อการใช้งานออก หรื อการนาเอาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
มีความยุง่ ยากในการบารุ งรักษาออก ปรับเปลี่ยนให้มีความยาวขึ้นและสร้างความท้าทายให้กบั การ
ขับขี่ดว้ ยการนาระบบกันสะเทือนล้อหลังออกหรื อที่เรี ยกกันว่าฮาร์ ดเทล (Hardtail) เป็ นต้น

ภาพที่ 5 American Chopper
เข้าถึงเมื่อ 23 พฤษภาคม 2560 เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Chopper_(motorcycle)

ชอปเปอร์ เป็ นสไตล์ในการตกแต่ งรถจักรยานยนต์ที่ ข ้าพเจ้าชอบและหลงใหลเป็ น
พิเศษ เนื่องจากรู ปลักษณ์ ที่มีความดุดนั และดูเรี ยบง่ายในทรรศนะของข้าพเจ้า เหมาะสมกับการใช้
งานแบบควบคู่ไปกับชีวิตนักเดินทางที่รักในความอิสระเมื่อเทียบกับรถจักรยานยนต์แนวสปอร์ ตที่
ถูกกาหนดทุกอย่างมาจากผูจ้ าหน่ าย และรถชอปเปอร์ ค่อนข้างมีการเกิดอุบตั ิเหตุนอ้ ยครั้งเนื่ องจาก
ไม่มีการแข่งขันกันในเรื่ องการทาความเร็ วของกลุ่มผูใ้ ช้ ซึ่ งส่ วนใหญ่เดินทางเพื่อค้นหามากกว่าเป็ น
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การแข่งขัน จึงเป็ นที่มาให้ขา้ พเจ้าตกลงที่จะเลือกใช้จกั รยายนต์ยนต์ประเภทนี้ ภายหลังจากการได้
สัมผัสและใช้งานในระยะแรกยิ่งทาให้ขา้ พเจ้ารู ้ สึงถึ งพลังความรัก ความชอบในสไตล์น้ ี มากขึ้ น
เนื่องจากมันมีความแตกต่างออกไปจากรถทัว่ ๆ ไปบนท้องถนน และเรี ยกความสนใจจากผูพ้ บเห็น
เป็ นอย่างดี ด้วยเหตุผลดังกล่าว ส่ งผลโดยตรงให้ขา้ พเจ้าเล็งเห็นแนวทางในการสร้างผลงานกราฟ
ฟิ ตี้ร่วมกับตัวจักรยานยนต์ เพื่อหวังสร้างเป็ นผลงานศิลปกรรมในรู ปแบบที่แตกต่าง

ภาพที่ 6 ภาพจักรยานยนต์คสั ต้อมของข้าพเจ้า

ภาพที่ 6 เป็ นภาพจักรยานยนต์ ของข้ าพเจ้ าที่ถกู สร้ างสรรค์ ขึน้ จากข้ าพเจ้ าเองทั้งสิ ้นใน
ส่ วนของการออกแบบและการประกอบตกแต่ ง เลือกซื ้ออะไหล่ และวัสดุ รวมถึงการทาสี ในภาพ
เป็ นการตั้งกล้ องถ่ ายด้ วยตัวข้ าพเจ้ าเอง จากการเดินทางกลับภูมิลาเนาในครั้ งล่ าสุด ช่ วงเทศกาลปี
ใหม่ พ.ศ.2560 ณ เขื่อนลาตะคอง ริ มถนนมิตรภาพ จังหวัดนครราชสีมา

บทที่ 3
การดาเนินการสร้ างสรรค์
การดาเนินงานและขั้นตอนการทางาน
รวมรวมแรงบัลดาลใจจากประสบการณ์ต่าง ๆ พร้อมกับการทบทวนเนื้อหาของข้าพเจ้า
ที่ตอ้ งการแสดงออกถึ งความมีอิสรภาพในตัวตน และสรุ ปถึงรู ปแบบที่คน้ หาได้จากประสบการณ์
ในการกระทาหรื อสร้ างสรรค์สิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวอยู่เป็ นประจา หมายถึ ง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมื อ
เครื่ องใช้ หรื อสิ่ งที่มีอยูใ่ นการดาเนินชีวิตจริ ง ๆ เช่น จักรยานยนต์ที่มีอยูแ่ ล้ว หรื อเทคนิคทางศิลปะ
ที่ชอบและทาอยูเ่ ป็ นประจา หลังจากนั้นก็คน้ หาวัสดุ อุปกรณ์ เพิ่มเติมในส่ วนรายละเอียดปลี กย่อย
เมื่อมีความพร้อมในการตระเตรี ยมสิ่ งต่างๆแล้ว จึงเริ่ มลงมือสร้างสรรค์
การตัดสิ นใจเลื อกจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งของข้าพเจ้าที่เป็ นรถ Service (รถสารอง) มา
ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเนื่ องจาก สามารถจัดการได้ง่ายกว่า ทั้งในเรื่ องของ ขนาด น้ าหนัก การ
ดูแล และราคา ทั้งนี้ยงั ตรงจริ ตของการสร้างสรรค์ผลงานในเชิงล้อเลียนเสี ยดสี มากกว่า
1. ขั้นตอนการทาส่ วนโครงสร้ างโดยสั งเขป
1.1 เตรี ยมความพร้อมของจักรยานยนต์

ภาพที่ 7 ภาพความพร้อมของจักรยานยนต์
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1.2 ร่ างแบบจาลอง 3 มิติอย่างง่าย จากการตัดกระดาษชานอ้อยและประกอบกับการจาลองตัว
รถจักรยานยนต์พร้อมติดตั้ง

ภาพที่ 8 ร่ างแบบลงบนกระดาษชานอ้อย

ภาพที่ 9 จาลองการติดตั้ง
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1.3 เริ่ มปฏิบตั ิการกับวัสดุจริ งที่จะติดตั้งกับตัวรถด้วยการเขียนเส้นร่ างตามแบบจาลอง

ภาพที่ 10 ลงมือเขียนเส้นร่ าง

1.4 ตัดเหล็กแผ่นจากเส้นที่ร้างไว้ดว้ ยเครื่ องตัด

ภาพที่ 11 ตัดเหล็กตามเส้นร่ าง
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1.5 สร้างโครงสร้างสาหรับการติดตั้งด้วยเหล็กโครงสร้าง

ภาพที่ 12 การทาโครงสร้างเพื่อการติดตั้งชิ้นงาน

1.6 ทดลองขับขี่จริ งเมื่อติดตั้งผลงานเรี ยบร้อยแล้ว

ภาพที่ 13 การทดลองขับขี่เบื้องต้น

17

2. ขั้นตอนการทาส่ วนชิ้นงานสี โดยสั งเขป
2.1 ทาสี ชิ้นงานชิ้นที่ 1 ด้วยการพ่นสี สเปรย์

ภาพที่ 14 พ่นสี สเปรย์ลงบนแผ่นเหล็ก
2.2 ทาสี ชิ้นงานที่ 2 ด้วยการพ่นสี รถคัสต้อม

ภาพที่ 15 การทาสี แบบคัสต้อม
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3. ขั้นตอนการติดตั้งผลงานลงบนตัวรถจักรยานยนต์ โดยสั งเขป
3.1 ติดตั้งผลงานพร้อมตรวจสอบเช็คความแข็งแรงของโครงสร้าง

ภาพที่ 16 การตรวจสอบและติดตั้งผลงาน

4. ขั้นตอนการทดลองขับเคลื่อนจริงและการตรวจเช็คความแข็งแรงโดยสั งเขป
ขั้นตอนสุ ดท้ายนี้ เป็ นขั้นตอนที่ ส าคัญ ที่ จะสามารถบ่ งบอกถึ งความเป็ นไปได้และ
รวมถึ งการคาดการถึ งอุปสรรค์ที่จะต้องเผชิ ญ หรื อสภาพอากาศสภาพท้องถนน เช่ น การเข้าโค้ง
สามารถเอี ย งรถเพื่ อเข้า โค้งได้ สามารขับ ขี่ ไ ด้บ นถนนประเภทไหน การทดลองว่าชิ้ น ผลงาน
สามารถขับขี่จริ งได้ในอากาศแบบไหน เช่น ขี่ในสภาวะลมแรงได้หรื อไม่ เป็ นต้น
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4.1 การทดลองขับเคลื่อนไปยังสถานที่ต่างๆ

ภาพที่ 17 ภาพทดลองขับเคลื่อน ภาพที่ 1

ภาพที่ 18 ภาพทดลองขับเคลื่อน ภาพที่ 2

ภาพที่ 19 ภาพทดลองขับเคลื่อน ภาพที่ 3

บทที่ 4
พัฒนาการของผลงาน

ช่ วงก่อนโครงการศิลปนิพนธ์
ในการสร้างสรรค์ผลงานช่ วงก่อนโครงการศิลปนิ พนธ์ ผลงานของข้าพเจ้าอาจเห็นถึง
ความมุ่งเน้นแต่ในเรื่ องของจักรยานยนต์เป็ นสาคัญ แต่ทว่าในความเป็ นจริ งนั้นข้าพเจ้าเพียงแต่ยงั
ไม่ มี ค วามปรากฏชัดเจนนัก ในด้านของเนื้ อหาที่ ข ้าพเจ้าต้องการแสดงออก จึ ง ท าให้ ผ ลงานใน
ระยะแรกนี้ลุล่วงเพียงแต่ในด้านรู ปแบบ มีรูปแบบที่สวยงามน่าสนใจ เพียงยังขาดเนื้ อหาที่จะทาให้
ตัว ผลงานโดดเด่ น และแสดงออกถึ ง พลัง ความเป็ นอิ ส ระ ที่ มี อ ยู่ใ นสิ่ ง ทั้ง สอง กราฟฟิ ตี้ แ ละ
จักรยานยนต์คสั ต้อม ที่ขา้ พเจ้าต้องการนาเสนอ

ภาพที่ 20 ภาพผลงานช่วงก่อนโครงการศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1
ชื่ อผลงาน CRUDE Wheels
เทคนิค สี สเปรย์และสี อะคลิลิค
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ภาพที่ 21 ภาพผลงานช่วงก่อนโครงการศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2
ชื่ อผลงาน CRUDE Exhaust
เทคนิค สี สเปรย์และสี อะคลิลิค

ช่ วงโครงการศิลปนิพนธ์ ระยะต้ น
เนื่ องจากในระยะก่ อนโครงการศิ ล ปนิ พ นธ์ ง านยัง ค่ อ นข้างจื ดชื ดและยัง ขาดความ
น่ าสนใจในเชิ งเทคนิ คกระบวนการและเนื้ อหา ข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาค้นคว้าวิธี การทาสี รถคัสต้อม
(Custom paint) มาประกอบกับการสร้างสรรค์ผลงานในช่วงโครงการศิลปนิพนธ์ระยะต้น จึงทาให้
ชิ้ นงานดู มีความน่ าสนใจมากขึ้น และมีความอิสระยิ่งขึ้น เมื่ อเริ่ มสร้ างผลงานลงบนวัสดุ ที่ ไม่ใช้
วัสดุที่เป็ นกรอบสี่ เหลี่ ยมอีกต่อไป ในระยะนี้ จึงค่อนข้างแสดงถึ งความอิสระ ของวิถีแบบชาวคัส
ต้อมชอปเปอร์ ได้เป็ นอย่างดี
ในระยะที่น้ ี ถึงแม้ว่าจะเริ่ มมีเทคนิ คที่น่าสนใจ แต่อย่างไรก็ดี ผลงานอาจยังไม่พูดหรื อ
แสดงออกมาได้ชดั เจนพอ จึงทาให้มีการค้นคว้า ทดลองหาความเป็ นไปได้ที่จะนาเอาเทคนิ คไปต่อ
ยอดจากเดิม จึงนาไปสู่ ผลงานเคลื่อนที่ได้ในโครงการศิลปนิพนธ์ในที่สุด
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ภาพที่ 22 ภาพผลงานช่วงโครงการศิลปนิพนธ์ระยะต้น ชิ้นที่ 1
ชื่ อผลงาน CRUDE on girl
เทคนิค คัสต้อมเพ้นท์

23

ภาพที่ 23 ภาพผลงานช่วงโครงการศิลปนิพนธ์ระยะต้น ชิ้นที่ 2
ชื่ อผลงาน CRUDE Bucket
เทคนิค คัสต้อมเพ้นท์
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ภาพที่ 24 ภาพผลงานช่วงโครงการศิลปนิพนธ์ระยะต้น ชิ้นที่ 3
ชื่ อผลงาน CRUDE Door
เทคนิค คัสต้อมเพ้นท์

ผลงานศิลปนิพนธ์ ปี การศึกษา 2558-2559
หลังจากข้าพเจ้าได้รวบรวมประสบการณ์ ทางเทคนิคและสะสมความคิดทางด้านเนื้อหา
จนนามาซึ่ งความมีกาลังใจที่ ดีในการสร้ างสรรค์ จึ งเกิ ดผลงานสาเร็ จ ที่ ดูจะแสดงออกมาในด้าน
เนื้ อหามากที่สุด จึงเริ่ มลงมือทางานพร้อมกับปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาและหาแนวทางในการสร้าง
ผลงานอีกครั้ง ทั้งยังปรึ กษากลุ่มเพื่อนในแวดวงกราฟฟิ ตี้ เพื่อหาแรงสนับสนุ น จึงทาให้เกิดขึ้นเป็ น
ผลงานผลงานในหัวข้อ “กราฟฟิ ตี้จากประสบการณ์ แห่ งการเดินทาง” ด้วยหวังอย่างยิ่งว่าจะบรรลุ
เป้าประสงค์ถึงการแสดงออกถึงความมีอิสรภาพแห่งตัวตน
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ภาพผลงานศิลปนิพนธ์
ART THESIS
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ภาพที่ 25 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ภาพที่ 1
ชื่ อผลงาน 4D CRUDE Graffiti 1
เทคนิค ภาพถ่าย
สถานที่ แยกบรรทัดทอง
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ภาพที่ 26 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ภาพที่ 2
ชื่ อผลงาน 4D CRUDE Graffiti 2
เทคนิค ภาพถ่าย
สถานที่ หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุ งเทพมหานคร
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ภาพที่ 27 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ภาพที่ 3
ชื่ อผลงาน 4D CRUDE Graffiti 3
เทคนิค ภาพถ่าย
สถานที่ หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุ งเทพมหานคร
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ภาพที่ 28 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ภาพที่ 4
ชื่ อผลงาน 4D CRUDE Graffiti 4
เทคนิค ภาพถ่าย
สถานที่ หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุ งเทพมหานคร

บทที่ 5
บทสรุ ป

การขับ ขี่ จ ัก รยานยนต์ค ัส ต้อ มและการพ่ น กราฟฟิ ตี้ ท าให้ ข ้า พเจ้าได้พ อเจอผู ค้ นที่
หลากหลายและแตกต่างจากผูค้ นในสังคมทัว่ ไป การแลกเปลี่ยนหยิบยืมทัศนคติ ความรู ้ หรื อแม้แต่
รสนิ ยมก็ตาม เกิดขึ้นทุกครั้งจากการเดิ นทาง ทุกสิ่ งเหล่านี้ ลว้ นมีความหมายกับแรงบัลดาลใจของ
ข้าพเจ้าทั้งสิ้ น มันทาให้เกิ ดความปิ ติยินดี ที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ มีคุณค่าต่อไป ถึ งแม้จะเป็ นคุ ณค่า
แบบปัจเจกภาพของกลุ่มบุคคลผูม้ ีความหลงใหลในการสร้างผลงานนอกกระแสสังคมก็ตาม
จากการสร้างสรรค์ศิลปนิ พนธ์ในหัวข้อ “กราฟฟิ ตี้จากประสบการณ์แห่ งการเดินทาง”
(Graffiti art of travel experience) ทาให้ขา้ พเจ้าได้สัมผัสถึ งการลิ้มรสถึ งการแสดงออกในสิ่ งที่ตน
ต้องการ อย่างหาไม่ได้ซ่ ึ งขอบเขตและกฎเกณฑ์อย่างที่คุน้ เคยและมีอยูใ่ นการจากัดความของผลงาน
ศิลปกรรมทัว่ ไป หมายถึง การที่ ขา้ พเจ้าต้องการแสดงออกถึงอิสรภาพในการแสดงออก ที่เกิ ดขึ้น
จากความเป็ นนักพ่นกราฟฟิ ตี้ และผูห้ ลงใหลในการขับขี่ จกั รยานยนต์คสั ต้อม ที่ ท้ งั 2 สิ่ งนี้ ล้วน
แล้วแต่เป็ นสิ่ งที่มีความเคลือบแคลงสงสัยในวงสังคมว่าเป็ นสิ่ งสร้างสรรค์หรื อทาลาย
ในการสร้ างผลงานครั้งนี้ เป็ นเหมือนการเน้นย้ าให้กบั สังคมที่ ชัดเจนว่าผูส้ ร้ างเจตนา
ทางานสร้างสรรค์ เพราะตนเองหรื อผูส้ ร้างต้องใช้ทกั ษะฝี มืออย่างมากในการทาผลงานในแต่ละชิ้น
เพี ยงแต่ ผลงานสร้ างสรรค์บ างประเภทเท่ านั้น ที่ มกั เป็ นการสร้ างสรรค์ที่ เกิ นหรื ออยู่นอกเหนื อ
กฎเกณฑ์ จึ งทาให้สังคมมองว่า เป็ นการกระทาที่ ผิด ทั้งนี้ อย่างที่ ขา้ พเจ้าต้องการก็คือการกระตุ น้
ทางการรับรู ้เท่านั้น เป็ นการเน้นย้ าให้สังคมคิดทบทวน และอาจคิดต่อไปในแนวทางไหนสุ ดแล้ว
แล้วแต่ทศั นคติและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ข้าพเจ้าถือว่าได้บรรลุเป้ าประสงค์ที่ขา้ พเจ้าตั้งไว้
แล้ว และมี ความหวังว่าผลงานชุ ดนี้ จะทาให้เกิ ดพลังบางอย่างที่ จะกระตุ น้ ให้เกิ ดแรงผลักดันให้
ผลงานในแนวทางต่าง ๆ เหล่านี้ เป็ นที่สนใจและมีคุณค่าเทียบเท่างานศิลปกรรมกระแสหลักได้บา้ ง
ไม่มากก็นอ้ ย
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บรรณานุกรม
ข้ อมูลระบบออนไลน์
งานค้นคว้าทางวิชาการศิลปะ ของนักศึกษากระบวนวิชาปรัชญาศิลป์ และศิลปวิจารณ์ 2544
ควบคุมโดย สมเกียรติ ตั้งนโม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. กราฟฟิ ตี้ การ
ตะโกนก้องร้ องหาเสรีภาพของคนทีไ่ ร้ ตัวตน. เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2560 เข้าถึงได้
จาก http://v1.midnightuniv.org/midnightweb/newpage22.html
Taki 183. เข้าถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2560 เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/TAKI_183
Julio 204. เข้าถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2560 เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Julio_204
Chopper (motorcycle). เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2560 เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org
/wiki/Chopper_(motorcycle)
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รายชื่ อผลงานศิลปนิพนธ์
ผลงานศิลปนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ. 2559
CRUDE on girl
CRUDE on bucket
CRUDE on door

เทคนิค คัสต้อมเพ้นท์
เทคนิค คัสต้อมเพ้นท์
เทคนิค คัสต้อมเพ้นท์

ผลงานศิลปนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ. 2560
4D CRUDE Graffiti 3 นาเสนอเป็ นรู ปแบบของโครงการ ซึ่ งประกอบด้วยผลงานสาเร็ จต่าง ๆ ดังนี้
1. ผลงานจริ งที่ติดตั้งผลงานกราฟฟิ ตี้บนจักรยานยนต์ จานวน 1 ชิ้น
2. ผลงานภาพเคลื่อนไหว ความยาว 6 นาที 1 ชิ้น
3. ผลงานภาพถ่าย จานวน 4 ชิ้น
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ประวัติผ้ สู ร้ างสรรค์
ชื่ อ-นามสกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
ทีอ่ ยู่
โทรศัพท์
อีเมล์

อาทิตย์ สังข์ตะคุ Arthit Sangtaku
6 กันยายน 2535
75 หมู่ 7 ต.บ่อปลาทอง อ.ปั กธงชัย จ.นครราชสี มา
083-197-3006
Arthit_max@hotmail.com

การศึกษา
2550

- วิทยาลัยช่างศิลป ลาดกระบัง

2555

- ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรมจิตรกรรม
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการแสดงผลงาน
2554

- จิตรกรไทยรวมใจสู ้ภยั น้ าท่วม54

2556

- ร่ วมแสดงผลงานภาพพิมพ์กลุ่ม กราฟฟิ คแจม มศว.

2557

- นิทรรศการ ยุติทา - ยุติธรรม คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร

เกียรติประวัติ
2551

- รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพ"เมืองงาม นามศรี ราชา ครั้งที่14

2552

- ร่ วมเขียนลวดลายในอาสนวิหารพระนางมารี อาปฏิสนธินิรมล จ.จันทบุรี

2554

- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม(สด) ประเภทศิลปะไทย(กลุ่ม) งาน
มหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยช่างศิลป
- ชนะการแข่งขัน Graffiti ประเภท Tag งาน Up To You ข้าวสาร
- ร่ วมแข่งขันงานประเภท Graffiti งาน all24 Adidas is all in ที่ Siam
center
- ร่ วมสร้างผลงาน Graffiti ให้กบั โรงยิม ร.ร.พิบูรณ์ประชาสรรค์ กทม.
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- ร่ วมเขียนภาพจิตรกรรม ในพระมหาเจดียม์ หารัชมงคล วัดปากน้ า ภาษี
เจริ ญ กทม.
- ร่ วมเขียนภาพจิตรกรรม ในพระอุโบสถ วัดพลับพลาชัย กทม.
2555

- ชนะการแข่งขัน Graffiti ร่ วมกับกลุ่ม EB ที่ Pullman Bangkok Hotel G

การเข้ าร่ วมโครงการทางศิลปะ
2557

- โครงการศิลปะสู่ ชุมชนครั้งที่ 9 "สี สรรค์ ชุมชน" บ้านคีรีวง
จ.นครศรี ธรรมราช โดยหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2559

-โครงการศิลปะสู่ ชุมชนครั้งที่ 12 "ของขวัญจากพ่อ" จ.สงขลา โดยหอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2560

-โครงการวาดภาพสตรี ทอาร์ ต “เล่าขานตานานเมืองเบตง” อ.เบตง จ.ยะลา
โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

