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บทที่ 1
บทนํา

ศิลปะกับชีวิต คือสิ่งเดียวกัน ขาพเจาทําความเขาใจชีวิตผานกระบวนการทํางาน
ศิลปะ ประเด็นในการสรางสรรคงานศิลปะของขาพเจานั้นเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ แตลวนอยูบน
แกนเดียวกันคือ เพ่ือเขาใจธรรมชาติของชีวิต

สิ่งเล็กๆนอยๆในชีวิต เชนงานอดิเรก กิจวัตร ประสบการณ  มักกลายมาเปนประเด็น
ในการสรางสรรคงานของขาพเจา เชน การตัดเสื้อ, การรดน้ําตนไม, สุนัขที่บาน, กระเปาถือ,
การเดิน เปนตน  ขาพเจาเชื่อวากิจกรรมเล็กๆนั้น โดยที่มันไมใชหนาที่หรือขอบังคับอะไร เรามี
และเราทํามันเพราะเรารัก ซึ่งเปนสิ่งสําคัญ การที่เราทําในสิ่งที่เรารัก เราจะเขาใจธรรมชาติของ
สิ่ง, กิจกรรม เหลานั้นเปนอยางดี   แมเปนเพียงสิ่งเล็กๆนอยๆก็ตามแต หากเราสามารถเขาใจ
ถึงแกนของมันได เราก็สามารถโยงใยและเขาใจในสิ่งที่ใหญกวาได

ในชีวิตขาพเจามีคําถามเสมอ  ทุกคําถามของขาพเจาก็ลวนมีผูตอบไวอยางสมบูรณ
แลว และคําตอบก็ถูกบันทึกไวในความทรงจําตั้งแตกอนที่ขาพเจาคิดจะถามมันขึ้นมาเสียอีก
จากคําสอนของพอแม, จากสิ่งที่นักคิดนักปรัชญาทานเขียน และ พุทธพจน    ขาพเจารู แต
ขาพเจาไมเขาใจ (บางครั้งดูเหมือนจะเขาใจแตก็ไมไดตระหนักอยางแทจริง)

การตระหนักรูถึงสิ่งตางๆสําหรับชีวิต เราตองหาวิธีกันเอาเองตามแบบแตละคน
สําหรับขาพเจาแลวการทําความเขาใจสิ่งหนึ่งสิ่งใด ดวยการกระโดดเขาไปหาสิ่งนั้นโดยตรงมัก
ไมสําเร็จ ตองใชวิธีพิจารณาจากสิ่งอ่ืนแลวเปรียบเทียบ  เชน   ครั้งหนึ่ง ขาพเจาเย็บกระเปาถือ
แตผาที่ใชมันบางเกินไปจําเปนตองเย็บซับในอีกชั้น ซับในนั้นตองมีขนาดยอมกวาชิ้นนอกนิด
เดียวเทานั้น ซึ่งเปนของยากสําหรับขาพเจาที่จะตัดเย็บใหมันพอดิบพอดีได เย็บออกมาแลวซับ
ในใหญไป กองอยูดานในกระเปา ขาพเจาก็คิดขึ้นมาวา กระเปาถือน่ีก็เหมือนกับตัวขาพเจา คือ
มีชิ้นนอกชิ้นใน ถาขาพเจาเปนกระเปาก็คงเปนกระเปาที่เย็บซับในใหญเกินไปมากๆ กองอยูขาง
ในจนเหลือที่ไวสําหรับใสของไดนอย     ไอกระเปาพองๆที่ขาพเจาหิ้วติดตัวไปไหนตอไหนดวย
จริงๆแลวมันไมไดบรรจุอะไรไวเลยนอกจาก ซับในของมันเอง คือความยึดถือเปนตัวตนของมัน
เอง

กระเปาถือไดบอกกับขาพเจาเรื่องหนึ่ง ยังมีอีกมากที่ตองเก็บหาจากสิ่งอ่ืนๆตอไป
และขณะนี้การเดินจากที่พักไปหองทํางานทุกเชาเย็น ก็กําลังบอกบางสิ่งกับขาพเจา....
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ความเปนมาและความสําคัญของประเด็นที่ทําการวิจัย

ขาพเจาเกิดและใชชีวิตอยูที่เชียงใหม ที่คุนเคย สะดวกสบาย และปลอดภัย ขาพเจา
อยูอาศัยและไปมาในเมืองที่ขาพเจารูจักและคุนเคยมาตลอดชีวิต จนกระทั่งยายมาศึกษาตอที่
กรุงเทพฯ   เมืองที่ไมรูจัก ไมคุนเคย และไมสะดวกสบาย   แตสิ่งที่ขาพเจาชอบตั้งแตครั้งแรกที่
มาถึงคือแมน้ําเจาพระยา และตั้งใจในทันทีวาขาพเจาจะอยูใกลแมน้ํา และจะตองหาที่พักอยูอีก
ฝงหนึ่งของแมน้ําใหไดเพ่ือที่จะไดขามเรือทุกวัน  และก็เปนไปตามความตั้งใจ ขาพเจาไดเดิน 5
นาที มารอเรือและขามฟากประมาณ 10 นาทีแลวเดินตออีก 5 นาทีทุกวัน  ผานตรอกที่คลาย
สลัม ผานตลาด ขามแมน้ํา ผานแหลงชาวตางชาติ ผานวัง...  การใชชีวิตในที่ที่ไมคุนเคย
ประสาทในการรับรูจะทํางานมากขึ้น  การเดินทางทุกวันจึงกลายเปนกิจวัตรที่พิเศษ ไมวา
ขาพเจาจะไปไหน แมบางวันไมไดไปทํางาน ขาพเจาก็มักจะเริ่มตนการเดินทางของวันดวยเสน
ทางนี้เสมอ  และเชนเดียวกับทุกสิ่งที่ขาพเจารัก มันมักจะสอนขาพเจาบางอยางเสมอ และสิ่งที่
ขาพเจาไดจากการเดินทางบนเสนทางนี้ ขาพเจากําลังจะถายทอดมันผานวิธีการของศิลปะ ใน
วิทยานิพนธชุดนี้

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการวิจัย

ผลงานวิทยานิพนธที่นําเสนอ คือภาพที่มองผานสายตาของขาพเจา สิ่งที่ขาพเจาคาด
หวังคือการบอกกับผูชมวา  “ นี่คือเสนทางของขาพเจา... แลวเสนทางของทาน ทานเห็น
อะไร....? ”

สมมติฐานการวิจัย

จากแนวความคิดที่กลาวมาแลว ไดนําเสนอเปนผลงานภาพพิมพ “ย่ําไปขางหนา” ชุด
แรก ที่เปนการบันทึกภาพระหวางการเดินทางจากที่พักไปยังหองทํางาน เพ่ือใหแนวความคิดดัง
กลาวสมบูรณยิ่งขึ้น ในโครงการวิทยานิพนธนี้จะทําการบันทึกภาพระหวางทางจากหองทํางาน
ไปยังหองพัก เพ่ือใหการถายทอดความคิดดังกลาวสมบูรณยิ่งขึ้น

ภาพที่เห็นในผลงานชุดแรกภาคการศึกษาที่ 1/2545  เปนชวงเวลาเชา สามารถมอง
เห็นสิ่งตางๆได กระจาง ชัดเจน  ผูคนพลุกพลาน ทุกอยางเริ่มตนกิจกรรมของตน กับภาพที่จะ
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ทําการบันทึกในชุดวิทยานิพนธเปนภาพในชวงเวลากลางคืนที่เงียบสงบ และมองเห็นสิ่งตางๆ
ไดไมชัดนัก แมจะเปนการเดินทางบนเสนทางเดิมแตแตกตางกันโดยสิ้นเชิง เหมือนเปนมิติตรง
ขาม

ขอบเขต ข้ันตอน และวิธีการศึกษา

บันทึกภาพดวยกลองบันทึกภาพ ระหวางทางจากหองปฏิบัติงานไปยังที่พัก โดยทําการ
บันทึกภาพที่เห็นตรงหนาทุกๆ 2 กาว วันละ 12 ภาพ และบันทึกภาพเทาขณะกาวเดิน วันละ 1
ภาพ

การถายภาพจะใชเฉพาะแสงที่มีอยูจริงในสถานที่นั้นๆ ไมมีการจัดแสงอื่น และถายภาพ
ที่เห็นอยูตรงหนาในขณะยางกาวนั้นๆจริงๆ โดยทําการบันทึกภาพอยางตอเน่ืองทุกวัน ตั้งแต
เริ่มตน จนถึงที่พัก

นําภาพที่ได มาพิมพผานเครื่องพิมพคอมพิวเตอร (Printer)  และเลือกขยายบางภาพ
ดวยเทคนิคภาพพิมพ โฟโตลิโทกราฟ

สวนของภาพเทา นําเสนอโดยการพิมพผานเทคนิคโฟโตลิโทกราฟทั้งหมด
แลวนําผลงานภาพพิมพทั้งหมด ไปทําการติดตั้งโดยรอบทุกผนังหองนิทรรศการ ใหผู

ชมเดินดูภาพตามมิติของเวลาไดโดยรอบหองนิทรรศการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 2
ความเปนมาของผลงานวิทยานิพนธ

ผลงานกอนหนาวิทยานิพนธ

หากจะกลาวถึงที่มาของผลงานวิทยานิพนธชุดนี้แลว ก็ควรจะไดกลาวยอนไปถึงผล
งานในชุด “ลายถัก” (พ.ศ.2543) ผลงานชุดดังกลาวเปนความบันดาลใจจากกิจกรรมการถักโคร
เชต1

ผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ มีฐานการพัฒนามาจากผลงานชุดกอนหนา คือชุด “ลายถัก”
ซึ่งถึงแมวิธีการแสดงออก เรื่องราว เทคนิควิธีการจะแตกตางกันเปนอยางมาก จนดูเหมือน
ระหวางผลงานทั้ง 2 ชุดที่ตอเน่ืองกันน้ี มีพัฒนาการที่แยกขาดจากกันอยูก็จริง แตโดยแนวความ
คิด ปรัชญา อันเปนฐานในการสรางสรรคแลว เปนอันเดียวกัน เปนความตอเน่ืองที่นาจะเรียกวา
เปนพัฒนาการ ที่แสดงออกในรูแบบที่แตกตางกันออกไป  เพ่ือใหเห็นความสัมพันธตอเนื่องดัง
กลาว จึงควรกลาวถึงผลงานชุดลายถักพอเปนสังเขป

ขาพเจาชอบงานฝมือ และชอบใชเวลาวางทั้งหมดที่มีอยูกับงานเย็บปกถักรอยตางๆ
ในชวงป 2543 ขาพเจาอยูในชวงที่กําลังสนใจงานถักโครเชต

เชนเดียวกับงานศิลปะ การถักโครเชต และงานฝมือทั้งหลายตองใชสมาธิ และความ
มานะ อุตสาหะ ขณะที่ขาพเจาถักหวงโซเล็กๆซ้ําแลวซํ้าเลา เข็มและหวงซวงโซที่ถักลงไปนั้นก็
เล็กเสียจนเวลาที่ผานไปเปนชั่วโมง เปนวัน แทบไมมีความเปลี่ยนแปลงใหเห็น ดูเหมือนตองใช
ความพยายามหลายวันหลายสัปดาหกวาจะไดกระโปรง หรือเสื้อสักตัว แตขาพเจากลับไมรูสึก
วาตองใชความอดทนหรือความพยายามสักนิด จริงๆแลวมันเปนความเพลิดเพลินมากกวา เปน
ความเพลิดเพลินในความเรียบงาย   ขณะที่ถัก หัวสมองวางเปลา จดจออยูแตกับการนับหวงโซ
วนเวียนไปมา 5 บาง 8 บาง   สายตาจับจองอยูกับปลายเข็มที่จ้ิมผานหวงโซลงบนปลายนิ้วที่
รองรับอยูซ้ําแลวซ้ําเลา ความแหลมของปลายเข็มกับแรงกดลงบนปลายนิ้วที่รองรับเพียงแคพอรู

                                                
1Crochet  (โครเชต)  งานฝมือชนิดหนึ่ง ที่หวงโซของเสนดายถูกรอยประสานกันดวยเข็มถักที่มี

ปลายเปนรูปขอ
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สึกวาหวงโซสายใหมถูกรอยตอกับหวงโซสายกอนๆแลว   ชวงชีวิตประมาณ 2 ปนั้น กลางวัน
ขาพเจาทํางานภาพพิมพหินรูปลายถัก กลายคืนขาพเจากลับหอพักก็มานั่งถักโครเชต

ภาพที่ 1   รายละเอียดของผลงาน “หวงโซ และ เวลา”

ป 2544 ชวงภาคเรียนที่ 2 ของการเรียนปริญญาโทปแรก ขาพเจาเริ่มถักผาคลุม
เตียง เปนหวงอารมณของความอยากถักที่เขมขนจนเกินความสมดุลยระหวางงานหลัก กับงาน
อดิเรก (กลางวันทําภาพพิมพ – กลางคืนถัก) ไปเสียแลว   มากจนไมอยากจะทําอะไรอยางอ่ืน
เลย ไมอยากทําภาพพิมพ อยากจะนั่งถักทั้งวัน  ไมใชเพราะอยากจะไดผาคลุมเตียงไวๆ แตเปน
เพราะไดอาจหาญทําสิ่งที่ใหญกวาที่เคยเปน ทําใหพลงัและความรูสึกที่มีตอการถักถูกโหมขึ้นมา
แตดวยหนาที่ที่มีตอการเรียน และการทํางานภาพพิมพจึงไมสามารถนั่งถักทั้งวันทั้งคืนไดอยาง
ใจ   ทําใหฉุกคิดขึ้นมาวา “ทําไมไมถักบนเพลทลิโทเลา ?”  อยากระนั้นเลย รวมเอาสองอยาง
เขาไวดวยกัน ดีกวาเกๆกังๆ นั่งทํารูปลายถักบนเพลทอยู  ก็ทําเหมือนถักจริงๆลงบนเพลทเลย
เปลี่ยนโครเชตเปนดินสอไข เสนฝายที่ใชถักก็คือเสนดินสอไขที่ถูกขีดออกไป แลวเขียนลูกโซ
รอยเรียงกันบนเพลทอลูมินั่ม  ขาพเจาจึงเริ่มผลงานดําเนินงาน “ระยะเวลา และการดําเนินไป”
ดวยการเริ่มถักบนเพลทจากลูกโซแรกตรงกลางแลวขยายออกไปเรื่อยๆ ทีละนิด  เชา-เดินออก
จากหอมายังหองทํางาน นั่งถักบนเพลท ดึก-กลับหอ  นับตั้งแตเริ่มงาน “ระยะเวลา และการ
ดําเนินไป” พอกลับถึงหอเวลากลางคืนขาพเจาก็ไมไดหยิบผาคลุมเตียงที่ทําคางไวขึ้นมาถักตอ
อีกเลย

ระยะเวลาที่ดําเนินไปในแตละวัน ชิ้นงานถักบนเพลท (ที่ไมรูวาเปนผาปู หรือผาคลุม
อะไร) ขยายออกทีละนิด ยิ่งเวลาผานไปและรอบวงกวางขึ้นเทาใด ก็ยิ่งเห็นความเปลี่ยนแปลง
ชาลงเทานั้น  มันดําเนินไปเรื่อยๆ จนกระทั่งขยายออกจนเกือบเต็มพ้ืนหองนิทรรศการทั้ง
๔ดาน   ขาพเจาจึงหยุดถัก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



6

ในงานถักนั้น มี pattern แบบตางๆมากมาย ตั้งแตที่เรียบงาย ไปจนถึงที่ซับซอนยุง
ยาก ในงาน “ระยะเวลาและการดําเนินไป” ขาพเจาเลือกใช Pattern ที่เรียบงายที่สุด เพราะ
ความเรียบงายนั้นทําใหเกิดความ ตอเนื่อง ราบรื่น และเรียบงาย

ภาพที่ 2   ภาพผลงานกอนหนาวิทยานิพนธ “หวงโซ และ เวลา”
ภาพพิมพเทคนิคผสม Lithograph และ Etching.   ขนาดภาพ (ชิ้นละ) 120 x 120 เซนติเมตร จํานวน 2 ชิ้น
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ภาพที่ 3   ภาพผลงานกอนหนาวิทยานิพนธ “โครเชต”
เทคนิคภาพพิมพ Lithograph   ขนาด 120 x 135 เซนติเมตร
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พัฒนาการสูผลงานวิทยานิพนธ

เม่ือขาพเจามาพิจารณาก็เห็นวา การที่ขาพเจาชอบงานถักนั้น จริงๆแลวเปนเพราะ
ขาพเจาชอบหวงเวลาที่ไดอยูกับการทําอะไรซ้ําๆ โดยที่รูวาการซ้ํานั้นไมไดสูญเปลาไปไหน

การซ้ําทุกชนิดตองมีโครงสราง กรณีของการถักก็มี Pattern เปนแบบ เปนโครงอยู
เชน pattern ...โซ5 –โซ3 –โซ5... (แถวตอไป)...โซ 7 –โซ 4 –โซ 7... เปนตน

เม่ือผลงาน “ระยะเวลา และการดําเนินไป” เสร็จสิ้นลงแลว ขาพเจารูสึกวาไดเขาใจ
ธรรมชาติของ ”การถัก”  ในแงมุมของขาพเจาอยางกระจางชัด ถึงที่สุดแลว  เม่ือพบวาแทจริง
แลว ลวดลายที่ถักไมใชประเด็น สิ่งสําคัญคืออาการถัก การไดทําอะไรซ้ําๆ  ขาพเจาจึงเริ่มมอง
หาการซ้ําในสิ่ง อ่ืนๆ และเม่ือเริ่มมองหา ขาพเจาก็พบวา อะไรๆก็มีการซ้ําอยูในตัวทั้งสิ้น  ตางก็
มี pattern ของตัวเอง ที่มีรูปแบบและความถี่หางแตกตางกันไป

เม่ือเราฟงเพลงเรารูสึกวามันคือเพลง หน่ึง เพลง ที่เริ่มทอนแรกเหมือนเกริ่นนํา ทอน
ตอมาเริ่มแสดงบุคลิกภาพของเพลง เขาสูประเด็นไมวาสุขหรือทุกข แลวนําอารมณผูฟงใหสูงขึ้น
เรื่อยๆ จนถึงจุดสูงสุดในชวงเกือบทายๆของบทเพลง กอนจะคอยคลายลงมาสูระดับปรกติอีก
ครั้ง  บางเพลงอาจจะมีวิธีการที่แตกตางออกไปจากนี้บางเล็กนอย แตโดยรวมแลวเพลงหนึ่ง

   

ภาพที่ 4   รายละเอียดของผลงาน “ระยะเวลา และการดําเนินไป”
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เพลงยอมกอใหเกิดความประสานกลมกลืนที่เรียกวา harmony ขณะที่เรากําลังฟง
เพลงแลวรูสึกถึงความเปน หน่ึง เดียวดังกลาว แทจริงแลวในเพลงเพลงเดียวมีการซ้ําที่ซอนกับ
อยูตั้งหลายระดับ  เชน  1เพลงมี 4ทอน, 1ทอนมี 8หอง, 1หองมี 4จังหวะ, แถมบางเพลงก็เปน
คอรด วน อีกตางหาก (มี 4-8 คอรดเรียงกันเปน pattern แลวเลนวนซ้ําไปซ้ํามา)

แมแตคลื่นทะเลที่กระทบฝง มีผูที่เคยพิจารณาคลื่นกลาวกับขาพเจาวา...คลื่นก็มี
pattern บางครั้งก็เปน 7, 8, 6 แลววนกลับมาซ้ําอีก...

ภาพที่ 5   ผลงานกอนหนาวิทยานิพนธ “ระยะเวลา และ การดําเนินไป”
เทคนิคภาพพิมพ Lithograph     ขนาด 5 x 5 เมตร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



10

กับสิ่งที่เราไมคิดวาซ้ํายังมีการซ้ําอยูในตัวเอง  ขาพเจาเห็นการซ้ําชัดเจนที่สุดในตัว
มนุษย คือตัวขาพเจาเอง ชีวิตของเรามีอยูไดเพราะการซ้ําทั้งสิ้น  หายใจเขา สลับ หายใจออก,
หลับ-ตื่น, กิน แลว ถาย, เดินดวยเทาซาย สลับ เทาขวา

ถาไมนับรวมสิ่งที่พอแม, ครู, อาจารย, พระ, เพ่ือน, ตํารา ฯลฯ ที่บอกสอนเรื่องของ
วัฎแกขาพเจามาตั้งแตจําความได  ขาพเจาก็เพ่ิงจะเริ่มเห็นการมีอยูของการซ้ํา จากการถักโคร
เชต  และเพ่ิงจะเห็นจะรูสึกวามันอยูในชีวิตของขาพเจาดวยก็เม่ือพิจารณาชีวิตประจําวันของตัว
เอง

การซ้ํานั้นมีอยูมากมายในแทบทุกสิ่ง ขาพเจาเลือกวัฎของการการเดินทางระหวางที่
พักและหองทํางาน  เปนตัวแทนในการนําเสนอความคิดเรื่องวัฎของการซ้ํา  ดวยความพิเศษที่
ในกิจวัตรนี้มีวัฎยอยๆที่ซอนสัมพันธกันอยูหลายระดับ ทั้งภายในและภายนอก  และยังสะทอน
ใหเห็นเปนอยางดีวา การซ้ําน้ันเปนคนละเรื่องกับการย่ําอยูกับที่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 3
ผลงานวิทยานิพนธ

แนวความคิดในการสรางสรรค

จากการเฝามองตนเองผานกิจวัตรประจําวัน ที่ดําเนินไปซ้ําแลวซํ้าเลา การออกจากที่
พักมายังหองทํางานที่คณะในตอนเชา และกลับมายังที่พักในตอนกลางคืน เปนกิจวัตรอยางหนึ่ง
เสนทางเดิมที่เดินซํ้าๆกันอยูทุกวัน ที่มีจุดเริ่มตนและจุดหมายเดิม ทุกวี่วัน เปรียบเสมือน
ขาพเจาย่ําวนเวียนอยูที่เดิม  และบนเสนทางนั้นอาการกาวเดิน ก็เปนกิริยาการกาวที่ ย่ํา แลวก็
ย่ํา อยูซ้ําไปซ้ํามา

แมจะซํ้ากันโดยอาการย่ํา บนเสนทางระหวางสองจุด มาแลวไป – ไปแลวมา ซ้ําๆกัน
ก็ตาม แตสิ่งที่เราเห็นและรับรูระหวางการเดินน้ันไมเคยซ้ํากัน รานรวงอาคารรายรอบที่เคยอยู
ตรงไหนก็ยังคงอยู ณ. ที่ตรงนั้นก็จริง แตก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวัน บางวันปด บางวัน
เปด บางวันหงอยเหงา บางวันคนแนนราน  แลวยังผูคนที่ผานไปมาก็ไมเคยซ้ํา แมบางคนที่เรา
เคยเดินสวนกันแลวครั้งหนึ่ง เม่ือบังเอิญเดินสวนกันอีกครั้งก็ไมมีอะไรที่ซ้ํากับครั้งแรก ทั้งเขา
และเราตางเปลี่ยนแปลงไปทั้งตําแหนงแหงที่ และเวลา

ชีวิตของเรามีการซ้ําเปนโครงสราง เปนวัฎของชีวิต  ตองหายใจเขา สลับหายใจออก
ตองเดินกาวเทาซายสลับเทาขวา หลับ-ตื่น กิน-ถาย ไปจนถึงตาย-เกิด ลวนเปนกิจวัตร หนีไม
พนโครงสรางของการซ้ําในระดับความถี่ตางๆกันไป  แตสิ่งพิเศษที่ทําใหการซ้ําอันเปนวัฎแหง
ชีวิตของเราไมย่ําอยูกับที่ แตจะทําใหย่ําไปขางหนาก็คือ การเลือกใสเนื้อหาลงไปในโครงสราง
ของวัฎแหงตน  เราจะเลือกมองเห็นอะไรระหวางทางที่เราเดินวนเวียนซํ้าๆนั้น  จะใหความ
สําคัญ ใหคุณคากับอะไร สิ่งนั้นคือเนื้อหาสาระที่แตละคนจะเลือกเก็บหา  ตลอดเสนทางที่ซ้ํา
ซาก วนเวียนอยูนั้น มีสิ่งที่พรอมใหเราเห็น เรียนรู ทําความเขาใจ และซาบซึ้งเสมอ

ขาพเจาจึงเชื่อวาตราบที่วันใหมเริ่ม แลวขาพเจายังคงกาวออกจากหอพัก ยังทําให
วัฎจักรนั้นดําเนินตอไป ขาพเจาจะกาวไปขางหนาเสมอ
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การถายทอดสูผลงาน

ผลงานย่ําไปขางหนา ชวงที่ 1

จากความคิดดังกลาว ขาพเจาถายทอดสูผลงานโดยการบันทึกภาพระหวางการเดิน
ทางจากที่พักมายังหองทํางานทุกเชา  ระหวางการเดินทางอันเปนปรกติของทุกวัน ทุกๆ 2 กาว
ขาพเจาจะบันทึกภาพของสิ่งที่เห็นตรงหนา ในระดับสายตาโดยไมมีการเลือก จัด แตงใดๆ  วัน
ละ 12 ภาพตอเนื่องกัน และหลังจากถายภาพที่ 12 อันเปนภาพสุดทายของวัน ขาพเจาจะกมลง
ถายภาพเทาตนเองในกริยาและตําแหนง ณ ขณะนั้น

ขาพเจาไมไดกําหนดระยะเวลา และจํานวนภาพที่จะทําการบันทึกไวลวงหนา ภาพ
ในแตละชวงมีความถี่หาง เร็วชาตางกัน ขึ้นอยูกับสภาวะการเดิน ในสภาพแวดลอมตางๆ

ฟลมขาว-ดําที่ถายในแตละวัน ตกกลางคืนลางฟลมในหองนํ้าที่หอพัก กลางวันก็แส
กนเขาคอมพิวเตอร  ภาพที่บันทึกในระดับสายตา พิมพดวยเครื่องเลเซอรปริ้นเตอร บนกระดาษ
พิมพขนาด 12.5 x 17.5 เซนตเิมตร

ภาพที่ 6   ภาพที่ไดรับการขยายในผลงาน “ย่ําไปขางหนา” ชุดที่ 1

ในเวลาที่ทําการบันทึกภาพ ขาพเจาแทบจะไมรูวาในภาพที่ถายไปมีอะไรบาง เพราะ
ทุกอยางผานไปอยางรวดเร็ว เหมือนกับเวลาปรกติที่ขาพเจาเดิน เรามองสิ่งตางๆที่เห็นอยูตรง
หนาเปนภาพรวมๆ ถาไมมีสิ่งที่มากระทบสายตา หรือเหตุการณอะไรที่เปนพิเศษเฉพาะหนา
เราก็จะมองสิ่งตางๆเพียงแคผานๆ  แตเม่ือภาพถูกบันทึกเปนภาพนิ่ง ทําใหขาพเจาไดอยูกับ
ภาพนานขึ้น ไดเห็นในสิ่งที่ไมเคยสังเกตเห็น   โดยไมไดคาดคิดไว ไมไดหา และมองไมเห็น
ขณะที่มันอยูตรงหนา กลับมามองเห็นเม่ือถูกพิมพเปนภาพ   ขาพเจาจึงเลือกภาพที่ประทับใจ
ขยายใหมีขนาดใหญขึ้น และพิมพดวยเทคนิค โฟโตลิโทกราฟ และบางภาพที่ใหญเปนพิเศษ
พิมพดวยเทคนิค Photo Etching

สวนภาพภาพเทา และภาพแมน้ํา พิมพผานกระบวนการ ภาพพิมพหิน เทคนิค
Photo Lithograph และขยายขนาดใหใหญกวา  ภาพน้ําขนาด 27 x 41 เซนติเมตร  และภาพ
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เทาขนาดขนาด 25 x 17.5 เซนติเมตร วางบนพื้นตามตําแหนงตรงกับภาพสุดทายในแตละวัน
บนผนัง

ในการติดตั้ง เรียงภาพทั้งหมดตามลําดับโดยเริ่มจากบานประตูทางเขา แลวเวียน
ขวาไปรอบหองนิทรรศการ แตจํานวนภาพมีมากกวาความยาวผนัง จึงตองวนซอนรอบที่สองขึ้น
ไปเหนือรอบแรก บางชวงในงานจึงมีสองแถว และบางชวงก็มีเพียงแถวเดียว

ภาพที่ 7   ผลงาน”ย่ําไปขางหนา” ชุดที่ 1
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ผลงานย่ําไปขางหนาชุดวิทยานิพนธ

 ผลงานวิทยานิพนธนี้ คือการพัฒนาผลงาน “ย่ําไปขางหนา” ตอใหสมบูรณตามความ
แนวความคิด   โดยการทําการบันทึกภาพระหวางการเดินทางจากหองทํางานกลับไปยังที่พักใน
เวลากลางคืน โดยใชกระบวนการเดียวกัน  เพื่อทําใหรอบของการเดินทางครบ และทําให
นามธรรมของ วัฎ นั้นครบเปนวงกลม

นอกจากทําเพิ่มเพ่ือใหสมบูรณแลว มีการปรับเปลี่ยนในชุดวิทยานิพนธแลวยังไดนํา
งานในชุดแรกกลับมาแกไขขอบกพรอง ใหงานทั้งสองชวงเปนเนื้อเดียวกันดวย   ไดแก

- ตัดภาพที่บันทึกในระดับสายตาขณะอยูในเรือออกแลวเพิ่มภาพแมน้ําเขาไปแทน
- ภาพในระดับสายตาพิมพขนาดเทากันทั้งหมด ซึ่งตองกลับไปแกไขภาพในชุด

กลางวัน โดยพิมพภาพที่ถูกขยายใหมใหมีขนาดปรกติ คือ 12.5 x 17.5
เซนติเมตรทั้งหมด

- แกปญหาการติดตั้งโดยการทําชั้นติดผนัง วางภาพผลงาน และสามารถติดภาพ
ทั้งหมดใหอยูในรอบเดียวได

ผลงาน “ย่ําไปขางหนา” ชุดสมบรูณ มีภาพจากการบันทึกในระดับสายตาทั้งหมด
1,936 ภาพ  และมีภาพเทจํานวน 162 ภาพเทากับจํานวนวันที่ทําการบันทึกทั้งสิ้น 162 วัน

ภาพที่ 8   รายละเอียดของผลงาน แสดงใหเห็นการเคลื่อนที่ไปขางหนาชาๆ

ระหวางภาพแตละภาพ เรามองไมเห็นความแตกตางมากนัก หรืออาจจะนอยมากจน
ดูเหมือนซ้ําภาพเดียวกัน  ตอเม่ือมองในมุมกวาง จึงจะเห็นวา เรากําลังเคลื่อนไปขางหนาอยาง
ชาๆ

หลังจากพิมพภาพทั้งหมดออกมาแลว นํามาติดเรียงกันบนผนังรอบหองนิทรรศการ
ภาพแรกเริ่มตนที่ทางเขาบานประตูซาย ไลเรื่อยมาจนภาพสุดทายบนบานประตูขวา  จุดเริ่มตน
และจุดสุดทายบรรจบกันพอดี เชนเดียวกับเสนทางที่เดินในภาพ
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ภาพที่ 9   แสดงจุดตอระหวางภาพแรกของชวงเชาและภาพสุดทายของชวงกลางคืน

ภาพที่ 10   แสดงจุดตอระหวางภาพสุดทายของชวงเชาและภาพแรกของชวงกลางคืน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 4
ขั้นตอนการดําเนินงาน

การสํารวจและวางแผนการทํางาน

ขั้นตอนการสํารวจนี้ทําตั้งแตในชวงผลงานชุดแรก ในชวง Terminal Project หรือ
เตรียมวิทยานิพนธ ที่ทําการบันทึกการเดินทางจากที่พักมายังหองทํางาน  เพ่ือเปนการประเมิน
ความเปนไปได ในเรื่องของระยะเวลา และคาใชจายตางๆ

การสํารวจนั้นทําตั้งแตการวางแผนงาน โครงการย่ําไปขางหนา ชุดแรก (กอนวิทยา
นิพนธ) ที่เปนการเดินทางในชวงเชาเทานั้น   กอนการสํารวจนั้นไดตั้งเปาหมายไววาจะทําการ
บันทึกภาพทุกๆ 1 กาว (กาวละภาพ) แตเม่ือทําการสํารวจจริงโดยการทดลองเดินนับกาวโดย
ประมาณพบวาจํานวนกาวนั้นจะอยูที่ระหวาง 1,700 – 2,000 กาว ซึ่งหมายถึงจะมีจํานวนภาพ
มากถึงเกือบ 2,000 ภาพ ซึ่งมากเกินไปสําหรับความเปนไปไดในการหาสถานที่ติดตั้งผลงาน
จึงตองปรับเปาหมายใหมใหลดลงครึ่งหนึ่ง โดยเพิ่มความหางระหวางภาพเปน ทุกๆ 2 กาวแทน
เม่ือตกลงเรื่องความถี่ของภาพไดดังนี้แลวก็ตองหาจํานวนภาพที่แบงบันทึกในแตละวัน วาจะ
ถายวันละกี่ภาพ  โดยตองหาตัวเลขที่สัมพันธกันระหวางระยะเวลาในการทํางาน และระยะทาง
(กาว)    ใหเวลาในการบันทึกภาพ 90 วัน  ก็จะอยูที่ประมาณ 11 ภาพตอวัน  แตดูเหมือนตัว
เลข 11 จะไมมีความหมายที่นาสนใจ สัมพันธกับมิติของเวลาเทาใดนัก จึงปรับเปน 12 ภาพตอ
วัน  เพราะจํานวน 12 เปนจํานวนที่สัมพันธกับระบบการนับเวลา และวัน (พระอาทิตยทํางาน
12 ชั่วโมง, พระจันทรทํางาน 12 ชั่วโมง ตอวัน,12 เดือนเปน 1 ป)   การสํารวจระยะทาง การ
กําหนดจํานวนภาพที่สองคลองกับแนวความคิดขางตนทําใหสามารถวางระบบการทํางานได
อยางเหมาะสม

ตอมาเมื่อดําเนินโครงการวิทยานิพนธ ซึ่งเปนโครงการตอเน่ืองกับ ย่ําไปขางหนา
ชุดแรก ก็ไดยึดระบบ วิธีการเดียวกันน้ีทุกอยางเพื่อใหงานสัมพันธตอเนื่อง มีความหมายชัดเจน
และมีเอกภาพสมบูรณ
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การดําเนินงาน

ขั้นตอนการทํางานนั้นแบงออกเปนหลายสวน โดยแตละสวนจะดําเนินการไปเกือบ
จะพรอมๆกันในแตละวัน  เริ่มตั้งแตบันทึกภาพระหวางการเดินทางในตอนเชา ( หรือตอนกลาง
คืนขณะเดินทางกลับ) เม่ือไปถึงคณะจิตรกรรมฯ ชวงระหวางวันก็จะใชเวลาในหองคอมพิวเตอร
แสกนภาพ ปริ้นทภาพ, ถายเพลท off-set หรือจะพิมพลิโทกราฟ ก็จะแลวแตความเหมาะสม
และความพรอมในแตละวัน  เม่ือกลับที่พักก็จะทําการลางฟลมที่ถายไป เตรียมรอไวสําหรับ
scan ในวันรุงขึ้นตอไป

อุปกรณที่ใชในการบันทึกภาพและลางฟลม

1. กลอง Nikon รุน FM2 /
   เลนสระยะ 28-85 ม.ม.
2. Reel (รางฟลม)
3. Developing Tank
   (ถังลางฟลม)
4. นาฬิกาจับเวลา
5. ถวยตวง
6. ปรอทวัดอุณหภูมิ
7. ถังผสมน้ํายา
8. ไมพาย
9. แกลอนสําหรับเก็บนํ้ายา
10. ฟลมขาวดํา Formapan
    ISO 100
11. ฟลมขาวดํา Ilford รุน HP5
    ISO 400
12. น้ํายาสรางภาพ
    Kodak Developper : D76
13. น้ํายารักษาภาพ   Fujifix

ภาพที่ 11   ภาพอุปกรณที่ใชในการบันทึกภาพและลางฟลม
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1.ข้ันตอนการบันทึกภาพ
การถายภาพขาพเจาเลือกตั้งระยะเลนสคงที่ ไวที่ระยะ 28 ม.ม. ตลอดการบันทึก

ภาพทั้งโครงการ เพ่ือใหภาพที่ออกมามีมุมมองเทากันทุกภาพ   สวน Shutter Speed (ความเร็ว
shutter) และ Aperture (รูรับแสง) จะแตกตางกันระหวางชุดกลางวัน กับชุดกลางคืน

ชุดกลางวันใชฟลมขาวดํา Formapan รุน Classic ความไวแสงปานกลาง คือ
ISO100 ตั้ง Shutter Speed ตั้งอยูที่ 1/60 วินาที, Aperture อยูระหวาง f.8 – f.22   และตั้งระยะ
Focus คงที่ ที่ 1.5 เมตร

ชุดกลางคืนใชฟลมขาวดํา Ilford รุน HP5 Plus ความไวแสงสูง คือ ISO400 เพ่ือ
ชวยในการบันทึกภาพในสภาวะที่มีแสงนอย เนื่องจะไมมีการใชแฟรช เพราะตองการภาพที่ใกล
กับความจริงมากที่สุด   ตั้ง Shutter Speed ที่ 1-2 วินาที,  Aperture คงที่ ที่ f.5.6  ในความมืด
เชนน้ันขาพเจาตั้งระยะ ความชัดไวที่ระยะ Infinity ∞

การคงระยะโฟกัสภาพไวที่ระยะใดระยะหนึ่งคงที่ ทําใหวัตถุที่ไมอยูในระยะโฟกัส
สูญเสียความชัดเจน (out of focus) ทั้งกรณีใกล และไกลเกินไป  และการไมปรับรูรับแสง/
Shutter Speed ใหสัมพันธกับปริมาณของแสงในสภาพแวดลอมที่ตาง เปนเหตุผลทางเทคนิคที่
ขาพเจาไมสามรถปรับความคมชัด และนํ้าหนัก แบบภาพตอภาพใหสมบูรณพอดิบพอดีได
เพราะจะเปนการเสียเวลา และเสียความตอเน่ืองระหวางภาพ    ในขณะที่เดินและบันทึกภาพไป
ดวยน้ัน ขาพเจาตองการใหมีความเร็วเทากับการเดินแบบปรกติ  การถายภาพจึงตองทําดวย
ความรวดเร็ว  เม่ือเริ่มทําการถายในแตละวันก็ตองถายอยางตอเน่ืองกันทั้ง12 ภาพ   จึงตั้งคา
ทุกอยางใหเปนคากลางๆไว   ภาพจะออกมาพอดี มืด สวาง ชัด หรือไมชัด ก็แลวแตสภาพ
การณขณะนั้นๆเอง
2. ข้ันตอนการลางฟลม

2.1 การ Load ฟลม
ตามปรกติ การ load ฟลม (ถายฟลมจากกลักฟลมสูรางลาง) ตองทําในหองมืด และ

จําเปนตองมืดสนิทจริงๆ  ในกรณีของขาพเจาไดดัดแปลงหองนํ้าในหองพักใหเปนหองมืด ซึ่งก็
ไมสามรถกั้นแสงมืดสนิทไดเพียงพอ จึงตองอาศัยความมืดของเวลากลางดึกเขาชวย

เม่ือ load ฟลมแลวก็บรรจุในถังลางปดใหสนิท ขั้นตอนหลังจากนั้นสามรถดําเนิน
การภายนอกหองมืดได
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ภา พที่  1 2    แสดงขั้นตอนการลางฟลม

2.2 การสรางภาพ (Developing Process)
น้ํายาสรางภาพ Kodak Professional D -76 จะมาในรูปผง  ตองละลายกับนํ้าสะอาด

ในอัตราสวน เคมีสรางภาพ D-76 1 ซอง : น้ํา 3.8 ลิตร ที่อุณหภูมิ 50 – 55 องศาเซลเซียส คน
ใหละลายเขากันดีแลว บรรจุเก็บไวในภาชนะที่มีฝาปดสนิทและเก็บไวใหพนแสง เรียกน้ํายาเขม
ขน 100% นี้วา stock solution

ในการสรางภาพจะใช stock solution เลยหรือนํามา diluted (เจือจางกับนํ้า) ในอัตรา
สวน 1:1, หรือ 1:2 ก็ได   สําหรับขาพเจาเลือกใช stock solution เลยเพ่ือความสะดวกและ
ประหยัด เพราะน้ํายาที่เจือจางตองใชเวลาสรางภาพนานกวา และตองผสมน้ํายาใหมทุกครั้ง
เหมาะสําหรับการลางฟลมแบบเปนครั้งเปนคราว แตสําหรับการลางฟลมแบบสมํ่าเสมอทุกวน
แลวจะเปนการสิ้นเปลืองมากกวา  ขาพเจาจึงใช stock solution แลวใชวิธีถายน้ํายาใหมแทนน้ํา
ยาเกา 25% ทุกๆการลางฟลม 1 มวน เพ่ือรักษาระดับคุณภาพของน้ํายาใหสม่ําเสมอเทากันทุก
ครั้ง และเปนวิธีที่ประหยัดที่สุด

การเลือกระหวางน้ํายาเขมขนและน้ํายาเจือจาง มีผลตอ contrast ของภาพ  โดยที่
น้ํายาเขมขนจะเรงให contrast สูงกวาปรกติ การใชน้ํายาเจือจางภาพจะนุมนวลกวา แตการใช
น้ํายาแบบหมุนเวียนก็ชวยใหผลของ contrast เกิดขึ้นนอยมากจนแทบไมแตกตางเลย

เม่ือเทน้ํายาลงในถังลางฟลมแลว เขยา (ชาและเบา) เปนเวลา 10 วินาทีทันทีเพื่อไล
ฟองอากาศ หลังจากนั้นทุก 1 นาที เขยาเปนเวลา 10 วินาทีจนครบเวลาที่กําหนด

เวลาที่ใชในการสรางภาพนั้น ตองมีการทดลองหลายครั้งเพ่ือหาเวลาที่เหมาะสมกับ
ชนิดของฟลม-สภาพการถาย-ชนิดและสภาพของน้ํายา-อุณหภูมิ   สําหรับฟลมชุดกลางวันใช
เวลา 8 นาที  ฟลมชุดกลางคืน 11 นาที 30 วินาที

2.3 หยุดปฎิกริยา (Stop Bath)
เม่ือครบเวลา ก็ถายน้ํายาสรางภาพออก แลวถายน้ําสะอาดเขาไปแทนที่เพื่อหยุด

ปฎิกริยา และชวยไลน้ํายาสรางภาพออกจากฟลม  ตามปรกติควรใชน้ํายา stop bath โดย
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เฉพาะ แตก็พอจะใชน้ําสะอาดแทนไดเพ่ือความประหยัด  เขยาใหทั่วแลวเททิ้ง  ขั้นตอนนี้ควร
ทําอยางรวดเร็ว

2.4 รักษาภาพ (Fixing Process)
ใสน้ํายา fixer เขยาประมาณ 10 วินาทีเพ่ือไลฟองอากาศ แลววางทิ้งไวประมาณ 8

นาทีจึงระบายน้ํายาออกเก็บไวใชไดอีก (เปลี่ยนน้ํายาใหม 25% ทุกครั้งเพ่ือควบคุมคุณภาพ)
ใสน้ําสะอาด เขยาใหทั่วแลวเททิ้ง ใสน้ําใหมลงไปอีก ทําเชนน้ี 5 รอบ หรือจนกวาจะแนใจจริงๆ
วาลางน้ํายา fixer ใหหมดจดไปจากฟลมแลว จึงเปดถังลาง นําฟลมออกจากราง แขวนผึ่งลมให
แหง

3.ข้ันตอนการทําตนแบบสําหรับการพิมพ

อุปกรณที่ใช

1. คอมพิวเตอร
2. แสกนเนอร
3. Laser Printer  เลเซอร ปริ้นทเตอร

ภาพที่ 13   ภาพอุปกรณที่ใชในการแปลงฟลมสูระบบดิจิตอล
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แปลงภาพจากฟลม เปนระบบดิจิตอล ดวยการใชคอมพิวเตอร โปรแกรม Photo
Shop Version 5.5  แสกนภาพโดยเครื่องแสกนเนอร ตั้งความละเอียดของภาพ 120 –150 จุด/
นิ้ว เก็บเปนขอมูลไวในเครื่องรอการดําเนินการขั้นตอไป

หลังจากภาพถูกแปลงเปนขอมูลดิจิตอลในคอมพิวเตอรแลว การทํางานในขั้นตอไป
คือการพิมพภาพ จะแบงเปน 2 วิธีแยกจากกัน

3.1 การพิมพภาพโดยตรงจากเครื่อง Printer
ภาพที่ถายในระดับสายตา (ทุก2กาว) ภาพเล็ก 1,936 ภาพซึ่งเปนสวนใหญของผล

งานในชุดนี้ ใชวิธีการพิมพโดยตรงจากเครื่องเลเซอรปริ้นทเตอร  ลงบนกระดาษ Fabriano  การ
เลือกใชกระดาษสําหรับงานศิลปะ แทนที่จะใชกระดาษที่ทํามาสําหรับเครื่องเลเซอรโดยตรงนั้น
มีเหตุผล และขอดี ขอเสีย อยูหลายประการ

ขอเสียก็คือ : กระดาษ Fabriano หนาเกินไป  ขั้นตอนการทํางานของเครื่อง
เลเซอรปริ้นเตอรนั้นเม่ือกระดาษรับหมึกพิมพซึ่งเปนผงคารบอน เปนภาพเกาะอยูบนผิวหนา
กระดาษแลว เครื่องจะสงความรอนจากดานหลังกระดาษ เพ่ือใหผงคารบอนละลาย และผนึกตัว
เองลงไปบนหนากระดาษ  แตกระดาษ Fabriano คอนขางหนาเกินไป (แมจะใชอยางบางก็ตาม
ที) ทําใหความรอนผานกระดาษนอยกวา ตัวคารบอนผนึกกับกระดาษไดไมเต็มที่  หากภาพงาน
ถู หรือเสียดสีกัน ผงคารบอนจะเลอะออกมานิดหนอย คลายๆกับภาพวาดเสนดวยดินสอ  การ
เคลื่อนยาย และเก็บรักษาจึงตองใชความระมัดระวัง

ขอดีก็คือ : เปนกระดาษที่เรียบสม่ําเสมอ แตก็มี texture , สี และความนุมของ
กระดาษ ถึงแมจะไมมีผลกับการพิมพ แตสงผลกับสายตา และชวยลดความรูสึกกระดางของ
ภาพลงไปไดมาก

3.2 การพิมพตนแบบสําหรับงาน Photo Lithograph
สวนของภาพน้ํา และภาพเทานั้น ใชวิธีการพิมพดวยมือ เทคนิคโฟโตลิโทกราฟ

(Photo Lithograph) ซึ่งก็ไมใชเทคนิคพิเศษ แปลกใหมแตอยางใด เปนเทคนิคเดียวกับระบบที่
ใชในโรงพิมพสิ่งพิมพทั่วไป เพียงแตนํามาพิมพดวยมือ โดยปรับเทคนิคเล็กๆนอยๆเพื่อใหได
ผลทางเทคนิคตามความตองการ

จากเครื่องคอมพิวเตอร  ทําการพิมพตนแบบสําหรับถายแมพิมพโฟโตลิโทกราฟ
โดยตั้งคาการพิมพ ใหเปน tone screen1  ความละเอียดของเม็ดสกรีน 90/ นิ้ว พิมพลงบน

                                                
1ภาพที่เกิดจากการเรียงตัวกันของเม็ดสีดํา บนพ้ืนขาว ถ่ี-หาง ตางกัน ทําใหเกิดเปนน้ําหนักของ

ภาพ
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กระดาษไข  ความละเอียดของเม็ดสกรีนยิ่งมากก็ยิ่งทําใหภาพมีความละเอียดมากขึ้นไปดวย
โดยทั่วไปแลวกระบวนการโฟโตลิโทกราฟ สามารถรองรับความละเอียดของเม็ดสกรีนไดสูงสุด
โดยการพิมพดวยมือ สามารถใชความละเอียดสูงสุดถึง 120/นิ้ว

4. ข้ันตอนการพิมพเทคนิค โฟโตลิโทกราฟ
    Photo Lithograph Process

วัสดุอุปกรณ

1.เพลท VPS
  Fuji PS-Plate / positive
2.น้ํายาสรางภาพ DP-4
  Fuji PS-Plate Developer
3.เหยือกตวง
4.ถวยตวง
5.ฟองน้ํา
6.ถุงมือยาง

ภาพที่ 14   ภาพอุปกรณที่ใชในการถายเพลทโฟโตลิโทกราฟ

4.1 การถายเพลท
เพลทที่ใชนี้เปนเพลทสําเร็จรูปที่เคลื่อบนํ้ายาไวแสงไวบนหนาเพลทพรอมสําหรับ

การถาย เรียกวา Off-Set Plate  มีลักษณะไวแสงคลายๆกับกระดาษอัดภาพขาว-ดํา แตมีความ
ไวแสงนอยกวา สามารถสัมผัสกับแสงสลัวๆเปนระยะเวลาสั้นๆไดโดยไมมีผลกับเพลท แตทางที่
ดีก็ควรทํางานกับเพลทชนิดนี้ในหองมืด  ภายใตแสง safe light 2

- ประกบตนแบบดานที่เปนคารบอนเขาหาหนาเพลท เพ่ือใหไดความคมชัดที่สุด
ถาหากประกบดานเนื้อกระดาษไข (ดานที่เปนฐานของแบบ) เขาหาเพลท ความหนาของ
กระดาษไข ที่เปนตัวคั่นกลางอยูจะทําใหเกิดการหักเหของแสงขณะถายทําใหขอบของเม็ดไมคม

                                                                                                                                           

2หลอดไฟชนิดพิเศษ สําหรับใหแสงสวางในหองมืด โดยไมกอใหเกิดปฎิกิริยากับสารไวแสง
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- ยึดตนแบบไวกับเพลทดวยเทปกาวใส  คว่ําหนาลงกับเคร่ืองถาย ปดฝาเครื่องให
แนน แลวดูดอากาศออกใหมากที่สุด (เพ่ือใหตนแบบแนบชิดกับเพลท)  ตั้งเวลาประมาณ 1 นาที
30 วินาที  แลวจึงเริ่มทําการถาย

- ระยะเวลาที่ใชในการฉายแสงนั้นขึ้นอยูกับกําลังของหลอดไฟ  และชนิดของตน
แบบ โดยปรกติแลว ภาพตนแบบจะถูกถายแยกเม็ด tone screen ลงบนฟลมลิท Lith กอนจึงจะ
นําฟลมที่ไดมาถายลงบนเพลท  ฟลม Lith เปนฟลมที่ทํามาโดยเฉพาะสําหรับงานเพลท off-set
ฐานฟลมมีความโปรงใส เม็ด หรือภาพมีความดําสนิท และทึบแสง  ทําใหฉายแสงไดเต็มทิ่ ถึง 2
นาที

ภาพที่ 15   แสดงขั้นตอนการถายเพลท

แตในกรณีของขาพเจา เปนการประยุกตใชพิมพแยกเม็ดดวยเครื่องเลเซอรบน
กระดาษไข แทนกระบวนการทําฟลม Lith เพ่ือประหยัดคาใชจาย   เพลทที่ใชเปนชนิด positive
สวนที่โดนแสงจะหลุดออก เม่ือลางดวย developer   ปญหาของตนแบบที่ใชก็คือ กระดาษไขมี
ความขุน โปรงแสงแตไมโปรงใส สวนของเม็ด screen จากผงคารบอนก็ไมทึบแสงพอ  ถาใช
ระยะเวลาในการถายนานพอที่แสงจะทะลุกระดาษไขไปทําปฏิกิริยากับเคมีบนหนาเพลทไดอยาง
เต็มที่  สวนที่เปนสีดําก็จะเริ่มทะลุหลุดตามไปดวย   จากการทดลองเพื่อหาความเปนไปได พบ
วาตองลดเวลาในการถายแสงลงมาเหลือเพียง 42 วินาที  เพ่ือใหสวนที่เปนสีดํายังคงอยู   เปน
เวลาที่คอนขางนอย เพลทยังทําปฎิกิริยากับแสงไมเต็มที่

4.2 ข้ันตอนการ Develop เพลท
เพลทที่ผานการฉายแสงแลว จะสามารถมองเห็นภาพเปนเงารางๆ และควรจะนําไป

develop ภาพโดยทันที  น้ํายาชนิดที่ใชนี้มาในรูปของเหลวเขมขน ตองทําเจือจางกับนํ้าในอัตรา
สวน DP4 developer เขมขน : น้ํา = 1:8    ควรผสมน้ํายาใหพอเพียงกับการใชงานในแตละครั้ง
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ไมควรผสมมากเกินไป เพราะน้ํายาที่ผสมแลวจะเก็บไวไดเพียง 2 วันก็จะเร่ิมเสื่อมคุณภาพลง
เรื่อยๆ   จึงควรใชใหหมด และผสมน้ํายาใหมครั้งตอครั้งจะดีที่สุด  การใชงานโดยประมาณ
developer 50 ม.ล. : นํ้า 400 ม.ล. สําหรับเพลทขนาด ตัด4 จํานวน 2 แผน      ควรจะผสมน้ํา
ยา และฟองน้ําที่บีบน้ําใหหมาด ไวใหพรอมกอนจะเร่ิมกระบวนการถายเพลท

ภาพที่ 16   แสดงขั้นตอนการ develop เพลท

!!  DP4 developer เปนเคมีอันตราย มีสภาพเปนดางอยางเขมขน หามสัมผัสโดย
ตรงเด็ดขาด แมจะเจือจางแลวก็ตาม ตลอดขั้นตอนที่ตองสัมผัสกับเคมีชนิดนี้จึงตองใสถุงมือยาง
เสมอ ฟองน้ําที่ใชควรเปนฟองน้ําที่แยกเฉพาะไมปะปนใชกับงานอ่ืน เพราะนอกจากจะปนเปอน
เคมีอ่ืนทําใหกอความเสียหายแกเพลทแลว เคมี DP4 ที่ตกคางอยูในฟองน้ําจะกอใหเกิด
อันตรายได

การ develop ภาพดวยมือ ตองทําในอาง หรือกะบะที่มีพื้นเรียบ และสามารถระบาย
น้ําไดงาย   ดังที่ไดกลาวแลววาเพลทชนิดนี้มีความไวแสงที่ไม sensitive มากนัก (คลายๆกับ
กาวอัดไวแสงของเทคนิคสกรีน) จึงสามารถนําออกมา develop ภาพภายใตแสงปรกติได แต
ตองทําอยางรวดเร็ว

- วางเพลทราบกับพ้ืน
- สวมถุงมือ
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- เทน้ํายาที่ผสมแลวลงบนฟองน้ํา แลวรีบลูบนํ้ายาใหทั่วเพลททั้งแผนโดยเร็ว น้ํายา
ตองมากพอที่จะคางอยูบนหนาเพลททั้งแผน (การเทน้ํายาลงบนเพลทโดยตรง จะทําใหภาพเปน
รอยดางได) สวนที่ไมใชภาพจะละลายไปกับนํ้ายา  ระหวางนี้ควรลูบฟองนํ้าไปมาใหทั่วเพลท
เม่ือฟองน้ําดูดน้ํายาเขาไปมากก็สามารถบืบนํ้ายากลับไปบนหนาเพลทใหมไดโดยไมกอใหเกิด
ความเสียหายเพราะไมใชน้ํายาสดๆแลว  การบีบนํ้ายากลับยังเปนวิธีเนนเฉพาะสวนที่การทําป
ฎิกิริยายังไมสมบูรณไดดวย เพราะน้ํายาที่เคลื่อนที่จะเรงปฎิกิริยาไดดีกวา  เม่ือเห็นวาภาพมี
ความกระจางชัด พื้นภาพละลายออกหมดจนเห็นพ้ืนเพลทขาวแลวก็เปนอันใชได แตไมควรเกิน
2 นาทีเปนอยางมาก

- ลางน้ําสะอาดใหน้ํายาออกใหหมด รวมทั้งลางฟองน้ําและถุงมือ ใหสะอาดกอนถอด
ถุงมือออก

- นําเพลทไปซับนํ้าออกดวยกระดาษพรูฟ  (จับเฉพาะขอบเพลท เพราะรอยนิ้วมือที่
สัมผัสผิวหนาเพลท จะปรากฎเปนรอยเปอนขณะพิมพได)

- เม่ือแหงดีแลวควรหอเก็บไวใหพนแสงทุกชนิดระหวางรอการพิมพ

4.3 การพิมพ

วัสดุอุปกรณ

1.Plate Cleaner
2.น้ํามันสน
3.Image remover
4.Gum Arabic
5.ฟองน้ําใยพืช
6.สบูและฟองน้ําสําหรับลางมือ
7. ถุงมือพลาสติก
8. เศษผา
9. หมึกพิมพ
10.Light Magnesium Carbonate        ภาพที่ 17   ภาพอุปกรณที่ใชในการพิมพ

- เตรียมหมึกพิมพ ใชหมึกพิมพ 0ff-set  ผสมกับ Light Magnesium Carbonate
อัตราสวนประมาณ 1: 1½  ผสมจนเขากันดีแลว กลิ้งหมึกใหเรียบสมํ่าเสมอ ปริมาณของหมึก
ไมมากจนเกินไป และไมบางจนรูสึกแหง สังเกตผิวหมึกที่มีอัตราสวนพอดี เม่ือกลิ้งบนแทนกลิ้ง
หมึก ผิวของหมึกจะคลายผิวกํามะหยี่
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- เตรียมเพลท ทําความสะอาดแทนพิมพใหเรียบรอย ลูบฟองน้ําพอหมาดแลว
วางเพลทลงไปใหกลางแทนพิมพ  เช็คตําแหนงที่ scrapper bar  จะลงและขึ้นใหเรียบรอย

- ลบสวนที่ไมตองการ      ถาหากเพลทมีรอยที่ไมตองการ อันเกิดจากฝุนผง
ระหวางการถายเพลท ใชพูกันแตม plate remover ลงบนสวนที่ไมตองการ แลวใชฟองน้ํา
หมาดๆลูบออก

- ลูบนํ้าบางๆใหทั่วเพลท  ตามดวย Plate Cleaner ลูบใหทั่วทั้งเพลท แลวลางออก
ฟองน้ํา ตองแยกฟองน้ําสะอาดสําหรับนํ้า และฟองน้ําเกาสําหรับ Plate Cleaner

ออกจากกัน
plate cleaner มีสภาพเปนครีมน้ํามันที่ละลายน้ําได การเช็ด plate cleaner กอนทํา

การกลิ้งหมึกพิมพเพ่ือ  ลางคราบไขสิ่งสกปรกตางๆที่อาจเกาะอยูบนหนาเพลท และเพ่ือชวยให
สวนของภาพรับหมึกไดดี

- เช็ดน้ําหมาดๆ สลับกับกลิ้งหมึก เหมือนกระบวนการพิมพหินปรกติ
เม่ือภาพเริ่มรับหมึกเปนชั้นบางๆสม่ําเสมอกันแลว ใหเปลี่ยนน้ําที่ใชเลี้ยงหนาเพลท

จากน้ําเปลา เปนนํ้าผสม Gum Arabic (กาวกระถิน)บริสุทธิ อัตราสวนน้ํา 1 ลิตร : กาวบริสุทธิ
½ ออนซ

ภาพที่ 18   แสดงขั้นตอนการกลิ้งหมึกพิมพ
การผสมกาวในน้ําจะชวยปองกันคราบหมึกที่แขวนลอยอยูในน้ํากลับมาเกาะผิวเพล

ท กาวจะทําหนาที่เหมือนฟลมบางๆเคลือบผิวเพลทอยูเสมอ ชวยกันละอองหมึกในน้ําไมให
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เกาะกับผิวเพลทโดยตรง ในกรณีที่ผิวหนาเพลทแหงเกินไปขณะกลิ้งหมึกพิมพ เพียงลูบนํ้าสวน
ที่เลอะก็จะหลุดออกโดยงาย  และกาวกระถินบริสุทธิ์ยังมี
สภาพเปนกรดออนๆที่จะกัดผิวเพลทเบาๆใหสะอาดอยู
เสมอ   ในขอน้ีก็ตองระวัง ไมควรรีบใชน้ําที่ผสมกาวขณะ
ที่ผิวภาพยังเปลือยอยู ควรใชน้ําธรรมดาและกลิ้งหมึกสัก
พักจนหมึกคลุมผิวภาพใหทั่วเสียกอน มิฉะน้ันความเปน
กรดจะทําใหสวนของภาพรับหมึกยาก

ภาพที่ 19   น้ําที่ใชเช็ดหนาเพลทระหวางการกลิ้งหมึกพิมพ

- จนกระทั่งสังเกตวาปริมาณหมึกบนผิวภาพมากพอสมควรแลว การกลิ้งหมึกรอบ
สุดทายเช็ดฟองน้ําเฉพาะรอบๆภาพเพื่อเก็บเศษละอองหมึก แลวพัดใหน้ําบนเพลทแหงสนิท จึง
วางกระดาษแลวทําการพิมพ

ภาพที่ 20   แสดงขั้นตอนการพิมพ

- เม่ือพิมพ และยกกระดาษงานออกแลวใหรีบลูบนํ้าบนหนาเพลทใหน้ํามากเปน
พิเศษสักหนอยเพ่ือใหเศษหมึกที่ตกคาง และหมึกที่ถูกจากแรงกดบี้ออกมาตามขอบเม็ด screen
ลอยตัวขึ้นมา ลูบใหทั่วแลวซับออก ดําเนินการพิมพตอไป

- เม่ือพิมพเสร็จ หรือเม่ือตองการจะหยุดการพิมพ  ใหลูบนํ้าบนเพลท แลวเช็ดหมึก
บนหนาเพลทออกดวย Plate Cleaner แลวเช็ดดวยน้ําถายังไมสะอาดใหเช็ดดวย Plate Cleaner
ซ้ําอีก  ทําเชนน้ีประมาณ 2 รอบหรือจนกวาคราบหมึกจะหมด  แลวเช็ดทําความสะอาดดวยนํ้า
ใหแนใจวาไมมี Plate Cleaner หลงเหลืออยูแลว

- เคลือบหนาเพลทดวยกาวกระถินบริสุทธิ์พอประมาณ ใชฟองน้ําลูบใหทั่วพอบางๆ
ทิ้งไวใหกาวแหง น้ําไปเก็บหรือหอไวใหพนแสงทุกชนิด
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หามใช น้ํามันสน และทินเนอร เช็ด หรือทําความสะอาดเพลท 0ff-set โดยเด็ดขาด
จะทําใหเพลทเสียหาย

การพิมพเพลท 0ff-Set โดยเฉพาะอยางยิ่งในการพิมพภาพที่เปน Tone Screen
ขนาดความกวาง และเสนรอบวงของลูกกลิ้ง ตองใหญกวาขนาดภาพเสมอ  เพราะแทบจะเปน
ไปไมไดเลยที่จะกลบเกลื่อนรอยขอบลูกกลิ้งไมใหปรากฎบทเพลทและในงานได

ภาพที่ 21   แสดงขั้นตอนการลางหมึกพิมพเพ่ือเก็บเพลท
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การติดตั้ง

สถานที่สําหรับติดตั้งมีความสําคัญตอการนําเสนอผลงานเปนอยางมาก เพ่ือใหการ
ติดตั้งเปนไปตามแนวความคิด และภาพราง ผลงานชิ้นน้ีตองการสถานที่ติดตั้งที่มีผนัง สะอาด
นิ่ง เรียบที่สุด ซึ่งก็คงตองเปนหอศิลป และควรจะเปนหอศิลปที่มีผนังตอเน่ืองกันยาวมากกวา
350 เมตร

ตั้งแตเริ่มดําเนินโครงการ ขาพเจาก็เริ่มหาสถานที่ๆเหมาะสมสําหรับติดตั้ง สุดทายก็
เลือก หอศิลปคณะจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ, มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ยินดีให
ขาพเจาใชสถานที่ติดตั้งผลงาน แตปญหาก็คือผนังมีความยาวไมพอกับความยาวของภาพทั้ง
หมด  อันที่จริงแลวขาพเจาก็ใชถานที่เดียวกันน้ีติดตั้งผลงาน “ย่ําไปขางหนา” ชุดที่ 1  ยังตอง
ติดวนรอบหองนิทรรศการเกือบ 2 รอบ  สวนผลงานวิทยานิพนธนี้มีจํานวนภาพมากกวาเดิมถึง
2 เทา

ขาพเจาตองการติดภาพตอเน่ืองกันเปนวงกลม แบบหัว-ทาย ชนกัน แตจํานวนภาพ
ทั้งหมดหากติดเรียงกันจะกินเนื้อที่เกิน 1 รอบและหากนํามาซอนกันเปน 2 แถว 3 แถวยอม
คลาดเคลื่อน ผิดจากแนวความคิด และทําใหประเด็นที่นําเสนอไขวเขวเปนอยางมาก จึงเปนสิ่ง
สําคัญยิ่งที่จะตองติดภาพความยาว 350 เมตรบนผนังยาว 108.4 เมตร

เพ่ือติดภาพทั้งหมดเรียงกันเปนเสนเดียว ขาพเจาแกปญหาโดยการทําชั้นยื่นออก
จากผนัง ทั้งหมด 4 จุด สําหรับใหภาพวางซอนๆกันเพื่อเปนการรนระยะทาง โดยที่ความยาว
ของชั้นเทากับ 6 ภาพ ความกวางหรือสวนที่ยื่นออกมาจากผนังขึ้นอยูกับจํานวนภาพในแตละ
ชั้น

ภาพที่ 22   แสดงการแกปญหาการติดตั้งงาน
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นอกจากปญหาความไมสมดุลกันระหวางงานกับพ้ืนที่ติดตั้งแลว ยังมีปญหาเรื่อง
บันได  ซึ่งเปนการเลนระดับระหวางหองโถงดานหนากับหองดานใน   ขาพเจาตองการติดตั้ง
งานใหมีระดับความสูงเปนระนาบเดียวกันตลอดทั้งหอศิลป  ถายึดหองโถงใหญดานในเปนหลัก
งานที่ติดตั้งในหองโถงดานหนาก็จะถูกทดความสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนสูงมากเกินไป     จึงตองใช
เปนหองๆ สูงจากพื้น 140 เซนติเมตร (ระดับสายตาของขาพเจา)  เม่ือถึงบันไดก็ทดความสูงขึ้น
ลอไปตามบันไดเปนชั้นๆ และโดยไมคาดคิดมากอน ปรากฏวาภาพที่ติดในชวงบันได เปนภาพ
ถายบันไดที่หอพัก ซึ่งสัมพันธกับขั้นบันไดของหอศิลป

การติดตั้งจะยึดหลักสมมาตร โดยแบงหองนิทรรศการออกเปน 2 ฝง  ฝงซายติดภาพ
ระหวางที่พักมายังหองทํางาน  ฝงขวาติดตั้งภาพระหวางหองทํางานไปยังที่พัก (หรือฝงภาพ
กลางวัน กับภาพกลางคืน)

ผังการติดตั้ง เริ่มจากตําแหนงของภาพสําคัญที่ตองการกําหนดบริเวณตายตัวลงไป
กอน ไดแก

1. ภาพน้ํากลางวัน
(จํานวน 20 ภาพ) ติดบนผนังซาย
มือ หองโถงใหญฝงซาย

2. ภาพน้ํากลางคืน
(จํานวนเทากัน) ติดบนผนังขวามือ
หองโถงใหญฝงขวา

3. จุดตอระหวางภาพสุด
ทายของกลางวันกับภาพแรกของ
กลางคืน (ภาพประตูหองทํางาน) ติด
กลางผนัง กลางหองนิทรรศการ

4. จุดตอระหวางภาพสุด
ทายของกลางคืนกับภาพแรกของ
กลางวัน (ภาพประตูหองพัก) ติด
ระหวางประตูทางเทา 2 บาน ภาพที่ 23   แสดงแผนผังการติดตั้งงาน

ทําการติดตั้งสวนสําคัญทั้ง 4 จุดกอน แลวกําหนดตําแหนงที่จะติดตั้งชั้นระหวางจุด
ทั้ง 4      จึงเริ่มติดภาพอ่ืนๆ ที่อยูระหวางตําแหนงทั้ง 4 เรียงตามลําดับ   การติดตองทําทีละ
สวนโดยติดไลทั้งจากหัวและทายมาบรรจบกันที่ตําแหนงติดตั้งชั้น ในแตละสวนเหลือภาพที่ไม
ไดติดกี่ภาพก็นํามาคํานวณหาความกวางของชั้นที่จะยื่นออกมาจากผนัง เพ่ือใหไดขนาดพอดี
กับจํานวนภาพที่เหลือในแตละสวน (จํานวนภาพกลางวันและกลางคืนไมเทากัน จํานวนภาพใน
แตละสวนก็ไมเทากัน ความกวางของชั้นทั้ง 4 จุดจึงไมเทากันดวย)
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ภาพที่ 24   การติดตั้งผลงาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 5
วิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ

พัฒนาการ

พัฒนาการจากผลงานชุดโครเชต สูผลงานชุด “ย่ําไปขางหนา”

ผลงาน “ย่ําไปขางหนา” มีความแตกตางจากผลงานที่ขาพเจาเคยทํามากอนหนานี้
อยางมาก  เม่ือเปรียบเทียบกับผลงานในชุดลายลายถักแลว จะเห็นความแตกตางในหลายดาน

พัฒนาการของงานชุดลายถักไมใชที่ขนาดของงานที่ใหญขึ้นเรื่อยๆ แตพัฒนาการที่
ขาพเจารูสึกคือ ขาพเจาเขาใจธรรมชาติของการถัก และไดเห็นสาระที่แทจริงในการถักโครเชต
และมีความสุขกับการถักไดโดยไมตองใชฝายและเข็ม

จุดตอระหวางงาน “ระยะเวลาและการดําเนินไป”ซึ่งเปนชิ้นสุดทายของชุดโครเชต กับ
“ย่ําไปขางหนา” เหมือนเปนจุดพลิกผัน ที่ขาพเจายังไมแนใจนักวาจะเรียกเปนพัฒนาการไดหรือ
ไม แตนาจะเปนการ เปลี่ยนไปเปนอีกแบบหนึ่ง มากกวา     หากเปรียบเทียบความเขมขนทาง
ความรูสึกในการสรางสรรคแลว “ระยะเวลาและการดําเนินไป” เปนความรูสึกสุขสงบ ขณะที่ “ย่ํา
ไปขางหนา” เปนเรื่องของการใชความคิด และการหาเหตุ-ผล

งานทั้งสองมีจุดเชื่อมโยงกันอยางไร?   ขณะที่งานวิทยานิพนธนี้แทบจะไมเห็นความ
ตอเนื่องจากผลงานลายถักกอนหนาเลยก็ตาม แทจริงแลวงานทั้ง 2 ชุดมีแกนความคิดเปนอัน
เดียวกัน ตามที่เคยกลาวถึงมาแลว  ถาลองเปรียบเทียบ การถัก กับ การกาว และ ภาพบน
ผนัง กับ ลูกโซ ก็จะเห็นวามันก็คืออันเดียวกัน นั่นเอง

พัฒนาการจากผลงาน “ย่ําไปขางหนา” ชุดแรก สูผลงานชุดวิทยานิพนธ

พัฒนาการ นอกจากการเพิ่มแลว ยังมีการคัดออกดวย   ผลงานชุดแรก ขาพเจาเลือก
ภาพที่มีความพิเศษ หลายชุด ขยายใหมีขนาดใหญขึ้นกวาปรกติเพ่ือเนนความสําคัญจากภาพ
อ่ืนๆ  ในชุดวิทยานิพนธขาพเจาไดยกเลิกภาพขยาย ออกทั้งหมด และพิมพใหมใหมีขนาด
ปรกติเทากันทุกภาพ และสวนของงานที่ทําใหมก็ไมมีการเลือกขยายภาพ  ขาพเจารูสึกดีใจเปน
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อยางยิ่งที่ตัดภาพขยายออก และเม่ือเรียงภาพบนผนังแลว ขาพเจายิ่งรูสึกพอใจที่ภาพเรียงตอ
กันเปนเสนอยางราบรื่น ไมมีสะดุดกับขนาดภาพที่ใหญบางเล็กบางเหมือนในชุดแรก

การขยายภาพในงานชุดแรก เปนการเลือก เปนนิสัยของการชอบตัดสิน การควบคุม
ที่ติดตัวมาโดยตลอด และดูเหมือนจะมากยิ่งขึ้นเม่ือศึกษาศิลปะ  ขาพเจาม่ันใจวาขาพเจาไมได
สามารถละทิ้งนิสัยนี้ออกไปจากตัวเองไดอยางถาวรหรอก  แตก็ดีใจเปนอยางยิ่งที่สามารถทิ้งมัน
ไปแมเพยีงชั่วคราว

วิธีการบันทึกภาพระหวางระหวางขามแมน้ําก็ไดรับการปรับในงานชุดวิทยานิพนธ
ในงานชุดแรกพยายามรักษาระบบการบันทึกภาพทุกๆ 2 กาวไวใหสม่ําเสมอตลอดเสนทาง เม่ือ
นั่งอยูในเรือก็เปลี่ยนการกําหนดเปนบันทึกภาพทุกๆ 2 วินาที

ในผลงานย่ําไปขางหนาชุดแรกขาพเจาบันทึกภาพขณะอยูในเรือตามปรกติเหมือน
ขณะเดิน โดยในภาพแทบไมรูเลยวาขาพเจากําลังอยูบนเรือเพ่ือขามแมน้ํา การทําเชนน้ันมีขอดี
คือไดความตอเนื่องของงานตามแนวความคิดที่ตั้งไว  แตขาพเจากําลังละเลยตอสิ่งสําคัญยิ่งใน
งาน คือแมน้ํา

เม่ือดําเนินงานชุดวิทยานิพนธ และเริ่มบันทึกภาพขณะเดินทางในเรือ หลังจาก
บันทึกภาพที่เห็นในระดับสายตาเสร็จ และกมลงบันทึกภาพเทาตัวเองแลว ก็นึกขึ้นมาวานา
จะบันทึกภาพแมน้ําดวย  ขาพเจาจึงเริ่มถายภาพแมน้ํานอกเหนือจากระบบที่วางไว ไมได
กําหนดวาจะตองบันทึกภาพแมน้ําทุกวัน หรือวันละกี่ภาพ   แลวนําภาพแมน้ํามาพิมพเทคนิค
โฟโตลิโทกราฟเปนจํานวนหนึ่ง และตั้งใจวาจะเพิ่มภาพแมน้ําเขาไปในงานชุดนี้ดวย โดยจะวาง
ภาพน้ําทั้งหมดซอนกันบนชั้นเตี้ยๆ เพ่ือใหงานมี 3 ระดับคือ  1.ภาพที่มองเห็นในระดับสายตา
ติดตั้งในระดับสายตา เปนระดับสูงสุด  2.ภาพเทา วางกับพ้ืน เปนระดับลางสุด  3. ภาพน้ํา วาง
บนห้ิงเตี้ยๆ เปนระดับกลาง

ตอมาเมื่อนําเสนอความคืบหนาวิทยานิพนธตอคณะกรรมการ ก็ไดนําภาพน้ําซึ่งเปน
ความคิดใหมเสนอรวมดวย คณะกรรมการเห็นวาภาพน้ํามีความนาสนใจและควรจะติดตั้งบน
ผนัง   ขาพเจากลับมาพิจารณาวาถาติดภาพน้ําควบคูกับภาพที่บันทึกในระดับสายตา จะเปน
การซ้ําซอนเปนอยางมาก จึงตัดสินใจยกเลิกภาพที่บันทึกในระดับสายตาขณะอยูในเรือทั้งหมด
และแทนที่ดวยภาพแมน้ํา   ซึ่งกลายเปนเรื่องดีอยางมากที่กรรมการทักทวงเรื่องแมน้ําขึ้นมา
ความจริงแลวสภาวะการเดินบนบก กับการนั่งเรือน้ันตางกันมาก   เพราะในระหวางการเดินทาง
ขามแมน้ํานั้น เราไมใชผูควบคุม ก็ควรจะยกเลิกระบบที่ขาพเจาสรางขึ้นชั่วคราว  แลวปลอยให
การการย่ําไปขางหนานําเสนดวยภาพของแมน้ํา
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สัญลักษณในผลงาน

สิ่งที่นาจะไดรับจากผลงาน “ย่ําไปขางหนา”  คืออะไร นาจะขึ้นอยูกับการตีความของ
ผูชมแตละคน   เปนเรื่องของศิลปะโดยแทที่ผูชมงานมีหนาที่ตีความตามมโนคติของแตละคน จะ
ใหเปนเชนไร จะใหลึก ใหกวางแคไหน ก็ขึ้นอยูกับความตองการ และเพื่อกอใหเกิดประโยชนกับ
ชีวิตของตน    ในงาน”ย่ําไปขางหนา” นี้ มีสัญลักษณ ที่เปนประเด็นหลักบางประการที่ขาพเจา
ตองการตีความใหผูชมไดเขาใจรวมกัน

ภาพเทา
ภาพในงาน คือภาพของสิ่งที่ขาพเจาเห็น  สวนภาพเทาที่ทําการบันทึกในแตละวัน

คือจุดอางอิงของภาพ 12 ภาพที่บันทึกในวันเดียวกัน  ภาพเทาแสดงถึงตัวขาพเจาในฐานะผูสัง
เกตุการณ ในตําแหนงที่สังเกตุการณในแตละวัน  “ตําแหนงและเวลาของเหตุการณใดๆ มีความ
สัมพันธกันอยางลึกซึ้ง แยกจากกันไมได”1

ไป - กลับ / กลางวัน - กลางคืน
ถาจะเรียกผลงานภาพที่บันทึกระหวางการเดินทางจากที่พักไปยังหองทํางานวา

“ไป” และเรียกภาพระหวางหองทํางานไปยังที่พักวา “กลับ” อาจเปนการจําเพาะที่ไมถูกตอง
นัก เพราะในนามธรรมของการ”ไป” ไมไดสิ้นสุดแคหองทํางาน นัยหน่ึงมันอาจจะเปนการกลับไป
หาบางอยาง   ขณะที่การ “กลับ” ก็ไมไดจบลงที่หองพักและมันอาจจะเปนการเริ่มตนของสิ่งหนึ่ง
เปรียบเหมือนวัฎ ที่ไมสามารถกําหนดจุดเริ่มตนหรือจุดจบได

แมนํ้า
การเดินทางขามแมน้ํานั้นก็มีนัยพิเศษ  เรายอมรูสึกควบคุมไดและปลอดภัยขณะอยู

บนบกมากกวาอยูในน้ํา   ระหวางเสนทาง ขาพเจาตองลงเรือโดยสารขามฟาก ขณะที่อยูในแม
น้ํานั้น ขาพเจาไมใชผูควบคุมอีกตอไป   เรือจะแลนไปเร็ว – ชาเพียงใด ขึ้นอยูกับคนขับเรือ ลม
และกระแสน้ํา

การเดินทางที่มีทั้งสภาวะที่เปนผูควบคุม และไมไดเปนผูควบคุม คาดเดาไดและคาด
เดาไมได ก็เหมือนกับชีวิตนั่นเอง บางชวงของชีวิต เราก็ตองลงไปอยูในเรือโครงเครง   ทําได
เพียงแตนั่งใหดีๆ และมองดูกระแสน้ําที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ จนกวาจะถึงอีกฟากฝงหนึ่ง

                                                
1ชัยวัฒน  คุประตกุล, ไอนสไตน ผูพลิกจักรวาล, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

สารคดี, 2543), 37.
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ดวยสภาพการณที่แตกตางดังกลาว ระหวางบนบก และบนน้ํา ขาพเจาจึงละทิ้งแบบ
แผน และบันทึกภาพน้ําเมื่อใด วันใด ก็ตามที่ตองการ

นาแปลกที่การบันทึกภาพระหวางการเดิน ที่ขาพเจาเปนผูควบคุมการเดินทางอยาง
สมบูรณ ขาพเจากลับสรางกฎในการทํางานอยางเขมงวด แตในขณะที่อยูบนแมน้ําที่ไมมีความ
ม่ันคงเลยสําหรับมนุษย  ขาพเจากลับมีอิสระ

สุนทรียภาพในผลงาน

ความงามทางศิลปะ หรือ Artistic Vision ในผลงานชุดนี้ มิไดเปนความงาม แบบสวย
งาม ที่สัมผัสไดดวยตา แตความงามที่พึงจะเกิดจากงานชุดนี้ เปนความงามที่เกิดจากความ
“จริง”    การที่ขาพเจากําหนดตัวเองอยางเครงครัด ใหบันทึกภาพตรงหนา ระดับสายตา ใน
ทุกๆระยะ ๒ กาวที่เดินไป เปนการกําหนดใหขาพเจาในฐานะผูถายทอด หรือสื่อ ใหนิ่ง โดยที่
ขาพเจาจะไมเลือกวาอะไรที่เห็นอยูตรงหนานั้นวา งาม ไมงาม สวยไมสวย แมแตบางภาพก็ไมมี
อะไรในภาพเลย  ในการบันทึกภาพ ขาพเจาละจริตออกไป ขาพเจาเชื่อวาเมื่อสิ่งรอบตัวเรา
กําลังเคลื่อนที่ หากเราพยายามที่จะเคลื่อนที่ไปดวย โดยการเลือกบันทึกภาพสิ่งที่เราคิดวางาม
ผลที่ไดคือ เราก็จะไดเห็นแตสิ่งที่งาม งามมาก และงามกลางๆ ซึ่งลวนเปนความงามในแบบที่
เรารูจักอยูแลว แตถาหากวาเราวางตัวเปนกลาง อยูนิ่ง มีสมาธิตรงหนา แลวปลอยใหสิ่งแวด
ลอมผานเขามา โดยไมเลือกวาจะรับหรือไมรับ เราจะไดเห็นทั้งสิ่งที่งาม ไมงาม สวย ไมสวย ตื่น
เตน หรือเฉยๆ  และนั่นจะเปดทางเราสูความงามในแบบอื่นๆ  และโดยความจริง ที่ชีวิตมีขึ้น-มี
ลง เราไมไดเห็นแตสิ่งที่เราปรารถนาจะเห็นเสมอไป และน่ีคือวิธีเดียวกับชีวิตของเรานั้นเองที่จะ
ตองดํารงอยูไดดวยการมองเห็นความงามจากความจริง มิใชความงามจากสิ่งที่สวยงาม

ในสภาวะที่สิ่งตางๆรอบตัวเรากําลังเคลื่อนที่ไปอยูนั้น ถาหากเราพยายามที่จะตาม
(ในฐานะของคนที่สะพายกลองอยูบนคอ คือพยายามไลลาหามุมภาพที่สวยงาม) เม่ือสิ่งแวดลอม
มีการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ แลวเราเคลื่อนตาม   ผลของการกระทําระหวางเราและสิ่งแวดลอมก็เทา
กับศูนย ไมเกิดอะไรขึ้นมา เพราะเมื่อทั้งสองสิ่งเคลื่อนที่ไปพรอมๆกันตางฝายตางยอมมองไม
เห็นการเคลื่อนที่ของอีกฝายหนึ่ง      ทางตรงขาม สิ่งแวดลอมเคลื่อนที่ไป ในขณะที่เรานิ่ง แรง
ที่กระทําระหวางเรากับสิ่งแวดลอมจึงจะเกิดขึ้น   เราจึงมองเห็นการเคลื่อนที่  เชนเดียวกับ
ความเร็วสัมพัทธทางฟสิกส  กลาวสั้นๆก็คือ  เม่ือเรานิ่ง เราจึงจะเห็น
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ขาพเจาจึงเคารพอยางยิ่งในการที่จะนําเสนอความจริง เม่ือความจริงมันจริงเพียงพอ
ขาพเจาเชื่อวามนุษยยอมเห็นความงาม  ความสวยจึงเปนเพียงปจจัยหลังๆ  จากความดี ความ
จริง และความงาม

ในวงการศิลปะวิทยาการทุกแขนง ทั้งปรัชญา จิตวิทยา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร
ลวนมีฐานอยูบนความดี ความจริง และความงาม ในวงการศิลปะก็เชนกัน แตสิ่งพิเศษที่
ทําใหผลงานสรางสรรคของศิลปนแตกตางจากผูรูในสาขาอื่นๆคือ เรากําลงัสรางสรรค “ความ
งาม” (ทั้งที่มีอยูนอยนิดใหปรากฏเดนชัดขึ้นมา หรือที่ไมมีอยูจริงใหเกิดมีขึ้นไดดวยจินตนาการ)
ถือวาศิลปนเหมือนเปนผูถือแวนวิเศษ ที่สองขยายสวนของความงามใหปรากฎชัดขึ้น   ในผล
งานชุดนี้ ถาจะมีภาพที่งาม ก็เปนภาพจากสิ่งที่งามอยูแลว มิไดเกิดจากมุมมองอันเปน Artistic
vision ของขาพเจาแตอยางใดเลย  ขาพเจาเชื่อวาภาพที่นําเสนอจะมีความงาม ก็ตอเม่ือดูรวม
กันทั้งหมด  และผลงานชุดนี้จะงามไดก็เม่ือผูดูไดเขาใจถึงความจริงที่ขาพเจานําเสนอตรงหนา
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สรุปผลการสรางสรรค

ขาพเจาเกิดมาในครอบครัว และสังคมพุทธ ไดรับการปลูกฝงใหรําลึกอยูเสมอวา
ชีวิตของขาพเจาเปนเพียงอณูหน่ึงที่เวียนวายตายเกิด ซ้ําซากอยูในวัฎสังสารวัตร   แมวาไมมี
ใครพิสูจนใหเห็น และตัวขาพเจาเองก็จําไมไดวาไดเกิดแลวตาย ตายแลวเกิด จริงเชนน้ันหรือไม
ก็ตาม ขาพเจาก็เชื่อตามนั้น แตก็เปนเพียงความเชื่อ ที่ขาดความตระหนักรูอยางแทจริง

ถาชีวิตเราประกอบกันขึ้นจากหลายๆสิ่งที่มีระบบหมุนเวียนซํ้าแลวซ้ําเลา และสิ่งที่
เราทํา ก็ลวนเปนสิ่งที่ซ้ําทั้งนั้นแลว ก็นาคิดวาชีวิต หน่ึง ของเรานี้ก็เปรียบด่ังกาวหนึ่ง หรือ
หนวยยอยๆหนวยหนึ่งในหวงของวัฎสงสารก็เปนได
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ภาพที่ 25   ผลงานวิทยานิพนธ
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ภาพที่ 26   ผลงานวิทยานิพนธ

ภาพที่ 27   รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ
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ภาพที่ 28   ผลงานวิทยานิพนธ

ภาพที่ 29   รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ
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ภาพที่ 30   รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ
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ภาพที่ 31   ผลงานวิทยานิพนธ
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ภาพที่ 32   ผลงานวิทยานิพนธ
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