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บทคัดย่อ



กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ชุด
“บันทึก
 เวลาและการเปลี่ยนแปลง”
แบ่งออกเป็น
2


วิธี
 วิธีแรกคือการค้นคว้าทางปรัชญาและความหมายของสนิม
 แม้ว่าคนทัว่ไปมกัจะมองวา่สนมิเปน็

สิง่เสือ่มโทรมทีส่กึกรอ่นหรอืเปน็สิง่รกุราน
แตข่า้พเจา้กย็งัเหน็ความงามของสนิม
และคิดเชื่อมโยงไป

สู่เรื่องสัจธรรม
ความไม่จีรังที่เป็นแนวคิดในพุทธศาสนา
วิธีที่สองคือการคน้ควา้
ทางวทิยาศาสตร
์

การศกึษาออกซเิดชัน่
 (Oxidation)
 หรอืกระบวนการเกดิสนมิ
 ซึง่มทีั้งการทดลอง
 สร้างสนิมบน

โลหะและการควบคุมความชื้น
 ทำให้สามารถคำนวณผลของขั้นตอนต่างๆ
 อย่างแน่ชัด
 เมื่อเสร็จ

สิ้นทั้งสองวิธีการ
 ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานโดยกระบวนการทางภาพพิมพ์โดยใช้เทคนิค
 ภาพ

พิมพ์โมโนพริ้นท์
 (Monoprint)
 ผสมผสานกับเทคนิคคอลโลกราฟ
(Collograph)
 ภาพพิมพ์ใน

ชุดนี้เกิดขึ้นด้วยวิธีการดูดซับสีของสนิมจากแม่พิมพ์แผ่นเหล็กให้เกิดภาพบนกระดาษ






7.25x10.25 ��.indd   141 13.9.4   8:51:25 PM



บันทึกเวลาและการเปลี่ยนแปลง:กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยปราการจันทรวิชิต142

กล่าวนำ



กระบวนการสรา้งสรรคง์านศลิปะกระทำไดห้ลายรปูแบบ
ขา้พเจา้เริม่จากการสนใจในสภาพแวดลอ้ม


รอบตัว
 สิ่งเล็กๆ
 น้อยๆ
 ที่คนมองข้ามไปจนกระทั่งการเพ่งพิจารณาความหมายใหม่ๆ
 ของสิ่งที่

เคยชิน
 ซึ่งในกรณีนี้คือการศึกษาเรื่องสนิมบนโลหะ
 จากนั้นจึงนำมาศึกษาตามกระบวนการสร้าง-

สรรค์โดยแบ่งเป็น
2
วิธี
หนึ่ง
วิธีการค้นคว้าทางปรัชญา
คือการค้นหาความหมายของสนิมที่เป็น

หนึง่ในปรากฏการณร์อบตวัเรา
และสอง
วธิกีารคน้ควา้ทางวทิยาศาสตร
์คอืการศกึษากระบวนการ


เกิดสนิมที่เรียกว่าออกซิเดชั่น
 (Oxidation)
 การศึกษาทางวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดช่วยให้การ

บนัทกึกระบวนการดงักลา่วเกดิขึน้อยา่งเปน็ระบบ
สามารถคำนวณผลของขัน้ตอนตา่งๆ
อยา่งแนช่ดั


จากนั้นเมื่อบูรณาการวิธีการมองสนิมในทางปรัชญาลงไปเป็นเนื้อเดียวกัน
 ทำให้ข้าพเจ้าสามารถ

บันทึกความเปลี่ยนแปลงของสนิมใน
 2
 เส้นทางไปพร้อมๆ
 กัน
 ผลลัพธ์คือผลงานภาพพิมพ์ชุด


“สนิม”









1การค้นคว้าทางปรัชญาและศิลปะ



การบันทึกสิ่งต่างๆ
 ที่มีความสำคัญและความหมายต่อคนเราเพื่อการจดจำในรูปแบบของข้อเขียน


อีกวิธีการหนึ่งที่มีคนทำน้อยกว่าคือการบันทึกไว้ด้วยวิถีทางศิลปะ
 ผ่านกระบวนการสร้างสรรค
์

ผลงานศลิปะดว้ยวธิกีารและรปูแบบของขา้พเจา้เองทีค่ดิคน้ขึน้มา
 กอ่นการสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะ


ข้าพเจ้าเริ่มต้นจากการสังเกตสิ่งต่างๆ
 ที่เกิดขึ้นรอบตัว
 คนเราอาจมองข้ามหรือมองผ่านบางสว่น

ของชีวิตไปอย่างไม่สำคัญ
 เปรียบดังการเดินทางเราอยู่บนรถที่เราใส่ใจเพียงจุดหมายปลายทาง


เพราะความรีบเร่ง
 ไม่ได้พิจารณาทัศนียภาพภายนอกเพราะเห็นเป็นเพียงสิ่งปกติธรรมดา
 ความ

เคยชินนี้ทำให้มองข้ามความงามที่แฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ
เช่น
วิถีชีวิต
กิจกรรมของผู้คน
แสงไฟระยิบ

ระยับจากรถยนต์หรือกระทั่งดอกไม้ต้นไม้ริมทาง
 นอกจากนี้
 ความเครียดในการทำงานแต่ละวัน

กอ่ใหเ้กดิความสบัสนวุน่วาย
 ในการดำเนนิชวีติเชน่นีม้กัจะมองขา้มพลาดความงดงามของสิง่เลก็ๆ


น้อยๆ
 ในบางแง่มุมไป
 ความเคยชินดังกล่าวกลายเป็นการละเลยต่อธรรมชาติและการละเลยจาก

สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา
 บางครั้งอาจแทบจะลืมไปแล้วว่าความรู้สึกที่ถอดรองเท้าเดินบนสนาม

หญ้านั้นเป็นเช่นไร
การก้าวลงไปสัมผัสกับธรรมชาติแท้ๆ
จึงน่าจะเป็นการหวนคืนไปสู่ความมีชีวิต

ชีวาและเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่งดงาม


จากขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่บนแผ่นดินนี้มีธรรมชาติที่ให้ความรู้สึกชุ่มชื่น
 สบายใจ
 แม้ว่าอาจจะดูเป็น

สิง่เลก็นอ้ยไปแลว้สำหรบัคนในเมอืงใหญห่ลายคน
 เพราะการใหค้วามสำคญัทีล่ดลงจนถงึการละเลย


มองข้ามไป
 ด้วยความเจริญทางวัตถุที่เติบโตเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างก้าวกระโดด
 จนทำให้ผู้คน
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ในสงัคมเมอืงยคุปจัจบุนัมองธรรมชาตแิละสิง่ตา่งๆ
 รอบตวัอยา่งขาดความพนิจิพเิคราะหแ์ละตัง้ใจ


ศกึษาทำความเขา้ใจนอ้ยลง
 การแสดงออกในผลงานศลิปะภาพพมิพข์องขา้พเจา้มคีวามตอ้งการ
 ที่

จะกระตุ้นความรู้สึกในการมองข้ามสิ่งเล็กน้อย
 ที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีความสำคัญ
 แต่แท้ที่จริงแล้ว

ยังมีสาระมากมายในสิ่งเล็กน้อยสิ่งนั้นอยู่เสมอ
 สิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นสิ่งที่สามารถนำพาจิตวิญญาณ

ความรู้สึกของธรรมชาติหวนกลับคืนมาได้ด้วยการสัมผัสกับสิ่งนั้นอีกครั้ง
 โดยผ่านวิถีทางของการ

สร้างสรรค์ศิลปะของข้าพเจ้า


ทีม่าของความบนัดาลใจเปน็ดัง่แหลง่ขอ้มลูในการสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะของขา้พเจา้
 ทัง้จากประ-

สบการณ์การรับรู้ที่ผ่านมาในพื้นที่ของชุมชนเมืองที่ข้าพเจ้าได้อาศัยอยู่
 มีสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นจาก

วัสดุหลายๆ
 อย่าง
 มีทั้งที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนที่มาจากธรรมชาติและสิ่งที่ผ่านกระบวนการ

แปรรปูหรอืสิง่ทีถ่กูสงัเคราะหข์ึน้แลว้
 ขา้พเจา้มคีวามสนใจสว่นประกอบหนึง่ในชมุชนเมอืงคอืโลหะ


เพราะในพื้นที่ของสังคมเมืองมีองค์ประกอบของสิ่งต่างๆ
 ที่เป็นโลหะค่อนข้างมาก
 อย่างเช่นสิ่ง

ก่อสร้างต่างๆ
 เป็นต้น
 ที่ทำให้สามารถสังเกตเห็นการเกิดของสนิมมากกว่าพื้นที่ในชนบท
 เพราะ

การขยายเมอืงมากขึน้กย็ิง่ใชท้รพัยากรธรรมชาตมิากยิง่ขึน้ไปดว้ย
 แมส้นมิจะคอยตามกดักรอ่นโลหะ

ทำให้เกิดลักษณะที่ดูเหมือนความเสื่อมโทรมในสิ่งแวดล้อม
แต่ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพ

พมิพข์องขา้พเจา้กลบัตอ้งการทีจ่ะบนัทกึพืน้ทีข่องสนมิบนโลหะ
 ซึง่การเกดิของสนมินัน้เปรยีบเสมอืน

สงัคมเมอืงทีก่ำลงัเปน็อยูข่ณะนี
้ เพราะเมือ่กระบวนการพมิพผ์ลงานทีด่ดูซบัสขีองสนมิจากแผน่เหลก็


มากขึน้เทา่ใด
สนมินัน้กจ็ะเกดิไดด้แีละงา่ยตอ่การกดักรอ่นแผน่เหลก็นัน้เรว็มากยิง่ขึน้
เปน็ลกัษณะ


ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับภาวะของสังคมเมืองในปัจจุบัน
 เช่น
 สิ่งก่อสร้าง
 เครื่องมือต่างๆ
 ยาน

พาหนะ
 เป็นต้น
 ทำให้สามารถสังเกตเห็นการเกิดของสนิมมากกว่าพื้นที่ในชนบท
 สนิมจะคอย

ตามกัดกร่อนโลหะทำให้เกิดลักษณะที่ดูเหมือนความเสื่อมโทรมในสิ่งแวดล้อม


เมื่อกล่าวถึงสนิม
 หลายคนอาจมองเป็นเรื่องของความเสื่อมโทรม
 สึกกร่อน
 อันเป็นความหมาย

ด้านลบแต่เพียงด้านเดียว
 ซึ่งสำหรับข้าพเจ้าแล้วกลับมองเห็นว่าสนิมนั้นเป็นเรื่องของความงามที่

เกิดขึ้นในธรรมชาติ
 เป็นร่องรอยของกาลเวลาเฉกเช่นเดียวกับวงปีที่เกิดขึ้นในต้นไม้
 เพราะเมื่อแร่

ธาตุบางชนิดถูกกระทำให้กลายเป็นโลหะ
สนิมจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่าโลหะนั้นสุดท้ายก็

ต้องกลับไปอยู่ในสภาพเดิมที่เคยเป็นมา
 สีสันและพื้นผิวที่ปรากฏจากสนิมนั้นทำให้มีความรู้สึกถึง

เรื่องราวของสัจธรรม
 ความไม่แน่นอน
 ความไม่เที่ยงแท้จีรังยั่งยืน
 การเกิดและสูญสลายไปของ

ทุกสรรพสิ่ง
ซึ่งสนิมนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในธรรมชาติและเราสามารถสัมผัสได้


ข้าพเจ้าศึกษาปรัชญาเกี่ยวกับสังสารวัฏในพุทธศาสนาผ่านข้อเขียนอันหลากหลาย
เช่น



“พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่า
 สนิมเหล็กเกิดแต่เหล็ก
 ครั้นเกิดแต่เหล็กแล้วก็กัดเหล็กให้

กรอ่นเสยีไป
ความรูส้กึในทางความคดิรา้ยๆ
ความโกรธ
ความเครยีด
ความอจิฉาตารอ้น
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ความโลภ
 บ้ายศ
 บ้าความรวย
 เหล่านี้เทียบได้กับสนิมเหล็กซึ่งพระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้


ความคิดทางร้ายนี้เอง
 ที่เป็นตัวทำลายตนเอง
 โดยเฉพาะถ้าความคิดในทางร้ายๆ
 ยัง

หลงเหลืออยู่
มันก็จะเป็นสนิมกัดกร่อนตัวเองให้พินาศย่อยยับเร็วขึ้น”
1



แนวคิดข้างต้นเปิดมุมมองใหม่ของสนิมที่น่าสนใจ
 เพราะเมื่อเราสามารถควบคุมชีวิตตนเองให้อยู่

ในลู่ทางที่ควรได้
 กระทั่งสิ่งร้ายๆ
 ที่เกิดขึ้นในชีวิตก็เป็นดั่งสนิม
 คือสามารถมองเห็นด้านดีของ

เรื่องราวดังกล่าวได้
 สนิมที่ผุกร่อนก็เช่นเดียวกัน
 ถ้าเราสามารถนำมันกลับมาให้มีประโยชน์
 เกิด

ความสวยงามในเชิงสร้างสรรค์ได้ก็ย่อมเป็นหนทางที่ดี


“ความงามมีหลายลักษณะ
 เช่น
ความงามของรูปทรง
ความงามของแบบ
และความงาม

ของชวีติ
 ทา่นเคยสงัเกตรปูรา่งอนันา่รกัของตน้ไมเ้มือ่มนัผลดิอกออกใบเตม็ตน้หรอืไม
่ หรอื


ความอ่อนโยนของต้นไม้ไร้ใบยืนเด่นตัดกับฉากของท้องฟ้า
สิ่งต่างๆ
เหล่านี้คือความงาม

ทีเ่ราพงึมองเหน็
 แตจ่รงิๆ
 แลว้มนัเปน็การแสดงออกของบางอยา่งซึง่ลกึซึง้ลงไปยิง่กวา่นัน้


ดังนั้นสิ่งที่เราเรียกว่าความงามคืออะไร


ท่านอาจมีใบหน้าสวยงาม
 ร่างกายที่สะอาด
 ท่านอาจจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ดี
 มีกิริยา

อ่อนโยน
ท่านอาจวาดภาพหรือพรรณนาถึงความงามของธรรมชาติได้ดี
แต่หากปราศจาก

สัมผัสแห่งความดีภายในแล้ว
 การแสดงออกของความงามเหล่านั้นก็จะเป็นเรื่องผิวเผินที่

นำไปสู่ชีวิตผิวเผินไร้ความหมาย”
2



ทีก่ลา่วมาขา้งตน้คอืการคน้หาความหมายทางปรชัญา
 โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเปลีย่นมมุมองทีม่ตีอ่

เรื่องสนิม
ที่ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้


ข้าพเจ้าเริ่มคิดคำนึงถึงธรรมชาติและสิ่งที่เกิดขึ้นใกล้ตัว
 จากสิ่งเล็กน้อยที่ผู้คนอาจมองข้าม
 เมื่อ

สงัเกตอยา่งจรงิจงัแลว้ทำใหม้คีวามรูส้กึนกึคดิบางอยา่งขึน้
 ขา้พเจา้สนใจมองรายละเอยีดของสนมิ


ที่มีลักษณะเหมือนสิ่งมีชีวิตที่ค่อยๆ
 เกิดขึ้นและกัดกร่อนโลหะทีละนิด
 พิจารณาเห็นว่าสนิมนั้น

มไิดเ้ปน็สิง่ทีร่กุราน
 แตเ่ปน็สิง่สวยงามทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตจิากปฏกิริยิาทางเคมรีะหวา่งความชืน้


กับออกซิเจน
ทำให้ค้นพบความหมายใหม่
กลายเป็นแรงกระตุ้นในการศึกษาค้นคว้าเพื่อการสร้าง


สรรค์
 โดยได้ค้นหาวิธีการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ในรูปแบบของเทคนิคที่หลากหลาย
 เป็นการ

เริ่มนำธรรมชาติที่ถูกมองข้ามกลับมาให้ความสำคัญด้วยการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะผ่าน

กระบวนการภาพพิมพ์


ความสนใจสนิมทำให้ข้าพเจ้าได้ศึกษาผลงานของศิลปินก่อนหน้าและพบว่ามีศิลปินหลายท่านได้

ทำการค้นคว้าไว้บ้างแล้ว
 ที่ประสบผลสำเร็จน่าสนใจ
 เช่น
 เดชา
 วราชุน
 ศิลปินท่านนี้พิจารณา

ความสัมพันธ์ระหว่างการกัดกร่อนจากกรดบางชนิดบนแผ่นโลหะและกระบวนการเกิดสนิม
โดยใช้

7.25x10.25 ��.indd   144 13.9.4   8:51:25 PM



145SilpakornUniversityJournalofFineArtsVol.1(1)2013

สารเคลอืบเชน่แลก็เกอรว์าดลงบนแผน่ทองแดง
จากนัน้ปลอ่ยใหส้ารเคมใีนแลก็เกอรท์ำปฏกิริยิากบั

ผิวแผ่นทองแดงจนเกิดรูปทรงขึ้น
ความสำเร็จเกิดขึ้นจากสองปัจจัยคือ
การสร้างสรรค์อย่างจงใจ

โดยการวาดเส้นและกระบวนการที่พื้นผิววัสดุเปลี่ยนแปลงตามปฏิกิริยา
 ทั้งสองทำให้เกิดความ

งามขึ้น



กอ่นหนา้ผลงานชดุนีข้า้พเจา้เองกไ็ดท้ำการทดลองจำนวนมากเกีย่วกบัสนมิ
เชน่
การพมิพซ์ลิคส์กรนี


ดว้ยหมกึเชือ้นำ้มนัเพือ่สรา้งรปูทรงบนแผน่เหลก็โดยตรงจากการทำใหเ้กดิสนมิ
จากการทดลองพบวา่

บรเิวณทีถ่กูพมิพด์ว้ยหมกึดงักลา่วจะไมเ่กดิสนมิ
ในขณะทีบ่รเิวณผวิหนา้สว่นอืน่บนแผน่เหลก็
ที่เกิด

ความชื้นจากการปกคลุมด้วยแผ่นพลาสติกเกิดสนิม
ทำให้สามารถสร้างรูปทรงเพื่อการแสดง
ออก

ได้
 ผลงานชุดดังกล่าวได้รับรางวัลในการแสดงศิลปกรรม
 เช่น
 การประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่

ชีวิตครั้งที่
15
เป็นต้น



อยา่งไรกต็าม
ผลงานชดุนีไ้ดร้บัคำวจิารณใ์นเชงิสรา้งสรรคจ์ากศลิปนิผูใ้หญส่องทา่นวา่การสรา้งสรรค
์

สนิมบนผิวโลหะให้เกิดเป็นรูปทรงและงานศิลปะนั้นน่าสนใจก็จริง
 แต่จะน่าสนใจกว่าหากสามารถ


นำสนิมดังกล่าวมาอยู่บนกระดาษ
 เพราะกระดาษเป็นวัสดุพื้นฐานของการสร้างสรรค์ศิลปะ
 เพื่อ

บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 ข้าพเจ้าจึงคิดว่าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเกิดสนิมในฐานะ

ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ของตัวเองยังไม่เพียงพอ
จึงทำการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม








2การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์



เพือ่ทำความเขา้ใจกระบวนการเกดิสนมิสำหรบัการนำไปปรบัเปน็กระบวนการทางภาพพมิพ
์ ขา้พเจา้


เริ่มรวบรวมข้อมูลทางกายภาพของการกัดกร่อนของโลหะโดยสนิม
 โดยทดลองสร้างสนิมบนแผ่น

เหล็ก
 เพื่อให้เห็นกระบวนการที่สนิมก่อเกิด
 ลักษณะของสีสัน
 โดยที่การทดลองบนโลหะแต่ละชิ้น

เกดิบคุลกิของสนมิทีม่คีวามหลากหลายแตกตา่งกนัออกไป
 เพราะผลการควบคมุความชืน้และเวลา


ที่ได้ทำการทดลอง



การกัดกร่อนโลหะคือการสูญเสียเนื้อโลหะจากการเกิดปฏิกิริยากับสิ่งแวดล้อม
 อาจเป็นปฏิกิริยา

ทางเคมีหรือปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมี
 การกัดกร่อนเกิดได้กับวัสดุทุกประเภท
 ไม่ว่าจะเป็นโลหะหรือ

อโลหะ
 การกัดกร่อนหรือการเป็นสนิมของโลหะเป็นกระบวนการออกซิเดชั่น-รีดักชั่น
 (Oxidation-

Reduction
Reaction)
 หรือเรียกว่า
 ปฏิกิริยารีดอกซ์
(Redox
Reaction)
 ผิวโลหะถูกออกซิไดส์

โดยอากาศหรือตัวออกซิไดส์อื่นๆ
ในอากาศ
แล้วเกิดออกไซด์
อาจมีความชื้นเข้าช่วย
เช่น
เหล็ก

เป็นสนิม
สนิมเหล็กมีสูตร
Fe2O3
x
H2O
ซึ่งมีปริมาณน้ำของไฮเดรชั่นเปลี่ยนแปลงไปได้
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การที่เหล็กเป็นสนิมได้ต้องมีออกซิเจน
เหล็กไม่เป็นสนิมถ้าอยู่ในน้ำที่ไม่มีออกซิเจน
นอกจากนั้น


การเปน็สนมิยงัตอ้งการนำ้
 เหลก็ทีเ่กบ็ไวใ้นนำ้มนัทีป่ราศจากนำ้จะไมเ่ปน็สนมิถงึแมจ้ะมอีอกซเิจน


อยู่ด้วย
 ปัจจัยอื่นที่เร่งการเป็นสนิมยังมีอีก
 เช่น
 pH
 ของสารละลาย
 ความเครียดสารเจือปนใน

เหล็ก
 สนิมเหล็กจะหลุดล่อนจากผิวหน้าของเหล็กได้ง่าย
 ทำให้เนื้อเหล็กโผล่ถูกอากาศแล้วก็เป็น

สนิมต่อไปอีก
จนในที่สุดเหล็กก็ผุไปทั้งชิ้น


“การเกดิจากปฏกิริยิารดีอกซร์ะหวา่งโลหะกบัออกซเิจนและความชืน้หรอืนำ้
 เชน่
 การเกดิ


สนิมเหล็กในสภาพที่อากาศชื้น


ออกซิเดชั่น


 Fe(s)
-->
Fe2
+
(aq)


รีดักชั่น

 
 O2(g)
+
2H2O(I)
+
2e
-->
4OH
-
(aq)


รีดอกซ์

 
 Fe(s)
+
O2(g)
+
2H2O(I)
-->
Fe(OH)2(s)


Fe(OH)2
 สามารถรวมตัวกับ
O2
 ที่มีปริมาณมากเกินพอกลายเป็นสนิมเหล็ก
(Rust)
 ได้

ดังสมการต่อไปนี้
3


4Fe(OH)2(s)
+
O2(g)
-->
2Fe2O3
.
H2O(s)



สรุปได้ว่าสนิมเป็นโลหะส่วนที่มีการเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
เนื่องจากได้รับปฏิกิริยาเคมีที่มีอากาศ


น้ำ
อุณหภูมิ
และความชื้นเป็นตัวการสำคัญ
กระบวนการดังกล่าวทำให้โลหะมีคุณสมบัติแตกต่าง

ไปจากเดิม
 เช่น
สีที่เปลี่ยนไป
มีความแข็งแรงลดลง
และการผุกร่อน
จากการทดลองข้าพเจ้าพบ

วา่เหลก็จะมสีนมิอยูส่องชนดิทีเ่กดิขึน้บอ่ยๆ
คอื
สนมิสนีำ้ตาลอมแดงหรอืสนมิสแีดง
และสนมิสดีำ


นอกจากนี้
ข้าพเจ้ายังทดลองพบว่าโลหะแต่ละชนิดจะเกิดสีสนิมที่แตกต่างกันออกไปหลากหลาย


อีกด้วย
 นอกจากนี้ยังมีส่วนที่ไม่สามารถควบคุมได้คือความเข้มข้นของสารเคมีที่ใช้ซึ่งหนาบางไม่

เท่ากันอันก่อให้เกิดผลที่แตกต่างไปด้วย








3กระบวนการสร้างสรรค์



ผลงานศิลปะชุด
 “บันทึก
 เวลาและการเปลี่ยนแปลง”
 นี้เป็นการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ของ

ข้าพเจ้าที่มาจากการศึกษาทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์ที่บูรณาการซึ่งกันและกัน
 ผลลัพธ์ของการ

ค้นคว้าทำให้ข้าพเจ้าเห็นศักยภาพที่จะบันทึกพื้นที่ของสนิมบนโลหะในกระบวนการภาพพิมพ์


บันทึกร่องรอยสีของสนิมที่เกิดบนแผ่นเหล็กโดยอาศัยกระบวนการพิมพ์ด้วยวิธีการดูดซับสีของ

สนิมจากแม่พิมพ์แผ่นเหล็กให้เกิดภาพบนกระดาษ
 โดยเลือกกระดาษที่มีคุณสมบัติที่บางแต่เหนียว

และทนทานต่อความชื้น
 กระดาษที่เลือกมีความโปร่งแสง
 ดูดซับสีสนิมได้ดีกว่ากระดาษที่มีความ
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หนาและกระดาษชนิดอื่นๆ
 ที่เคยทดลองพิมพ์
 ขั้นตอนนี้นับว่าใช้เวลานานในการค้นคว้า
 เนื่อง


จากเป็นเทคนิคใหม่ที่ยังไม่เคยมีการพิมพ์มาก่อน



เริ่มต้นด้วยการสร้างแบบร่าง
 จากนั้นเลือกเทคนิคภาพพิมพ์ที่สอดคล้องตรงตามแนวความคิดที่

ต้องการข้าพเจ้าผสมผสานเทคนิคภาพพิมพ์โมโนพริ้นท์
 (Monoprint)
 ที่ได้จากสีของสนิมมาสร้าง

เป็นพื้นภาพ
และเลือกใช้เทคนิคภาพพิมพ์คอลโลกราฟ
(Collograph)
นำมาเป็นแม่พิมพ์สร้างให้

เกดิลกัษณะของรปูทรงใหเ้กดิขึน้บนผลงาน
 ใชว้ธิกีารดดูซบัสสีนมิจากแมพ่มิพแ์ผน่เหลก็ใหเ้กดิภาพ


บนกระดาษทีม่คีณุสมบตัทิีบ่างและเหนยีวทนตอ่ความชืน้
เพือ่ใหไ้ดร้ายละเอยีดลกัษณะการเกดิของ


สนมิโดยการควบคมุความชืน้
 อากาศระหวา่งการพมิพผ์ลงาน
การใชร้ะยะเวลาทีย่าวนานไมเ่ทา่กนั


ทำใหก้ารดดูซบัสขีองสนมิทีเ่ปน็สทีีเ่กดิโดยธรรมชาตจิากตวักลาง
 คอืนำ้
 และอากาศ
ทีถ่กูควบคมุ

ใหเ้ปน็ไปตามตอ้งการดว้ยแผน่พลาสตกิใสแบบนิม่ทีค่ลมุอยูบ่นแมพ่มิพน์ัน้
 เชือ่มโยงกนักบั
 เนือ้หาที่

เกี่ยวกับการบันทึกกาลเวลาอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


1
 นำแผ่นเหล็กขนาดที่ต้องการ
 ในกรณีนี้คือขนาด
40x40
 หรือ
40x60
 ซม.
 ความหนาหรือบาง




 ไม่จำกัดเนื่องจากไม่มีการกดทับวัสดุแต่อย่างใด
 แปะแผ่นเหล็กด้วยสติกเกอร์เป็นรูปทรงหรือ




 ลวดลายที่ต้องการ
 ในส่วนผลงานของข้าพเจ้าต้องการให้เห็นสนิมบนแผ่นเหล็กในฐานะตัวพื้น




 หลังของรูปทรงจึงเลือกปิดสติ๊กเกอร์ในจำนวนพื้นที่น้อยกว่าจำนวนพื้นที่ที่เว้นไว้
 รูปทรงที่เลือก




 เป็นรูปทรงเรขาคณิตหลายขนาดและหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดความงามที่สัมพันธ์กับพื้นผิวที่จะ




 เป็นร่องรอยของสนิม
 ข้อควรระวังคือไม่ควรใช้สติ๊กเกอร์ที่หนาเกินไป
 ผิวเหล็กบริเวณที่ปิด




 สติ๊กเกอร์ไว้จะไม่เกิดสนิมหรือเกิดน้อยกว่าบริเวณที่เปิดรับความชื้น
(ภาพที่
1
ถึง
5)


2

นำกระดาษสาปทูบัลงไปบนแผน่เหลก็
 ลกัษณะกระดาษยิง่บางยิง่เกดิผลดเีนือ่งจากสามารถแนบ





 ติดกับแผ่นเหล็กได้มากกว่ากระดาษหนา
 ใช้กาวลาเท็กซ์ผสมน้ำให้จางทาบนกระดาษเพื่อให้




 กระดาษแนบติดกับแผ่นเหล็กมากขึ้น
 น้ำที่ใช้ผสมจะเป็นตัวสร้างความชื้นให้เกิดบนแผ่นเหล็ก




 ตามที่ต้องการด้วย
นำกระดาษสาปูเพิ่มอีกสองชั้นเพื่อให้เกิดความหนาอันจะเป็นตัวดูดซับสนิม




 บนแผ่นเหล็ก
ใช้น้ำผสมกาวทาระหว่างชั้นกระดาษเพื่อให้กระดาษติดกันดียิ่งขึ้น
(ภาพที่
6
ถึง





 7)
 


3
 ปิดแผ่นเหล็กและกระดาษด้วยแผ่นพลาสติกเพื่อรักษาความชื้น
ทิ้งไว้ระหว่าง
6-10
ชั่วโมงตาม




 สภาพอากาศ
(ด้วยเทคนิคนี้ส่วนใหญ่จะให้ผลดีที่ราว
8
ชั่วโมง)
สังเกตสภาพของสนิมที่เกิดขึ้น




 ผ่านแผ่นพลาสติก
 เมื่อได้คราบสนิมและสีตามต้องการจึงเปิดออกนำ
 กระดาษที่มีคราบสนิม




 อยู่บนนั้นออกมา
(ภาพที่
8
ถึง
13)


4
 นำกระดาษมีคราบสนิมมาเป็นแม่พิมพ์
 ทำการพิมพ์งานลงบนกระดาษที่มีความถาวรในฐานะ




 งานศิลปะ
คราบสนิมและรูปทรงที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกลงบนตัวงาน
(ภาพที่
14
ถึง
19)
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สรุปและอภิปรายผล



ตัวอย่างผลงานชุด
“บันทึก
เวลาและการเปลี่ยนแปลง”
อันเป็นผลงานที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ขึ้นด้วย

กระบวนการข้างต้นแสดงให้เห็นถึงลักษณะเด่นของกระบวนการดังกล่าวคือความไม่แน่นอนของ

สภาพแวดล้อม
 ภูมิอากาศ
 ความชื้น
 ปริมาณแสง
 ไปจนกระทั่งส่วนผสมที่ตั้งใจให้ไม่แน่นอน


ทำให้ผลลัพธ์ของคราบสนิมที่เกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอ
 เกิดร่องรอยการยึดติดบนกระดาษสา
 ซึ่งเมื่อ

นำมาผ่านกระบวนการพิมพ์แบบโมโนพริ้นท์จะได้ผลงานที่ทุกชิ้นมีความแตกต่างกัน



รปูทรงสีเ่หลีย่มจตัรุสัทีแ่มจ้ะเปน็รปูทรงพืน้ฐาน
สามารถปลอ่ยใหผู้ด้ตูคีวามไดห้ลากหลายกรณตีาม


แต่ใจของแต่ละคน
บางคนอาจจะเห็นเป็นแค่รูปทรงนามธรรม
แต่ในขณะที่บางคนอาจจะเห็นเปน็

เหมอืนหนา้ตา่งทีเ่รยีงรายกนัของตกึใหญใ่นเมอืง
ในขณะทีร่อ่งรอยของสนมิเลก็นอ้ยกค็อืตวัแทนของ


การเกิดและดับของสิ่งต่างๆ
 ความเสื่อมของวัตถุก็เปรียบดั่งความเสื่อมของจิตใจมนุษย์ในสังคมที่

มักจะเกิดขึ้นหนักหนาสาหัสกว่าในชนบท
 จะเนื่องด้วยระบบเศรษฐกิจหรือสังคมที่บีบรัดมนุษย์เอา

ไว้ก็ตาม


การบันทึกร่องรอยของกาลเวลาของสนิมที่เกิดบนแผ่นเหล็ก
และการบันทึกรูปทรงของความคิดที่มี

ความหมาย
 เปน็เสมอืนสือ่ในการแสดงออกทางศลิปะของขา้พเจา้
 เพือ่สะทอ้นใหผู้ค้นหนักลบัมา


ระลกึถงึและจดจำการเกดิขึน้และการสลายไปอยา่งงา่ยๆ
 เหมอืนวถิชีวีติของเมลด็พชืกบัการเตบิโต


การผลิดอกออกผลและร่วงหล่น
 ซึ่งล้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติทั้งสิ้น
 โดยผ่านการ

แสดงออกในแบบเฉพาะตนของข้าพเจ้า
 และผ่านวิถีทางของศิลปะภาพพิมพ์แนวใหม่ที่อาศัยการ

ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และปรัชญาเป็นพื้นฐาน


ในสนิมนั้นมีความเป็นธรรมชาติและความสวยงามเคลือบแฝงอยู่
 เช่น
 สีสันของสนิม
 ร่องรอยและ

พื้นผิวที่เกิดจากการกัดกร่อนของสนิมบนแผ่นเหล็ก
 ความรู้สึกพิเศษที่เกิดขึ้นในขณะที่สร้างสรรค์

ผลงาน
 การเฝ้าพินิจกระบวนการเกิดขึ้นของสนิมและการเข้าใจในสาระสำคัญของกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์
ทำให้ข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงสาระสำคัญของความเป็นสนิมได้ชัดเจนกว่าเดิม
สิ่ง

ที่คนทั่วไปมองว่าเป็นความเสื่อม
จึงมีคุณค่าความงามอย่างยิ่งในสายตาของข้าพเจ้า
และสามารถ

นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ


การค้นคว้าแนวทางปรัชญาสามารถเพิ่มเติมความบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตาม

แนวทางทีศ่ลิปนิแตล่ะคนคดิขึน้
 การดำเนนิชวีติอยูอ่ยา่งมคีวามหมายยอ่มเปน็เรือ่งทีม่นษุยป์รารถนา


ถ้าเราจะสร้างสิ่งที่มีความหมาย
 สิ่งเหล่านั้นก็ควรถูกกลั่นกรองมาแล้วจากจิตใจที่งดงามภายใน


การสรา้งความดเีปน็สิง่ทีง่า่ยถา้เราเริม่คดิและกระทำ
 โดยการทำความดทีีป่ราศจากการหวงัผลยอ่ม


เป็นการสร้างความสุขให้ภายในใจของเราได้โดยแท้
 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสำหรับข้าพเจ้า
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เป็นดั่งการสร้างความดีอย่างหนึ่งให้แสดงออกมาแบบเป็นรูปธรรมที่ถ่ายทอดความงดงาม
 เพราะ

เป็นการสร้างสิ่งที่มีความหมายที่ดีกลับคืนแก่มวลมนุษย์
 แม้สิ่งๆ
 นั้นจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยก็ตาม


โดยการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์ได้เช่นกัน
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ภาพที่ 1-5   
  
ขั้นตอนการปิดสติ๊กเกอร์ลงบนแผ่นเหล็กรูปแบบ

ต่างๆ
เพื่อเตรียมปิดกระดาษ
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ภาพที่ 6-7   
  
ลักษณะกระดาษสาบางที่ใช้ในการปิดลงบนแผ่น
เหล็ก







ภาพที่ 8-13   
  
ขั้นตอนการปิดกระดาษลงไปบนแผ่นเหล็กโดย
อาศยักาวลาเทก็ซผ์สมนำ้
กระดาษบางปดิซอ้นกนั

สามแผ่นทำให้กระดาษสามารถแนบกับพื้นผิว
ของแผ่นเหล็กได้ดี
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ภาพที่ 14-19   
  
ผลงานศิลปะชุด
 “บันทึก
 เวลาและการเปลี่ยน

แปลง”


โมโนปริ้นท์และคอลโลกราฟ
2556

 


ขนาด
115x130
ซ.ม.


โมโนปริ้นท์และคอลโลกราฟ
2556

 


ขนาด
90x120
ซ.ม.
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