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From the basic of life living in the big city, that’s filled with pollution and crowds, high 
rise building that designed with the times and practicality, “Mirrors” that is widely used.  Because 
aside from making the building look grand and beautiful but at the same time it creates a clear and 
spacions harmony to the eyes.  It doesn’t enclose the space between interior and exterior.  But the 
reflection on the mirrors when hit by light ray weather day or night it offers a distorted reality that 
changes.  With this reason mirror has been use to symbolized fantasy or illusions.  And I’ve a strong 
sense of feelings for things I have seen.

The crowdedness that leaves no empty space.  The lack of rules and lack of destinations of 
people and things.  Or the complex personalities of city people that beyond standard.  And the gap 
between each other.  All this has been analyze and have an effect on my perception.

This thesis “Inside and Outside” wants to visualize the goal that wants to transform the 
chaos into a new view and direction with the process of placing everything in order by using the 
theory of simplicity and fulfillment through value of art in the form of abstraction and aesthetics of 
contrast on reality.
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ตาง ๆ ของชีวิตมากขึ้น
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บทที่  1

บทนํา

ชีวิตที่เรงรีบและวุนวายของผูคนในสังคมเมือง เปนวิถีชีวิตที่มีการตอสูดิ้นรนมากกวา
ปกติ ยิ่งในสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันยิ่งทําใหผูคนมีความเห็นแกตัวและขาดความจริงใจ
มากขึ้น ผูคนตางจังหวัดที่หล่ังไหลเขามาดวยความจําเปนดานปากทอง ยิ่งทําใหสังคมเมืองแออัด
และวุนวายมากยิ่งขึ้น ผูคนพยายามทําทุกสิ่งทุกอยางเพื่อใหไดในสิ่งที่ตองการ กิจกรรมทุกอยางเปน
ไปอยางรวดเร็ว กินอยางเรงรีบ เดินอยางคลองแคลว การตัดสินใจเด็ดขาดและรวดเร็ว ทุกอยาง
กลายเปนภาพปกติธรรมดาของคนเมืองไปเสียแลว

ความสําคัญของเรื่องท่ีศึกษา
สืบเนื่องจากความวุนวายสับสนของสภาพสังคมเมือง ทําใหผูคนมีบุคลิกภาพซับซอน

ซ่ึงเกิดจากความเหินหาง ขาดความไววางใจ แมจะมีรอยยิ้มหรือคําพูดที่หวานหู แตวิธีปฏิบัติตอกัน
เชนนี้บางครั้งก็ฉาบฉวย และปราศจากความจริงระหวางความรูสึกจริง ๆ ที่อยูขางในกับการแสดง
ออกมาภายนอก

จากขอมูลดังกลาวทําใหขาพเจาเสนอหัวขอในการทํางานวิทยานิพนธชุดนี้วา  “ภายใน
และภายนอก”  โดยการแสดงออกดานรูปแบบผลงานศิลปะภาพพิมพ มีความตองการมุงเนนใหเห็น
ถึงความลวงหลอกที่อยูภายนอกโดยใชความรูสึกสัมผัสจากภายในใจ อาศัยลักษณะเฉพาะของ
กระจกทําหนาที่สะทอนทุกอยางที่อยูเบื้องหนา รวมถึงภาพลักษณอันสมบูรณแบบของคนเมือง 
ความโคงงอของกระจกที่สะทอนวัตถุแลวเกิดภาพที่บิดเบี้ยว กลายเปนความเห็นที่ทาทายตอความ
จริงของภาพลักษณคนในสังคมเมืองซึ่งเปนสัญลักษณที่เหมาะสมกับแนวความคิดในการทํางาน
ศิลปะชุดนี้ ซ่ึงในการนําเสนอขาพเจายังคงรักษาลักษณะดั้งเดิมของปญหา และเหตุการณที่เกิดขึ้น
โดยมิได    ตัดสินวาอะไรถูกผิด ดีหรือไม อยางไร

จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
จากการศึกษารูปแบบของการดําเนินชีวิต การทํางานในสังคมเมืองอยางตอเนื่องเปน

เวลาหลายปของขาพเจา ทามกลางแวดลอมของผูคนในอาชีพที่มีรายไดคอนขางดีและมีรูปแบบชีวิต
ที่ทันสมัย ดังเชนอาชีพนักโฆษณา เมื่อมีรายไดดี การใชจายสะดวกสบาย เสื้อผาสิ่งของสวยงามสง 
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ผลไปถึงความมั่นใจในดานอื่น ๆ แตทวาภาพลักษณอันสมบูรณแบบภายนอกนั้นเพียงพอหรือตอ
ความนาชมชื่น คงจะไมเปนการเลื่อนลอยเกินไปที่จะถามหาสิ่งที่อยูลึกลงปขางในเนื้อแทของความ
จริงที่อยูในใจ ซ่ึงดูเหมือนจะถูกลดคาไปตามยุคสมัยที่เจริญขึ้นมากในทางวัตถุ

ผูเขียนจึงมีเปาหมายและจุดประสงคในการสรางสรรคที่จะแสดงออกถึงความซับซอน
ของคนในเมืองใหญ โดยเนนไปที่ความแปรเปลี่ยนไปตามสภาวะ ภาพลวงตาที่สรางขึ้นบดบังความ
จริงที่อยูภายใน ในรูปแบบศิลปะกึ่งนามธรรม ไดรับอิทธิพลจากรูปรางของกระจกบนตึกสูง ในยาน
ที่มีความแออัดจอแจและเต็มไปดวยความสวยงามอยางฉาบฉวย โดยสะทอนภาพของบรรยากาศ
รอบ ๆ ใหเห็นความบิดเบี้ยวและเปลี่ยนแปลงอยูตลอด ตัดกับรูปแบบที่แสดงถึงสิ่งที่อยูภายใน

ขอบเขตของการศึกษา
1.  ขอมูล
    1.1  ศึกษาและสัมผัสกับขอมูลจริงจากสถานที่ตาง ๆ โดยเฉพาะยานที่มีตึกสูงและผู

คนคับคั่ง
   1.2  ศึกษาจากการถายภาพ เก็บขอมูลตามขอ 1.1 และทําการรางแบบ, กําหนดรูป

แบบและสเก็ตซ
2.  รูปแบบและการแสดงออก

2.1 ผลงานในการแสดงออกผานการทํางานศิลปะในรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi 
Abstract) บรรยากาศขาว-ดํา ตัดกันอยางรุนแรง ผานเทคนิคภาพพิมพโลหะ (Intaglio)

2.2 เนนการแสดงออกดวยความรูสึกขัดแยงของความรูสึกภายในและภายนอกภาย
ในพื้นที่ที่มีการจํากัดขอบเขต โดยแสดงถึงความซับซอน บิดเบือน ไมชัดเจนในดานหนึ่ง และความ
สวาง สดใสที่นําไปสูความจริง

คํานิยามศัพทเฉพาะ
AQUATINT เทคนิคทางภาพพิมพโลหะ     โดยการสรางภาพดวยน้ํา

หนักออนแก  จากการใชน้ํากรดไนตริก สรางความตาง
ของน้ําหนักออนแกดวยเวลาที่ตางกัน

COLLAGE เทคนิคการปดปะ
FORM รูปทรง รูปรางและสวนประกอบที่เปนรูปธรรมในงาน

ศิลปะ
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INTAGLIO                    ภาพพิมพโลหะ ที่พิมพจากสวนที่อยูตอกวาพื้นผิวบนสุด   
(รองลึก) ของแมพิมพ ใชสวนของภาพจากรองเปนตัว
สรางภาพจากรองเปนตัวสรางภาพ โดยภาพจะเกิดจาก
รองรอยและความตางกันของรองลึกจากแมพิมพโลหะ

SEMI ABSTRACT ภาพกึ่งนามธรรมที่ผสมกันระหวางรูปแบบเหมือนจริง
กับรูปแบบนามธรรม

SHARPED เปนลักษณะงานที่สรางสรรคโดยช้ินงานและกรอบเปน
ช้ินเดียวกัน เสร็จสมบูรณโดยไมตองเขากรอบอีก

SPACE ที่วาง, ส่ิงที่ขยายกวางออกไมมีขอบเขต, ระยะหาง
ระหวางรูปทรง, ชวงเวลา

TEXTURE ลักษณะผิว, ความหยาบ, ละเอียด, มัน, ดาน
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  2

อิทธิพลในการสรางสรรค

อิทธิพลทางดานรูปแบบ
เร่ิมแรกขาพเจาไดรับอิทธิพลมาจากผลงานสถาปตยกรรมของทีม “FOUR”1 ที่ประกอบ

ดวย NORMAN FOSTER, RICHARD ROGER, JAMES STIRLING และ RENZO PIANO ผล
งานสถาปตยกรรมของกลุม  “FOUR”  เปนตึกสูง เนนที่โครงสราง วัสดุที่ใชเปนกระจกและเหล็ก มี
รายละเอียดของเสนตั้งและเสนนอนคอนขางชัดเจน รูปทรงของตัวตึกจะเปนสี่เหล่ียมธรรมดา เรียบ
งาย รายละเอียดจะอยูที่ “กระจก” ซ่ึงสะทอนวัตถุอ่ืน ๆ ที่สถาปนิกไดออกแบบติดตั้งใหการสะทอน
มีความงามตามแบบที่สถาปนิกตองการ ซ่ึงขาพเจาคิดวาเปนสิ่งที่นาสนใจ เพราะแมกระทั่งภาพ  
บูดเบี้ยว บิดเบือนของสิ่งแวดลอมรอบขางที่สะทอนบนกระจก สถาปนิกยังสามารถบังคับมุมมอง
ใหมีรายละเอียดดังที่คิดไว ซ่ึงวิธีออกแบบเชนนี้สงผลมายังงานสถาปตยกรรมรุนหลัง ๆ รวมถึง
สถาปตยกรรมในประเทศไทยดวย

สําหรับสภาพแวดลอมของเมืองที่เปนตนกําเนิดของแรงบัดาลใจคือ ตึกใหญบนถนน   
สาธร เนื่องจากสถานที่ทํางานของขาพเจาทั้งในอดีตและปจจุบัน ตั้งอยูบริเวณถนนสายนี้ซ่ึงเปน
ยานธุรกิจการคาที่ใหญแหงหนึ่งของประเทศ ขาพเจามองจากหองทํางาน ส่ิงที่เห็นจนชินตาก็คือ ตึก
กระจกหลังใหญที่อยูใกลเคียง สะทอนกันไปมาอยางนาสนใจ ในณะเดียวกันเมื่อเปลี่ยนมุมมอง เงา
สะทอนที่บูดเบี้ยวก็เปล่ียนไปดวย

ถนนอีกสายที่เปนแรงบันดาลใจนั่นคือ ถนนรัชดาภิเษก ซ่ึงเปนเสนทางกลับบานของ
ขาพเจา สายตาที่มองออกไปนอกรถที่ยังคงติดอยูเปนประจํา เงาสะทอนบนตึกใหญไมชัดเจน
เหมือนเชนตอนกลางวัน อาศัยเพียงแสงไฟจากทองถนน และรานคายามราตรี ทําใหเราเห็นความ
กลมกลืนของเงาสะทอนบนกระจกที่ดูเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

อิทธิพลทางดานความคิด
จากสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยโครงสรางทางสถาปตยกรรม สรางบรรยากาศที่เห็นภาพ

สะทอนบนตัวตึกบิดเบือนใหเกิดเปนภาพลวงตา เห็นตรงขามกับความจริง เกิดจินตนาการที่เกี่ยว
ของกับเรื่องราวบางอยางที่อยูในใจ
                                                       

1Norman Foster (ชาวอังกฤษ), Richard Roger (ชาวอังกฤษ), James Stirling (ชาวอเมริกัน), Renzo
Piano (ชาวอิตาลี)
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“กระจก” จึงเปนตัวแทนในการแสดงออกถึงความคิด เพราะลักษณะของกระจกสะทอน
ความจริงทุกอยางที่อยูตรงหนา แตเปนการแสดงภาพที่เปนความลวง บิดเบือนจากความจริง จาก
ความโคงงอของบานกระจกทําใหปรากฎภาพบิดเบี้ยวกลายเปนความเห็นที่ทาทายตอความจริง  
บางอยาง

ผูคนที่พบเห็นในสังคมเมืองสวนใหญที่มีความสัมพันธกันอยางฉาบฉวย ภาพลักษณที่
สวยงามสมบูรณแบบ หรือการแสดงความรูสึกออกมาภายนอก ตรงขามกับความรูสึกแทจริงที่อยู
ภายใน ส่ิงเหลานี้คลายกับกระจกที่ทําหนาที่สะทอนความจริงที่บิดเบือน
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ขั้นตอนการดําเนินงานและองคประกอบการสรางสรรค

ขั้นตอนการดําเนินงาน

1.  การหาขอมูล
      ในการรับรูเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับประสบการณที่สะสมโดยตรงของตนเอง มีเร่ือง

ราวเนื้อหาเกี่ยวกับตึกสูง สภาพแวดลอมเมือง ส่ิงแวดลอมที่เต็มไปดวยส่ิงกอสรางใหญโต ทันสมัย 
ที่ที่ผูคนขาดความสัมพันธ หรือมีความสัมพันธเพียงแคตามหนาที่ ขาพเจาจึงเลือกถนนสาธร และ
ถนนรัชดาภิเษก เปนฐานขอมูล

 ขาพเจาไดออกสัมผัสกับขอมูลจริงอยางละเอียดในชวงเวลาที่กําหนด โดยการ
บันทึกขอมูลดวยการถายภาพ ภาพที่ใชเปนขอมูลจะเปนเงาสะทอนบนกระจก และขยับมุมมอง
กระจกตึกนั้นไปหลาย ๆ มุม

2.  การทําแบบราง (Sketch)
       หลังจากบันทึกขอมูลดวยภาพถายแลว ขั้นตอนตอไปของการดําเนินการสรางสรรค

ผลงานก็คือ การทําแบบราง โดยขาพเจาจะใชการขยายภาพถาย และเลือกมุมที่เหมาะสมกับองค
ประกอบที่กําหนดไว และใชวิธีตัดปะ (Collage) ในพื้นที่สวนที่เปนภายนอกที่เปดออก สวนภายใน
อีกดานบนพื้นที่ขาวถูกกําหนดใหเปนพื้นที่วาง มีการสรางพื้นผิว (Texture) เพื่อเพิ่มมิติของภาพ

ภายหลังขาพเจาลองเปลี่ยนวิธีการทําแบบรางใหมีความอิสระมากขึ้น จึงไดราง  
ฉับพลันลงบนเพลงสังกะสี ใชกรรมวิธี (Aqautint) นําไปกัดกรดและผานกระบวนการพิมพ

3.  การสรางผลงานภาพพิมพ
หลังจากการทําแบบรางเสร็จสิ้นแลว ตอไปเปนการสรางผลงานจริง เปนผลงาน

ภาพพิมพโลหะกัดกรด (Intaglio) เหตุที่เลือกเทคนิคภาพพิมพกัดกรดเนื่องจากผลทางเทคนิค เปน
วิธีการที่สามารถสรางบรรยากาศ, พื้นผิว, มิติ ที่ตอบสนองตอความตองการของขาพเจาได นอกจาก
นี้ขาพเจายังใชการสรางระดับของระนาบที่ตางกัน โดยมีโครงสรางขอบกรอบเปนฐานเพื่อเขามา
ชวยใหองคประกอบที่เรียบงายดูแลวไมนาเบื้อ ฉะนั้นกรอบจึงตองมีความสัมพันธกับชิ้นงาน เพราะ
ถือวากรอบคือสวนหนึ่งขององคประกอบในงานดวย
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องคประกอบในการสรางสรรค
ในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ แบงองคประกอบของการสรางสรรคเปน 2 สวน 

คือ

1.  เนื้อหา (Content)
ส่ิงที่อยูภายใน  ในที่นี้หมายถึง ขาพเจา, จิตใจ, ความคิด, ความเห็น, ทัศนคติ,

จินตนาการ,       ความฝน,  ความกําหนดรูได
ส่ิงที่อยูภายนอก    ในที่นี้หมายถึง ดานนอก, อากาศ, พื้นดิน, ตนไม, ผูคน, ถนน, 

เมือง, วัตถุส่ิงของรอบ ๆ
ภายในสูภายนอก คือการนําเสนอสิ่งที่เปนความคิด, ความเห็น, ความรูสึกภายใน, ที่มี

ผลระทบโดยตรงจากภายนอก การสะทอนกันของกระจก ซ่ึงเปนสวนที่สรางความรูสึกเปลี่ยน
แปลง วุนวายซับซอน รูปทรงเรขาคณิตของอาคารแสดงออกถึงความทันสมัย ที่วางที่เปดออก 
แสดงถึงความจริงที่อยูตรงขาม เปรียบกับสภาพชีวิตของคนเมือง มักมีองคประกอบของบุคลิกภาพ
ภายนอกกับความรูสึกภายในที่แตกตางกัน ปญหาความหางที่ผูคนมักเวนไวระหวางกันเกิดขึ้นจาก
การระแวงสงสัยและไมไวใจซึ่งกันและกัน ยังเปนสิ่งตกกระทบและคั่งคางในใจของขาพเจา

2.  รูปแบบ (Form)
ในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ไดรับแรงบันดาลใจจากงานสถาปตยกรรมที่

มีกระจกเปนสวนประกอบของโครงสรางภายนอก และมีการสะทอนไปมา ซ่ึงสงผลถึงรูปแบบการ
แสดงออกถึงผลงานที่เปนลักษณะเดน คือมีความตางกันของพื้นที่วางสีขาว และพื้นที่ที่มีความ    
สับสนวุนวายซับซอนสะทอนไปมาสีดํา พื้นที่ขาว คือสวนที่เปนบานหนาตางที่ถูกเปดออกไป มี
การกําหนดขอบเขตที่แนนอน เปรียบกับความจริงที่ถูกเปดออก ซ่ึงอยูตรงขามกับพื้นที่สีดําที่เปน
ตัวแทนของความซับซอนลวงหลอก มีลักษณะเปนแบบกึ่งนามธรรม ประกอบดวยการแสดงออก
ทางทัศนธาตุที่สําคัญดังนี้คือ

2.1  Space  เปนลักษณะของพื้นที่วางภายนอกและภายในที่มีขอบเขตชัดเจน พื้นที่
วางภายนอกแทนดวยนักหนักดํา สวนพื้นที่วางภายในแทนดวยน้ําหนักขาว ซ่ึงที่วางทั้ง 2 จะมีสัด
สวนของการจัดวางที่วางที่สัมพันธกัน เชน การเปดออกไปสูภายนอกยิ่งมากเทาไรพื้นที่น้ําหนักดํา
จะมาก ที่วางภายในที่อยูอีกดานจะนอยลง ในขณะเดียวกันหากที่วางภายนอกน้ําหนักดําถูกเปดออก
นอย พื้นที่วางภายในขาวก็จะมีพื้นที่ที่มากกวา

ที่วางภายนอกมีเนื้อหาเกี่ยวของกับภาพสะทอนที่อยูบนกระจกของสถาปตยกรรม 
ซ่ึงมีความบิดเบือนใหความรูสึกไมชัดเจน และสรางบรรยากาศในพื้นที่ใหมีความซับซอนไมชัดเจน 
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สวนที่วางภายในแทนดวยพื้นที่สีขาวที่มีการกําหนดขอบเขตของพื้นที่อยางชัดเจน และมีความตาง
ของระนาบในงานซึ่งทําใหขอบเขตของพื้นที่ยิ่งชัดเจนมากขึ้น  (ดูภาพประกอบที่ 39)

2.2  น้ําหนักขาวดํา  ในการกําหนดน้ําหนักขาวและดําของขาพเจา มีการสรางใหมี
การตัดกันอยางชัดเจนทั้งขาวและดํา เพื่อแสดงความขัดแยงกันระหวางความจริงและความลวง การ
ใชน้ําหนักที่ตัดกันมากในองคประกอบ ขอควรระวังก็คือ อาจทําใหภาพขาดมิติและไมนาสนใจ ใน
พื้นที่สีดําจึงตองสรางบรรยากาศดวยการสรางน้ําหนักที่ใกลเคียงกับน้ําหนักดําที่มีอยูดวยการพิมพ
น้ําหนักที่ดํากวาน้ําหนักเดิมลงไปอีก ทั้งนี้ก็ตองระวังวาจะทําใหน้ําหนักในสวนพื้นที่ดําวูบวาบเกิน
ไปจนลดความสําคัญของพื้นที่วางสีขาวลงไปดวย ในพื้นที่ขาวก็เชนกันใชวิธีการพิมพนูน 
(Emboss) เพื่อใหเกิดน้ําหนักขาวในขาว และสรางมิติจริงขึ้นมาเพื่อใหน้ําหนักของภาพที่ดูเหมือนมี
เพียง 2 น้ําหนักที่ชัดเจน มีมิติและนาสนใจมากขึ้น (ดูภาพประกอบที่ 39)

2.3  มิติจริงและมิติลวง  เนื่องจากผลงานชุดนี้นําเสนอเรื่องราวของความขัดแยงกัน
ระหวางความจริงและความลวง ในดานเทคนิคจึงพยายามสรางมิติลวงดวยการทําแมพิมพและการ
จัดวางองคประกอบโดยใชโครงสรางของหนาตางที่เปดออก ตอมาขาพเจาไดสรางมิติจริงซึ่งเปน
มิติที่ 3 บนพื้นที่วางสีขาวเพื่อแกปญหาของงานในสวนที่ยังขาดมิติอยู โดยมิติที่ 3 กําหนดขอบเขต
ตั้งแตตัวกรอบของงาน ซ่ึงจะเปนอันหนึ่งอันเดียวกับชิ้นงาน วางรูปแบบที่มีความคมชัดลงบนพื้นที่
ขาว ซ่ึงบางสวนยังคงใชการพิมพนูน (Emboss) อยูเพื่อใหมิติจริงและลวงอยูดวยกัน และมีความ
แตกตางที่นาสนใจมากขึ้น (ดูภาพประกอบที่ 39-43)

2.4  การกําหนดองคประกอบบนภาพ  การวางองคประกอบของขาพเจาเปนลักษณะ
แนวดิ่งจัดวางขัดแยงกับโครงสรางของภาพที่เปนแนวนอน มีการกําหนดขอบเขตของงานที่คอน
ขางแนนอน พื้นที่ขาวและดําตองมีความสัมพันธกันระหวางการเปดไปยังอีกดาน โดยใชโครงสราง
ของหนาตางเปนตัวกําหนด หากเปดออกไปมากก็จะมีพื้นที่สีดํานอย หากเปดออกไปนอยพื้นที่สีดํา
จะมาก ในขณะที่พื้นที่สีขาวนอยการจัดวางจะใหความสําคัญในพื้นที่ขาวคอนขางมาก เพราะในผล
งานสัดสวนของพื้นที่ขาวจะมากกวาพื้นที่ดํา ในขณะเดียวกันก็ตองใหเกิดความรูสึกที่สมดุลดวย  (ดู
ภาพประกอบที่ 39-43)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  4

แนวทางและการพัฒนาผลงาน

ผลงากอนทําวิทยานิพนธ

ระยะท่ี 1 เร่ิมตนศึกษาระดับปริญญาโท
เร่ิมตนศึกษาระดับปริญญาโทไดรับแรงบันดาลใจดานเนื้อหาและความคิดจากเมือง 

สภาพแวดลอมที่คุนเคย ดวยเทคนิคภาพพิมพโลหะ โดยเนนองคประกอบในเรื่องของพื้นที่วาง มี
ความชัดเจนของน้ําหนักขาวและดํา ใชสัญลักษณการเปดไปสูดานตรงขามดวยการเปดออกของ
หนาตาง สวนภายในพื้นที่สีดําเปนเรื่องราวของเมืองที่วุนวายสะทอนอยูในกระจก (ดูภาพประกอบ
ที่ 31-34)

ระยะท่ี 2 กอนทําวิทยานิพนธ
มีการคลี่คลายความซับซอนในพื้นที่สีดําใหนอยลงและมีความชัดเจนมากขึ้นของการ

ตัดกันระหวางพื้นที่ขาวและดํา แตยังมีปญหาอยูที่พื้นที่ขาวยังขาดมิติจึงแกปญหาดวยวิธีพิมพนูน 
(Emboss) ลงบนพื้นที่ขาว (ดูภาพประกอบที่ 35-38)

ระยะท่ี 3 ชวงทําวิทยานิพนธ
 มีการพัฒนารูปแบบและเทคนิค โดยแกปญหาเรื่องมิติในงานเฉพาะอยางยิ่งบนพื้นที่

วางสีขาว ขาพเจาใชวิธีสรางปริมาตรจริงขึ้นมาเปนระดับใหระนาบมีความตางกัน ใชโครงสราง
กรอบเปนฐาน สวนพื้นที่สีดํายังคงมีลักษณะการดําเนินเรื่องราวคลายชวงกอนทําวิทยานิพนธ (ดู
ภาพประกอบที่ 39-43)
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บทที่  5

การวิเคราะหปญหา

ดานเนื้อหาเรื่องราว
ในระยะแรก ๆ ยังไมไดคํานึงถึงเนื้อหาดานความคิดมากนัก แตมุงเนนไปที่การจัดองค

ประกอบศิลป ในระยะตอมามีการพัฒนาดานความคิดและการสรางสรรครูปแบบใหสอดคลอง 
ขาพเจามีความคิดเกี่ยวกับความซับซอนในจิตใจคน โดยเฉพาะอยางยิ่งที่อาศัยในสังคมเมืองที่มักมี
ชองวางเกิดขึ้นจากความระแวงสงสัยและไมไววางใจกัน จนทําใหเกิดความแตกตางของความรูสึก
แทจริงที่อยูภายใน และการแสดงออกภายนอก

ดานรูปแบบและวิธีการแสดงออก

องคประกอบระหวางพื้นที่สีขาวและพื้นที่ที่มีเงาสะทอนสีดํา มีความซับซอนและตัดกัน
อยางชัดเจนมากขึ้น ส่ิงที่ตองคํานึงถึงอยางมากคือ การจัดองคประกอบของพื้นที่ขาวและดํา ตองให
ความสําคัญไมนอยไปกวากันในจังหวะที่ลงตัว  ปญหาในพื้นที่ขาวมีคอนขางมาก เพราะยิ่งมีพื้นที่สี
ขาวมากขึ้นเทาไรความยากในการจัดองคประกอบใหลงตัวยิ่งมากขึ้นเทานั้น การกําหนดขอบเขต
ของงานจึงเปนสวนหนึ่งที่ชวยใหงานลงตัวมากขึ้น กรอบนอกจึงเปนสวนหนึ่งของงานที่ตองคํานึง
ถึงเสมอ

ดานเทคนิค
ขาพเจาเลือกเทคนิคภาพพิมพโลหะในการแสดงออก ระยะแรก ๆ พื้นที่วางสีขาวดูเรียบ

และแบนเกินไป จึงแกปญหาดวยการพิมพนูน (Emboss) ลงไป แตผลที่ไดยังไมเปนที่นาพอใจ 
เพราะในพื้นที่ขนาดใหญไมสงผลถึงสิ่งที่พยายามแกปญหา อีกทั้งการพิมพนูน (Emboss) ก็มีความ
จํากัดในดานวัสดุ เพราะแผนโลหะก็มีความหนาไมมากนัก จึงตองมองหาวิธีการอื่น ตอมาในชวง
ทําวิทยานิพนธขาพเจาไดนําวิธีเขากรอบ Sharped  เขามาชวยใหพื้นที่ขาวมีมิติและไดผลดังตองการ
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บทที่  6

สรุป

ในการศึกษาคนควาผลงานวิทยานิพนธฉบับนี้ เปนการนําเสนอภาพลักษณบางแงมุม
ของคนในสังคมเมือง เปนการสะทอนพฤติกรรมบางอยางที่คนในสังคมปฏิบัติตอกัน ซ่ึงนับวัน
พฤติกรรมเหลานี้จะเพิ่มมากขึ้นจนกลายเปนความเคยชิน การขาดความเอาใจใส ไมสนใจกันและ
กัน รูจักและปฏิบัติตัวตอกันอยางผิวเผินดวยการสรางภาพลักษณใหมขึ้นมาลวงตา เปล่ียนแปลงไม
แนนอน

สภาพของพฤติกรรมที่สัมผัสอยูเสมอ ๆ นี้เปนแรงบันดาลใจใกับการสรางสรรควิทยา
นิพนธชุดนี้ ในหัวขอ “ภายในและภายนอก”  เสนอภาพลักษณที่มีความไมนาไววางใจ ไมแนนอน
ของคนในสังคมเมืองใหญผานรูปแบบศิลปะแบบกึ่งนามธรรม เพื่อถายทอดความรูสึกนึกคิดและ
อารมณของขาพเจา โดยการถายทอดสภาพที่ทําใหเกิดความรูสึกในลักษณะของภาพความจริงที่
สะทอนไปมาในลักษณะที่ปรากฎบนแผนกระจก บนอาคารสิ่งกอสราง โดยรูปแบบในการสราง
สรรคผลงานภาพพิมพ อาศัยลักษณะเฉพาะของกระจกที่ทําหนาที่สะทอนความจริงเบื้องหนา รวม
ถึงภาพลักษณของคนในสังคมเมืองที่มักมีการแสดงออกของบุคลิกภาพภายนอกกับความรูสึกภาย
ในที่แตกตาง เปนความเกี่ยวของระหวางพื้นที่วางขาว-ดํา โดยวิธีการตัดทอน จัดวาง กําหนดทิศทาง
ในรูปแบบที่เรียบงาย แตเนนใหเห็นถึงตัวตนของผลงานดวยการสรางความตางของมิติ

ในผลงานวิทยานิพนธ “ภายในและภายนอก” ขาพเจาไดนําเสนอสิ่งที่คนเมืองมองเห็น
และปฏิบัติตอกันจนเคยชิน หันมามองสภาพแวดลอมรอบ ๆ อยางพิจารณาและลดบทบาทที่        
บิดเบือนเพื่อใหมีความจริงใจใหกันมากขึ้น
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ภาพประกอบ
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