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บทคัดย่ อ
ศิลปนิพนธ์ “กระบวนการสร้างรู ปจากสัมพันธภาพของเวลา” มีจุดประสงค์ที่จะค้นหา
และนาเสนอสภาพของอารมณ์ อันประกอบด้วยปั จจัยพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน ที่มีอารมณ์และ
ความรู ้สึก ความคาดหวัง ความสุ ข ความทุ กข์ ความเศร้า ความโกรธ ในการทาความเข้าใจสภาพ
นามธรรมบางอย่างของมนุษย์ การใช้ประสบการณ์จากความทรงจาของข้าพเจ้า ที่มีต่อภาพถ่าย
เป็ นวิธีที่สาคัญ และจะนาไปสู่ แนวทางการวิเคราะห์ทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สิ่ งของ
และสถานที่ที่อยูใ่ นภาพถ่าย ข้าพเจ้าได้ใช้ภาพเหล่านี้ มาสร้างสรรค์ข้ ึนใหม่ โดยใช้ความรู ้สึก
ผนวกเข้า กับ กระบวนการผสมผสาน สื ่ อ ทั้ง งานจิต รกรรม ภาพถ่า ยฟิ ล์ม แผ่น ฟิ ล์ม สไลด์
กระบวนการสกรี น คอลลาจ วาดเส้น จิตรกรรม และทรานเฟอร์ เพื่อทาลายข้อเท็จจริ งของรู ป
ดั้งเดิม และมุ่งนาเสนอร่ องรอยการกระทาต่อ “ภาพ” (Image) ให้เห็นถึงการแปรเปลี่ยนของภาพ
ภาพนิ่ง ที่เป็ นดัง่ หลักฐานชัว่ ขณะหนึ่งของเวลา อันเปรี ยบเสมือนไดอารี่ บนั ทึกความรู ้สึกของตัว
ข้าพเจ้าเอง
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Abstract
“The creation of image from time relativity” aims to present the personalized story
which consist of the human ordinary basics; feelings, emotion, expectation, happiness, sorrow,
sadness and anger. This art thesis was created based on my willingness to expose my feeling,
through the experience of my memories with photograph and the analysis of interpersonal
relationships with items and places in photos. Afterwards, I rearranged them by using my
feeling combine with the process and controls the direction of the image as if the abstract
painting. I have selected various techniques to create this artwork such as film photography,
film slide, silkscreen, collage art, drawing and transfer. To get rid of the facts of original image
and to express how I really feel about thing at that moment, in other words, this thesis as
through my diary.
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ถึงคุณค่าและความงดงามของการมีชีวิต
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บทที่ 1
บทนา

ภาพถ่าย สามารถพาข้าพเจ้า ก้าวข้ามผ่านช่ วงเวลาหนึ่ งไปอีกช่ วงเวลาหนึ่ ง ก่ อเกิ ดเป็ น
ประสบการณ์และทัศนคติของข้าพเจ้าที่มีต่อความชื่นชอบนี้ การใช้กล้องฟิ ล์มเพื่อบันทึกภาพถ่าย
นั้นเป็ นจุ ดเริ่ มต้นของการพิจารณาในเรื่ องของเวลา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สิ่ งของ และ
สถานที่ ก่อให้เกิดการทบทวนความเชื่อมโยงของอารมณ์ ความคาดหวังและความรู ้สึกหลากหลาย
ช่วงเวลา ที่มีความผันแปรและไม่แน่นอนไปตามธรรมชาติ

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ความคาดหวัง หมายถึง ความรู ้สึก ความคิดเห็น การรับรู ้ การตีความ หรื อการคาดการณ์
ต่อ เหตุการณ์ต่างๆ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นของบุคคลอื่น ที่คาดหวังในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน โดยคาดหวัง
หรื อต้องการให้บุคคลนั้นประพฤติปฏิบตั ิในสิ่ งที่ตนต้องการ
มนุ ษย์ทุกคนตั้งเป้ าหมาย และเกิดความคาดหวังในสิ่ งต่างๆ คาดหวังให้ผลลัพธ์ใกล้เคียง
กับ ความนึ ก คิ ด ของตนเองให้ม ากที่ สุ ด เป็ นพื้ น ฐานปกติ ข องมนุ ษ ย์ที่ แ ต่ ล ะคนจะคาดหวัง ใน
รู ปลักษณ์ของวัตถุที่สวยงามตามแต่รสนิ ยม ผลลัพธ์ที่เป็ นไปตามเป้ าหมาย หรื อความงามในตัว
บุคคล เพราะ เราต้องการเราจึงคาดหวัง ธรรมชาติของมนุษย์ประกอบไปด้วยความต้องการ อันเริ่ ม
จากสิ่ งที่เป็ นพื้นฐานในการดารงชีวิต และเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการนั้นๆแล้ว มนุษย์ก็
จะมีความต้องการในลาดับที่สูงขึ้นตามลาดับ เช่น ปรารถนาความรัก ความสุ ข เกียรติยศชื่ อเสี ยง
ความสง่างาม และความต้องการอื่นๆที่ข้ ึนอยู่กบั ปั จจัยและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล เหตุ
เพราะมนุ ษย์มีศกั ยภาพที่จะรับรู ้ สัมผัสในตัวเองได้เกี่ ยวกับความคิดความรู ้สึกและอารมณ์ ซึ่ ง
มนุ ษย์มีความแตกต่างกันจึงทาให้เกณฑ์การวัดค่าของความต้องการของแต่ละบุคคลนั้นไม่อาจวัด
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ได้ เมื่อความต้องการรวมกับความคาดหวังและอัตลักษณ์เฉพาะของบุคคล ดังนั้นจึงเป็ นกลไกทาง
ธรรมชาติโดยปกติที่จะทาให้มนุษย์ต้ งั ความคิดของตนเป็ นจุดศูนย์กลาง และมองทุกสิ่ งทุกอย่างผ่าน
ความนึ กคิดของตนเอง โดยทุกสิ่ งที่อยู่บนโลกเปรี ยบเสมือนภาชนะที่เต็มไปด้วยความคาดหวัง
และทัศนคติของมนุ ษย์ หรื อในอีกนัยหนึ่ งมนุ ษย์ได้ใส่ อตั ลักษณ์และความคิดของตัวเองในการ
จากัดความหมายของสรรพสิ่ งซึ่ งสะท้อนออกมาในเชิงมายาคติ จึงทาให้ความ สัมพันธ์ของมนุษย์
กับสิ่ งรอบตัวไม่สมดุ ลกัน ข้าพเจ้าสนใจแง่ มุมในด้านของอารมณ์ ที่มีส่วนประกอบของความ
“คาดหวัง” เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้กบั ตนเอง เช่น ความสวยงาม ความเพลิดเพลิน คุณค่า
ทางวัตถุหรื อความคาดหวังในการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่สามารถตอบสนองความคิดความต้องการ
ของเราได้ จนสุ ดท้ายแล้วอัตลักษณ์เดิมของสิ่ งๆนั้นก็ได้ถูกทาลาย ขณะเดียวกันก็ได้ถูกสร้างผสม
ใหม่เพิ่มเติมเข้าไป
ดังนั้นแล้ว การทบทวนความทรงจา ความสัมพันธ์ และประสบการณ์จากภาพถ่าย สามารถ
นาไปสู่ การสร้างสรรค์งานศิลปะ ผ่านกระบวนการพิมพ์ ทาซ้ า ทรานเฟอร์ และจัดวาง เพื่อแทน
ค่าความรู ้สึกที่ขา้ พเจ้าได้ประสบพบเจอกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งของ สถานที่ อันทิ้งร่ องรอย
ความเป็ นบุคคลไว้หลากหลายรู ปแบบ บอกเล่าเพื่อระบาย รวมถึงใช้บาบัดความรู ้สึกบางอย่างที่
เกิดขึ้นเพื่อเยียวยาจิตใจ และสิ่ งสาคัญคือสามารถก้าวข้ามผ่านอิทธิ พลจากอดีตที่มีผลกระทบต่อ
ตัวตนของข้าพเจ้า

วัตถุประสงค์ของการสร้ างสรรค์
- นาเสนอสภาพของการเปลี่ยนแปลงจากรู ปธรรมสู่ นามธรรม เพื่อแสดงสุ นทรี ยะ และ
คุณค่าของกระบวนการสร้างสรรค์ ให้มีความสาคัญมากกว่าผลลัพธ์ปลายทาง และ เปิ ดโอกาสให้
ผูช้ มร่ วมพิจารณาจากประสบการณ์ส่วนตัว เพื่อความหลากหลายทางสุ นทรี ยภาพของงาน
- พิจารณาสิ่ งที่เกิดขึ้นในอดีต อันมีผลกระทบต่อตัวข้าพเจ้าในปั จจุบนั จากหลากหลาย
ความสัมพันธ์ที่ผ่านเข้ามา เพื่อบาบัดจิตใจจากอาการป่ วยด้วยโรคแพนิ ค เข้าใจ และยอมรับ ถึง
ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น ตระหนักรู ้ในคุณค่า ของความไม่สมบูรณ์ในสิ่ งที่เคยคาดหวัง
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- เพื่อค้นหาความเป็ นไปได้ในการผสมผสาน สื่ อ ทั้งงานจิตรกรรม(Painting) ภาพถ่าย
(Photography) การจัดวาง (installation) และภาพพิมพ์ (Printmaking) ผ่านการทาซ้ า การทับซ้อน
ความเคลื่อนไหว การเรี ยบเรี ยงใหม่ และ การสลายรู ป

แนวความคิดในการสร้ างสรรค์
ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิ คภาพถ่าย ที่ต่างมุมมอง ต่างเวลา หรื อถูกตกแต่ง
นามาประกอบ ทับซ้อน เรี ยบเรี ยง เพื่อหาความเป็ นไปได้ของการสร้างเรื่ องราวผ่านภาพขึ้นใหม่
และทาลายข้อเท็จจริ งของรู ปเดิม การซ้อนกันของภาพถ่ายหลากหลายมุมมอง ต่างเวลา ทาให้เกิด
การเคลื่อนไหว และการเหลื่อมล้ ากัน มีการขับเคลื่อนของชีวิตหลากหลายช่วงเวลา เมื่อนาแต่ละ
ส่ วนของมองวัตถุผา่ นมุมมองและอัตลักษณ์เฉพาะตน เกิดการควบคุม บังคับ

และอาจทาลาย

อัตลักษณ์ที่มีอยูเ่ ดิมของตัววัตถุ
กระบวนการในข้างต้นนี้ เป็ นดัง่ การเปิ ดเผยพฤติกรรมของข้าพเจ้าที่กระทาต่อภาพๆหนึ่ ง
ร่ องรอยของภาพบุคคล สถานที่ วัตถุ ได้เปลี่ยน ร่ างกลายรู ปไปจากความเป็ นจริ งดั้งเดิม อันเป็ นการ
นาเสนอภาพลักษณ์ ใหม่ ที่เต็มไปด้วยสภาพนามธรรม สภาพนามธรรมนี้ เองจะเป็ นตัวขับเคลื่อน
ให้เราได้สมั ผัสถึง รอยต่อของเวลา และการแปรเปลี่ยน ข้าพเจ้ามุ่งหมายที่จะใช้ “สภาวะแห่ งภาพ”
อุปมาอุปมัยไปสู่ “สภาพความรู ้สึกนึ กคิด” ของมนุ ษย์ ที่พร้อมจะแปรเปลี่ยนไปตามอิทธิ พลจาก
สภาพแวดล้อม

ขอบเขตของโครงการ
ขอบเขตทางด้ านเนื้อหา ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ต้ งั คาถามถึงความคาดหวังและ
ทัศนคติซ่ ึ งแฝงไว้ดว้ ยอัตลักษณ์ของมนุ ษย์ โดยผลลัพธ์ของงานแต่ละส่ วนจะเป็ นตัวแตกประเด็น
ทางเนื้ อ หาเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง มี ค วามยืด หยุ่น แต่ ย งั คงแนวความคิ ด ของการเลื อกสิ่ ง ต่ า งๆ ด้ว ยการ
ตอบสนองความคาดหวัง
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ขอบเขตทางด้ านรู ปแบบ เป็ นภาพถ่ายผสมจิตรกรรมในรู ปแบบจัดวาง บนสื่ อต่างๆ เช่น
ผ้าใบ แผ่นอะคริ ลิกใส เครื่ องฉายฟิ ล์มสไลด์ หรื อ วัตถุอื่นๆ
ขอบเขตทางด้ านเทคนิค ใช้เทคนิ คทรานเฟอร์ (transfer) ภาพถ่ายลงบนวัสดุอื่น และใช้
เทคนิคทางจิตรกรรมเข้ามาเสริ มด้วยเช่น สี น้ ามัน อะคริ ลิก สี ชอล์ก และวาดเส้น

วิธีการศึกษา
-

ศึกษาจากภาพถ่าย ซึ่ งอาจเริ่ มจากภาพถ่ายส่ วนตัว ที่มีผลทางความคิด และมุมมองที่

น่าสนใจ เพื่อตั้งและแตกประเด็น จากประสบการณ์
- กระบวนการคิด จะตั้งไว้ที่ความยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กบั รู ปแบบและเนื้ อหาของภาพถ่าย และ
ผลลัพธ์ของการจัดวาง ซึ่งยังคงแนวความคิดหลักคือการตอบสนองความคาดหวังและความต้องการ
ภาพถ่ายเปรี ยบเสมือนจิ๊ กซอว์ มาประกอบใหม่ผ่านความคาดหวังส่ วนตัว ผสมผสานกับความ
ต้องการของมนุษย์
-

ทดลองความเป็ นไปได้ทางรู ปแบบและเทคนิ ค วิธีการเพื่อหาความเป็ นไปได้ของงาน

เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนงานชิ้นต่อๆไป ซึ่งอาจไม่ตายตัวว่าจะต้องทาในรู ปแบบของ 2 มิติเท่านั้น

แหล่งข้ อมูล
- ภาพถ่าย
- นิตยสาร
- หนังสื อปรัชญา
- ความคิดเห็นทางมุมมองในตัวบุคคล
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อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทาศิลปนิพนธ์
- ผ้าใบ canvas
- ภาพถ่ายจากกล้องฟิ ล์ม
- ฟิ ล์ม
- เครื่ องฉายฟิ ล์ม
- สี อะคริ ลิก
- สื่ อผสมอะคริ ลิก

บทที่ 2
ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสร้ างสรรค์
การบันทึกภาพถ่ายด้วยกล้องฟิ ล์ม ประสบการณ์จากความสัมพันธ์ของสิ่ งที่อยูใ่ นภาพถ่าย
และมุมมองทางความคิด ข้าพเจ้ามีมุมมองที่แตกต่างทางความรู ้สึกจากการทบทวนความทรงจา
จากภาพถ่ายที่ขา้ พเจ้าเป็ นคนถ่ายขึ้นมาเอง หลายสิ่ งในภาพมีผลกระทบต่อความรู ้สึก ในภาพๆ
เดียวกันมีช่วงเวลาของความรู ้สึกที่ไม่แน่นอน เช่น ในขณะที่ถ่ายภาพมีความสุ ข แต่เมื่อเวลาผ่านไป
สิ่ งต่างๆล้วนเปลี่ยนแปลง การกลับมาพบเห็นสิ่ งที่เคยมีอยูท่ าให้ความรู ้สึกนั้นไม่เหมือนเดิม อาจจะ
ทุกข์ โกรธ เสี ยใจ หรื ออาจมีความสุ ขมากขึ้นกว่าเดิม ข้าพเจ้ามองความสัมพันธ์ในส่ วนนี้คือความ
ซับซ้อนที่ยากจะอธิ บายในเชิงภาษาทางอักษร จึงเกิดเป็ นแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดความทับ
ซ้อนทางความรู ้สึกกับช่วงเวลาที่แตกต่างในภาพๆหนึ่ งที่ส่งผลให้เกิดอารมณ์ความรู ้สึกต่างๆ แก่
ข้าพเจ้า
กล้องฟิ ล์ม เป็ นนวัตกรรมถ่ายภาพที่เคยเป็ นที่นิยมในสมัยก่อนที่ยคุ กล้องดิจิตอลจะเข้ามา
แทนที่เพื่อเพิ่มความแม่นยา ความประหยัด และร่ นระยะเวลาของกระบวนการล้างอัดรู ป ผลลัพธ์
ที่ได้จากกล้องฟิ ล์มนั้นย่อมแตกต่างจากภาพถ่ายด้วยกล้องในปั จจุบนั แต่ยงั คงไว้ซ่ ึ งเสน่ ห์ในการ
ถ่ายทอดอารมณ์ที่ตกตะกอนผ่านการเวลา เนื่องด้วยว่าการกดชัตเตอร์น้ นั สาคัญ เมื่อกดแล้วภาพจะ
ถู ก บัน ทึ ก ไว้ใ นฟิ ล์ม ไม่ ส ามารถดู ท ัน ที ห รื อ แก้ไ ขได้ ท าให้เ ราต้อ งโฟกัส ไปที่ ช่ ว งจัง หวะใน
ขณะนั้น ซึ่งเราจะยังคงจามันได้ดีถึงความรู ้สึกเพราะมันเป็ นการบันทึกความทรงจาที่กลับไปแก้ไข
ไม่ได้ รวมถึงสี ของฟิ ล์มเมื่อถูกนามาผ่านกระบวนการอัดล้างทางเคมี เกิดการผิดเพี้ยน จืดจาง ไป
จากความเป็ นจริ ง เป็ นสิ่ งที่ทาให้ขา้ พเจ้าสนใจ และเลือกที่จะบันทึกภาพด้วยกล้องฟิ ล์ม แทนที่
กล้องดิจิตอล “ฟิ ล์มถ่ายด้วยจินตนาการ ดิจิตอลถ่ายด้วยตา” “ความบังเอิญที่เกิดจากกล้องฟิ ล์ม
นั้นล้วนมีความหมายถึงแม้วา่ ภาพถ่ายจะเสี ยหรื อไม่สมบูรณ์กต็ าม”
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7
ข้ อมูลจากทฤษฎี
มุมมองในเรื่องของเวลา
ทางทฤษฎี ไอน์สไตน์เชื่อว่า เวลามีความสัมพัทธ์กบั ความเร็ วแสง กล่าวคือ หาก
แสงเดินทางช้าลงก็จะไปดึงเวลาให้เดินเร็ วขึ้น เพื่อชดเชยกับความเร็ วแสงที่สูญเสี ยไป ทา
ให้แสงเดินทางด้วยความเร็ วคงที่อยูต่ ลอดเวลา โดยปัจจัยที่ทาให้แสงเดินทางช้าลงเช่น แรง
โน้มถ่วงคือ ในที่ๆไม่มีแรงโน้มถ่วงเวลาจะเดินเร็ วกว่าในที่ที่มีแรงโน้มถ่วง ซึ่ งจากทฤษฎี
ของไอน์สไตน์ทาให้พบว่า การส่ งดาวเทียมขึ้นไปนอกโลกเพื่อรายงานผลกลับมายังพื้น
โลกนั้น ต้องหักค่าความต่างของเวลาออกไป เพื่อให้ขอ้ มูลที่ส่งมาเป็ นข้อมูลที่เป็ นจริ ง
ทว่ากอตฟรี ด ไลบ์นิซ เชื่ อว่า เวลากับพื้นที่เป็ นเพียงสิ่ งสมมุติเท่านั้น ซึ่ งเราใช้
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัวเรา
ในวิชาจิตวิทยา เชื่อว่า คนหลาย ๆ คนมีมุมมองต่อระยะของเวลาที่แตกต่างกัน เช่น
เวลาอันยาวนานอาจดู แ สนสั้นเหลื อเกิ นสาหรั บบางคน แต่อาจยืดยาวเสี ยจนทนไม่ไ ด้
สาหรับคนบางคน เมื่อคนเราแก่ตวั มากขึ้น อาจมองว่าเวลาช่างผ่านไปเร็ วเหลือเกิน แทนที่
จะคิดว่าเวลาผ่านมานานแล้ว แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยกล่าวว่า เมื่อเรานั่งใกล้ผูห้ ญิงที่
หน้าตาน่ ารักสักชัว่ โมง เราก็คิดว่านี่ แค่นาทีเดียว ถ้าเราอังมือใกล้เตาร้อน ๆ สักนาที เราก็
คิดว่านี่มนั ผ่านมาหนึ่งชัว่ โมงแล้ว
สิ่ งที่มีปฏิกิริยากับเวลา นั้นไม่เกี่ยวข้องกับเวลาโดยรอบ แต่จะส่ งผลเฉพาะต่อสิ่ ง
นั้น ๆ สิ่ งที่เข้าใจได้ในตอนนี้ คือ ตัวตน และ ผลของมัน หากเรื อลาหนึ่งที่กาลังเคลื่อนที่อยู่
กลางทะเล ถูกเร่ งด้วยความเร็ ว x 2 เหมือนการเร่ งภาพในวีดีโอ ทั้งคนและสัตว์ การ
เคลื่อนไหว ความคิด ทฤษฏี และ สรรพสิ่ งในเรื อลานั้น จะไม่รู้สึกว่าผิดแปลกไปเลย และ
เรื อลาหนึ่งซึ่งกาลังเคลื่อนที่อยูก่ ลางทะเลเช่นเดียวกัน ถูกทาให้ชา้ เหมือนกับการสโลว์ภาพ
ในวีดีโอ ทุกสิ่ งนั้นก็ผลจะไม่แตกต่างกับเรื อลาแรกเลย ทั้งที่ฐานเวลานั้นแตกต่างกัน หาก
เรื อสองลานี้ อยูใ่ นสายน้ าเดียวกันนั้น เวลาโดยรอบนั้นจะผกผันเกินความที่จะเป็ น ฉะนั้น
แล้ว โดยส่ วนมากเรื อสองลาที่มีอยูจ่ ึงแยกออกจากกันเกือบจะสิ้ นเชิงอย่างใกล้เคียงถัดไป
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เรื่ อยๆ นั้นเรี ยกว่า มิติ ส่ วนมากไม่สามารถอยูใ่ นสายน้ าเดียวกันได้ , สิ่ งที่มีปฏิริยากับเวลา
ได้ มีอยู่ไม่กี่สถานะ เริ่ มจากน้อยไปหามาก คือ มวล พลังงาน แสง และ ผลของแสง ก็
แปลกดีที่ทุกสิ่ งจะวกกลับไปให้สมดุลในระดับหนึ่ ง คือ ผลของแสงที่เกิดจากแสง สร้าง
มวล มวลสร้างพลังงาน พลังงานสร้างแสง และ แสงสร้างผลของแสง ,ผลของแสงที่ว่านี้ไม่
เหมื อนกับการที่ ตน้ ไม้ได้รับแสงเพื่อใช้ประโยชน์ อย่างนั้นเรี ยกประโยชน์จากแสง
Einsteinjunior..1
ข้าพเจ้ามองสุ นทรี ยภาพเป็ นเรื่ องของสภาวะทางความรู ้สึกเช่นเดียวกับไฮเด็กเกอร์ และคา
กล่าวของช่วงเวลาของไอน์สไตน์ จากงานจิตรกรรมของข้าพเจ้าจึงเลือกที่จะถ่ายทอดสุ นทรี ยภาพ
ที่เกิดขึ้นจากสภาวะจิตใจในช่วงเวลานั้นผ่านงานจิตรกรรม จากรู ปต้นแบบที่เป็ นภาพถ่ายอีกทีหนึ่ ง
เพื่อให้ผดู ้ ูผลงานที่ไม่ได้มีประสบการณ์ร่วมต่อเหตุการณ์ในภาพถ่าย ได้รับรู ้เหตุการณ์ช่วงเวลาที่
ข้าพเจ้าเห็นว่ามันช่างยาวนานกว่าความเป็ นจริ งทางด้านความรู ้สึกที่ยงั คงตกค้างอยู่แม้เวลาในรู ป
ถ่ายนั้นเกิ ดขึ้นเพียงขณะเดี ยวและได้ผ่านไปแล้ว ในหลายมิ ติจ ากกระบวนการสร้ างสรรค์ของ
ข้าพเจ้าที่ขา้ พเจ้าได้เลือกใช้

1

Wikipedia, เวลา, (ออนไลน์), เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้จาก
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2
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อิทธิพลจากประสบการณ์
มุมมองของความสมบูรณ์ และไม่ สมบูรณ์ แบบ ข้าพเจ้ามองว่าความสมบูรณ์แบบนั้นไม่มีอยู่
จริ งแม้แต่กบั คนที่เป็ น Perfectionist ก็ตาม ในทางกลับกัน ความไม่สมบูรณ์แบบคือความสมบูรณ์
แบบที่ทุกคนมี รวมถึงทุกสรรพสิ่ ง ความรู ้สึกอยากเติมเต็ม ปรารถนา และการคาดหวัง เป็ นเรื่ อง
ปกติของมนุ ษย์ ที่แสวงหาความสมบูรณ์ ของการรู ้ สึกเติมเต็มสิ่ งที่ขาด ข้าพเจ้านาอารมณ์ และ
มุมมองความไม่สมบูรณ์แบบนี้มาใช้ในกระบวนการทางเทคนิคในงานของข้าพเจ้า

ภาพที่ 1 ภาพตัวอย่างประกอบมุมมองของความไม่สมบูรณ์แบบ

การเดินทางและความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล การพบเจอผูค้ นระหว่างการเดินทางถือเป็ น
สิ่ งที่พิเศษ ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก็เช่นกัน ข้าพเจ้าพาตัวเองเดินทางไปหลายที่ ได้พบเจอเพื่อน
ใหม่อยูต่ ลอด ต่างคนต่างความคิด อุปนิสัยและความโดดเด่นแตกต่างกัน ข้าพเจ้าชอบนัง่ มองและ
พิจารณาความพิเศษ มิติในตัวของบุคคลที่ผ่านเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตของข้าพเจ้า(งานอดิเรก)
มีโอกาสเรี ยนรู ้คนแต่ละคน ความสุ ข ทุกข์ เศร้า โกรธ ในแต่ละความสัมพันธ์ การพิจารณานี้ เป็ น
ส่ วนหนึ่งในกระบวนการก่อนถ่ายภาพและหลังจากถ่ายภาพ เพื่อผนวกความรู ้สึกที่แตกต่างกันจาก
การเปลี่ยนแปลงไปของเวลา

10

ภาพที่ 2 ภาพตัวอย่างประกอบการเดินทางและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

Panic Disorder

(โรคตื่นตระหนก) ส่ วนลึกที่สุดของจุดกาเนิ ดของการสร้างสรรค์คือ

ความป่ วย ที่ตอ้ งต่อสู ้กบั ตนเองในทางจิตใจ ทาให้ขา้ พเจ้าตัดสิ นใจเผชิญหน้ากับสาเหตุ โดยทา
การบาบัดตนเองผ่านงานศิลปะ งานในแต่ละชิ้นเป็ นพัฒนาการทางอารมณ์ ไดอารี่ ทางความรู ้สึก
และภาวะทางจิตใจของข้าพเจ้าที่บนั ทึกไว้
“แพนิค ทาให้ขา้ พเจ้าต้องหาวิธีจดั การกับตัวเอง
โดยการค้นหาสิ่ งที่ชอบ ซึ่งคือ การท่องเที่ยว การถ่ายภาพ
และสุ ดท้าย ข้าพเจ้าก็พบถึงความไม่สมบูรณ์”
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อิทธิพลจากงานศิลปกรรม
Gerhard Richter
อิทธิพลของ Gerhard Richter ศิลปิ นชาวเยอรมัน คือ ภาพ März 03 (ภาพที่1) ถูก
สร้างเมื่อปี 2003 1ใน 32 ของชุดงาน “Famliy” ความโดดเด่นด้วยการสร้างเทคนิคในแบบ
Overpainted Photographs ที่เป็ นการเขียนภาพลงไปบนภาพถ่าย เขาจะมุ่งประเด็นไปที่
ความจริ งทางจิตรกรรมกับความจริ งทางภาพถ่าย (จากคลิปสัมภาษณ์ Gerhard Richter
talks about his life and work with Nicholas Serota, Director of Tate ปี 2012 ใน Youtube)2
ซึ่งข้าพเจ้าใช้ความทรงจา ช่วงเวลาในภาพถ่ายกับความรู ้สึกส่ วนตัวเพื่อแตกประเด็นทาง
ความคิดออกไป และใช้กระบวนการ Overpainted Photographs ในขั้นตอนแรกเริ่ มของ
งาน เพื่อสื่ อถึงความรู ้สึกที่มีต่อภาพถ่ายในอดีต แสดงความชัดเจนทางอารมณ์ข้ นั ต้นผ่าน
ฝี แปรงและร่ องรอยการกระทาของการเช็ดล้าง การป้ ายสี จากนั้นในขั้นตอนต่อๆไปจึง
ลดความรุ นแรงของภาพ โดยการเจือจาง และทาซ้ า เหลือเป็ นเพียงการตกตะกอนทาง
อารมณ์และการทบทวนทางความรู ้สึกมากกว่าความดิบที่แสดงผ่านกระบวนการเขียนภาพ
ออกมาในขั้นตอนแรก เทคนิค ของ Gerhard Richter นั้นข้าพเจ้านามาตีความโดยส่ วนตัว
และเป็ นการจุ ด ประกายการแสดงออกอารมณ์ ใ นขั้น ต้น ของข้าพเจ้า

โดยเริ่ มจาก

ความสัมพันธ์ของข้าพเจ้ากับบุคคล สิ่ งของ หรื อสถานที่ในภาพถ่าย ผลจากการปะทะตอบ
โต้ในขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานด้วยกระบวนการความคิด ทาให้ผลลัพธ์ในงานของ
ข้าพเจ้ามีเรื่ องราวของ ความรู ้สึก เวลา ความจริ ง ความพร่ าเลือน และความทรงจา

2

Youtube, Gerhard Richter in the studio, (ออนไลน์), เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้จาก
https://www.youtube.com/watch?v=ExfNJDh4K1g
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ภาพที่ 3 ภาพอิทธิพลจากงานศิลปกรรม
Gerhard Richter, photography, 1990 , oil on photo
Masumi Hayashi
Masumi Hayashi ศิลปิ นหญิงเชื้อสายญี่ปุ่นสัญชาติอเมริ กนั เธอใช้เทคนิ คการ
Collage เพื่อสร้างเป็ นภาพ Panorama ด้วยการประกอบสร้างจากภาพถ่ายขนาดเล็ก ให้
รวมตัวเป็ นภาพใหม่ที่มีขนาดใหญ่ของชิ้นส่ วนจากภาพถ่าย ผลลัพธ์จากการประกอบภาพ
ขึ้นใหม่ ทาให้เรารู ้สึกเชื่อมโยงไปถึงภาพของ ผนังทั้งสี่ ทิศของสถาปัตยกรรมได้ถูกคลี่ออก
จนกลายเป็ นระนาบเดี ยวกัน และผสมรู ปถ่ายภาพเขียนอันเปื่ อยยุ่ยที่ถูกเขียนโดยผูท้ ี่อยู่
อาศัย ซึ่ งในปั จจุบนั เป็ นคุกที่ถูกทิ้งร้าง ข้าพเจ้าสนใจในเทคนิ คการเรี ยงต่อรู ปภาพ และ
การแสดงออกในรู ปแบบด้วยมุมมองของ Panorama การเชื่อมโยงภาพถ่ายด้วยภาพถ่าย
ขนาดเล็กหลายชิ้ น เป็ นอิ ทธิ พลทางมุมมองที่ ขา้ พเจ้าเลื อกนามาใช้ในงานหลากหลาย
ชิ้นงาน แต่ทางด้านเนื้ อหาข้าพเจ้าใช้กระบวนการจัดวางรู ปแบบ Panorama เพื่อแสดงถึง
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“ภาพแทนของแถวฟิ ล์ม ” บอกกล่าวถึงช่ วงระยะเวลาที่มีความต่อเนื่ องในแต่ละเฟรมที่
แตกต่างกันออกไปในแต่ละชิ้นงาน

ภาพที่ 4 ภาพอิทธิพลจากงานศิลปกรรม
Masumi Hayashi, Eastern State Penitentiary, Chapel, Philadelphia,
Pennsylvania©,1993.Panoramic Photo collage with Kodak type C prints
Robert Rauschenberg
จากความสนใจในเทคนิ คกระบวนการ Collage ได้ผลักดันให้ ข้าพเจ้าเลือกใช้
เทคนิคภาพพิมพ์(Transfer) จากตัวอย่างงานศิลปิ นของ Robert Rauschenberg ผูร้ ิ เริ่ มการ
ผสมผสานเทคนิ คต่างๆเช่น กระบวนการTransfer

และการซ้ าด้วย Silkscreen จาก
ภาพถ่ายลงบนผ้าใบ ผสานกับความเป็ น Painting ข้าพเจ้าได้นาเทคนิค Transfer เป็ น
หัวใจหลัก ในการการผสมผสานกระบวนการแสดงออกบอกเล่าถึงอารมณ์และความรู ้สึกที่
เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ในภาพถ่ายของข้าพเจ้าผ่านการทบทวนของเวลาในอดีต เพื่อ
ตอบสนองเนื้ อหาไปสู่ สภาวะของช่ วงขณะเวลาหนึ่ ง ทิ้งร่ องรอยของความทรงจา และ
ความไม่สมบูรณ์ ที่เกิดขึ้น ในชิ้นงานของข้าพเจ้า
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ภาพที่ 5 ภาพอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม
Robert Rauschenberg ,Untitled, 1964, Print

บทที่ 3
วิธีการสร้ างสรรค์ ผลงาน

ก่อนจะมาเป็ นศิลปนิพนธ์ “กระบวนการสร้างรู ปจากสัมพันธภาพของเวลา” ที่มีเนื้อหาถึง
ความทรงจาและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล วัตถุ และสถานที่ของข้าพเจ้าเป็ นหลัก ซึ่ งก่อนหน้า
นั้นข้าพเจ้าได้ทดลองหาความเป็ นไปได้หลากหลายประเด็นและรู ปแบบ สรุ ปและหาภาพรวมของ
แนวทางงานที่ทา ในผลงานชุดก่อนจะแสดง พัฒนาการทางด้าน รู ปแบบ และ ความคิด รวมถึงการ
บันทึกความทรงจาของข้าพเจ้าที่ยงั คงบันทึกไว้บนชิ้นงานอยู่

1. ขั้นตอนการประมวลความคิด
ข้าพเจ้านาภาพถ่ายที่เคยถ่ายไว้มาคัดเลือกและคิดพิจารณาถึงความรู ้ สึก ความทรงจาใน
ช่วงเวลานั้นๆ ซึ่ งในแต่ละภาพต่างมีกระบวนการประมวลความคิดที่ต่างกัน คือ หากพบเจอเรื่ อง
สะเทือนใจฉับพลัน และต้องการบันทึก ข้าพเจ้าจะนากล้อง(ฟิ ล์ม)มาถ่ายทันที เพื่อเก็บช่วงเวลาและ
ความรู ้ สึก ที่ สดใหม่ แต่ ไม่ อาจคาดเดาได้ถึงผลลัพ ธ์ หลังจากกระบวนการล้างและอัดรู ป เมื่ อ
ข้าพเจ้าเห็นรู ปจริ ง ผลลัพธ์ที่ปรากฏจากภาพถ่าย คือ การรอคอยการตกตะกอนของความคิดและ
ความรู ้สึก ทบทวนถึงช่วงเวลาในขณะนั้น จนถึงปั จจุบนั เรื่ องราว ความสัมพันธ์ต่างๆที่เข้ามาผ่าน
การเวลา ทาให้ขา้ พเจ้าเห็นประเด็นต่างๆในความทรงจาที่ต่างออกไป อย่างไรก็ตามสิ่ งเหล่านี้ ลว้ น
คือ ไดอารี่ บนั ทึกของตัวข้าพเจ้าเอง
จากการได้พิจ ารณาความทรงจ า และเรื่ องของเวลาผ่านภาพถ่ า ย ทาให้ขา้ พเจ้าค้น พบ
ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานดังนี้
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1.1 การพิจารณาภาพถ่ าย
1.1.1 การคานึงถึงสิ่ งที่ขาดหายไป เมื่อข้าพเจ้าดูภาพถ่ายและทบทวนความทรงจา
ที่ผ่านมา พบว่าอดี ตกับปั จจุบนั นั้นเวลาได้พาระยะเวลาของความสัมพันธ์ในหลายๆสิ่ ง
เปลี่ยนแปลงไป บางอย่างไม่เหมือนเดิ ม เช่ น มิตรภาพที่เคยมี สถานที่ที่เคยคุน้ เคย การ
คานึงถึงสิ่ งที่เคยมีอยูซ่ ่ ึงในตอนนี้ไม่ได้เป็ นเช่นนั้นอีกแล้ว ทาให้ขา้ พเจ้าหาวิธีการระลึกถึง
โดยการนาภาพเหล่านั้นกลับมาทาเพื่อเตือนใจข้าพเจ้าอีกครั้ง
1.1.2 การถูกเติมเต็มทางจิตใจ ในขณะที่ขา้ พเจ้าได้ทาศิลปนิ พนธ์ ข้าพเจ้าได้พบ
คนมากมายผ่านเข้ามาในชี วิต คนหลายๆคนเป็ นกาลังใจและคอยเคียงข้างข้าพเจ้า ทาให้
ช่วงอารมณ์ในขณะนั้นไม่วา้ วุ่น สามารถทางานออกมาได้ในอีกรู ปแบบหนึ่ ง ที่แตกต่าง
เรี ยบง่ายลง จิตใจที่ถูกเติมเติมทาให้ขา้ พเจ้ามีความมัน่ ใจและรู ้สึกอิ่มเอมเวลาสร้างสรรค์
ผลงานเมื่อนึกถึงภาพถ่ายของบุคคลเหล่านั้น
1.1.3 การสู ญเสี ยและการพังทลาย แน่ นอนว่าการสู ญเสี ยเป็ นเรื่ องปกติ จิตใจของ
ข้าพเจ้าถูกกระทบกระเทือนอีกครั้งด้วยการลาจากที่ไม่มีวนั กลับของบุคคลอันเป็ นที่รัก เมื่อ
ใช้ระยะเวลาทาใจอยู่นานพอสมควร ข้าพเจ้าเลือกที่จะเผชิ ญหน้าและยอมรับความรู ้สึก
ตัวเอง ถ้าข้าพเจ้ารู ้สึกสิ้ นหวังพังทลาย งานของข้าพเจ้าก็จะเป็ นเช่นนั้น จะไม่ฝืน แต่ปล่อย
ใจตามที่ขา้ งในเราอยากจะระบายและให้เป็ น
1.2 ประสบการณ์ ชีวติ
1.2.1 การประคับประคองความสั มพันธ์ ที่เปราะบาง บางความสัมพันธ์มีความ
ซับซ้อน ข้าพเจ้าพบเจอคนๆหนึ่งที่เข้ามามีผลกระทบกับชีวิตช่วงหนึ่งของข้าพเจ้า นอกจาก
ความเปราะบางของความสัมพันธ์ที่ตอ้ งรักษาแล้ว ตัวของคนๆนั้นยังต้องรักษาจิตใจของ
ตัวเองอีกด้วย ข้าพเจ้ารู ้สึกสะเทือนใจที่ไม่สามารถทาอะไรได้นอกจากถอยออกมามองดู
ห่างๆ เพราะไม่รู้วา่ ต้องทาอย่างไร เรื่ องบางเรื่ องไม่อาจเข้าไปหาคาตอบในจิตใจของคนอื่น
ได้ ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าถ้าข้าพเจ้าเข้าไปในชีวิตของเขามากกว่านี้ ทุกอย่างจะดีข้ ึนหรื อจะแย่
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ลง ภาวะเปราะบางนี้ จึ งทาให้ขา้ พเจ้าอยากจะแสดงออกมา เพื่อเก็บช่ ว งเวลาที่ แ ทน
ความรู ้สึกนี้ เป็ นช่วงเวลาสั้นๆในขณะนั้น
1.2.2 ความสั บสน เมื่อชีวิตของคนเราไม่ได้มีแค่เส้นตรง เมื่อตัดสิ นใจที่จะเลือก
เดิ น ถนนมักจะแยกออกมามากกว่าหนึ่ งเส้นเสมอ ข้าพเจ้ามีความสับสนต่อตัวเองและ
บุคคลที่ขา้ พเจ้ารู ้ จกั ข้าพเจ้ามีความกังวลในเรื่ องอนาคต ทาให้ไม่อาจตัดสิ นใจได้อย่าง
เด็ดขาด แต่ความสับสนที่ขา้ พเจ้ารู ้สึกได้ ข้าพเจ้าอยากจะนาเสนอความสับสนที่เป็ นเรื่ องที่
ทุกคนต้องเคยพบเจอ ทาให้บางงานของข้าพเจ้านั้นดูมีความวุน่ วายอยูบ่ า้ ง
1.2.3 อดีตทีไ่ ม่ สามารถย้ อนกลับ ความอาลัยอาวรณ์ต่อหลายๆสิ่ งที่สูญเสี ยหรื อเคย
มี ความผิดพลาดที่ขา้ พเจ้าได้ทาบางอย่างไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ ภาพถ่ายที่เคย
แสดงถึงมิตรภาพในช่วงเวลานั้น จึงจบลงในปัจจุบนั
1.2.4 การกอบกู้ทางอารมณ์ และความรู้ สึก หลังจากที่ขา้ พเจ้าได้ทางานด้วยอารมณ์
ที่หลากหลาย เมื่อทุกอย่างได้ถูกระบายออก ตัวข้าพเจ้ารู ้สึกปลอดโปร่ ง พร้อมเริ่ มต้นและ
สร้างสรรค์งานในรู ปแบบต่างๆอีกต่อไปในอนาคต นัน่ หมายความว่า จิตใจของข้าพเจ้าได้
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ ึนดัง่ เช่นที่เคยหวังไว้ ความรู ้สึกที่เคยหมดหวังจากความ
คาดหวัง ความแคลนใจจากสิ่ งผิดพลาด ทุกอย่างกลายเป็ นอดีต ข้าพเจ้ายอมรับทุกๆสิ่ งที่
ผ่านเข้ามาและเข้าใจความเป็ นไปอย่างมีความสุ ข
สิ่ งที่เกิดขึ้นจากการทบทวนภาพถ่ายนั้น เกิดเป็ นแรงขับดันและวิธีในการทางาน
ข้า พเจ้า จะให้ ค วามส าคัญ กับ บุ ค คลหรื อสิ่ ง รอบข้า งที่ ส าคัญ กับ ข้า พเจ้า เสมอ และ
ความสัมพันธ์ที่เชื่ อมโยงกัน ทาให้ในบางงานไม่ปรากฏภาพของบุคคล เพียงแต่จะทิ้งบอก
ร่ องรอยการเคยมีอยู่แทนผ่านสถานที่ สิ่ งของเครื่ องใช้ และสภาพสิ่ งแวดล้อมรอบตัวตาม
บริ บท
ในทัศนคติต่อเรื่ องที่เป็ นส่ วนตัวมากเช่ นนี้ ข้าพเจ้าต้องการเพียงให้งานเป็ นการ
บันทึก เพื่อจดจาพัฒนาการวุฒิภาวะทางอารมณ์ และเปิ ดเผยกระบวนการในการสร้างสรรค์
บางส่ วน เช่นเดียวกับที่ขา้ พเจ้าเปิ ดระบบความคิดและตีแผ่ออกมาเป็ นงานศิลปะ
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2. ขั้นตอนการแสดงออกทางทัศนศิลป์
นอกเหนื อจากการแสดงออกบนผืนผ้าใบ ข้าพเจ้าได้แสดงออกผ่านทางสื่ อต่างๆ คือ การ
ใช้เครื่ องมือฉายฟิ ล์มสไลด์ เพื่อเพิ่มมุมมองและมิติทางความคิดในอีกขั้นเชิงหนึ่งจากภาพถ่ายที่เป็ น
ข้อมูลทางความคิดเบื้องต้น ได้ก่อให้เกิดความรู ้สึกที่สัมพันธ์ไปกับกระบวนการ เช่น เมื่อข้าพเจ้า
รู ้สึกไม่อยากจดจาอีกต่อไป ข้าพเจ้าจะใช้การเช็ดล้าง หรื อทับถมภาพอื่นลงไป เพื่อทาลายภาพๆเดิม
และเปลี่ ย นจากความสมบู ร ณ์ แ บบทางกายภาพที่ มี อ ยู่เ ป็ นความไม่ ส มบู ร ณ์ แ บบทิ้ ง ร่ อ งรอย
นามธรรม เช่นเดียวกับความทรงจาที่ถูกทิ้งระยะไว้นานเกินกว่าที่จะจดจาได้ชดั เจนเช่นวันแรกอีก
ต่อไป แต่ในความรู ้สึกข้าพเจ้ายังคงตระหนักรู ้อยูต่ ลอดเวลา
ในช่ วงท้ายจะเห็ นได้ว่าพัฒนาการแสดงออกทางอารมณ์ ของข้าพเจ้าเริ่ มนิ่ งขึ้น ไม่ได้มี
ความรู ้สึกอ่อนไหวหรื อโหยหา ดังเช่นงานช่วงแรกที่ผสมปนเปไปด้วยความรู ้สึกที่สับสนและอยาก
ระบาย กลับกันในตอนท้ายมุมมองของข้าพเจ้าเริ่ มเปลี่ยนไป มองทบทวนทุกสิ่ งอย่างด้วยความนิ่ ง
สงบและแสดงออกในเชิงตีแผ่มากกว่าการระบาย ผลลัพธ์ที่ได้จากการทาศิลปนิพนธ์คือ การได้รับรู ้
ทบทวน รักษา ขัดเกลาตนเอง และเคลียทุกสิ่ งอย่างในอดีต เพื่อให้ขา้ พเจ้าพร้อมที่จะเดินต่อไปด้วย
มุมมองที่กว้างขึ้นหลังจากที่ได้จมอยูก่ บั สิ่ งนี้มานานมากเหลือเกิน
2.1 การจัดวาง (Installation) การจัดวางมีผลอย่างมากในการเชื่ อมโยงและส่ งสารงาน
ศิลปะต่อผูช้ ม ข้าพเจ้าต้องการให้งานถูกติดตั้งแบบเรี ยบง่าย หรื อบางทีเสมือนเราแปะอะไรหลายๆ
อย่างไว้ในห้องของเรา ที่ของเรา และความเป็ นเราอย่างเป็ นธรรมชาติ กระบวนการนี้ เสมือนเป็ น
การเปิ ดใจตัวเองเพราะการจัดวางนั้นสัมพันธ์กบั กระบวนการที่ถูกเปิ ดเผย เช่น การมองในมุมกว้าง
(พาโรนามา) ข้าพเจ้าคิดว่ามุมมองนี้มีลกั ษณะคล้ายการเรี ยงตัวของฟิ ล์ม และช่องว่างที่ไม่เท่ากันใน
แต่ละเฟรม ทาให้งานสามารถถูกมองแยกชิ้นได้ ในขณะเดี ยวกันเมื่อถอยออกมาดูภาพรวม จะ
สามารถมองรวมเป็ นงานชิ้นเดียวได้ หรื อการเลือกที่จะหยดน้ าลงไปเพื่อทาลายภาพที่ถูกปริ้ นท์
ออกมาจากภาพถ่ายอีกที ภาพที่เปรอะเปื้ อนมีร่องรอยการถูกกระทา การทับซ้อนของสี หมึกอิงค์เจ็ท
และเลเซอร์ ท าให้เ กิ ด เลเยอร์ เ พิ่ม น้ า หนัก ให้กับภาพ ลบล้า งความเป็ นรู ป ธรรม และเปิ ดเผย
กระบวนการด้วยการจัดวางเป็ นระบบ ตั้งแต่รูปต้นแบบไปจนถึงตัวงาน ให้ผดู ้ ูได้เห็นช่วงเวลาที่
กาลังถูกแปรเปลี่ยนผ่านตัวงานของศิลปิ น
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2.2.เครื่องฉายฟิ ล์ มสไลด์ นอกจากกระบวนการทางการทางาน สื่ อที่อยูค่ ู่กบั การจัดวางอีก
แบบคือ เครื่ องฉายฟิ ล์มสไลด์ ซึ่ งเปรี ยบเสมือนส่ วนขยาย และส่ วนสาคัญส่ วนหนึ่ งในการเก็บ
รายละเอียดของร่ องรอย เผยความจริ งบางอย่าง นอกเหนือจากตัวงานจัดวางลงไป

ภาพที่ 6 ภาพประกอบเครื่ องฉายฟิ ล์มสไลด์
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2.3.การทาลายรูปสมบูรณ์
- เจือจาง ข้าพเจ้าทาการหยดหมึก และหยดน้ าลงบนภาพถ่ายที่ถูกปริ้ นท์ลงบน
กระดาษA4 เพื่อให้หมึกอิงค์เจ็ทกระจายตัวออก ทะลุไปยังด้านหลังของกระดาษ เห็นความ
ฟุ้ ง สี ที่จางและเพี้ยนไปบางจุด
- ลบ,ฉีก ผลลัพธ์ที่เกิดจากการลบภาพถ่ายที่ถูกพิมพ์ลงบนผ้าใบด้วยทินเนอร์ทาให้
สี ของหมึกเพี้ยนและเปลี่ยนแปลง อารมณ์ของการทาลายรู ปด้วยวิธีน้ ีให้ความรู ้สึกที่รุนแรง
รวมถึงสามารถสร้างพื้นที่วา่ ง ให้กบั การทับซ้อนงานพิมพ์อื่นๆลงไปเพื่อทลายข้อเท็จจริ ง
- ทับซ้ อน ทับซ้อนด้วยวิธีการทรานเฟอร์ ซ้ าไปซ้ ามาในบางจุด ทาให้ภาพมีความ
เคลื่อนไหว และรู ปธรรมเปลี่ยนแปลง จุดเริ่ มแรกคือ ภาพต้นแบบที่บอกถึงความสมบูรณ์
และความสัมพันธ์กบั รู ปแบบที่กล่าวข้างต้น จะสัมพันธ์กบั อารมณ์และความคิด ซึ่งจะเป็ น
สัญลักษณ์ในการแสดงออกสภาวะของงานแต่ละชิ้น

3. ขั้นตอนการแสดงออกทางด้ านเทคนิควิธีการ
เนื่ องจากงานของข้าพเจ้ามีที่มาจากรู ปถ่าย และได้มีการนารู ปถ่ายมาใช้ในตัวของผลงาน
จริ ง เพื่อตอบกับแนวความคิดระหว่างช่วงเวลาของความสัมพันธ์ ความคาดหวัง ผ่านผ้าใบที่จะให้
สองสิ่ งนี้ มารวมกัน ข้าพเจ้าได้ใช้ทศั นธาตุในการบันทึกช่วงเวลา ตั้งแต่จุด เส้น สี น้ าหนัก พื้นผิว
รู ปร่ าง รู ปทรง ไปจนถึงพื้นที่วา่ ง ทัศนธาตุเหล่านี้ถูกเติมเข้าไปบนภาพถ่ายที่ปริ้ นท์ลงบนผ้าใบ ผ่าน
กระบวนการทรานเฟอร์ ขูดลบ และหยดหมึก วิธีการนี้ ทาเพื่อเพิ่มมิติของความคิด แสดงออกถึง
นามธรรม และการประติดประต่อเรื่ องราวบอกเล่าถึงสิ่ งที่ขา้ พเจ้าต้องการจะนาเสนอ จากรู ปแบบ
การจัดวาง ทิ้งพื้นที่ให้สามารถคิดทบทวนถึงประสบการณ์ที่อาจมีความเชื่อมโยงกันได้
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ซึ่งสามารถแบ่ งขั้นตอนการสร้ างสรรค์ผลงานดังนี้
3.1.ขั้นตอนสร้ างสรรค์ งานบนกระดาษและผ้ าใบ
3.1.1.ในขั้นตอนนี้ ขา้ พเจ้าจะสรุ ปความรู ้สึกต่อชุดภาพโดยรวม จากการคัดเลือก
ภาพถ่ า ยเพื่ อ น ามาท าเป็ นชิ้ น งาน ภาพถ่ า ยที่ ถู ก เลื อ กจะมี ค วามเฉพาะเจาะจงต่ อ
ความสัมพัน ธ์กับความเป็ นส่ ว นตัว ของข้าพเจ้าเป็ นหลัก ภาพถ่ ายจากฟิ ล์มม้ว นหนึ่ ง มี
ทั้งหมดประมาณ 36 รู ป

ภาพที่ 7 ภาพประกอบขั้นตอนเลือกรู ปภาพก่อนการสร้างสรรค์

3.1.2.ในการคัดสรรภาพนั้นการทาให้เห็นภาพรวมที่จะเลือกภาพให้เหมาะสมต่อ
ความต้องการที่สุดคือการปริ้ นท์ลงบนกระดาษ ขั้นตอนนี้ จะค่อยข้างนานที่สุดเพราะ เป็ น
ขั้นตอนในการตัดสิ นใจ วางแผนการจัดการและทดลองเทคนิ คก่อนจะเป็ นชิ้นงานรวมถึง
เป็ นทั้งส่ วนหนึ่งของผลงานจริ ง ข้าพเจ้าได้แบ่งวิธีการในการทางานดังนี้
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ภาพที่ 8 ภาพประกอบขั้นตอนการสร้างสรรค์เทคนิคละลายหมึก
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ภาพที่ 9 ภาพประกอบขั้นตอนการสร้างสรรค์การเลือกชิ้นงาน
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3.1.3.เมื่อได้ผลลัพธ์จากเทคนิ คแล้ว นาภาพที่คดั แล้วมาแสกนและปริ้ นท์ลงบน
ผ้าใบอีกที เพื่อให้สีและข้อเท็จจริ งค่อยๆเจือจางลง จากนั้นจึงขึงเฟรม
3.1.4.ในบางชิ้นงานอาจมีการลบเพื่อทาลายภาพบางส่ วนบนผ้าใบ โดยใช้ทินเนอร์
เป็ นตัวทาละลายหมึกอิงค์เจ็ทที่ถูกพิมพ์ลงไปบนผ้าใบ และใช้สีอะคริ ลิกลบภาพบางส่ วน
3.1.5.ใช้เทคนิ คทรานเฟอร์ โดยใช้มีเดียมของอะคริ ลิกทาลงบนผ้าใบ จากนั้นแปะ
กระดาษที่ผ่านกระบวนการทางเทคนิ คในขั้นตอนที่2 หรื อภาพต้นแบบ แปะลงบนผ้าใบ
เพื่อให้มีเดียมดูดสี เลเซอร์ -อิงค์เจ็ทที่อยูบ่ นเนื้อกระดาษลงมาติดที่ผา้ ใบ รอจนกว่าจะแห้ง
3.1.6.ใช้น้ าพรมบนกระดาษให้เปี ยกจนเห็นภาพของชิ้นงาน จากนั้นค่อยๆใช้มือ
หรื อฟองน้ าขัดเนื้อกระดาษให้หลุดออกจากผ้าใบอย่างระมัดระวัง ขั้นตอนนี้อาจเกิดความ
บังเอิญจากความไม่สมบูรณ์ในขณะถูเนื้ อกระดาษ ซึ่ งเป็ นผลดีสาหรับข้าพเจ้าในการตอบ
โต้กบั ชิ้นงาน ปะทะหน้างานเช่นเดียวกับงานจิตรกรรม
3.1.7.กระบวนการทรานเฟอร์ แตกต่างจากคอลลาจ คือ เทคนิ คทรานเฟอร์ จะไม่
ทึบ สามารถทรานเฟอร์ซอ้ นทับหลายเลเยอร์ได้เพื่อเพิ่มมิติ ความซับซ้อน สี และน้ าหนัก
3.1.8.หลังจากเสร็ จสิ้ นการทรานเฟอร์ ใช้มีเดียมอะคริ ลิกเคลือบทับอีกรอบเพื่อลบ
รอยฝ้ าจากพื้นผิวกระดาษที่ยงั คงตกค้างอยู่
3.1.9.ดูภาพรวมของผลงานหลังจากจัดวาง เก็บรายละเอียด จนกว่าจะรู ้สึกได้ว่า
“พอ”
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ภาพที่ 10 ภาพประกอบขั้นตอนการสร้างสรรค์ กระบวนการ Transfer

ภาพที่ 11 ภาพประกอบขั้นตอนการสร้างสรรค์ กระบวนการ Transfer
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ภาพที่ 12 ภาพประกอบขั้นตอนการสร้างสรรค์ กระบวนการ Transfer

ภาพที่ 13 ภาพประกอบขั้นตอนการสร้างสรรค์ กระบวนการ Transfer
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ภาพที่ 14 ภาพประกอบขั้นตอนการสร้างสรรค์ กระบวนการ Transfer
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ภาพที่ 15 ภาพประกอบขั้นตอนการสร้างสรรค์ กระบวนการ Transfer

ภาพที่ 16 ภาพประกอบขั้นตอนการสร้างสรรค์ กระบวนการ Transfer
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3.2.ขั้นตอนการสร้ างสรรค์ งานบนเครื่องฉายฟิ ล์มสไลด์ เนื่องจากเครื่ องฉายฟิ ล์มสไลด์น้ นั
มีความเก่า ไฟที่ฉายจากเครื่ องจึงเป็ นไฟสี สม้ ซึ่งคลุมโทนสี ของฟิ ล์มมากเกินไป ข้าพเจ้าจึงแปลงไฟ
เป็ นหลอดLEDสี ขาว เพื่อขับเน้นให้สีส้ม สี เหลือง สี ม่วง สี ฟ้า ที่อยูใ่ นเนื้อฟิ ล์ม รวมถึงสี อื่นๆของ
วัสดุ แสดงมิติและน้ าหนักมากยิง่ ขึ้น
โดยในขั้นตอนของการทาแผ่ นฟิ ล์มจากวัสดุมีดังนี้
3.2.1.เก็ บ รวบรวมวัส ดุ ที่ อ ยู่ ร อบตัว ระหว่ า งท าการถ่ า ยภาพ เพื่ อ เชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพถ่ายกับวัตถุที่ไม่ปรากฏบนชิ้นงานกระดาษและผ้าใบ เช่น ใบไม้
สิ่ งของ เศษผ้า เส้นผม ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลในภาพแต่ละภาพ
3.2.2.นามาเคลือบแผ่นฟิ ล์มด้วยความร้อน ใช้เตารี ดรี ดลงไปบนแผ่นฟิ ล์มเคลือบ
บัตรเพื่อสตัฟฟ์ วัสดุ
3.2.3.เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น ตัด ฟิ ล์ม ขนาดเท่ า กับ ที่ ใ ส่ ฟิ ล์ม เรี ย กว่ า “เมาส์ ส ไลด์ ” และ
ประกอบกันเป็ นอันสมบูรณ์

ภาพที่ 17 ภาพประกอบขั้นตอนการสร้างสรรค์
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ภาพที่ 18 ภาพประกอบขั้นตอนการสร้างสรรค์

นอกจากแผ่น ฟิ ล์ม วัส ดุ ข้า พเจ้า ได้ใ ช้แ ผ่น ฟิ ล์ม ที่ ถู ก ล้า งด้ว ยกระบวนการปกติ ม าใส่
ประกอบเพื่อแสดงความจริ งและสร้างความต่อเนื่ องของเรื่ องราว เติมเต็มประติดประต่อในส่ วนที่
ขาดให้สมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น

บทที่ 4
การสร้ างสรรค์ และการพัฒนาผลงาน

ในระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ตั้งแต่ช่วงระยะแรก ได้เกิดปั ญหาขึ้นมากมาย
ในช่วงระหว่างขั้นตอนการสร้างสรรค์ เนื่ องจากประสบการณ์ และข้อมูล รวมถึงปั ญหาทางด้าน
เทคนิ ค และวิ ธี ก ารที่ ข ้า พเจ้า น ามาเลื อ กใช้น้ ัน มี จ ากัด จึ ง ใช้เ วลาพอสมควรในการค้น หาการ
พอเหมาะทั้งในเชิงเทคนิค และการนาเสนอผลงาน รวมไปถึงการสรุ ปแนวความคิด ที่เหมาะสมกับ
ภววิสยั ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจึงนาปั ญหาเหล่านี้ มาวิเคราะห์เพื่อชี้ให้เห็นถึงการพัฒนางาน คือ ทางด้านรู ปแบบ
เนื้อหา และเทคนิควิธีการ

ด้ านเนือ้ หา
ในระยะแรก งานของข้า พเจ้า มี เ นื้ อ หามาจากภาพถ่ า ย ซึ่ ง คื อ ภาพถ่ ายที่ ถ่ ายขึ้ น ด้ว ยตัว
ข้า พเจ้า หมายความว่ า ข้า พเจ้า จะมี ค วามทรงจ าของ ณ ช่ ว งเวลานั้ นที่ ภ าพถ่ า ยได้ร ะบุ ไ ว้
นอกเหนือจากกายภาพที่หยุดนิ่งนั้น ปัญหาในช่วงแรกคือ ประเด็นทางด้านเนื้อหาเป็ นไปในวงกว้าง
มาก สามารถแตกเป็ นประเด็นย่อยได้หลายประเด็น ซึ่ งประเด็นหลักคือ เรื่ องของเวลา ในช่ วงนี้
ข้าพเจ้าจะต้องสรุ ปประเด็นว่าเวลาที่เกิดจากงานจิตรกรรมที่ซ้อนกับภาพถ่ายอยู่เป็ นอย่างไร เพื่อ
อะไร และไปสู่อะไร
เมื่อข้าพเจ้าสามารถสรุ ปประเด็นเพื่อไปสู่การกาหนดแนวความคิด ซึ่งคือ เวลาที่เกิดขึ้นจาก
งานจิตรกรรมที่มีผลมาจากช่วงเวลาของภาพถ่าย นาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาในขณะที่
ข้าพเจ้ากาลังปฏิบตั ิ งานนั้น ในขณะนั้นมีความเคลื่อนไหว ภายใต้กระบวนการเกิ ดของเวลาใน
จิตรกรรม ที่จิตรกรรมได้บนั ทึกรอยต่อของเวลาที่จะนาพาไปสู่ ความเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจน ผลลัพธ์
31
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ที่เกิ ดจากกระบวนการทางด้านกายภาพคือ งานจะมีความเคลื่อนไหวเกิ ดขึ้น ความเคลื่อนไหวที่
เกิดขึ้นจากงานจิตรกรรมที่ซอ้ นภาพถ่ายที่หยุดนิ่งจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง แก่นแท้ของเนื้อหาคือ
ความเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนในช่วงเวลา และเมื่อนาเนื้อหาหลักนี้มาใช้กบั รู ปถ่ายที่แตกต่างกัน
เนื้อหาหลักก็จะขยายความหมายของความเป็ น ปั จเจกในรู ปถ่ายรู ปนั้นๆ ไปสู่ เนื้อหาย่อยที่2 และ3
ตามมา ขึ้นอยูก่ บั บริ บทของเนื้อหาย่อยเฉพาะที่อยูใ่ นภาพถ่ายนั้นๆ เจตนาแท้จริ งของข้าพเจ้าคือไม่
ต้องการให้เนื้ อหาหลักปรากฏชัดเจน เพื่อเปิ ดโอกาสให้คนที่ดูงานได้ใช้ประสบการณ์ร่วมกับงาน
ของข้าพเจ้า
ต่อมาข้าพเจ้าพบว่า การยึดติ ดกับความเป็ นงานจิ ตรกรรมทาให้เกิ ด ข้อจากัด ในการใช้
จินตนาการในการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า เพราะเนื้ อหาที่แท้จริ งที่เริ่ มค้นพบนั้นเกิดจากภาพถ่าย
และแง่มุมจากเรื่ องส่ วนตัว กับบริ บทแวดล้อม จึงเริ่ มลดความสาคัญของกระบวนการทางจิตรกรรม
ลง ปรับเปลี่ยนการเปรี ยบเทียบระหว่างภาพถ่ายกับงานจิตรกรรม เป็ นเรื่ องของความทรงจา ความ
คาดหวัง และความไม่สมบูรณ์ จากรู ปทรงของภาพถ่ายอันมีเวลาเป็ นการประกอบสร้าง

ด้ านรูปแบบ
ในช่วงแรกของการทดลองงานระยะแรก ข้าพเจ้าเลือกใช้ภาพต้นแบบเป็ นสิ่ งของเครื่ องใช้
ในห้องนอนของข้าพเจ้า ในระยะที่สองข้าพเจ้าเริ่ มใช้รูปถ่ายของคน ซึ่ งรู ปแบบในระยะแรกกับ
ระยะที่สอง ข้าพเจ้ายังไม่ได้ใช้ภาพถ่ายร่ วมกับงานจิตรกรรมในผลงานของข้าพเจ้า เพียงใช้รูปถ่าย
เป็ นต้น แบบในการสร้ า งสรรค์ ซึ่ งในระยะต่ อ มาข้า พเจ้า ได้เ ลื อ กใช้รู ป ถ่ า ยในงานเพื่ อ ให้ มี
ความสั ม พัน ธ์ ท างด้า นเนื้ อ หา เพราะมี ก ารอ้า งอิ ง ถึ ง เนื้ อ หาในภาพถ่ า ย องค์ป ระกอบในการ
สร้ างสรรค์งานจะผัน แปรตามความรู ้ สึก ต่ อ ข้าพเจ้าที่ มี ต่อ ภาพต้น แบบ และมี ก ารยืด หยุ่น โดย
คานึ งถึงหลักขององค์ประกอบและการเลือกใช้ทศั นธาตุ ทิศทางของการซ้อนกันของรู ปทรงจะผัน
แปรและขึ้นอยูก่ บั รู ปถ่ายรู ปนั้นๆ ซึ่งในช่วงระหว่างการค้นหารู ปแบบ ข้าพเจ้าได้ทดลองเขียนงาน
ลงบนแผ่นฟิ ล์มใส ซึ่ งรู ปแบบจะเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กบั ปฏิสัมพันธ์ของผูด้ ูงานโดยการเปิ ด
โอกาสให้เข้ามาเคลื่อนไหวงานได้ แต่ก็ได้หยุดวิธีการนี้ ไว้ดว้ ยเรื่ องของจุดประสงค์หลักในการ

33
สร้างสรรค์งาน เพราะข้าพเจ้ามุ่งหมายให้สถานะของงานจิตรกรรมที่ได้เผยให้เห็นถึงกายภาพที่หยุด
นิ่ง กับ กายภาพที่กระตุน้ ให้ความรู ้สึกผูด้ ูเกิดความเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกัน
ด้ านเทคนิควิธีการ
จุดเริ่ มต้นในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าเกิดจากการทดลองโดยการใช้แผ่นฟิ ล์มใส
แทนผ้าใบ เพื่อต้องการแสดงความเคลื่อนไหวและธรรมชาติของความเป็ นวัสดุใ สที่แสดงถึงความ
โปร่ ง สามารถมองเห็นทะลุได้ ซึ่งข้าพเจ้าได้เขียนรู ปที่ละขั้นตอนของกระบวนการลงบนแผ่นฟิ ล์ม
ใสแต่ละชั้นไปจนเสร็ จสมบูรณ์ แล้วนามาแยกออกเพื่อเปิ ดเผยกระบวนการ ข้าพเจ้าจึงนาผลลัพธ์ที่
ได้มาเขียนลงบนผ้าใบโดยใช้แผ่นฟิ ล์มเป็ นภาพต้นแบบ ซึ่งข้าพเจ้าได้พบปั ญหาคือ การเขียนลงบน
วัสดุที่ต่างกัน ทาให้ผลลัพธ์ต่างกัน การเขียนบนแผ่นฟิ ล์มใสจะมีการแสดงชั้นของกระบวนการได้
ดีกว่า แต่เนื้อสี จะไม่ค่อยแสดงคุณสมบัติดีเท่าที่ควร ข้อจากัดคือจะต้องใช้สีอะคริ ลิก และการเขียน
ของปริ มาณเนื้ อสี จะบาง ส่ วนการเขียนลงบนผ้าใบปั ญหาคือ การแยกชั้นของกระบวนการจะไม่
ชัดเจนเท่าแผ่นใส แต่สีจะแน่ น และสามารถใช้สีน้ ามันได้ และมีการจัดการกับความลงตัวของ
รู ปแบบของงานได้ค่อนข้างยากกว่า เพราะองค์ประกอบไม่สามารถแปรผันได้ตลอดเหมือนเทคนิ ค
แผ่นฟิ ล์มใส แต่ขา้ พเจ้าก็ได้เลือกเทคนิ คเขียนลงผ้าใบ โดยมีการทดลองชิ้นงานขนาดเล็กเพื่อให้
คุน้ เคยกับเทคนิคและจังหวะของการวางองค์ประกอบ เพราะผลสาเร็ จของงานทั้งสองเทคนิค ไม่ได้
ต่างกันมากเท่าไหร่ นกั ข้าพเจ้าจึงตัดสิ นใจที่จะใช้การเขียนลงบนผ้าใบ ด้วยวัสดุน้ ี คงทนและแสดง
ความเป็ นสี ของงานจิตรกรรมมากกว่า
ท้ายที่สุดข้าพเจ้าตัดสิ นใจเหลือเพียงกระบวนการพิมพ์ ทรานเฟอร์ ลดการเขียนภาพลง ตัด
ทอนในส่ วนที่เกินความจาเป็ นออก เพื่อให้งานเป็ นไปตามสภาพของอารมณ์ในขณะนั้นของข้าพเจ้า
ให้มากที่สุด ที่มีการตอบสนองและผันผวนเปลี่ยนแปลง ซึ่ งการเขียนภาพดังเช่นในขั้นตอนแรกๆ
นั้นอาจไม่เพียงพออีกต่อไป
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บทสรุป การวิเคราะห์ ปัญหาและพัฒนาผลงาน
การสร้ างผลงานในระยะเริ่มต้ น การสร้างสรรค์ผลงานในระยะเริ่ มต้นของข้าพเจ้านั้น เป็ น
การค้นหาเทคนิ คและวิธีการเพื่อค้นหาความแปลกใหม่ในงานจิตรกรรม ซึ่ งความหมายทางด้าน
เนื้ อหาในผลงานระยะนี้ คือ ความสมบูรณ์สู่ ความไม่สมบูรณ์ เพราะตัวเทคนิ คคือการเขียนลงบน
แผ่นใสด้วยหนึ่งกระบวนการ แต่ละเลเยอร์ของแผ่นใสจะแสดงกระบวนการของการเขียนรู ปตั้งแต่
การร่ าง ไปจนถึงขั้นตอนขีดน้ าหนักแสงขั้นตอนสุ ดท้าย ผลงานในช่วงนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้ลงลึกไป
ทางด้านเนื้อหามาก แต่มุ่งเน้นที่จะทดลองความเป็ นไปได้ทางด้านเทคนิคและวิธีการเพื่อค้นหาภาพ
(Image) ที่พอใจเป็ นหลัก แต่ผลลัพธ์อาจยังไม่ได้ตามมุ่งหมายเท่าที่ควร

ภาพที่ 19

ภาพประกอบผลงานระยะเริ่ มต้น
ชื่อผลงาน
“Her”
ปี ที่สร้าง
พ.ศ. 2559
เทคนิค
เทคนิคผสมบนผ้าใบ
ขนาด
90 x 110 ซม.
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ภาพที่ 20

ภาพประกอบผลงานระยะเริ่ มต้น
ชื่อผลงาน
“เช้ าวันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2559”
ปี ที่สร้าง
พ.ศ. 2559
เทคนิค
สี น้ ามันบนผ้าใบ
ขนาด
100 x 120 ซม.
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ภาพที่ 21

ภาพประกอบผลงานระยะเริ่ มต้น
ชื่อผลงาน
“Point of view”
ปี ที่สร้าง
พ.ศ. 2559
เทคนิค
สี น้ ามันบนผ้าใบ
ขนาด
70 x 180 ซม.

37

ภาพที่ 22

ภาพประกอบผลงานระยะเริ่ มต้น
ชื่อผลงาน
“Her2”
ปี ที่สร้าง
พ.ศ. 2559
เทคนิค
สี อะคริ ลิกบนแผ่นฟิ ล์มใส
ขนาด
แปรผันตามพื้นที่
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ภาพที่ 23

ภาพประกอบผลงานระยะเริ่ มต้น
ชื่อผลงาน
“Her3”
ปี ที่สร้าง
พ.ศ. 2559
เทคนิค
สี น้ ามันบนผ้าใบ
ขนาด
60 x 90 ซม.
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ภาพที่ 24

ภาพประกอบผลงานระยะเริ่ มต้น
ชื่อผลงาน
“In the rush time ”
ปี ที่สร้าง
พ.ศ. 2559
เทคนิค
สี อะคริ ลิกบนแผ่นฟิ ล์มใส
ขนาด
แปรผันตามพื้นที่
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ภาพที่ 25

ภาพประกอบผลงานระยะเริ่ มต้น
ชื่อผลงาน
“Movement”
ปี ที่สร้าง
พ.ศ. 2559
เทคนิค
สี อะคริ ลิกบนผ้าใบ
ขนาด
40 x 60 ซม.

ภาพที่ 26

ภาพประกอบผลงานระยะเริ่ มต้น
ชื่อผลงาน
“When we’re cooking”
ปี ที่สร้าง
พ.ศ. 2559
เทคนิค
สี น้ ามันบนผ้าใบ
ขนาด
50 x 60 ซม.
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การสร้ างสรรค์ ผลงานในระยะก่อนศิลปนิพนธ์
ในระยะนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและวิธีการมากมาย เพื่อทดลองหาความพอดี ใน
เชิงกระบวนการสร้างสรรค์ เช่น การกระทาภาพถ่ายด้วยการเติมแต่ง ดัดแปลง หรื อการผสมเทคนิค
ต่างๆให้สามารถสัมพันธ์กบั เนื้อหาได้อย่างแนบเนียนที่สุด ซึ่งปั ญหาส่ วนใหญ่จะมาจากความไม่ลง
ตัวของเทคนิ ค การเขียนรู ปและการจัดการองค์ประกอบ ข้าพเจ้าลดกระบวนการทางจิตรกรรมลง
และแทนที่ดว้ ยเทคนิ คทรานเฟอร์ และการพิมพ์ ในส่ วนของเนื้ อหายังคงความเกี่ยวข้องกับเรื่ อง
ใกล้ตวั ข้าพเจ้า ซึ่งมีความหลากหลายทางประเด็น เนื้อหาต่อชิ้นงานมากขึ้น เช่น ความสัมพันธ์ของ
ข้าพเจ้ากับสิ่ งๆนั้น การแปรเปลี่ยนของสรรพสิ่ ง การทับซ้อนของช่วงเวลาหลากหลายช่วง เป็ นต้น

ภาพที่ 27

ภาพประกอบผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1
ชื่อผลงาน
“All of the differentiation”
ปี ที่สร้าง
พ.ศ. 2560
เทคนิค
เทคนิคผสมบนผ้าใบ
ขนาด
แปรผันตามพื้นที่
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ภาพที่ 28 รายละเอียดผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1

ภาพที่ 29 รายละเอียดผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1
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ภาพที่ 30 รายละเอียดผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1
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ภาพที่ 31 รายละเอียดผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1
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ภาพที่ 32 รายละเอียดผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1

ภาพที่ 33 รายละเอียดผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1
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ภาพที่ 34

ภาพประกอบผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2
ชื่อผลงาน
“ The changing of nature”
ปี ที่สร้าง
พ.ศ. 2560
เทคนิค
เทคนิคผสมบนผ้าใบ
ขนาด
แปรผันตามพื้นที่
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ภาพที่ 35

ภาพประกอบผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2
ชื่อผลงาน
“ Perspective”
ปี ที่สร้าง
พ.ศ. 2560
เทคนิค
เทคนิคผสมบนผ้าใบ
ขนาด
110 x 140 ซม.
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ภาพที่ 36

ภาพประกอบผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3
ชื่อผลงาน
“ Feeling the mutation”
ปี ที่สร้าง
พ.ศ. 2560
เทคนิค
เทคนิคผสมบนผ้าใบ
ขนาด
แปรผันตามพื้นที่
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ภาพที่ 37 รายละเอียดผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่3

50

ภาพที่ 38 รายละเอียดผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3
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ภาพที่ 39 รายละเอียดผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3
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ภาพที่ 40

ภาพประกอบผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 4
ชื่อผลงาน
“ Looking into her eyes”
ปี ที่สร้าง
พ.ศ. 2560
เทคนิค
เทคนิคผสมบนผ้าใบ
ขนาด
120 x 180 ซม.

53

ภาพที่ 41

ภาพประกอบผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่4
ชื่อผลงาน
“Complexity of emotion ”
ปี ที่สร้าง
พ.ศ. 2560
เทคนิค
เทคนิคผสมบนผ้าใบ
ขนาด
60 x 150 ซม.
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การสร้ างสรรค์ ผลงานศิลปนิพนธ์
ผลงานในช่วงนี้ จะมุ่งเน้นความเรี ยบง่าย จึงนาไปสู่ กระบวนการลดทอน และคลี่คลายให้
ภาพมีความสงบนิ่งลง เนื่องจากเป้ าหมายในเชิงแนวคิดต้องการนาเสนอสภาพอารมณ์ที่แน่น่ิง อัน
เกิดจากประสบการณ์ วุฒิภาวะทางอารมณ์ของข้าพเจ้าได้เติบโตขึ้น ข้าพเจ้าสามารถสรุ ปภาพรวม
ของโครงสร้างผลงานทั้งหมด ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเน้นไปที่การทางานเพื่อบาบัดตนเองจากอาการป่ วย
ลบความซับซ้อนทางเทคนิ คลง เลือกใช้บางส่ วนที่สามารถตอบสนองต่ออารมณ์ และเนื้ อหาใน
ขณะนั้นได้จริ ง เพื่อให้ตวั งานมีความเป็ นเอกภาพและยังคงจบงานในรู ปแบบจิตรกรรมผสมกับการ
จัดวาง รวมถึงการให้ความสาคัญไปที่แนวคิดมากขึ้น โดยกาหนดการใช้สื่ออื่นๆเข้ามาผสม เติม
เต็มเนื้อหาให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น แต่ยงั รู ปแบบกึ่งนามธรรม (Semi Abstracts) เพราะข้าพเจ้าต้องการทิ้ง
พื้นที่ ว่างของความคิดให้พิจารณาและทบทวนต่อข้อเท็จจริ งในชิ้ นงานที่ ขา้ พเจ้าสร้ างสรรค์อยู่
ตรงหน้า เนื้ อหายังคงมีความสัมพันธ์กบั รู ปถ่าย ความสัมพันธ์และช่วงเวลา ข้าพเจ้าได้ทบทวนถึง
ช่วงเวลาที่ได้เกิดขึ้นในภาพถ่าย และถ่ายทอดให้เห็นผ่านกระบวนการแสดงขั้นตอนการทรานเฟอร์
พิมพ์ เช็ดล้าง เกิดผลลัพธ์ทางรู ปแบบ คือความไม่สมบูรณ์ที่เกิดขึ้นจากเทคนิ คโดยการใช้อารมณ์
ความรู ้สึกที่มีต่อภาพถ่ายของงานเป็ นตัวตั้งต้นในขั้นตอนของการสร้างสรรค์ การประกอบกันของ
ช่วงเวลาที่ผา่ นไปแล้ว เมื่อรู ปถ่ายยืนยันการมีอยูข่ องความทรงจา จิตรกรรมของข้าพเจ้าก็ยนื ยันการ
มีอยูข่ องความรู ้สึก เพราะความทรงจาคือเรื่ องที่ไม่อาจจะย้อนกลับในความเป็ นจริ ง ทาให้มนั สลาย
ไปตามระยะเวลา จิ ต รกรรมของข้า พเจ้า คื อ การทบทวนความทรงจ าระหว่ า งตัว ข้า พเจ้า ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั สิ่ งต่างๆ คล้ายการประกอบส่ วนย่อยให้เกิดขึ้นเป็ นรู ปใหม่ บูรณะขึ้นมาใหม่จาก
รู ป ถ่ า ยสู่ จิ ต รกรรมจัด วาง เพื่ อบัน ทึ ก ด้ว ยข้อเท็จจริ ง ของข้า พเจ้า ที่ เ ป็ นผูร้ ั บ รู ้ ไ ด้เ พี ย งคนเดี ย ว
รู ปธรรมย่อมสลายไป แต่นามธรรมยังคงอยู่
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ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1
ผลงานชิ้นนี้ กระบวนการคิดยังไม่ซบั ซ้อนมากนัก การแสดงออกทางอารมณ์ค่อย
ข้างเป็ นเส้นตรงเกินไป เนื่องจากเป็ นผลงานระยะเริ่ มต้นที่มีความสับสนจากผลกระทบใน
เรื่ องส่ วนตัว บุคคลอันเป็ นที่รักของข้าพเจ้าได้เสี ยชีวิต ทาให้ขา้ พเจ้าตั้งคาถามถึงการดารง
อยู่ของความทรงจากับความสัมพันธ์ ผสมกับอาการของโรคแพนิ คที่ ยงั รุ มเร้ าข้าพเจ้า
ส่ งผลให้การคิดและการสร้างสรรค์ผลงานมีความสลับซับซ้อน ทาให้รูปแบบของงานนั้นมี
การทับซ้อนจากเทคนิ คทรานเฟอร์ ซ้ าแล้วซ้ าเล่า เสมือนอาการย้ าคิดย้ าทา และออกมาดู
สับสนเช่นเดียวกับจิตใจของข้าพเจ้า
ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2
ในงานชิ้ น นี้ เริ่ มมี ก ารจัด วางเข้ามาเป็ นส่ ว นหนึ่ งของผลงาน และช่ ว ยส่ งเสริ ม
เนื้อหาของผลงาน จากการเห็นภาพถ่ายตอนล้างฟิ ล์มและรู ปแบบของ Paronama ข้าพเจ้า
นาเสนอความทรงจานี้ ในความรู ้สึกอาลัยอาวรณ์ ความคิดถึงความสัมพันธ์ในอดี ตที่ใน
ปัจจุบนั ข้าพเจ้าไม่สามารถรักษาให้คงอยูไ่ ว้ได้ ความผิดหวังทาให้ขา้ พเจ้าเลือกใช้ทินเนอร์
ในการลบล้างข้อเท็จจริ งในภาพถ่าย ทับซ้อนสี ที่ผดิ เพี้ยนบางส่ วน และนาเสนอข้อเท็จจริ ง
ในความรู ้สึกของข้าพเจ้าแทน
ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3
เป็ นผลงานที่ขา้ พเจ้าเริ่ มมีการใช้พฒั นาการจากอารมณ์ การมองโลกของข้าพเจ้า
เริ่ มเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย ถึงแม้ว่าความรู ้สึก เศร้า บางส่ วนยังคงอยู่ แต่ขา้ พเจ้าพอจะ
สามารถเข้าใจและยอมรับได้ จากความซับซ้อนทางอารมณ์ที่เพิ่มขึ้นทาให้การจัดการงาน
ของข้าพเจ้าเริ่ มมีข้ นั ตอนและกระบวนการที่หลากหลาย งานชิ้ นนี้ เป็ นการบันทึกความ
ทรงจาระหว่างข้าพเจ้ากับบุคคลคนหนึ่ ง ซึ่งพบกันในช่วงระยะเวลาสั้นๆ แต่ความสัมพันธ์
นั้นกลับมีความพิเศษ เธอมีความเศร้าอันลึกซึ้ง มีเรื่ องเลวร้ายกว่า ขณะเดียวกันเธอเหมือน
จะเข้มแข็งและพร้ อมจะพังทลาย ข้าพเจ้าไม่อาจอธิ บายความสัมพันธ์และความรู ้ สึกนี้
ออกมาเป็ นคาพูดได้อย่างชัดเจน รู ้ แต่เพียงว่า ข้าพเจ้าจะทาอย่างไร ให้ความสัมพันธ์ที่
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เปราะบางเสมือนอารมณ์ไบโพล่ากับภาวะซึมเศร้าที่เธอเป็ น สามารถที่จะประคับประคอง
มิตรภาพนี้ ไม่ให้สูญสลายไป ข้าพเจ้าจึงบันทึกด้วยภาพถ่ายหลากหลายอิริยาบทภายใน
ห้องส่ วนตัวของเธอ มุมมองของการถูกมองผ่านเลนส์ การจ้องมองอยูเ่ พียงฝ่ ายเดียวของ
ข้าพเจ้า และใช้เทคนิ คหยดน้ าลงไปบนภาพถ่ายที่ได้ปริ้ นท์ลงบนกระดาษ ให้เหมือนกับ
คราบ ร่ องรอย ที่ยงั คงหลงเหลือ จากนั้นนาไปแสกนเพื่อทาซ้ าเกิดเป็ นสาเนาแล้วพิมพ์ใหม่
ลงบนผ้าใบอีกครั้ง เพื่อให้ภาพนั้นค่อยๆจางลงเรื่ อยๆ และนามาจัดวางเปิ ดเผยกระบวนการ
แทนประสบการณ์ทางความรู ้สึกที่ขา้ พเจ้ารับรู ้ระหว่างความสัมพันธ์ในรู ปแบบนี้
ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 4
เป็ นชุ ดงานที่ต่อเนื่ องและตกตะกอนมาจากงานศิลปนิ พนธ์ชิ้นที่3 ภาพถ่ายเป็ น
ภาพเซ็ทเดียวกับที่ขา้ พเจ้าได้ถ่ายภาพชุดนั้น งานชุดนี้ เป็ นการแทนความรู ้สึกตกค้าง โดย
การแทนค่าด้วยสถานที่ ซึ่ งข้าพเจ้าทดลองที่จะไม่ใช้ภาพคนเพื่อดู ผลลัพธ์ของงานทาง
ความรู ้สึก และพบว่าต้องแก้ไขในหลายจุด ทั้งทาง ด้านการจัดวางที่ดูจงใจเกินไป รวมถึง
ชั้นเชิ งทางความคิดยังไม่ครอบคลุมพอ ไม่สามารถบอกอารมณ์และเนื้ อหาทางความคิด
ได้มากไปกว่านี้
ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 5
งานชุดนี้ ขา้ พเจ้าต้องการระลึกถึงคนๆหนึ่ งที่เคยมีอิทธิ พลต่อข้าพเจ้ามากในอดีต
ข้าพเจ้าอยากจะเก็บความทรงจาดีๆนี้ ไว้ เพียงแต่การเดินทางในอดีตนั้นไม่เคยถูกบันทึก
ด้วยภาพถ่าย ข้าพเจ้าจึงทาการบันทึกภาพใหม่ดว้ ยการชวนคนๆนั้นไปยังบ้านเกิ ด ขณะ
บันทึกภาพ ข้าพเจ้านึกถึงอดีต ซ้อนทับปั จจุบนั ที่แม้จะมีหลายสิ่ งอย่างเปลี่ยนแปลงไป แต่
ความรู ้ สึกดี ๆในช่ วงเวลานั้นยังคงอยู่เสมอ ข้าพเจ้าเริ่ มสังเกตว่ามุมมองของข้าพเจ้าได้
เปลี่ ย นไปในทิ ศทางของมุ มบวกมากขึ้ น คื อ ความยิน ดี กับความรู ้ สึก ดี ๆ ถึ งแม้มีความ
เปลี่ยนแปลงข้าพเจ้ากลับไม่รู้สึกเศร้ าหรื ออาลัยอาวรณ์เช่ นเมื่อก่อน ความรู ้ สึกนี้ จึงถูก
ถ่ายทอดออกมาในรู ปแบบของการมองดูทิวทัศน์ 360 องศา เสมือนกับเวลาเวียนวนบรรจบ
กันไม่รู้จุดเริ่ มจุดจบ ความทรงจาดีๆที่ยงั คงอยู่ นอกเหนื อจากนี้ สิ่งที่เพิ่มเติมมาคือ ข้าพเจ้า
นาเครื่ องฉายฟิ ล์มสไลด์กบั ตัวฟิ ล์มมาเพิ่มเติมเพื่อขยายรายละเอียดของเนื้อหามากขึ้น
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ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 6
เมื่ออารมณ์ของข้าพเจ้าเริ่ มคงที่ อาการป่ วยเริ่ มทุเลาอย่างมาก ข้าพเจ้าเริ่ มมองหา
ประเด็นใหม่ๆ เพื่อให้หลุดพ้นและก้าวต่อจากอดีตที่ตวั ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดผ่านผลงานชิ้น
ก่อนๆแล้ว งานชิ้นนี้จึงมีการทดลองทางด้านพื้นผิวและเทคนิค เพื่อเสริ มสาระของการลวง
ตา สิ่ งที่มองข้าม โดยการใช้เฟรมขึ้นผ้าใบกับกระดาษขึงผ้าใบหลอกตาให้ดูเสมือนถูกขึง
ด้วยวัสดุเดียวกัน(ผ้าใบ)เหมือนเช่นงานก่อนๆ เมื่อมองเข้าไปใกล้ๆจะเห็นถึงความแตกต่าง
ทางพื้นผิว ข้าพเจ้าจงใจบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งรอบๆตัว ที่เราอาจมองข้ามไป
และขยายสิ่ งเล็กๆให้มองเห็นสาระย่อยๆได้ ด้วยการนาเสนอผ่านเครื่ องฉายฟิ ล์มสไลด์
ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 7
ผลงานชิ้นนี้เป็ นการสร้างความทรงจาทิ้งทวนตั้งแต่ที่ขา้ พเจ้าได้เริ่ มทาศิลปนิพนธ์
ชุดนี้ มา การบาบัดโดยการทางานศิลปะทาให้ขา้ พเจ้าได้เยียวยาจิตใจ ข้าพเจ้าจึงรวบรวม
ภาพถ่ายทั้งหมดที่เคยถ่ายมาเก็บไว้ในรู ปแบบต่างๆ และจัดวางเสมือนเป็ นการติดบนผนัง
ห้องนอนเป็ นเหมือนการเก็บความทรงจาทั้งหมดเพื่อระลึกถึง นอกจากนี้ ขา้ พเจ้าได้เก็บ
วัสดุ จากสถานที่ที่ถ่ายนั้นๆมาอัดลงบนแผ่นฟิ ล์มใสเพื่อฉายในเครื่ องฟิ ล์มสไลด์ เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงรายละเอียดทางความทรงจาที่หลากหลายออกไปซึ่งยังคงเนื้อหาความสัมพันธ์กบั
สิ่ งรอบตัวเช่นเดียวกับงานชิ้นก่อน
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ภาพที่ 42

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1
ชื่อผลงาน
“Confusion of feeling 1”
ปี ที่สร้าง
พ.ศ. 2560
เทคนิค
เทคนิคผสมบนผ้าใบ
ขนาด
90 x 120 ซม.
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ภาพที่ 43

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1
ชื่อผลงาน
“Confusion of feeling 2”
ปี ที่สร้าง
พ.ศ. 2560
เทคนิค
เทคนิคผสมบนผ้าใบ
ขนาด
90 x 120 ซม.
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ภาพที่ 44

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2
ชื่อภาพ
“ 01/04/2016”
ปี ที่สร้าง
พ.ศ. 2560
เทคนิค
สี น้ ามันบนผ้าใบ
ขนาด
แปรผันตามพื้นที่

ภาพที่ 45 ภาพรายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2
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ภาพที่ 46 ภาพรายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2
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ภาพที่ 47 ภาพรายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2

ภาพที่ 48 ภาพรายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2
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ภาพที่ 49 ภาพรายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2
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ภาพที่ 50

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3
ชื่อผลงาน
“Untitled”
ปี ที่สร้าง
พ.ศ. 2560
เทคนิคผสม
เทคนิค
ขนาด
แปรผันตามพื้นท
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ภาพที่ 51 ภาพรายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3
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ภาพที่ 52

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 4
ชื่อผลงาน
“Untitled2”
ปี ที่สร้าง
พ.ศ. 2560
เทคนิค
เทคนิคผสม
ขนาด
แปรผันตามพื้นที่
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ภาพที่ 53

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 5
ชื่อผลงาน
“My sister”
ปี ที่สร้าง
พ.ศ. 2561
เทคนิค
เทคนิคผสม
ขนาด
แปรผันตามพื้นที่
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ภาพที่ 54 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 5
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ภาพที่ 55

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 6
ชื่อผลงาน
“What are we missing?”
ปี ที่สร้าง
พ.ศ. 2561
เทคนิค
เทคนิคผสม
ขนาด
แปรผันตามพื้นที่
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ภาพที่ 56

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 7
ชื่อผลงาน
“All of my memories”
ปี ที่สร้าง
พ.ศ. 2561
เทคนิค
เทคนิคผสม
ขนาด
แปรผันตามพื้นที่
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ภาพที่ 57 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 7

บทที่ 5
บทสรุป

การจัดทาศิลปนิ พนธ์ภายใต้หัวข้อ “กระบวนการสร้างรู ปจากสัมพันธภาพของเวลา” เป็ น
การแสดงถึ ง ช่ ว งเวลาที่ สามารถเกิ ด ขึ้ นได้ใ นขณะหนึ่ งที่ ได้ถูก บันทึ กอยู่ในภาพถ่าย จากความ
คาดหวังในสิ่ งต่างๆ เรื่ องของอดีต และความสัมพันธ์ เวลาในงานจิตรกรรมสามารถยืด ขยาย หรื อ
ลดได้ ผ่านผ้าใบคือพื้นที่ของเวลา ภาพถ่ายได้บนั ทึกช่ วงเวลาที่จบไปแล้ว แต่กระบวนการทาง
ศิลปะ สามารถทาให้ช่วงเวลานั้นยาวนานและสื่ อสารได้กว่าภาพถ่าย เราจะรู ้ สึกว่าเวลาในนั้น
ยาวนาน เรามองมัน เรารู ้สึก เพราะเรามีความทรงจาร่ วม ข้าพเจ้าได้ใช้กระบวนการทางจิตรกรรม
และเทคนิ คผสม ทาสิ่ งที่ดูจะจับต้องได้ยากเพราะความเป็ นนามธรรมทางความรู ้สึก และเรื่ องของ
เวลาให้ดูเ ป็ นรู ปธรรมขึ้นมา ถ่ ายทอดอารมณ์ และความรู ้ สึกต่ อความทรงจาที่ ขา้ พเจ้ามี อยู่ ใน
ขณะเดียวกัน ผลลัพธ์ของงานก็ได้แสดงถึงความเคลื่อนไหวของช่วงเวลา การวาดซ้ าและทับซ้อน
พื้นที่ทาให้ความเป็ นรู ปธรรมในกระบวนการขั้นตอน และรู ปถ่ายชั้นแรก ค่อยๆกลับสู่ ความเป็ น
นามธรรม เนื้ อหาที่แสดงออกมาจึงกลายเป็ นเรื่ องของ การแปรเปลี่ยนและความเคลื่อนไหว ซึ่ ง
หมายความว่า เวลามีความเคลื่อนไหวอยูต่ ลอด และนัน่ นาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงตามมา ก่อเกิดเป็ น
ภาพผลงานศิลปะที่ไม่สมบูรณ์และบกพร่ องต่อความชัดเจนของต้นฉบับ “ความจริ ง”เหลือเพียงเค้า
ลางว่าเคยมีอยู่ เปรี ยบเสมือนสมุดบันทึกที่เก็บรักษาอารมณ์และภาพจาจากอดีต คือ สัจธรรมของ
การเปลี่ยนแปลง การตระหนักรู ้ถึงห้วงภาวะ และคุณค่าของชีวิต
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รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ์

1. “Confusion of feeling 1,2”

เทคนิคผสมบนผ้าใบ

90x120 ซม.

2. “01/04/2016”

เทคนิคผสมบนผ้าใบ

แปรผันตามพื้นที่

3. “Untitled”

เทคนิคผสม

แปรผันตามพื้นที่

4. “Untitled2”

เทคนิคผสม

แปรผันตามพื้นที่

5. “My sister” ”

เทคนิคผสม

แปรผันตามพื้นที่

6. “What are we missing?”

เทคนิคผสม

แปรผันตามพื้นที่

7. “All of my memories”

เทคนิคผสม

แปรผันตามพื้นที่
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ประวัติผู้สร้ างสรรค์

ชื่อ-นามสกุล นางสาวปิ ยาภัสร์ ฝอยทอง
วันเดือนปี เกิด 12 มกราคม 2538
ทีอ่ ยู่
465/1 ซอยอิสรภาพ 47 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
กรุ งเทพฯ 10700
โทรศัพท์
081-8397638
ประวัติการศึกษา
2550
2553
2560

- โรงเรี ยนเขมะสิ ริอนุสสรณ์
- โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม)
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการแสดงผลงาน
2553
2554

2555
2556

- นิทรรศการ “วาดเส้นศิลปกรรมสาธิตอุษาคเนย์ ครั้งที่ 3”
หอศิลป์ สนามจันทร์ นครปฐม ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2553
- นิทรรศการ “วาดเส้นสาธิตศิลปกรรมและประติมากรรม ครั้งที่ 4”
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระหว่างวันที่ 3 - 20 ธันวาคม 2554
- นิทรรศการ “วาดเส้นสาธิตศิลปกรรมและประติมากรรม ครั้งที่ 5”
หอศิลป์ สนามจันทร์ นครปฐม ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2555
- นิทรรศการ “กิ่งใบอ่อน” โดย นักศึกษาปี ที่ 1 คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2556
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2557
2561

- นิทรรศการ “10 steps” โดยนักศึกษา คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หอศิลป์ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการ โครงการศิลปิ น - ศาสตราจารย์รับเชิญนานาชาติ 2560 ณ หอศิลป์
คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

