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The collection of masterpieces produced in completion of Master degree of
Applied Arts was inspired by the skateboard sporting. The skateboarding required excessive
tactics in moving, within those fast paces, there is a moment that player needs to concentrate
which results in the feeling that the time stand still, usually when jumping in the middle of the
air. This inspiration was expressed in mixed media on canvas to deliver the harmony between
sporting and arts.
The paintings designed to be installed in “The Ramp” which is a part of the skate
park of the Esplanade shopping complex. The Esplanade shopping complex is positioning as
center of arts and entertainment facility. There was eight paintings in the collection and were
relating to the skateboarding that aim to stimulate the skateboard player into the world of arts
and draw attention from the art appreciation people into skateboard sporting. The simulation
installing of the work presents aesthetics ambient in the skate park playground and they will
enhance artistically skateboarding.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาของการศึกษา
ในวัยเด็กของขาพเจาบิดาของขาพเจารับราชการทหาร จึงจําเปนที่จะตองยายที่ทํางาน
ทุก ๆ 3 ป เพื่อไปประจําตางจังหวัด ทําใหขาพเจาไดสัมผัสกับสภาพแวดลอม ที่แตกตางกันออกไป
ทําใหในวัยเด็กของข าพเจาไดเห็ นสิ่งตาง ๆ ที่ แปลกตาออกไป เชน ความเปนอยูของชาวบาน
ในแต ล ะพื้ น ที่ วิ ถี ชี วิ ต ที่ แ ตกต า งกั น แต ล ะภู มิ ภ าค ความสวยงามของธรรมชาติ รวมไปถึ ง
ลั ก ษณะเฉพาะของคนที่ อ าศั ย อยู ด ว ยเหตุ นี้ เ องจึ ง ทํ า ให ข า พเจ า รู สึ ก ชื่ น ชอบ ในการเดิ น ทาง
มาตั้งแตเด็ก ๆ เพราะทุกครั้งในการยายที่อยูใหม ไดสรางความรูสึก ตื่นเตน ที่จะไดพบสิ่งใหม ๆ
อยูเสมอ แตการยายในแตละครั้ง ก็สงผลใหขาพเจา มีเพื่อนสนิทนอย เพราะเมื่อทําความคุนเคย
กับเพื่อน ในโรงเรียน หรือเพื่อนในวัยเดียวกันละแวกบานไดแลว ก็มักจะครบกําหนดเวลาการยาย
ดังนั้นในวัยเด็กขาพเจาจึงตองเลน ลําพังคนเดียว และสวนใหญจะเปนการ ปนจักรยานไปสํารวจ
ตามที่ตาง ๆ สนุกไปในโลกสวนตัวของขาพเจา เมื่อถึงวัยที่ขาพเจาตอง เขาเรียนในชวงมัธยมศึกษา
ตอนตน บิดาของขาพเจ าเห็นวาการเปลี่ยนที่เรียนอยูบอย ๆ อาจจะทําใหการเรียนของขาพเจา
ไมตอเนื่อง ทําใหการเรียนมีปญหา จําเปนที่จะตองหยุดการยายตามครอบครัว จึงไดสงขาพเจา
ไปอาศัยอยูกับญาติ ที่จังหวัดเชียงใหม และศึกษาตอที่โรงเรียนในตัวจังหวัดเชียงใหม
การปรั บ ตั ว เพื่ อ เข า กั บ เพื่ อ นและสภาพของโรงเรี ย นแห ง ใหม ไม ใ ช เ รื่ อ งยาก
สําหรับขาพเจา คงเปนเพราะในวัยเด็ก ที่ขาพเจาจําเปนจะตองเปลี่ยนที่เรียนบอย ๆ ในชวงสัปดาห
แรกของการเป ด ภาคเรี ย นข า พเจ า ไม มี เ พื่ อ นเลย แต จ ากประสบการณ ที่ ผ า นมา การเล น กี ฬ า
จะทําให มีเพื่อนไดเร็ว ขึ้น เพียงระยะเวลาไมถึงเดื อน ขาพเจามีเพื่อนสนิทเพิ่มมากขึ้นจากกีฬ า
ฟุตบอล จนกระทั่งปดเทอม เพื่อนที่โรงเรียนก็ไดชักชวนกันไปเลนฟุตบอลที่โรงเรียน และดวย
เหตุการณนี้ ทําใหขาพเจาสังเกตไดวาการเลนกีฬาแบบเปนทีม ที่มีการแขงขันกับฝายตรงขาม จะ
หมดสนุกไดหากวาผูเลนมีนอยเกินไป และที่สําคัญกีฬาในรูปแบบที่จะตองเลนเปนทีมถาเลน คน
เดียวเพียงลําพังก็จะหมดสนุกไปเลยทันที ชวงนั้นเอง มีเพื่อนที่เลนฟุตบอลดวยกันไดนําเอา สเกต
บอรด (Skateboard) มาดวย ทําใหขาพเจาไดลองเลนในระหวางการรอเพื่อนสมาชิกคนอื่นในทีม
ฟุตบอลที่ยังมากันไมครบ นี่คือจุดเริ่มตนที่ทําใหขาพเจาไดคนพบ มุมมองบางอยางจากการเลนกีฬา
1
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ชนิดนี้ และหลงใหล ชื่นชอบ นับตั้งแตมัธยมศึกษาตอนตนเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ขาพเจาก็ยังคง
เลนกีฬาสเกตบอรด อยูคงเปนเพราะในชวงวัยเด็ก ที่ขาพเจามักจะเลนอยูคนเดียว สนุกอยูกับสิ่งทีท่ า
ทาย ในโลกของขาพเจาเพียงลําพัง นั่นคงเปนเหตุผลที่วาเหตุใด ขาพเจาจึงชื่นชอบกีฬาที่สามารถ
เลนไดเพียงลําพังและสนุกกับมันไดอยางเต็มที่ สเกตบอรดเปนกีฬาที่มีคูแขงที่รูจักนิสัยใจคอกันมา
นาน นั่นก็คือตัวของผูเลนเอง กีฬาชนิดนี้ ตัวของผูเลนเองจะตองแขงขันกับความกลัวของตัวเอง มี
ความกลาที่จะเสี่ยง และการเอาชนะความกลัวของตัวเองเทานั้นที่จะทําใหสามารถเลนกีฬาชนิดนี้
ไดสําเร็จ และกีฬาสเกตบอรด ทําใหขาพเจาคนพบมุมมองที่นาสนใจบางอยางที่มีอยูในกีฬาชนิดนี้
คนสวนใหญที่มองดูผูเลนกีฬาสเกตบอรดจะรูสึกไดวา ผูเลนเปนผูที่เคลื่อนไหวไปในทิศทางตาง ๆ
นั่นเปนมุมมองของคนสวนใหญที่มีตอกีฬาประเภทนี้ แตในสวนตัวของขาพเจาเอง ในฐานะที่เปน
ผูเลนนั้น มีความรูสึกที่ตางออกไป กลับมีความรูสึกวา ตัวขาพเจานั้นอยูกับที่ ไมเคลื่อนไหว แตทุก
สิ่งทุกอยางนั้นเคลื่อนไหวเขามาหาเอง ไมวาจะเปนพื้นถนน หรือวิวรอบ ๆ ตัว ขณะที่อยูบน สเกต
บอรดกลับเปนความรูสึกที่ตางออกไปโดยสิ้นเชิง แทบจะกลาวไดวา ระหวาง ผูดูกีฬา สเกตบอรด
และผูเลนกีฬาสเกตบอรด จะมีความรูสึกที่ตรงกันขามกัน และเปนอีกมุมมองหนึ่งที่ขาพเจาพบใน
กีฬาสเกตบอรด ที่เปนมุมมองสวนตัวในฐานะที่ขาพเจาเปนผูเลนกีฬาชนิดนี้ และเปนแรงบันดาลใจ
ที่ทําใหขาพเจาหยิบยกมาเปนความคิดริเริ่มในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมของขาพเจา
ทุกครั้งที่ขาพเจายืนอยูบนสเกตบอรด โลดแลนไปเพื่อหาความทาทายที่พุงเขามาหาตัว
การกระโดดไปพรอมกับสเกตบอรด สรางความรูสึกคลายกับชวงเวลาที่หยุดนิ่ง เพราะในแตละ
ครั้งที่ขาพเจากระโดด สมาธิของขาพเจาตองวางไวในทุก ๆ จุดของรางกาย ลมหายใจที่ขาดชวง
ขณะที่กลั้นไวในทุกครั้งที่ออกแรงกระโดด ในชวงเวลาที่ขาพเจาคางอยูกลางอากาศ ภาพเบื้องหนา
ที่ขาพเจามองเห็นเหมือนกับทุกอยางเคลื่อนไหวไปอยางชา ๆ แทบจะหยุดนิ่ง แตหลังจากที่ลอ
สเกตบอรดแตะพื้น ทุกอยางก็กลับมาเปนปกติ ภาพของสิ่งรอบขางที่พุงเขามาหา ในสภาวะนี้เองที่
ทําใหขาพเจารูสึกพิเศษกับกีฬาชนิดนี้ และอยากจะถายทอดลงไปในงานจิตรกรรมของขาพเจา
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อสรางสรรคงานจิตรกรรมสําหรับติดตั้งภายในบริเวณเดอะแรมพ (The Ramp)
ภายในหางสรรพสินคาเอสพลานาด (Esplanade) ใหมีเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมและเขากับ
สถานที่
2. เพื่อศึกษาและสรางสรรคผลงานที่มีองคประกอบ สี รูปทรงที่แสดงออกถึงอารมณ
ความรูสึกในจังหวะที่หยุดนิ่งภายใตความความเคลื่อนไหว ของกีฬาสเกตบอรด โดยใชสัดสวน
ของรางกายมนุษยในอิริยาบถตาง ๆ ขณะที่กําลังเคลื่อนไหวอยูบนสเกตบอรด เปนภาพนิ่งที่ได
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ขอมูลจากการถายภาพ เพื่อแสดงอารมณในชวงเสี้ยววินาทีที่เกิดขึ้นขณะการเลนสเกตบอรด ดึงเอา
เพียงชวงเวลาบางสวนของการเคลื่อนไหวทั้งหมดนํามาเปนจุดเดนของภาพเพื่อสื่อถึงอารมณของ
การหยุดนิ่งชั่วขณะเวลาหนึ่งผานรูปราง รูปทรงของผูเลนสเกตบอรด สวนบรรยากาศที่แสดงถึง
ความเคลื่อนไหวโดยใชลักษณะของเสนที่หยาบและพุงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ใชพื้นผิวที่มีสี
ดูตรงขาง ตัดกันอยางชัดเจน เพื่อใหอารมณของภาพดูเคลื่อนไหว รุนแรงและการเคลื่อนไหวของ
เสนบางสวนนําไปแทรกในรูปทรงของผูเลนสเกตบอรด ที่เปนลักษณะของภาพเหมือนจริงที่มี
อารมณหยุดนิ่ง สามารถเขากับบรรยากาศที่เคลื่อนไหวไดกลมกลื่นกันดูไมขัดแยงกันเองภายใน
ภาพ
สมมุติฐานของการศึกษา
ผลงานสร า งสรรค ชุ ด การเคลื่ อ นไหวที่ ห ยุ ด นิ่ ง ของข า พเจ า เป น งานจิ ต รกรรม
ที่ตองการจะสื่อถึง ความรูสึกในบางชวงจังหวะ ของกีฬาสเกตบอรด โดยไดรับแรงบันดาลใจ
สวนใหญมาจาก ความรูสึกขณะที่ขาพเจากําลังเลนสเกตบอรด มาเปนแนวความคิด ที่จะถายทอด
ลงในงาน โดยที่ ผ ลงานสร า งสรรค นี้ จ ะต อ งเหมาะสมที่ จ ะติ ด ตั้ ง ภายในพื้ น ที่ ข องเดอะแรมพ
เพื่อชวยสงเสริมภาพ ลักษณโดยรวมของเดอะแรมพ และกระตุนใหเกิดความนาสนใจในกีฬา
สเกตบอรด
ขอบเขตของการศึกษา
การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้งภายใน หางสรรพสินคาเอสพลานาด ในพื้นที่
บริเวณสวนเดอะแรมพ มีขอบเขตตังตอไปนี้
1. เนื้ อ หา เป น การนํ า เสนอถึ ง ความรู สึ ก ขณะช ว งเวลาหนึ่ ง ที่ ข า พเจ า รู สึ ก ขณะที่
กําลังเลนกีฬาสเกตบอรด
2. รูปแบบเปนงานจิตรกรรมที่นําเอาลักษณะทาทางการเคลื่อนไหวของรางกายบางสวน
ขณะที่กําลังเลนกีฬาสเกตบอรด มาจัดองคประกอบใหมและสอดแทรกรูปแบบของงาน Street art
เขาไปเพื่อใหงานเปนตามจุดประสงคที่ขาพเจาวางไว
3. ศึกษาขอมูลดานสถานที่ ขอมูลดานสถานที่เปนสวนสําคัญอยางยิ่ง ไมวาจะเปน
ประวั ติของสถานที่ แนวความคิ ด ของผูกอตั้ง สถานที่ ขนาดของพื้น ที่ แ ละลั ก ษณะการตกแต ง
สถานที่ รวมไปถึงลักษณะโดยทั่วไปของผูเขามาใชบริการในสถานที่ เพราะขอมูลเหลานี้จะชวย
ใหการออกแบบงาน สรางสรรคใหตรงกับวัตถุประสงค และสามารถเขากับพื้นที่ ไดอยางเหมาะสม
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4. การศึกษาแบบจําลอง การศึกษาแบบจําลองคือการจําลองสถานที่ และงานจิตรกรรม
เพื่ อ ทดลองติ ด ตั้ ง เพื่ อ ดู ภ าพโดยรวมของสถานที่ เ มื่ อ งานติ ด ตั้ ง ไปแล ว ค น หาจุ ด บกพร อ ง
และปรับเปลี่ยนแกไขในแตละจุดใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
5. สิ่งที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้แบงออกได 2 สวน คือ
5.1 ผลงานที่เปนงานศิลปกรรม คือ ผลงานจิตรกรรมชุด “สภาวะของการเคลื่อนไหว
ที่สงบนิ่ง” ซึ่งใชติดตั้งภายในหางสรรพสินคาเอสพลานาด โดยอยูในสวนพื้นที่ของเดอะแรมพ
5.2 ผลงานที่เปนเอกสารประกอบการศึกษา 1 ฉบับ
นิยามศัพทเฉพาะ
สเกตบอรด หมายถึง กีฬาชนิดหนึ่งที่ผูเลนยืนอยูบนกระดานที่มีลอแลวเคลื่อนไหวไป
ในทิศทางตาง ๆ
เดอะแรมพ หมายถึง พื้นที่สวนหนึ่งภายในหางเอสพลานาด ซึ่งแยกได 3 สวนยอย ๆ
ไดแก
1. สวนบริเวณรานจําหนายสินคา
2. สวน Skate park
3. สวนสําหรับแสดงงานศิลปะ
Skate park หมายถึง สถานที่สรางขึ้นเพื่อกีฬาสเกตบอรด
Street art หมายถึง ศิลปะทีบ่ อกเลาเรื่องราว ดวยสื่อประเภทตาง ๆ และพบเห็นไดตาม
สถานที่ทั่วไปตามขางถนน
Extreme หมายถึง กีฬาที่โลดโผนทาทาย และเสี่ยงอันตราย

บทที่ 2
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการสรางสรรคและการพัฒนาผลงาน
สถานที่ในการสรางสรรคผลงาน
ในการศึกษาโครงการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมสําหรับติดตั้งลานสเกตเดอะแรมพ
ภายในบริเวณหางสรรพสินคาเอสพลานาด ในหัวขอ สภาวะของการเคลื่อนไหวที่สงบนิ่ง ครั้งนี้
สถานที่มีความจําเปนที่จะกําหนดเนื้อหา รูปแบบของงานจิตรกรรมวาควรจะไปในทิศทางใด จาก
การสํารวจสถานที่ในหลาย ๆ แหงแลว หางสรรพ
สินคา หรือเรียกสั้น ๆ วา หาง คือ รานคาปลีกขนาดใหญซึ่งมีสินคาหลากหลายประเภท
แยกตามแผนก โดยไมมีการขายผานตัวแทนจําหนาย หางเปนผูนําสินคามาขายเอง หางสรรพสินคา
มักขายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับเสื้อผา เครื่องใชในบาน เครื่องใชไฟฟา เครื่องเขียน ของเลน อุปกรณ
กีฬา รวมไปถึงผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีตาง ๆ หางสรรพสินคามักเปนสวนหนึ่งของกลุม
ของรานคายอยที่อยูภายใตบริษัทเดียวกันกับพื้นที่ใกลเคียง ดังนั้น หางสรรพสินคาเอสพลานาด จึง
เปนหางที่มีแนวความคิดที่จะผสมผสานหางสรรพสินคาและศูนยศิลปะบันเทิงใหอยูรวมกันได ซึ่ง
แนวคิดนี้สอดคลองกับเนื้อหาในงานจิตรกรรมที่ตองการนําเสนอ
เอสพลานาด รัชดาภิเษก ตั้งอยูบนถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ภายในเปนหางสรรพสินคา ศูนยการคา โรงภาพยนตร และศูนยความบันเทิงอื่น ๆ ตัวอาคารสูง 6
ชั้น และชั้นใตดิน1 ชั้น มีพื้นที่ทั้งหมด 105,000 ตารางเมตร บริหารโครงการโดยบริษัทสยามฟวเจอร
ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) เริ่มเปด อยางไมเปนทางการในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2549
มีแนวความคิดใหเปน ศูนยศิลปะบันเทิง แหงแรกของไทย

5

6

ภาพที่ 1

หางสรรพสินคาเอสพลานาด

เอสพลานาด ใชงบการลงทุนประมาณ 1,500 ลานบาท ออกแบบตัวอาคารโดยบริษัท
The Office of Bangkok Architect สวนการตกแตงภายในโดย Jacqueline et Henri Boiffils
สถาปนิก จากปารีส ที่มีผลงานการออกแบบใหกับเอ็มโพเรี่ยม และสยามพารากอน แตมีขอแตกตาง
คื อ มี พื้ น ที่ ก ารจั ด แสดงงานศิ ล ป แ ละศู น ย วั ฒ นธรรมอยู ภ ายในเอสพลานาดมี ก ารตกแต ง และ
แนวความคิดภายใตศิลปะ 7 แขนง ประกอบดวย ดานดนตรี ประติมากรรม ภาพวาด วรรณกรรม
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โรงละครเพลง สถาปตยกรรม และภาพยนตร มีรานคามากกวา 120 ราน และศูนยความบันเทิง
ซึ่งบางสวนยังอยูในระหวางการกอสราง รายละเอียดดังนี้
1. โรงภาพยนตรเอสพลานาด ซีนีเพล็กซ โรงภาพยนตรระดับใหญ 12 โรงภาพยนตร
บริหารงานโดย เมเจอรซีนีเพล็กซ โดยแบงเปนโรงฉายภาพยนตร ทั่วไป 10 โรง และอีก 2 โรง
สําหรับจัดฉายภาพยนตร ที่เกี่ยวกับศิลปโดยเฉพาะ เอสพลานาดซีนีเพล็กซเปนแฟลกชิปซีนิเพล็กซ
(โรงภาพยนตรตนแบบ) แหงที่สองของ เมเจอรซินีเพล็กซ ตอจากเมเจอรซินีเพล็กซ รัชโยธิน
2. โรงละครเมืองไทย รัชดาลัยเธียเตอร เปนโรงละครเวทีและละครเพลง สามารถจุ
ผูชมไดประมาณ 1,455 ที่นั่ง พื้นที่ประมาณ 3,500 ตารางเมตร ควบคุมและดูแลโดยบริษัท ซิเนริ
โอ จํากัด ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ซึ่งโรงละครนี้เปนการรวมทุนระหวางบริษัท ซีเนริโอ บริษัท
เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
3. มิวสิคพลาซา เปนที่สําหรับทางดานดนตรี จัดเปนพื้นที่ 300 ตารางเมตร เปนที่ตั้ง
ของรานขายสินคาเกี่ยวกับดนตรี โรงเรียนสอนดนตรี รานขายงานเพลง - ซีดี มิวสิกแกลอรี่
รวมถึงคาราโอเกะ จํานวน 50 หอง
4. พื้นที่สําหรับงานประติมากรรม จะเปนพื้นที่รวมงานภาพเขียน นิทรรศการผลงานปน
ตลอดจนอารตแกลอรี่
5. พื้นที่สําหรับงานวรรณกรรม เปนสถานที่จัดงานที่เกี่ยวของกับวรรณกรรม เวที
สําหรับนักเขียนหนาใหมและนักเขียนอิสระทั่วไป และรานหนังสือบีทูเอส-เพจวัน พื้นที่ 1,200
ตารางเมตร
6. ลานโบวลิ่ง บลูโอริธึมแอนดโบว ประกอบดวยลานทั้งหมด 22 เลน พื้นที่ประมาณ
2,500 ตารางเมตร
7. ลานไอซสเกต ซับซีโร พื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตร
8. ท็อปส มารเกต พื้นที่ 2,000 ตารางเมตร
9. ซัมซุงแฟลกซิฟสโตร แหงแรกของประเทศไทย
10. แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซฟเรียนซ เอสพลานาด คลับ (รัชดาภิเษก) พื้นที่ 3,660 ตาราง
เมตร
11. เดอะแรมพ (Skate Park) แหลงรวมสินคาและบริการสําหรับผูที่ชื่นชอบกีฬา
Extreme
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อิทธิพลในการสรางสรรคผลงาน
กีฬาสเกตบอรด เปนกีฬาที่นิยมกันมากของชาวอเมริกา แถบแคลิฟอรเนีย ที่นักเลน
เซิรฟไดลองใชถนนที่เปนลอน แทนคลื่นในทะเลในยามไมมีคลื่น
สเกตบอรด : Sk8 ยอมากจาก Skate และเลข 8 ตามทาย เปนคําแสลงที่ออกเสียงรวม
กับ เอสกับเค ตามคําอานอังกฤษ 8 ออกเสียง เอจท…แลวเอามาออกเสียงรวมกันเปน skate
สเกตบอรด คืออุปกรณ 4 ลอ ที่มีแผนกระดานใหยืนไดและมีลูกลอที่แข็งแรงรองรับอยู
สเกตบอรดเปนอุปกรณลื่นไหล สําหรับการเลนกีฬาสเกตบอรด เคลื่อนที่ไดโดยการผลักดวยเทา
ขณะที่เทาอีกขางควบคุมบอรดไว หรือการดีดขึ้นบนราว หรือทางครึ่งวงกลม หรือสามารถนั่งบน
สเกตบอรดไดขณะเคลื่อนที่บนทางลาดใหแรงโนมถวงขับเคลื่อนบอรดไป
สวนประกอบของสเกตบอรด ประกอบดวยแผนไม, ฐานลอ, ลอ, ลูกปนลอ และอื่น ๆ
การแขงขันสเกตบอรดแบงออกเปน 2 ประเภท คือ เวิรต เปนการเลนตามแรมพใหญ ๆ อีกประเภท
หนึ่งคือ แบบผาดโผน จะเปนแนวแบบสตรีท คือแสดงโชวทาทางกระโดดขามและผานสิ่งกีดขวาง
ในขณะเดียวกัน ยังตองแสดงทาทางตาง ๆ เชน ทา five-o-grinds , ทา 360's ,ทา fifty-fifty และอีก
หลายทาเพื่อใหเขาตากรรมการ
กีฬาสเกตบอรด มีความเกี่ยวของโดยตรงกับกีฬาโตคลื่น แตสเกตบอรด มีทิศทางที่
แตกตางออกไปมากมายจากกีฬาโตคลื่น เด็ก ๆ รวมไปถึงวัยรุนตางชื่นชอบและหาวิธีเลนกับ
อุปกรณที่มีลอกับพื้นเรียบ ๆ อยางเชน รถลากของ รถจี๊ปปนของเลน และจากของเลนเหลานี้จน
พัฒนามาเปนสเกตบอรด

ภาพที่ 2

รถลากของเลน
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ภาพที่ 3

การทดลองเลนสเกตบอรด ในชวงแรก ๆ ที่มีการออกแบบ

ในวัยเด็กของขาพเจาไดเลนสเกตบอรด และคนพบความพิเศษของกีฬาชนิดนี้ไดจาก
เลน ในทุก ๆ ครั้งที่ไดยืนอยูบนสเกตบอรด ขาพเจาจะลืมเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้น มีความสุขกับ
ปจจุบันขณะที่เลนสเกตบอรด ไมเก็บเอาเรื่องตาง ๆ ในอดตีและอนาคตมาคิดใหฟุงซาน เหตุนี้เอง
ทําใหขาพเจาหลงใหลในกีฬาสเกตบอรด และจะเลนตอไปจนกวารางกายไมอํานวย
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ลวดลายบนแผนสเกตบอรด
ลวดลายบนแผนกระดานสเกตบอรด สวนมากเปนลวดลายที่อิสระมีเสนที่คมชัด สีตัด
กันดูสดใส กระตุนใหเกิดความรูสึกที่นาสนใจ และดวยลักษณะการเลนกีฬาชนิดนี้ แผนสเกตบอรด มีการหมุนผลิกกลับไปกลับมา ทําใหเห็นลวดลายบนแผนสเกตบอรด ที่โดดเดนในขณะ
เลน จึงทําใหขาพเจาเริ่มสนใจในงานศิลปะ ถือไดวาลวดลายบนแผนกระดานสเกตบอรด เปนแรง
บันดาลใจในการเริ่มตนคิดสรางสรรคผลงานดานศิลปะ

ภาพที่ 4

ลวดลายบนแผนสเกตบอรด
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งาน Graffiti
เปนภาพวาดที่เกิดจากการขูด ขีด เขีย น ลงไปบนผนัง โดยใชเครื่องมือในการทําที่
แตกตางกันออกไป เชน สีสเปรย เมจิก หรือของมีคมขูด มีความคลายคลึงกันกับรอยจารึกหรือรอย
ขีดขวนตามผนังถ้ํา ที่ถือกําเนิดมานานแลว พรอม ๆ กับการเกิดของอารยธรรมตาง ๆ ศิลปนที่
ทํางานแบบ Graffiti มีความคิดที่วา หากที่ใดมีกําแพงที่วางเปลา อาคารที่มีรูปทรงที่เรียบงาย มัน
เปนที่ดีที่ควรจะมีภาพจิตรกรรมที่สวยงามประดับอยูบนนั้น ซึ่งนั่นก็หมายถึงวา ควรจะมี Graffiti
อยูที่นั่นแตคํานิยามของ Graffiti สมัยปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงออกไปอยางสิ้นเชิง โดยรอยขูด ขีด
เขียน ถือวาเปนวัฒนธรรมนอกกระแส เปรียบไดกับสัญลักษณของความไรระเบียบ สกปรก รก
รุงรัง และเปนที่อุจาดทางสายตา แตในความคิดของศิลปนที่ทํางาน Graffiti ทําใหเกิดความรูสึก
ซาบซาน เปนสุข เมื่อยามที่งานของเขาไดทาทายตออํานาจของเจาหนาที่ของรัฐที่พยายามจะกําจัด
รอยขูด ขีด เขียนนั้นใหหมดไป

ภาพที่ 5

ภาพ Graffiti
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งานในรูปแบบของ Graffiti มีลักษณะที่ขาพเจาสนใจ คือ รองรอยของพื้นผิวที่เกิดจาก
สภาพกําแพง หรือวัสดุอื่นที่ถูกสีสเปรยพนทับ มีการทับซอนกันเปนชั้น ๆ การขูดขีดหรือรอยนูนที่
เกิดขึ้นจากพื้นผิวเดิมของกําแพง ทําใหรายละเอียดในงานดูซับซอน นาสนใจมากกวาการระบายสี
ลงบนพื้นเรียบ ๆ ขาพเจาจึงไดนํารูปแบบของการทําพื้นผิวลักษณะนี้มาใชในงานของขาพเจา
งานศิลปะ Pop art
Pop art เปนศิลปะที่สรางขึ้นจากสิ่งสัพเพเหระของชีวิตประจําวัน เปนการแสดง
ความรูสึกของประสบการณทั้งหมด ของศิลปนในชวงเวลาหนึ่ง ขณะหนึ่ง และสถานที่แหงหนึ่ง
เทานั้น ซึ่งสะทอนความรูพื้นฐานธรรมดาที่ศิลปนมีสวนรวมอยูใหปรากฏ
หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สังคมอเมริกามีความเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ศิลปะ
Pop art เกิดขึ้นที่ยุคอุตสาหกรรมเฟองฟู ผูคนเริ่มมานิยมงานศิลปะที่มองเห็น สัมผัสไดงายในโลก
ของความเปนจริง ไมวาจะเปนเรื่องราวของเหตุการณประจําวัน บุคคลสําคัญในยุคนั้น ๆ หรือแมแต
สินคาตาง ๆ ที่ผลิตขึ้นมาจํานวนมาก ๆ เพื่อใชสอยในชีวิตประจําวันก็ลวนแตเปนแหลงขอมูลใน
การทํางานของเหลาศิลปน Pop art ทั้งสิ้น

ภาพที่ 6

Campbell’s soup โดยศิลปน Andy Warhol
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ภาพที่ 7

Marilyn โดยศิลปน Andy Warhol

ขาพเจาไดนําเทคนิคการตัดแปะ (Collage) และการใชสีที่ตัดกันกับสีคูตรงขาม เพื่อให
รูสึกถึงความมีชีวิตชีวา ดูตื่นเตน ตามรูปแบบแนวทางของงาน Pop art มาใชในงานของขาพเจา เพื่อ
เพิ่มความนาสนใจดวยการใชสีสด ที่ไมไดผสมสีอื่น ๆ เขามาแทรกในงาน บางจุดก็ชวยใหอารมณ
ของภาพดูไมนิ่งจนเกินไป

ภาพที่ 8

Retroactive I, 1964
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ศิลปนไดใชเรื่องราวของชีวิตประจําวันที่พบเห็นไดทั่ว ๆ ไปจากหนังสือพิมพ วารสาร
ในงาน Retroactive I (1964) เปนภาพถายของ John, F.Kennedy ที่ปราศรัยในการประชุมและ การ
สกรีนภาพนักบินอวกาศที่กระโดดรม ซอนทับกันอยางเหลื่อม ๆ ไมประณีต กลมกลืน สรางให
องคประกอบดูแปลกตา และมีสีสันดูนาตื่นเตน
แนวคิดในการสรางสรรคผลงานจากแรงบันดาลใจ
ขาพเจาตองการนําเสนอรูปแบบของงานจิตรกรรมที่เชื่อมโยงระหวางงานศิลปะกับ
การกีฬา และไดออกแบบใหเหมาะสม สอดคลองไปกับสถานที่ที่นําผลงานจิตรกรรมไปติดตั้ง แรง
บันดาลใจจากการไดเลนกีฬาสเกตบอรด กับความชื่นชอบในงานจิตรกรรมจึงไดทําใหขาพเจาเกิด
แนวคิดที่จะนําสุนทรียภาพเขาไปผนวกกับการเลนกีฬาซึ่งจะทําใหเกิดความรูสึกในความเปนอิสระ
ทาทาย กลาที่จะเสี่ยงและรูจักเอาชนะความกลัวของตัวเอง
แนวคิดในการสรางสรรคผลงานชุดกอนวิทยานิพนธ
ผลงานชุดนี้ ไดนําเอาความชื่นชอบการเลนกีฬาสเกตบอรด และประสบการณตรงของ
ขาพเจาที่ไดเลนกีฬาชนิดนี้ ผานมุมมองสวนตัว เพื่อนําเสนอออกมาเปนผลงานทางจิตรกรรม โดย
ไดพัฒนางานจิตรกรรมที่เกี่ยวของกับการเลนกีฬาดังกลาวมาเปนลําดับ และอาศัยหลักการของ
การใชสี หลักของแสงเงา รูปทรง และพื้นที่วางตามหลักขององคประกอบทางศิลปะกอนที่จะได
งานจิตรกรรมที่เปนศิลปะนิพนธ
รูปแบบและการจัดองคประกอบในผลงานชุดกอนวิทยานิพนธ
ขาพเจาอาศัยมุมมองที่ทาทาย เปนอิสระและความประทับใจในขณะเลนกีฬาสเกต
บอรด จึงไดเลือกองคประกอบของภาพตามความเปนจริงของการเลนกีฬาดังกลาว ภาพของการ
ยืนอยูบนแผนสเกตบอรด การโลดแลน เคลื่อนไหวที่ใหความรูสึกวาสิ่งตาง ๆ รอบตัวเคลื่อนไหว
เขาตัวเอง การกระโดดไปพรอมกับสเกตบอรด และหยุดนิ่งกลางอากาศในชั่วขณะหนึ่ง ซึ่งจะให
ความรูสึกวาทุกสิ่งทุกอยางเคลื่อนไหวไปอยางชา ๆ ที่แทบจะหยุดนิ่ง และเมื่อสเกตบอรด แตะพื้น
ทุกอยางก็กลับเปนปกติ
ขาพเจาไดนําเสนอจุดเดนของกีฬาสเกตบอรด ผานทางงานจิตรกรรม เพื่อชวยสงเสริม
ภาพลักษณของกีฬาดังกลาว และกระตุนใหผูคนที่พบเห็นเกิดความสนใจในกีฬาสเกตบอรด
ผลงานชุดกอนวิทยานิพนธไดนําเสนอ 2 ชุด รวมทั้งหมด 6 ชิ้น
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ชุดที่ 1 มีผลงานจํานวน 3 ชิ้น เนนที่การใชโทนสีสดใส ตัดกัน เพื่อใหนาสนใจ ใช
การลงสี ที่ เ รี ย บดู ก ลมกลื น สลั บ กั บ การใช เ ส น หยาบ ๆ บางส ว นเพื่ อ ต อ งการให รู สึ ก ถึ ง ความ
เคลื่อนไหวภายในภาพ และบางสวนปลอยวางไวเหลือแตเพียงโครงสรางภายนอก เพื่อสื่อใหเห็น
บางสวนที่หายไปในความรูสึกที่เคลื่อนไหว

ภาพที่ 9

ผลงานกอนวิทยานิพนธ
ชื่อภาพ
อิสระ 1
เทคนิค
Collage and Mix technique on canvas
ขนาด
80 x 65 cm
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ภาพที่ 10 ผลงานกอนวิทยานิพนธ
ชื่อภาพ
อิสระ 2
เทคนิค
Collage and Mix technique on canvas
ขนาด
80 x 65 cm
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ภาพที่ 11 ผลงานกอนวิทยานิพนธ
ชื่อภาพ
อิสระ 3
เทคนิค
Collage and Mix technique on canvas
ขนาด
80 x 65 cm
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ชุดที่ 2 มีผลงานจํานวน 3 ชิ้น ใชแนวความคิดตามแบบชุดที่ 1 แตใชชุดสีโทนมืด
เลือกใชสีใหนอย แตเนนความสวางในบางจุด และปลอยพื้นที่วางที่เปนระยะหลังที่ไดจากการทํา
พื้นผิว เพื่อสงใหรูปคนเลนสเกตบอรด ดูเดนขึ้น

ภาพที่ 12 ผลงานกอนวิทยานิพนธ
ชื่อภาพ
อิสระ 4
เทคนิค
Collage and Mix technique on canvas
ขนาด
65 x 80 cm
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ภาพที่ 13 ผลงานกอนวิทยานิพนธ
ชื่อภาพ
อิสระ 5
เทคนิค
Collage and Mix technique on canvas
ขนาด
65 x 80 cm
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ภาพที่ 14 ผลงานกอนวิทยานิพนธ
ชื่อภาพ
อิสระ 6
เทคนิค
Collage and Mix technique on canvas
ขนาด
65 x 80 cm

บทที่ 3
การวิเคราะหลักษณะการออกแบบตกแตงภายในเดอะแรมพ
เอสพลานาค รัชดาภิเษก ตั้งอยูบนถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ภายในเปน
หางสรรพสินคา ศูนยการคา โรงภาพยนตร และศูนยความบันเทิงอื่น ๆ ตัวอาคารสูง 6 ชั้น ชั้นใตดิน
1 ชั้น มีพื้นที่ทั้งหมด 105,000 ตารางเมตร โดยมีแนวคิดใหเปนศูนยศิลปะบันเทิงแหงแรกของไทย

ภาพที่ 15 บริเวณทางเขา – ออก เดอะแรมพ
ภายในบริเวณพื้นที่ของ เดอะแรมพ ไดถูกแบงพื้นที่ออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 บริเวณสวนของรานคา (Shop Area)
สวนที่ 2 บริเวณสวนของ Skate park
สวนที่ 3 บริเวณแสดงงานศิลปะ (Area for Street Art)
21
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ภาพที่ 16 การแบงพื้นทีภ่ ายในเดอะแรมพ

ภาพที่ 17 แบบจําลองบริเวณทางเขา – ออก
ประตูทางเขาออกของ เดอะแรมพ มี 2 ดาน ประตูแรกเปนประตูในสวนที่เชื่อมตอกับ
บริเวณรานคาโดยตรง เพื่อสะดวกสําหรับลูกคาที่ตองการเขามาเลือกชมสินคาเพียงอยางเดียว ใน
สวนของประตูที่สอง เปนประตูที่เขาไปสูในสวนของสถานที่จัดแสดงงานศิลปะ และสวนของ
Skate park ซึ่งจากฝงทางเขาทั้งสองทาง เสนทางสัญจรนั้นหมุนเวียนจะเขาทางไหนก็ได กลาวได
วาลูกคาสวนใหญจะผานเขาสูประตูทางเขาที่เชื่อมตอกับรานคาเสียเปนสวนมาก และก็จะเดิน
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ตอไปเรื่อย ๆ ดวยความอยากรู จนกระทั่งออกไปถึงสวน Skate park และบริเวณจัดงานศิลปะโดย
ไมรูตัว ซึ่งเปนขอดีของการวางผังทางเขาไวถึงสองทาง เพราะในแตละสวนของเดอะแรมพ ลูกคา
จะสามารถเขาถึงไดในทุกสวน เนื่องจากมีการวางผังเสนทางเดินเอาไวลวงหนาแลว เพราะจะทําให
ลูกคาทราบถึงขอมูลภายในเดอะแรมพ วามีบริการอยางอื่นที่นอกเหนือจากรานขายสินคาเพียงแค
อาศัยการเดินดูสินคาเพลิน ๆ ของผูที่เขามาในเดอะแรมพ
ลักษณะการออกแบบตกแตงเดอะแรมพ ในสวนของรานคา
ในสวนของรานคา ก็จะถูกแบงยอย ๆ ไปตามรานคา ซึ่งรานคาเหลานี้จะจําหนายสินคา
ไปในทิศทางเดียวกัน อุปกรณกีฬา Extreme เสื้อผาแฟชั่น รองเทาสําหรับเลนกีฬา โดยแตละราน
ยอย ๆ เหลานี้ จะใชการตกแตงในสไตล โมเดิรน มีการใชสีดําที่ดูทึบ อึดอัด ลงบนผนังชั้นวาง
สินคา แตตัวสินคาที่มีสีสันฉูดฉาดบาดตา ชวยทําใหสินคาดูโดดเดน นาสนใจมากขึ้นดวย ผนัง
บางสวนถูกปลอยไวโดยไมไดทาสี ปลอยใหสีของคอนกรีตเปนธรรมชาติ ดูดิบ ๆ เขากันไดดีกับ
เฟอรนิเจอรไม ที่ไมไดขัดเงา สีของไมดูดาน ๆ การตบแตงไมไดเนนไปที่วัสดุหรูหรา ราคาแพง แต
เลือกใชวัสดุที่ใหสีจริง ราคาไมแพงนัก ซึ่งการตกแตงลักษณะนี้ชวยใหตัวสินคาดูเดน และมีคุณคา
เพิ่มมากขึ้นดวย

ภาพที่ 18 บริเวณสวนรานคา
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ภาพที่ 19 การตกแตงรานคา
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ภาพที่ 20 การตกแตงรานคา
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ลักษณะการออกแบบตกแตงเดอะแรมพ ในสวนของ Skate park
บริเวณที่เปนสวนของ Skate park ไดออกแบบตกแตงที่เอื้อตอการเลนกีฬาสเกตบอรด
ใชวัสดุที่ทันสมัย แข็งแรง และคํานึงถึงความปลอดภัยในการเลน โดยจัดใหมีพื้นที่โลง และ
ปลอยใหพื้นที่บางจุดใหเปนสีของวัสดุที่แทจริง เชน เสาปูนคอนกรีตเปลือย ๆ ดูดิบ ๆ และใชสี
ลักษณะที่ดูตัดกันหรือขัดแยงกันในบางสวน

ภาพที่ 21 การตกแตงภายใน Skate park
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ในสวนบริเวณ Skate Park ไมไดมีการตกแตงอะไรเปนพิเศษ เพียงแตมีการจัดวาง
อุปกรณ สําหรับเลนสเกตบอรด สวนใหญจะทําดวยไมอัด และมีสวนที่ใชปูนประกอบกับหินออน
เพื่อใหอารมณคลายกับการเลนอุปกรณที่มีอยูตามขางถนน

ภาพที่ 22 การตกแตงภายใน Skate park
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ลักษณะการออกแบบตกแตงเดอะแรมพ บริเวณการแสดงงานศิลปะ
บริเวณที่ใชสําหรับการแสดงงานศิลปะ จะเปนพื้นที่โลง เพื่อใหผูที่ชื่นชอบงานศิลปะ
ได ช มงานศิ ล ปะ ทั้ ง งานประติม ากรรม งานจิ ต รกรรมภาพวาด งานนิ ท รรศการผลงาน งาน
ภาพเขียน ตลอดจนอารตแกลอรี่

ภาพที่ 23 บริเวณการแสดงงานศิลปะ
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สวนพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะมีสองชั้น โดยมีบันไดเหล็กใหเดินขึ้นไป ในสวนนี้ถูก
ตกแตงไวงาย ๆ ผนังในชั้นลางเปนหินแผนกรุผนังสลับกับผนังปูนสีขาว ดูสบายตา สวนของชั้นที่
สอง ผนังและพื้น ถูกทาทับดวยสีดําทั้งหมด แตดวยแสงที่ใชสองเฉพาะจุดจะทําใหดูนาสนใจมากขึ้น

ภาพที่ 24 บริเวณการแสดงงานศิลปะชัน้ สอง

บทที่ 4
วิธีการศึกษาและกระบวนการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ
การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ ไดศึกษาโดยประมวลความรูและแนวคิดจาก
การวิเคราะหขอมูลการออกแบบและตกแตงของเดอะแรมพ ของหางสรรพสินคาเอสพลานาด
กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนหลักในการพัฒนาผลงานจิตรกรรม โดยคนหารูปแบบ แนวคิดของการ
ออกแบบและตกแตงสูการเชื่อมโยงกับการกีฬา เพื่อความกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวาง
ผลงานจิตรกรรมกับสถานที่ในการเลนกีฬาสเกตบอรด
ขั้นตอนการศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะหลักษณะการออกแบบและตกแตงของเดอะแรมพ ของหางสรรพสินคา
เอสพลานาด
2. ศึกษาขอมูลและถายภาพจากสถานที่จริง
3. กําหนดรูปแบบและแนวคิดของผลงานใหเหมาะสมกับสถานที่
4. สรางสรรคผลงานจิตรกรรม
5. ศึกษาความเหมาะสมในการติดตั้งผลงานดวยการสรางแบบจําลองการตกแตง
6. สรุปผลการศึกษา
องคประกอบของผลงาน
งานจิตรกรรม เปนงานศิลปะที่แสดงออกดวยการใชสี แสง เงา และแผนภาพที่แบน
ราบเปน 2 มิติ
สี เป น ทั ศ นธาตุ ที่ สํ า คั ญ และมี บ ทบาทมากที่ สุ ด ในงานจิ ต รกรรม ซึ่ ง ให อ ารมณ
ความรูสึก และยังมีลักษณะพิเศษ คือ ความเปนสี หมายถึงวาเปนสีอะไร เชน เขียว เหลือง แดง
น้ําหนักของสี หมายถึง ความสวางหรือความมืดของสี เชน ถาเราผสมสีขาวเขาไปในสีใดสีหนึ่ง สี
นั้นจะมีน้ําหนักออนลงหรือสวางขึ้น และถาเราเพิ่มสีขาวเขาไปทีละนอย ๆ เราจะไดน้ําหนักของสี
หรือคาของสีที่เรียงลําดับจากแกที่สุดไปจนออนที่สุด ความจัดของสี หมายถึง ความบริสุทธิ์ของสี
หรือความสดของสีสีหนึ่ง สีที่ถูกผสมดวยสีดําจะหมนลง ความบริสุทธิ์หรือความจัดของสีจะลดลง
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ความจัดของสีเรียงลําดับจากจัดที่สุดไปจนหมนที่สุด ดวยการคอย ๆ เพิ่มปริมาณของสีดําที่ผสมเขา
ไปทีละนอย จนถึงลําดับที่ความจัดของสีมีนอยที่สุด คือเกือบดํา
แสงและเงา เปนองคประกอบของศิลปที่อยูคูกัน แสงเมื่อสองกระทบกับวัตถุทําใหเกิด
เงา แสงและเงาเปนตัวกําหนดระดับของคาน้ําหนัก ความเขมของเงาจะขึ้นอยูกับความเขมของแสง
ในที่ที่มีแสงสวางมากเงาจะเขมขึ้น และในที่ที่มีแสงสวางนอย เงาจะไมชัดเจน ในที่ที่ไมมีแสงสวาง
จะไมมีเงา และเงาจะอยูในทิศทางตรงขามกับแสงเสมอ คาน้ําหนักของแสงและเงาที่เกิดบนวัตถุ
เราสามารถจําแนกเปนลักษณะที่ตาง ๆ กัน ดังนี้
1. บริเวณที่มีแสงสวางจัด เปนบริเวณที่อยูใกลแหลงกําเนิดแสงมากที่สุด มีความสวาง
มากที่สุด ในวัตถุที่มีผิวมันวาวจะสะทอนแหลงกําเนิดแสงออกมาใหเห็นไดชัดเจนมากที่สุด
2. บริเวณที่มีแสงสวาง เปนบริเวณที่ไดรับแสงสวางรองลงมาจากบริเวณแสงสวางจัด
เนื่องจากอยูหางจากแหลงกําเนิดแสงออกมา และเริ่มมีคาน้ําหนักออน ๆ
3. บริเวณเงา เปนบริเวณที่ไมไดรับแสงสวาง หรือเปนบริเวณที่ถูกบดบังจากแสงสวาง
ซึ่งจะมีคาน้ําหนักเขมมากขึ้นกวาบริเวณแสงสวาง
4. บริเวณเงาเขมจัด เปนบริเวณที่อยูหางจากแหลงกําเนิดแสงมากที่สุด หรือเปนบริเวณ
ที่ถูกบดบังมาก ๆ หลาย ๆ ชั้น จะมีคาน้ําหนักที่เขมมากไปจนถึงเขมที่สุด
5. บริเวณเงาตกทอด เปนบริเวณของพื้นหลังที่เงาของวัตถุทาบลงไป เปนบริเวณเงาที่
อยูภายนอกวัตถุและจะมีความเขมของคาน้ําหนักขึ้นอยูกับความเขมของเงา น้ําหนักของพื้นหลัง
ทิศทางและระยะของเงา
ความสําคัญของคาน้ําหนัก ใหความแตกตางระหวางรูปและพื้น หรือรูปทรงกับที่วาง
ใหความรูสึกเคลื่อนไหว ใหความรูสึกเปน 2 มิติ แกรูปราง และความเปน 3 มิติแกรูปทรง ทําให
เกิดระยะความตื้น – ลึก และระยะใกล – ไกล ของภาพ ทําใหเกิดความกลมกลืนประสานกันของ
ภาพ
แสงและเงา ขึ้นอยูกับน้ําหนักความออน แกของบริเวณที่ถูกแสงสวางและบริเวณที่เปน
เงาของวัตถุ หรือการระบายสีใหมีผลเปนความออน ความแกของสีหนึ่งหรือหลายสี หรือบริเวณที่
มี สีขาว สีเทา และสีดํา ในความเขมระดับตาง ๆ ในงานชิ้นหนึ่ง น้ําหนักที่ใชตามลักษณะของ
แสงเงาในธรรมชาติจะทําใหเกิดปริมาตรของรูปทรง นอกจากจะใหปริมาตรและความแนนแก
รูปทรงแลว น้ําหนักยังใหความรูสึกและอารมณดวยการประสานความออนแกในตัวของมันเองอีก
ดวย ในงานจิตรกรรมเราจะไดรับความรูสึกจากความออนความแกของน้ําหนักที่ประสานกันอยูใน
ภาพโดยตรง
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รูปทรง เปนตัวการสําคัญที่สื่อความหมายจากศิลปนไปสูผูดู ดวยรูปทรงเพียงสวนเดียว
ศิลปนก็สามารถสื่อความหมายไดอยางสมบูรณ โดยไมตองอาศัยเรื่องหรือเนื้อเรื่องใด ๆ
รูปทรง หมายถึง สิ่งที่มีความแนนทึบแบบ 3 มิติ ในงานจิตรกรรมที่เห็นเปนจริง มีรูป
ที่แนนอนและมีความหมาย รูปทรงในงานศิลปะมี 2 แบบ คือ รูปทรง 3 มิติ ไดแกรูปทรงที่มีความ
กวาง ความสูง และความลึก หรือที่เรียกวา รูปทรงที่แนนตัน (Solid Form) เชนรูปทรงของงาน
จิตรกรรมที่เขียนลวงตาใหเปนปริมาตรและความลึกตื้น รูปทรงของงานประติมากรรมลอยตัว
รูปทรง 2 มิติ ไดแกรูปทรงที่มีความกวางกับความยาว หรือที่เรียกวา รูปทรงที่แบนราบ (Flat Form)
เช น รู ป ทรงของงานจิ ต รกรรมไทย รู ป ทรงของงานจิ ต รกรรมที่ ไ ม แ สดงปริม าตร รู ป 2 มิ ติ นี้
บางครั้งเรียกวา รูปราง ถารูปนอกของมันไมมีความหมายพอ ในงานประติมากรรมเคลื่อนไหว
ความเคลื่อนไหวที่ทําใหเกิดกาลเวลาเปนมิติที่ 4
ประเภทของรูปทรงในทางศิลปะ แบงออกได 3 ประเภท ไดแก
1. รูปทรงเรขาคณิต ไดแก รูปทรงที่มีลักษณะเปนแบบเรขาคณิต เชน รูปกลม รูป
สามเหลี่ ย ม รู ป สี่ เ หลี่ ย ม ฯลฯ รู ป ทรงเหล า นี้ เ ป น พื้ น ฐานของรู ป ทรงอื่ น ๆ ศิ ล ป น ใช รู ป ทรง
เรขาคณิตเปนหลักในการสรางงาน
2. รูปทรงอินทรียรูป หมายถึง รูปทรงของสิ่งที่มีชีวิต หรือมีลักษณะคลายสิ่งมีชีวิต มี
โครงสรางที่ประกอบขึ้นดวยการขยายตัวและผนึกตัวของเซลลตาง ๆ ไดแก คน สัตว พืช เซลลของ
สัตว แ ละพืชที่ นํามาขยาย กระดู ก ปะการัง รูปทรงอิ น ทรีย รูป ในงานศิ ลปะ เปน รูปทรงที่ ใ ห
ความรูสึกวามีโครงสรางของชีวิตและเติบโตได
3. รูปทรงอิสระ หมายถึง รูปทรงที่มิไดจํากัดอยูในแบบเรขาคณิต หรืออินทรียรูป แต
เกิดขึ้นอยางอิสระ ไมมีโครงสรางที่แนนอนของตัวเอง เปนไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดลอม เชน
รูปทรงของเมฆ หยดน้ํา ควั น มีลักษณะเลื่อนไหล รู ปทรงเรขาคณิต ใหความรูสึกเปนกลาง
รูปทรงอินทรียรูปใหความมีชีวิต รูปทรงอิสระใหความเคลื่อนไหว รูปทรงอิสระมีลักษณะขัดแยง
กับรูปทรงเรขาคณิต แตกลมกลืนกับรูปทรงอินทรียรูป
กระบวนการสรางสรรคผลงาน
ขาพเจานํ าขอมู ลที่ไ ดจากภาพถา ยที่เ กี่ย วของกั บสถานที่และภาพถ ายขณะเล นกี ฬ า
สเกตบอรด มาเปนขอมูลในการทําแบบภาพราง โดยการทําแบบภาพรางนั้น ไดพยายามทําให
เหมือนงานจริงทุกประการ เชน สี รายละเอียด เทคนิค เพื่อที่จะไดรับรูขอมูล ปญหา อุปสรรคที่
เกิดขึ้นขณะทํางาน จะไดหาทางแกไขกอนที่จะทําผลงานจริง
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ภาพผลงานแบบราง ที่มีองคประกอบ สี รูปทรง ที่แสดงออกถึงอารมณ ความรูสึกใน
จังหวะที่หยุดนิ่งภายใตความเคลื่อนไหว จากภาพรางทั้ง 11 ชิ้นที่ทดลองทําใชเทคนิคการตัดแปะ
(collage) และวาดทับไปบางสวน พบปญหาในเรื่องของการระบายสี เพราะขาพเจาใชสีหลายชนิด
ผสมกัน การใชสีอะคริลิกที่เปนเชื้อน้ําเขียนทับสีที่มีเชื้อเปนน้ํามัน ทําใหการระบายสีใหสม่ําเสมอ
ทําไดยาก จึงไดทดลองแกปญหาโดยใชน้ํายาเคลือบภาพ เคลือบบาง ๆ ลงในสวนที่ตองการลงสี
แลวจึงลงสีทับลงไป วิธีนี้ทําใหการลงสีงายขึ้น และทําเชนนี้ไปที่ละชั้น ๆ จนไดลักษณะตามที่
ตองการ

ภาพที่ 25 แบบรางผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 1
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ภาพที่ 26 แบบรางผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 2

ภาพที่ 27 แบบรางผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 3
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ภาพที่ 28 แบบรางผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 4

ภาพที่ 29 แบบรางผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 5
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ภาพที่ 30 แบบรางผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 6

ภาพที่ 31 แบบรางผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 7
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ภาพที่ 32 แบบรางผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 8

ภาพที่ 33 แบบรางผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 9
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ภาพที่ 34 แบบรางผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 10
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ภาพที่ 35 แบบรางผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 11

บทที่ 5
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานสรางสรรคงานจิตรกรรม สําหรับติดตั้งเดอะแรมพ ภายในบริเวณ
หางสรรพสินคาเอสพลานาด ในหัวขอ สภาวะของการเคลื่อนไหวที่สงบนิ่ง
แนวคิดในการติดตั้งภายในเดอะแรมพ
ภายในพื้นที่ของเดอะแรมพ ไดถูกแบงพื้นที่เพื่อใชประโยชนออกเปน 3 สวน ในสวน
แรกที่เปนรานคา การติดตั้งงาน ขาพเจาพบถึงปญหาในสวนดังกลาวเกี่ยวกับ ผนังในพื้นที่รานคา
มักถูกใชงานใหเปนชั้นจัดแสดงสินคาเปนสวนใหญ และพื้นที่ผนังบางสวนถูกตกแตงดวยปาย
โฆษณาตาง ๆ รวมไปถึงเรื่องของสีจากตัวสินคาที่อยูภายในบริเวณจะสงผลใหงานจิตรกรรมที่
นําเขาไปติดตั้ง แลดูกลมกลืนไปกับสภาพแวดลอมนั้น ซึ่งทําใหไมเปนผลดีตอตัวงาน รวมถึงจะทํา
ใหไมนาสนใจ ขาพเจาจึงแกปญหาในสวนของงานที่จะมาติดตั้งในสวนของรานคา คือ ลดโทนสี
สดใหนอยลง ขนาดของงานที่เพิ่มขึ้น และโทนสีของภาพดูขัดแยงกับสีสันที่ฉูดฉาดของสินคา ซึ่ง
จะสงผลใหรูสึกถึงความแตกตาง ตัวงานถึงจะดูนาสนใจขึ้นมาได และตรงตามจุดประสงคที่ขาพเจา
วางไวตั้งแตแรก
สถานที่ติดตั้งเปนชวงระหวางทางเดินสวนกลางของรานคาที่สามารถทะลุไป ลาน
สเกต เหตุที่เลือกจุดนี้เพราะวาเปนจุดที่ผูใชบริการพบเห็นไดงาย เนื่องจากลักษณะเสนทางสัญจร
จากรานคายอยไมวาจะเดินเขารานคายอยรานใด ก็จะตองผานโถงกลางนี้ จึงเหมาะสมที่นําผลงาน
ไปติดตั้งบริเวณนี้ และงานที่ติดตั้งจะชวยใหกระตุนความรูสึก และนาสนใจตอกีฬาสเกตบอรด
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ภาพที่ 36 แบบจําลองจุดติดตั้งดานที่ 1 ดานที่ 2

ภาพที่ 37 แบบจําลองลักษณะการติดตัง้ ดานที่ 1
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ภาพที่ 38 แบบจําลองลักษณะการติดตัง้ ดานที่ 2
จากรูปแบบจําลองการติดตั้ง พบปญหาในเรื่องขนาดของชิ้นงาน เนื่องจากมีขนาดเล็ก
เกินไปทําใหไมนาสนใจ และดูกลืนไปกับสินคาภายในรานซึ่งมีขนาดพอ ๆ กันกับรูปผลงานที่
นํามาติดตั้งในจุดนี้

ภาพที่ 39 แบบจําลองลักษณะการติดตัง้ ดานที่ 1
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ภาพที่ 40 แบบจําลองลักษณะการติดตัง้ ดานที่ 2
การแกไขปญหา จึงตองมีการออกแบบงานที่มีขนาดใหญขึ้น เพื่อเนนใหเกิดจุดสนใจ
แรงปะทะทางสายตากับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ สงผลตอผูพบเห็นมากกวางานชิ้นเล็กหลาย ๆ ชิ้น
และขอดีของงานขนาดใหญที่ติดตั้งเพียงรูปเดียว สรางความเปนเอกภาพ และระยะในการมองเห็น
สามารถมองเห็นไดในระยะไกล เรียกไดวาสามารถชมงานไดในหลาย ๆ จุดของโถงกลาง เมื่อ
เทียบกับการติดตั้งชิ้นงานขนาดเล็กที่สามารถชมไดเฉพาะบางจุดที่อยูใกลชิ้นงานที่ติดตั้ง ขาพเจา
จึงเลือกออกแบบชิ้นงานที่มีขนาดใหญ 2 ชิ้น เพื่อแกไขปญหาในเรื่องระยะการมองเห็น และเพื่อ
เพิ่มความนาสนใจใหกับชิ้นงานที่จะสงผลกับผูชมที่เขามาภายในรานคา
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ภาพที่ 41 SK8-1
เทคนิค
ขนาด

Collage and Mix technique on canvas
220 x 124 cm

ภาพที่ 42 SK8-2
เทคนิค
ขนาด

Collage and Mix technique on canvas
110 x 150 cm
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ภาพที่ 43 แบบจําลองการติดตั้งภาพที่ 41

ภาพที่ 44 แบบจําลองการติดตั้งภาพที่ 42
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ภาพทั้ ง สองที่ ถู ก ออกแบบเพื่ อ ติ ด ตั้ ง ในส ว นของพื้ น ที่ ร า นค า ทั้ ง สองภาพ ใช สี
บรรยากาศใหดูหมน ๆ เพื่อสรางความแตกตางระหวางผลงานกับตัวสินคา ทําใหตัวผลงานไมกลืน
ไปกับลักษณะการตกแตงของรานคา เปนการสรางความขัดแยงที่สงผลดีตอผลงาน และเนื้อหาที่
สงเสริมภาพลักษณในกีฬาสเกตบอรด ใหกับผูที่ผานมาใชบริการในสวนนี้
ในสวนของลานสเกต จากการวิเคราะหพฤติกรรมของผูที่มาใชพื้นที่สวนนี้แลว สวน
ใหญจะเปนนักกีฬาสเกตบอรด ซึ่งตางคนก็มาเพื่อเลนกีฬา การที่นํางานศิลปะไปติดตั้งในสวนนี้
จึงชวยเชื่อมโยงระหวางการกีฬา งานศิลปะใหดูนาสนใจ และกระตุนใหผูเลนกีฬาหันมาสนใจงาน
ศิลปะบาง
นอกจากนั้นในสวนของแกลอรี่ ในสวนนี้ทาง เดอะแรมพไดสรางไวรองรับในสวน
ของงานศิลปะไวอยูแลว จุดติดตั้งมี 2 ชั้น จึงทําใหการติดตั้งเปนไปไดอยางสะดวก ขาพเจาจึงให
ความสําคัญในการออกแบบงานจิตรกรรม งานชุดที่ติดตั้งบริเวณนี้ ขาพเจาไดทําขนาดของงานที่
ติดตั้งไมใหญมาก เนื่องจากพื้นที่จํากัดในเรื่องของความสูง ซึ่งงานชิ้นใหญจะดูไมเหมาะสมกับ
สถานที่เพราะจะทําใหพื้นที่ติดตั้ง ดูอึดอัดสงผลทําใหงานดูไมนาสนใจ สวนในเรื่องของสีในงาน
ชุดนี้ ขาพเจาใชสีมากขึ้นเพื่อกระตุนความรูสึกของผูที่เขามาชมงาน ใหรูสึกถึงความเคลื่อนไหว
ความทาทายนาคนหาในกีฬาสเกตบอรด
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ภาพที่ 45 SK8-3
เทคนิค
ขนาด

Collage and Mix technique on canvas
100 x 80 cm
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ภาพที่ 46 SK8-4
เทคนิค
ขนาด

Collage and Mix technique on canvas
150 x 150 cm

ภาพที่ 47 SK8-5
เทคนิค
ขนาด

Collage and Mix technique on canvas
115 x 65 cm
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ภาพที่ 48 SK8-6
เทคนิค
ขนาด

Collage and Mix technique on canvas
120 x 90 cm
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ภาพที่ 49 SK8-7
เทคนิค
ขนาด

Collage and Mix technique on canvas
120 x 90 cm

51

ภาพที่ 50 SK8-8
เทคนิค
ขนาด

Collage and Mix technique on canvas
100x80 cm
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ภาพที่ 51 จําลองการติดตั้งบริเวณแกลอรี่ ชั้นลาง
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ภาพที่ 52 จําลองการติดตั้งบริเวณแกลอรี่ ชั้นสอง

บทที่ 6
สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการดําเนินงานสรางสรรคงานจิตรกรรม สําหรับติดตั้งเดอะแรมพ ภายในบริเวณ
หางสรรพสินคาเอสพลานาด ในหัวขอ สภาวะของการเคลื่อนไหวที่สงบนิ่ง จากการศึกษาคนควา
ขอมูลที่ เ กี่ย วขอ งกับสถานที่ พบวา ในรายละเอี ย ดปลี ก ยอยทั้ งหลายที่ อยูใ นสถานที่ เมื่อนํา มา
วิเคราะหเราจะพบขอมูลที่จําเปนตอการพัฒนางานมากกวาที่เราจะนั่งนึกถึงแตความคิด จมอยูกับ
ความรูสึกของตัวเอง เพื่อสรางออกมาเปนงาน การศึกษาคนควา การวิเคราะหเปนขั้น เปนตอน
ตามกระบวนการ ชวยเปดโลกทรรศนในการเรียนรูของขาพเจา ใหมีทิศทางกวางออกไป
ในการสรางสรรคงานจิตรกรรมชุดนี้ ผูศึกษาไดอาศัยประสบการณ ความรู ความคิด
และทักษะในการเลนกีฬาสเกตบอรด ถายทอดออกมาเปนงานจิตรกรรม โดยนําเสนอถึงอารมณ
ความรูสึกในขณะชวงเวลาหนึ่งที่หยุดนิ่ง ภายใตความเคลื่อนไหวของกีฬาสเกตบอรด โดยมุงหวัง
ให ผ ลงานการสร า งสรรค นี้ มี ส ว นช ว ยส ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ ร ะหว า งการกี ฬ ากั บ งานศิ ล ปะ ที่
ผสมผสานกันไดอยางกลมกลืนไปกับสถานที่ สงผลกระตุนความรูสึกนึกคิดบางอยางในตัวผูชม
จากผลงานทั้งหมด 8 ชิ้น ที่ติ ด ตั้ ง ภายในเดอะแรมพมีผลงาน 2 ชิ้ น ใหญที่ติ ด ตั้ง อยู
บริเวณสวนโถงกลางระหวางรานคายอยตาง ๆ ผลงานที่ติดตั้งในสวนนี้มีความสําคัญที่สุด เพราะ
เปนจุดเสนทางสัญจรแตละรานคา จากรานคายอยรานหนึ่งไปยังรานคายอยอีกรานหนึ่ง จําเปนตอง
ผานโถงกลางนี้ทุกครั้ง ตัวงานที่ติดตั้งในสวนของบริเวณนี้จึงมีขนาดที่ใหญ เพื่อใหมองเห็นไดงาย
ไมวาจะจงใจดู หรือแคมองผาน ก็ตองสะดุดตา ในสวนของโทนสี งานทั้ง 2 ชิ้นไดออกแบบการ
ใชสีใหความสวางลดลง ใชสีคูตรงกันขามผสม เพื่อทําใหความสดและความสวางของสีลดลง ซึ่ง
สรางความโดดเดนใหกับชิ้นงาน เปนการสรางความขัดแยงระหวางชิ้นงานกับสถานที่ เพราะสวน
บริเวณรานคาการตกแตงสวนมากใชสีสันสดใส บวกกับตัวสินคาที่มีสีฉูดฉาด หากผลงานที่นําไป
ติดตั้งในสวนนี้ดูกลืนไปกับสวนตาง ๆ ของรานคาก็จะทําใหงานไมแสดงผลอยางที่ตองการ การ
สรางความขัดแยง จากบริบทสถานที่และตัวงาน จึงสงผลใหงานดูนาสนใจและโดดเดนชวนให
สงสัยวามันคืออะไร ผูรับชมจึงตั้งใจดูผลงานมากกวาที่จะมองผาน ๆ หากผลงานกลมกลืนไปกับ
รูปแบบการตกแตงรานคา ก็จะมีคาไมตางไปจากปายโฆษณาทั่ว ๆ ไป แทนที่จะเปนงานศิลปะ
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ผลงานที่ ติ ด ตั้ ง ในส ว นแกลอรี่ มี จํ า นวน 6 ชิ้ น โดยงานชุ ด ที่ ติ ด ตั้ ง ในแกลอรี่ ใช
แนวความคิด เนื้อหาเดียวกับ 2 ชิ้นที่ติดตั้งในบริเวณโถงกลางของรานคา แตกตางกันเพียงโทนสี
เพราะงานที่ติดตั้งในสวนนี้ พื้นที่ทั้งหมดไดถูกจัดไวรองรับงานศิลปะไวอยูแลว มีการจัดไฟและ
สถานที่ ปญหาที่พบในสวนของบริเวณนี้ คือพื้นที่ที่จํากัดในเรื่องของความสูงจากพื้นถึงเพดาน จึง
ทําใหไมสามารถติดตั้งงานชิ้นใหญที่จะตองใชระยะหางเพื่อดูงาน งาน 6 ชิ้นที่ออกแบบมาติดตั้งใน
ส ว นนี้ จึ ง มี ข นาดที่ ไ ม ใ หญ จ นเกิ น ไป และใช สี สั น ที่ ส ดใส ดู น า สนใจ มี เ นื้ อ หาช ว ยส ง เสริ ม
ภาพลักษณที่ดีใหกับกีฬาสเกตบอรด เพื่อใหผูที่เขามาชมเกิดความรูสึกตื่นตัว สรางจินตนาการบาง
แงมุมของกีฬาสเกตบอรด และชวยสงเสริมจุดยืนของ เดอะแรมพวามีรานคาและบริการสําหรับ
ลูกคาในกลุมที่ตองการความทาทายในกีฬา Extreme
ผลงานในชุดนี้ ผูศึกษาไดทดลองการจัดองคประกอบในรูปแบบที่แตกตางออกไป แต
คงเนื้อหาเหมือ นเดิม ได พบว าการใชรูปทรงมนุษ ยในอิริยาบถของการเล นสเกตบอรด ถ าจัด
องคประกอบใหเห็นทั้งตัวชัดเจน จะสงผลใหภาพดูนาเบื่อและขาดความนาสนใจ ผูชมก็จะดูผา น ๆ
ไมไดเก็บเอาไปคิดหรือตีความ ตอยอดของจินตนาการใด ๆ อีก แตองคประกอบที่มีการตัดทอน
เอาบางสวนของรางกายหรือมีการซอนทับใหงานดูไมชัดเจนในเรื่องขององคประกอบ งานแบบนี้
กลับดูนาสนใจ มีแงมุมใหขบคิด เสริมสรางจินตนาการในการรับรูของผูชมงานศิลปะ นํากลับไป
คิด นับวาเปนเรื่องดีที่งานศิลปะมีสวนกระตุนการรับรูและเกิดประสบการณใหม ๆ แกผูชมงาน
ศิลปะ
งานทั้งสองชิ้น ที่นํ าเขาไปติด ตั้งบริเวณโถงกลาง ไดออกแบบใหภาพสื่อใหเ ห็น ถึง
ชวงเวลาที่เกิดขึ้นในแตละเสี้ยววินาทีของการเลนสเกตบอรด การหยุดเวลาแตละชวงเพื่อใหผูชม
ไดรับรูถึงบางขณะที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วแทบไมรูสึกตัว แตพอเมื่อพนผานเวลาขณะนั้นไปแลว ทุก
สิ่งทุกอยางก็ดําเนินตอไปอยางปรกติ เปรียบไดกับการใชชีวิตประจําวันที่เราไดผานเหตุการณมา
ตลอดทั้งวันบางที่เราอาจจะหลงลืมหยุดเวลาบางชวงขณะเพื่อมองหาแงมุมบางอยาง ที่ทําใหเกิด
ความสุขจากสิ่งงาย ๆ รอบตัว เพราะที่ผานมาชีวิตประจําวันตางเต็มไปดวยภาระหนาที่ ความเรงรีบ
จนทําใหละเลยที่จะหยุดเวลาในแตละวัน เพื่อหยุดมองหาความสงบสุขภายในจิตใจของเรา
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