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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญของเรื่องที่ศึกษา
ธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ มเป น องค ป ระกอบสํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย และ
เชนเดียวกับที่มนุษยก็เปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ
มนุษยเปนผูสัมผัส รับรู และไดรับการกระตุนและเปนแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
โดยเฉพาะศิลปน นักสรางสรรค ที่ซึมซับสุนทรียภาพจากธรรมชาติ และตองการถายทอด แบงปน
ซึ่งความรูสึกซึ่งกันและกัน “ภาษา”จึงมีฐานะเปนสื่อกลาง ซึ่งมีความหลากหลายตั้งแตระดับที่มี
ระบบอักษรที่เขาใจไดรวมกัน จนกาวไปถึงภาษาที่มีความเปนนามธรรมยิ่งขึ้น ไดแก “ภาษาของ
อารมณ ความรูสึก” และ “ภาษาของความงาม”ดวยผลงานศิลปะ ภาษาของธรรมชาติสิ่งแวดลอม
เปนองคประกอบสําคัญในการดําเนินชีวิตของมนุษย และภาษาของขาพเจาเปน “ภาษาของการ
มองเห็น” โดยถายทอดจากประสบการณที่ไดรับจากธรรมชาติแวดลอม ซึ่งมีทั้งที่เปนสวนหนึ่งของ
วงจรในธรรมชาติ ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตและองคประกอบแหงความงาม
ความมุงหมายในการศึกษา
จากการศึกษาธรรมชาติสิ่งแวดลอม จนเกิดความประทับใจ เกิดแรงกระตุนใหขาพเจา
ตองการถายทอดความงดงาม ความมีชีวิต และคุณคาของสิ่งตาง ๆ ที่เปรียบเสมือนความรูที่สําคัญ
ยิ่งที่จะตองเก็บบันทึกไวดวยภาษาอักษร ผานรูปทรง (Organic Form) ที่ขาพเจาสรางขึ้นใหมแทน
ภาษาที่ใชการเขียน เปนภาษาของทัศนศิลป แมวาการบันทึกดวยภาษาทัศนศิลปของขาพเจาจะเปน
ภาษาสวนตนที่ไมสามารถอานได แตก็เปนภาษาหนึ่งของความรูสึกที่ตองการพูดถึงความรูที่มาจาก
ธรรมชาติ การตระหนักถึงคุณคาของสิ่งมีชีวิต ความรูสึกศรัทธา และความงามจากการจัดระเบียบ
บันทึก เชนเดียวกับการบันทึกดวยภาษาโบราณบนแผนหิน แผนไม แผนโลหะ และกระดาษ
ขาพเจามีความเชื่อและไดรับอิทธิพลเกี่ยวกับ การเขียนอักษรศิลป (Calligraphy) และ
การเขียนภาพดวยหมึกดํามาจากวัฒนธรรมของชาวจีนและญี่ปุน ซึ่งผสมผสานหลายแนวความคิด
เขาดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ลัทธิเตาและเซน อันเปนปรัชญาที่ใหความสําคัญกับการดําเนินชีวิตที่
ผสานกลมกลืนกับธรรมชาติ ธรรมชาติที่แทจริงเทานั้นคือคําตอบของเรื่องทั้งหมด โดยใหอิทธิพล
กับผลงานของขาพเจามากมาย เชน แนวคิดในการแสดงออกจากภายในสูภายนอก, การใชสีดําเพียง
1

2
สีเดียว, การแสดงออกโดยมิไดสรางภาพรางที่สมบูรณไวกอน, การแกปญหาและโตตอบอยาง
ฉับพลันของผูสรางกับผลงาน เปนตน
ในสวนการแสดงออกทางสุนทรียภาพ อันเปนการรจนาถึงความงามนั้น มิไดจํากัด
ความหมายอยู เ พี ย ง สี สั น ของดอกไม ใ บไม อั น งาม หรื อ บรรยากาศของอาทิ ต ย อั ส ดงเท า นั้ น
แตหมายลึกลงไปถึงความงามที่แทจริงในธรรมชาติที่เปน การประสานกลมกลืน ความเคลื่อนไหว
และความเปลี่ย นแปลง เป น ขบวนการจั ด ความพอดี ใ ห เ กิ ด ขึ้ น ที่มี อยู ต ลอดเวลา ทั้ งยั ง เกื้อ กู ล
เกี่ยวพันกันทั้งระบบ เปนการเฝาสังเกตพิจารณาสิ่งแวดลอมดวยความเคารพและความศรัทธา
สําหรับขาพเจา การดํารงอยูอยางแทจริงตามธรรมชาติเปนสิ่งที่งดงามที่สุด
ขอบเขตการศึกษา
แสดงออกดวยเรื่องราวของการบันทึกดวยภาษาทัศนศิลปที่ขาพเจาถายทอดออกดวย
รูปทรงอินทรียรูป (Organic Forms) ซึ่งศึกษาและดัดแปลงจากธรรมชาติ
เปนลักษณะของการบันทึกภาษาสวนตนลงบนพื้นราบของวัสดุที่มีพื้นผิวตางๆ กัน เชน
หิน โลหะ หรือไม
แสดงออกดวยรูปแบบของศิลปะแบบนามธรรม (Abstract Art)
แสดงออกดวยเทคนิคภาพพิมพแมพิมพโลหะ (Intaglio) เพื่อใหสัมพันธกับการ
แสดงออกที่เปนการบันทึกลงบนวัสดุ
คํานิยามศัพทเฉพาะ
ABSTRACT ART
AQUATINT
CALLIGRAPHY
ETCHING
IMPROVISATION
INTAGLIO
ORGANIC FORM
VISUAL ELEMENTS
MATTERIAL

ศิลปะแบบนามธรรม
เทคนิคการสรางรูปดวยน้ําหนักออนแก โดยใชน้ํากรด
ไนตริก สรางความแตกตางดวยเวลาที่ตางกัน
การเขียนอักษรศิลป ในที่นหี้ มายถึง จิตรกรรมจีน
ภาพพิมพแมพมิ พโลหะ
สิ่งที่กระทําอยางทันทีทันควัน ไมไดตระเตรียมไวกอน
เทคนิคภาพพิมพแมพิมพโลหะ
รูปทรงอินทรียรูป, รูปทรงที่มีที่มาจากสิ่งมีชีวิต
ทัศนธาตุ, การรับรูไดดวยการเห็น
วัสดุอุปกรณ

บทที่ 2
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการสรางสรรค
งานศิลปกรรมที่ดียอมเปนไปไมไดที่จะถูกสรางดวยความสามารถของศิลปนแตเพียง
อยางเดียวอยางแทจริง ผลงานที่อยูในพิพิธภัณฑชิ้นใดก็ตาม มีความจําเปนอยูในตัวเองที่จะถูกบรรจุ
ไวซึ่งอิทธิพลของศิลปนอื่นๆ กอนหนาและสิ่งแวดลอมไมมากก็นอย สําหรับผลงานวิทยานิพนธ
ชุดนี้ไดรับอิทธิพลดังกลาวดังตอไปนี้
อิทธิพลที่ไดรับจากธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนมูลเหตุระดับตนๆที่บันดาลใจมนุษยใหสรางสรรคศิลปะ
ขึ้นมาแตโบราณ ผลงานขาพเจามีความเกี่ยวของโดยตรง โดยมีความประทับใจในรูปทรงธรรมชาติ
(Organic Form) เนนการศึกษาเกี่ยวกับ กลามเนื้อของสิ่งมีชีวิต, รูปทรงของตนไมที่บิดเปนเกลียว
แสดงถึงพลังการเคลื่อนไหวและมีชีวิต แตมองภายนอกกลับดูคลายนิ่งเฉย รวมทั้งอิทธิพลที่ไดจาก
การสั ง เกตการเคลื่ อ นไหว เปลี่ ย นแปลงที่ มี อ ยู ทุ ก วิ น าที ใ นธรรมชาติ ให ค วามสนใจกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของทองฟา, อิทธิพลของลมตอสิ่งตางๆ, คลื่นบนผิวน้ํา การเคลื่อนที่ของหมูเมฆ
กอนที่ฝนจะตก เปนตน สิ่งเหลานี้ขาพเจานํามาใชในผลงานในเรื่อง มิติของการเคลื่อนไหวและ
เปลี่ยนแปลง จากความสงบเงียบคอยๆเปลี่ยนเปนความรุนแรงในที่สุด ดังคํากลาวที่วา
“...คุณมีความรูสึกตอตนไมบางไหม ลองมองดูมัน ดูความงามของมัน ฟงเสียงที่เกิด จากมัน
จงมีความออนไหวตอตนไมเล็กๆ ตอวัชพืชเล็กๆ ตอไมเลื้อยที่ขึ้นตามผนัง ตอแสงแดดบนใบไมและ
แสงเงาตางๆ คุณตองตื่นตัวตอสิ่งเหลานี้ และพึงมีความรูสึกถึงการรวมเขาดวยกันกับ ธรรมชาติ
รอบๆ ตัวคุณ...จงมองดูมันจนรูสึกไดวา คุณเปนสวนหนึ่งของสิ่งเหลานี้ เปนสวนหนึ่งของสิ่งมีชีวิต” 1

1

กฤษณะมูรติ [นามแฝง], วาดวยธรรมชาติสิ่งแวดลอม, แปลโดย เนรัญชรา [นามแฝง] (กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, 2540), 56.

3

4

ภาพที่ 1 อิทธิพลจากธรรมชาติ

ภาพที่ 2 รูปทรงตนไมที่บดิ เปนเกลียว

อิทธิพลทางดานปรัชญาและความเชื่อ
ความคิด เปนผลิตผลอันประกอบดวยหลายสิ่งรวมกัน สิ่งหนึ่งคือปรัชญาและความเชื่อ
ที่หลอหลอมทําใหเกิดการสรางสรรคขึ้น ในผลงานชุดนี้ขาพเจาไดรับอิทธิพลในการสรางงาน
ดังตอไปนี้
อิทธิพลจากพุทธปรัชญา
ไดรับแนวคิดในเรื่องของลักษณะของธรรมชาติที่เปนสัจธรรม เปนเรื่องปกติของโลก
ของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) ดังนี้
- สิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธเนื่องอาศัยเปนปจจัยตอกัน
- สิ่งทั้งหลายมีอยูโดยสัมพันธ
- สิ่งทั้งหลายมีอยูโดยอาศัยปจจัย
- สิ่งทั้งหลายไมมีความคงที่อยูอ ยางเดิมแมแตขณะเดียว
อิทธิพลจากลัทธิเตาและศาสนาพุทธนิกายเซน
ไดรับในแนวคิดเกี่ยวกับการใชประโยชนจาก”ความวาง”ในการสรางงาน ซึ่งเปนหัวใจ
ของการแสดงออกแบบฉับพลัน (Improvisation) บริสุทธิ์ จากใจสูใจ ไมมีการวางแผน ขาพเจา
ไดรับอิทธิพลในเรื่องนี้เปนอยางมาก ดังคํากลาวที่วา
“เมื่อเราจับพูกัน เราตองสํารวมตาและระวังหู ขจัดความคิดทั้งปวงออกไป รวมจิตใจ ลง เปน หนึ่ง
เดียวกับสัจธรรมอันล้ําลึกสูงสง เมื่อจิตสงบระงับ และลมหายใจเสมอสอดคลอง ผลงานจากปลายพูกัน
ยอมสะทอนถึงสารัตถะเนื้อแทของสิ่งตางๆออกมา ถาจิตไมสงบ เสนพูกันก็ขาดพลัง ถาลมหายใจไม
สม่ําเสมอ เสนก็คดงอ ...ความสงบนั้นยอมหมายถึงการประสานกลมกลืน กับ “ไรจิต” “ไร ความคิด”2

2

ชาง ชุน-หยวน, การสรางสรรคและลัทธิเตา, 233, อางถึงใน พจนา จันทรสันติ, วิถีแหงเตา
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเคล็ดไทย, 2537), 236-237.

5
ยอรจ ดัตชูต เขียนถึงความสัมพันธระหวางนิกายเซนกับการวาดภาพเอาไวในหนังสือ
“ความลี้ลับของจีนกับการวาดภาพสมัยใหม” ไววา
“เมื่อทานจะวาดภาพตนไผ ขอใหวาดอยูสักสิบป วาดจนตนไผกลายเปนสภาพหนึ่งเดียว
จากนั้นจงลืมเรื่องตนไผเสีย เมื่อใดก็ตามที่ทานวาดรูปตนไผดวยจิตใจที่วางเปลา เมื่อนั้นทานยอมได
ชื่อวาเขาถึงจุดสูงสุดของศิลปะการเขียนตนไผ
การที่ทานจะกลายสภาพเขาเปน”หนึ่งเดียว”กับตนไผก็ดี การลืมเรื่องตนไผหลังจากนั้นแลวก็ดี
นี่คือ แนวทางของเซน”3

ภาพที่ 3 จิตรกรรมรูปตนไผของซูเหวย (Xuwei)

3

ไดเซ็ตสึ ไททาโร ซูสุกิ, เซนกับวัฒนธรรมญี่ปุน, อางถึงใน กําจร สุนพงษศรี, ประวัติศาสตร
ศิลปะจีน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิยาลัย, 2531), 53-54.

6

ภาพที่ 4 จิตรกรรมของมูฉี (Mushi)
อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม
ศิลปกรรมที่ดีในแตละชิ้น ยอมเปนที่รวมของอิทธิพลตางๆ ทั้งในอดีตและปจจุบัน
อิทธิพลทางผลงานศิลปกรรมยอมเปนเสมือนตัวอยาง และการทดลอง ทั้งทางดานความคิด เทคนิค
และความเชื่อ ขาพเจาไดรับอิทธิพลจากศิลปกรรมดังตอไปนี้
อิทธิพลจากจิตรกรรมจีนและญี่ปุน
เปนศิลปกรรมที่ใหอิทธิพลกับผลงานชุดวิทยานิพนธนี้มากที่สุด โดยสามารถอธิบายให
เขาใจไดงายขึ้นดวยบทกวีของซูตงปอที่กลาวถึงภาพเขียนยูโก ดังนี้
เมื่ออยูโกวาดรูปตนไผ
เขาเห็นเพียงตนไผ
มิไดมองเห็นผูคน
แลไมเห็นผูคน
เพลิดเพลินจนลืมกระทั่งตัวเอง
ตัวเขาเองกลับกลายเปนตนไผ
แตกหนอผลิใบมิรูสิ้น4

4

เบอรตัน วัตตสัน, ซู ตง-ปอ, 107, อางถึงใน พจนา จันทรสันติ, วิถีแหงเตา, 222.

7

ภาพที่ 5 จิตรกรรมรูปตนไผของชิเตา (Shitao)
ในสวนของทัศนศิลปนั้นแบงเปนสวนยอยดังตอไปนี้
- ศิลปะการเขียนอักษรศิลป (Calligraphy) โดยเริ่มแรกในวัฒนธรรมของจีน และได
ถายทอดไปสูญี่ปุน และพัฒนาสูภาพเขียนเซน การเขียนทั้งสองแบบใหอิทธิพลกับขาพเจาในเรื่อง
รูปแบบการเขียนตัวอักษร เชน การเนนอักษรเพียง 1-2 ตัว ดวยขนาดใหญเต็มกระดาษ, การเขียน
อักษรตามแนวนอนหรือแนวตั้ง ซึ่งเปนเอกลักษณของการเขียนอักษรจีน เปนตน ดังคํากลาวที่วา
“เปนที่รูกันทั่วไปแลววา ตามปกติชาวจีนเขียนหนังสือดวยพูกัน พูกันจึงคุนมือชาวจีน
เชนเดียวกับเราคุนเคยปากกาหรือดินสอฉะนั้น ขอเท็จจริงประการแรกที่ควรรูเกี่ยวกับจิตรกรรมจีน
ก็คือ เปนสิ่งซึ่งคลี่คลาย ขยายมาจากการเขียนตัวอักษร สําหรับชาวจีนแลว ความงามทุกประการแฝง

8
อยูในตัวอักษร ถาใครเขียนตัวอักษรสวย คนนั้นก็วาดภาพไดดีดวย จิตรกรรมจีนสมัยโบราณเรื่อย
มาลวนเปนลายเสน เปนเสนที่ประกอบขึ้นเปนรูปทรง เสนนั้นๆจะไดรับพิจารณายกยองชื่นชมเชน
เดียวกับเสนของตัวอักษร”5

ภาพที่ 6 ศิลปะการเขียนอักษรศิลป

5

เฮอรเบิรต รีด, ความหมายของศิลปะ, อางถึงใน กําจร สุนพงษศรี, ประวัติศาสตรศิลปะจีน, 96.

9

ภาพที่ 7 ศิลปะการเขียนอักษรศิลปในลักษณะตางๆ

10
- การใชหมึกสีดําในจิตรกรรมจีน ลักษณะเดนเฉพาะตัวของจิตรกรรมจีนประการหนึ่ง
คือ มักถูกเขียนดวยหมึกสีดํา แตแสดงน้ําหนักดวยคาความเขมของหมึกที่ลดหลั่นกันไป ทําใหเกิด
เปนภาพขึ้น ทั้งนี้เหตุผลที่งายที่สุดอาจเปนเพราะชวยใหการเขียนชัดเจนขึ้นจากพื้นที่รองรับสีขาว
ก็เปนได และพัฒนาสูจิตรกรรมจีนในที่สุด สอดคลองกับแนวความคิดเตาและขงจื๊อ ในเรื่องของ
หยิน-หยาง อีกดวย
ปราชญบางทาน เชน เซียะโห (Hsieh ho) ไดใหความเห็นวา การเขียนดวยสีดําสีเดียว
นั้น ก็เพราะศิลปนตองการแสดงออกถึงเอกภาพทางจิตใจและสิ่งที่เปนอยูในธรรมชาติ สีดํานั้นเกิด
จากทุกสีรวมกัน และเชื่อวาเปนสีแทของทุกสีในธรรมชาติ ดวยเหตุผลดังกลาว ขาพเจาจึงเลือก
ที่จะแสดงออกสีดําเพียงสีเดียว และสรางน้ําหนักเชนเดียวกับการไลน้ําหนักเขมของหมึก ทั้งยัง
สอดคลองกับแนวคิดที่ขาพเจานําเสนออีกดวย

ภาพที่ 8 จิตรกรรมภูมิทัศนแบบจีน ไมปรากฏชื่อจิตรกร
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- อิทธิพลศิลปะขอม จากภาพจําหลักหินที่ปราสาทบายน ราวคริสตศตวรรษที่ 12-13
เปนภาพนูนต่ํา แสดงการรบระหวางอาณาจักรจามและขอม โดยไดรับอิทธิพลเกี่ยวกับองคประกอบ
ภาพ ในเรื่องการแบงพื้นที่ใหเปนที่อยูของรูปทรง มีลักษณะเปนแถว คลายเสนบรรทัดขนาดใหญ
ในแนวนอน อีกทั้งยังกอใหเกิดจินตนาการในเรื่องทิศทาง (Direction) และน้ําหนัก (Value) ของ
ตัวอักษรตอพื้นที่รองรับในผลงานชุดแรกๆ เปนตนแบบทางความคิด กอนที่จะพัฒนาเปนผลงาน
ในปจจุบัน

ภาพที่ 9 ภาพจําหลักหินที่ปราสาทบายน

ภาพที่ 10 ภาพจําหลักหินที่ปราสาทบายน
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- อิทธิพลศิลปะไทย ในจิตรกรรมฝาผนังเรื่องเทพชุมนุม เปนการชุมนุมของเทวดา
ในชั้นตางๆ เรียงเปนแถวผนังละประมาณ3-4แถว รอบทุกผนังและบรรจบกันพอดีบริเวณ หลัง
พระประธาน เปนที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทรตอนตน มีตัวอยางที่ วัดใหญ
สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี และที่พระที่นั่งพุทธไธสวรรย วังหนา เปนตน ขาพเจาไดแทนคาภาพ
เทพขนาดใหญบนผนังเปนตัวอักษรที่ขาพเจาคิดขึ้นเอง บนบรรทัดที่มีขนาดใหญเล็กเรียงลําดับกัน
ตามแนวตั้ง ทั้งยังทําใหเกิดแนวคิดเรื่องขนาดของผลงานที่เลียนแบบจิตรกรรมฝาผนังที่โอบลอม
ผูชมไวอีกดวย

ภาพที่ 11 จิตรกรรมฝาผนังเรื่องเทพชุมนุม พระที่นั่งพุทธไธสวรรย วังหนา

บทที่ 3
การดําเนินการสรางสรรควิทยานิพนธ
การรับรูและประทับใจในการดํารงอยูรวมกันอยางสมดุลของทุกสิ่งในธรรมชาติ ไมวา
จะเปนสิ่งมีชีวิตใหญนอย ไปจนถึงความสัมพันธของภูเขา สายลม และระลอกคลื่นในเวิ้งน้ํากอเกิด
เปนความงามภายในจิตใจมาแตวัยเยาว นําไปสูความตองการที่จะบันทึกไวดวยภาษาทางทัศนศิลป
เปนการสรางทัศนธาตุทางการเห็น(Visual Elements) ขึ้นเปนภาษาของตนเอง ซึ่งสามารถบรรยาย
ไดดีกวาภาษาอักษร ดังบทกวีญี่ปุนวา
ขุนเขาสูงตระหงาน
หุบเขาล้ําลึก
สายลมบางเบา
อยางสงบงัน
ถอยคําที่แท

แมกไมเขียวขจี
ธารน้ําสะอาดใส
ดวงจันทรสงบล้ํา
ขาพเจาอาน
ซึ่งไรอักษร1

จากแนวคิดดังกลาวนําไปสูการสรางสรรคในเรื่องการบันทึก โดยมีจุดมุงหมายใหผูชม
มีความรูสึกวากําลังอานจารึก สมุดโบราณและศิลาจารึก ซึ่งเปนภาษาที่ไมรูจัก อานไมออก แตรูสึก
ไดถึงความลึกลับ(Mystic) มีความหมายบางอยางแฝงซอนอยู นําไปสูความใครรูในความหมาย
ดังกลาว
วิธีการดําเนินงาน
จากแรงบั น ดาลใจดั ง ที่ ก ล า วมาแล ว จึ ง มาถึ ง จุ ด เริ่ ม ต น ของการทํ า งานสร า งสรรค
ศิลปนิพนธ ดังนี้
1. รวบรวมขอมูล เพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปแนวความคิดในการสรางสรรค โดยมี
แหลงขอมูลจาก
1.1 ประสบการณตรงที่ไดจากความทรงจําในอดีตถึงปจจุบนั

1

เซนไค ชิบายามะ, ดอกไมไมจํานรรจ, แปลโดย พจนา จันทรสันติ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพลาย
สือไทย, 2522), 376.
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1.2 หาขอมูลจากธรรมชาติแทๆดวยการบันทึกดวยความรูสึก, ภาพถาย, การวาด
เสนจากจากของจริง เพื่อศึกษาถึงรูปทรง พื้นผิว และพื้นที่วาง เพื่อนํามาสานตอกับจินตนาการของ
ตนตอไป
1.3 ข อ มู ล จากหนั ง สื อ ต า งๆ เช น ปรั ช ญาของนั ก คิ ด ตะวั น ออก ซึ่ ง ให ผ ลทาง
ความคิดเกี่ยวกับธรรมชาติที่หลากหลาย ชวยใหโลกทัศนกวางขึ้น นําไปสูการสรางผลงานที่มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้นไปดวย
1.4 สื่อโทรทัศน ภาพขาว สารคดี ที่ใหความรูเกี่ยวกับธรรมชาติ

ภาพที่ 12 ภาพรูปทรงทีน่ า สนใจในธรรมชาติ

ภาพที่ 13 ภาพรางดวยลายเสนเพื่อศึกษารูปทรง
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ภาพที่ 14 ภาพรางเพื่อศึกษารูปทรงในอีกลักษณะหนึ่ง
2. การสรางภาพรางผลงาน การรวบรวมขอมูลดังกลาว นําไปสูการวิเคราะหและ
ถายทอดดวยภาพรางจํานวนมาก เปรียบเสมือนการเตรียมความพรอมของนักกีฬาที่ฝกหนัก กอนที่
จะทําการแขงขันเพียงพริบตาเดียว การแขงขันของขาพเจาก็คือการสรางผลงานบนแมพิมพ โดยไม
สนใจในภาพรางอีกตอไป ภาพรางนั้นก็คือการทดลองทางความคิด ลองผิดลองถูกหลายรูปแบบ
ทั้งในแงองคประกอบ และความสัมพันธทางทัศนธาตุตางๆ เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญสูงสุด

ภาพที่ 15 การสรางภาพรางดวยลายเสนเพื่อศึกษาองคประกอบอยางคราวๆจํานวนมาก
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ภาพที่ 16 รายละเอียดของภาพรางดวยลายเสน

ภาพที่ 17 ภาพรางเพื่อศึกษาองคประกอบและน้ําหนักจํานวนมาก
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ภาพที่ 18 รายละเอียดของภาพรางแตละชิ้น

ภาพที่ 18 รายละเอียดของภาพรางแตละชิ้น

ภาพที่ 19 รายละเอียดของภาพรางแตละชิ้น
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3. การปฏิบัติงานและการพิจารณาแกไขปญหาจากการสรางผลงานจริง ในการ
ปฏิบัติงานจริง ขาพเจาเพียงแตรอความสุกงอมเต็มที่ของการสรางภาพราง เหมือนนักกีฬาที่มีความ
พรอมทั้งรางกายและจิตใจ สามารถแสดงออกไดทันที เปนการโตตอบฉับพลัน ดวยการแกปญหา
ทางเทคนิคไปเรื่อยๆจนเสร็จสิ้นการสรางผลงาน เลียนแบบการเขียนบันทึกในสมุดบันทึกแตละวัน
เราไมสามารถวางแผนไวไดกอนอยางสิ้นเชิงวาสิ่งใดจะเกิดขึ้น เชน วันนี้เราจะประทับใจ เศราใจ
หรือมีความสุขในตอนไหนของวัน เปนตน
เมื่ อ ถึ ง เวลาในการสร า งงานจริ ง ข า พเจ า ยื น อยู ต อ หน า แผ น โลหะ เปรี ย บเสมื อ น
แผนกระดาษวางเปลาที่รอการเขียนบันทึก ขาพเจาใชพูกันจุมวานิชดํา ปาดปายเปนที่แปรง เล็ก
ใหญ เรียงกันไป เหมือนกําลังเขียนอักษรบางอยาง วานิชดําคือหมึก ปาดปายอยางอิสระ โดยยึดเอา
ระเบียบการเขียนของภาษาจริง เกิดเปนองคประกอบอยางคราวๆ ขึ้น อีกวิธีหนึ่งที่ขาพเจานิยมใช
คือ การสรางตําแหนงของตัวอักษรดวยการ ใหวัสดุและวิธีการเปนตัว “นําความคิด” เอง ยกตัวอยาง
เชน เคลือบวานิชดํากับน้ํามันสนใหทั่ว แลวใชบัตรโทรศัพทปาดวานิชออกจากซายไปขวา บางชวง
กดหนัก บางชวงผอนแรงเพียงประคองไว ผลที่ไดคือเสนบรรทัดที่มีวานิชดํารวมกันเปนหยอมๆ
เปนการสรางตําแหนงของรูปทรงนั่นเอง ยิ่งเวลาผานไปวานิชที่หมาดจะปาดออกไดยากขึ้นทุกที
เมื่อนําไปกัดกรดในเวลาที่ตางกันจะใหพื้นผิวที่นาสนใจมาก
เมื่อไดตําแหนงของรูปทรงและพื้นที่คลายเสนบรรทัดแลว จึงเพงพิจารณาเพื่อสราง
รูปทรงที่มีน้ําหนักออนแก (Value) มีมิติมากขึ้น ตกแตงแกไขตามสมควร จึงพิมพตรวจสอบ
(Proof) นําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขจนพอใจ หลังจากนั้นแสวงหาความสัมพันธผลงานชิ้นอื่นๆ วา
เปนไปไดแคใหน อยางไร ผลงานจะเสร็จสมบูรณทุกประการก็ตอเมื่อหยุดคิด ตัดสินใจใหจบเปน
ผลงานชิ้นหนึ่งๆ ไป
องคประกอบของการสรางภาพ
ในการสรางสรรคผลงานทางทัศนศิลป การประสานกันอยางมีเอกภาพของทัศนธาตุ
เป น สิ่ ง สํ าคั ญ ถ าศิ ล ป น สร า งรู ป ทรงได ไ ม ส มบูร ณ รู ป ทรงนั้น ก็ ข าดชี วิต ขาดเนื้ อ หา และไม
สามารถสื่อความหมายใดๆได ซึ่งผลงานของขาพเจา พอสรุปทัศนธาตุหลักๆไดดังนี้
1. รูปทรง (Form) เปนรูปทรงของสิ่งมีชีวิตที่สรางขึ้นใหมตามจินตนาการ ไมมีอยูจริง
มีที่มาจากการศึกษาและสังเกตรูปทรงทุกอยางในธรรมชาติรอบๆ ตัว บางก็เปนกลามเนื้อ, บางก็
คลายกับฟอสซิล หรือแมกระทั่งอุจจาระของสัตวตางๆ อันเกิดจากการบีบตัวของลําไส เปนรูปทรง
ทางธรรมชาติที่แทจริง และมีความเปนนามธรรมในตัวเอง เรงเราใหเกิดจินตนาการมากมาย
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ภาพที่ 20 ภาพลายเสนรูปทรงที่สรางขึน้ ใหมโดยมีที่มาจากธรรมชาติ
2. เสน (Line) เสนตรงไดถูกใชแทนเสนบรรทัดของการเขียนบันทึก ทั้งที่ชัดเจนและ
ทางความรูสึก ขาพเจาใชเสนในการจัดระเบียบรูปทรง เปนโครงสรางใหรูปทรงมีที่อยู ไปจนถึง
เสนทางความรูสึกที่เกิดจากกระดาษที่ตอกัน คลายกับแผนกระดาษขนาดใหญถูกพับแลวคลี่ออก
เปนตน
3. พื้นที่วาง (Space) มีลักษณะเปน 2 มิติ แสดงตัวเปนนามธรรมของพื้นที่รองรับ
เชน บนกระดาษ แผ นไม แผน หิ นแบบศิลาจารึก ไปจนถึงพื้น ที่วางที่เปนนามธรรมสูงสุด คือ
อากาศและอวกาศ เปรี ย บเสมื อ นการเคลื่ อ นไหวที่ เ ปลี่ ย นแปลงตลอดเวลาในธรรมชาติ เช น
การเคลื่อนที่ของลม เปนตน

20

ภาพที่ 21 ภาพลายเสนแสดงการใชเสนและพื้นที่วาง
4. พื้นผิว (Texture) ไดถูกสรางขึ้นตั้งแตเบาบางไปจนถึงทําใหหมึกพิมพปูดโปนบน
กระดาษ สวนที่ถูกกรดกัดใหลึกมากนั้นใชทั้งรูปทรงและพื้นที่วาง กลาวคือ ในสวนของรูปทรงเปน
การเนนรายละเอียดในลักษณะของเสนที่สานกันเพื่อสรางมิติใหมากขึ้น สวนของพื้นเปนการสราง
นามธรรมของพื้นที่รองรับที่เปนวัสดุที่แข็งแกรง คลายกับหินหรือไมที่ถูกแกะสลัก กะเทาะและ
บิ่นแตก สวนพื้นผิวที่เบาบางเปนลักษณะคลายกับหมึกจีนที่ถูกปาดปายเปนทีแปรงบนกระดาษ
เปนตน
5. เอกรงค (Monochrome) เลือกใชสีดําเพียงสีเดียวในการแสดงออก คลายการเขียน
บันทึกจริง ที่เขียนไปเรื่อยๆดวยสีเดียว ไมวางแผนและตกแตง ทั้งสีดํายังเปนสีที่รวมสีทุกสีใน
ธรรมชาติตามคติความเชื่อในจิตรกรรมจีนอีกดวย
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ภาพที่ 22 ภาพประกอบเรื่องพื้นผิว

ภาพที่ 23 ภาพประกอบเรื่องเอกรงค

รูปแบบของผลงาน
รูปแบบของผลงาน แสดงออกดวยรูปแบบของศิลปะนามธรรมที่มีที่มาจากรูปทรง
สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ นํามาคิดคน ดัดแปลง และสรางขึ้นใหมอยางอิสรเสรี เปนลักษณะอักขระ
ภาษาของตนเองที่ทําการบันทึกบนแผนระนาบสองมิติ
เนื้อหาของผลงาน
ในชุดศิลปนิพนธนี้เกี่ยวของกับอารมณ ความรูสึกประทับใจ ในการดํารงอยูรวมกัน
ในธรรมชาติ อ ย า งกลมกลื น เป น สั จ ธรรม โดยสนใจสาระในธรรมชาติ 3สิ่ ง คื อ ความสมดุ ล
การเปลี่ยนแปลง และความเคลื่อนไหว สําหรับขาพเจาการดํารงอยูอยางแทจริงตามธรรมชาติเปน
ความงามสูงสุด ในสวนของการแสดงออกจะสังเกตเห็นวาไมมีสวนใดในภาพที่อยูนิ่งอยางแทจริง
เลย ทุกสิ่งเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงดิ้นรนเพื่อรักษาสมดุลอยูตลอดเวลา
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เทคนิค
ขาพเจาเลือกใชเทคนิคภาพพิมพโลหะรองลึก (Etching) เปนสื่อในการแสดงออก
เพราะเปนเทคนิคเดียวที่สรางพื้นผิวปูดโปนบนกระดาษได พิมพบนกระดาษFabrianoสีครีมเพียง
ครั้งเดียวอยางเรียบงาย ไมตกแตงสิ่งใดเพิ่มเติม
ตัวแมพิมพนั้นไดถูกแยกทําเปนสวนๆขนาดปานกลาง เทากันบาง เล็กกวาบาง มากมาย
หลายชิ้นตามการสรางผลงานแตละครั้ง เปนตัวแทนของหนากระดาษที่ทําการบันทึกหรือความยาว
สั้นของการบันทึกแตละครั้ง นํามาเรียงรอยเขาดวยกันคลายหนังสือ ดวยการนําผลงานที่พิมพสําเร็จ
แลวแตละชิ้นมาทดลองตอกระดาษเขาดวยกัน แตละแมพิมพมีความสมบูรณในตัวเอง เพราะฉะนั้น
ขนาดของผลงานจึงสามารถดัดแปลงไดตลอดเวลา เชนเดียวกับหนังสือที่เขียนโดยคนเดียวกัน บาง
เลมหนา บางเลมบาง ขึ้นอยูกับเจตนาและความความเหมาะสมเปนสําคัญ
ปญหาที่พบในการสรางสรรค
1. ในสวนแนวคิดการสรางสรรค จากการศึกษา ประสบการณ และความเห็นของ
อาจารย ทําใหเกิดความคิดใหมๆขึ้นมากมาย ไดลองผิดลองถูกตลอดเวลา ปญหาคือ บางชวงไม
สามารถหาแนวทางพั ฒ นาทางลึก ได ทํา ให เ สี ย เวลากั บ ความลัง เลสงสั ย เป น เวลานานพอควร
บางแนวคิดเปนการพัฒนาอยางกาวกระโดดที่นาสนใจ บางแนวคิดก็ขัดกับธรรมชาติของตนเอง ถือ
เปนการเตรียมความพรอมในการทําศิลปนิพนธชุดนี้
2. ในสวนของเทคนิค ไดมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใชทําแมพิมพ จากสังกะสีตะกั่วมา
เปนเหล็กขาว ซึ่งมีคุณสมบัติตางกัน จึงมีความจําเปนตองทดลองและเรียนรูเพิ่มความเชี่ยวชาญ เชน
ผลและลักษณะการถูกกรดกัด, ความเปนสนิม, การสรางน้ําหนักเทคนิคโรยยางสนดวยสีสเปรย
เปนตน เปนปญหาทางเทคนิคลวนๆ ตองใชเวลาในการทดลองพอสมควร

บทที่ 4
การพัฒนาและคลี่คลายผลงาน
ในการสรางสรรคผลงานศิลปะ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนาอยูเสมอ ผลงานที่ดี
เปนผลผลิตของความสําเร็จทางแนวคิดและเทคนิค ไมแยกออกจากกัน ผลงานของขาพเจามีแนว
ทางการพัฒนาเปน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ผลงานกอนวิทยานิพนธ ปการศึกษา 2544-2545
ผลงานในระยะนี้เ ปนการพั ฒนาจากผลงานชุดกอนที่ยังมีอิทธิพลอยูมาก พรอมทั้ง
ทดลองเปลี่ยนแปลงแนวคิด และเทคนิคมากมาย ในขณะที่พยายามหลีกหนีความเคยชินเดิม ทดลอง
ปรับเปลี่ยนผลงานหลายครั้ง จนในที่สุดสับสนและลังเลสงสัยในแนวทาง ผลงานจึงยังไมชัดเจน
ไมสามารถสรางผลงานที่นาพอใจอยางแทจริงขึ้นมาได

ภาพที่ 24 Landscape after terminal project 4/2003
ขนาด 62 x 137 cm.
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ภาพที่ 25 Landscape after terminal project 5/2003
ขนาด 62x137 cm.

ภาพที่ 26 Landscape after terminal project 6/2003
ขนาด 62 x137 cm.
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ระยะที่ 2 ผลงานวิทยานิพนธ ปการศึกษา 2546-2547
ผลงานในระยะนี้เปนผลลัพทของการผสานสิ่งเกากับสิ่งใหมเขาดวยกันใหเกิดความ
สมดุล โดยเลือกแนวคิดและแนวทางบางประการมาพัฒนาในทางลึก เปนการดึงขอดีในอดีตมา
ปรับใช ทั้งใหอิสระในการสรางสรรคอยางเต็มที่ ไมเครงเครียดหรือบีบบังคับ เพียงแตประคองไว
เทานั้น ประกอบกับปญหาทางเทคนิคลดลง สามารถควบคุมไดมากขึ้น ผลที่ไดเปนที่นาพอใจมาก
ขึ้น และยังสามารถพัฒนาไดอีก เกิดผลงานที่เปนตัวของตัวเองอยางแทจริง
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ภาพที่ 27 Recorded in my own language 1/2004
ขนาด 122 x 83 cm.
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ภาพที่ 28 Recorded in my own language 2/2004
ขนาด 122 x 134 cm.

28

ภาพที่ 29 Recorded in my own language 3/2004
ขนาด 122 x 134 cm.
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ภาพที่ 30 Recorded in my own language 4/2004
ขนาด 122 x 134 cm.
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ภาพที่ 31 Recorded in my own language 5/2004
ขนาด 122 x 126 cm.

บทที่ 5
บทสรุปการสรางสรรค
ผลงานทางศิลปะนั้นจะมีเนื้อหาทางแนวคิดบางแงมุมที่สําคัญอยูเสมอ จากการเฝา
สังเกตและศึกษาคนควา ขาพเจาไดนํามาสรุปเปนผลงานสรางสรรคดังที่เสนอมาแลว เพียงเพื่อให
ผูชมและสังคมไดหันกลับไปมองถึงคุณคาของธรรมชาติสิ่งแวดลอมที่มีความงดงามในการดํารงอยู
รวมกันอยางปกติสุข ธรรมชาติมีแตให คนโบราณนั้นมีชีวิตที่ผูกพันอยูกับธรรมชาติอยางเหนียว
แนนสอดคลอง โดยสวนตัวขาพเจาเองมีความสนใจศึกษาศิลปะโบราณ ทั้งทางดานวิจิตรศิลป
และประยุ ก ต ศิ ล ป เ รื่ อ ยไปจนถึ ง ศิ ล ปะพื้ น บ า น ข า พเจ า ได พ บลั ก ษณะร ว มที่ น า สนใจได แ ก
ความบริสุทธิ์ใจในการแสดงออก มีความจริงจังมุงมั่นในผลงานและความประณีตบรรจงเต็มไป
ดวยความอุตสาหวิริยะ โดยเฉพาะศิลปะที่อุทิศเพื่อศาสนา เปนสิ่งที่ขาพเจารับเขาเปนสวนหนึ่งใน
วิธีทํางาน ความบริสุทธิ์ใจที่จะทําสิ่งใดใหดี จดจอตอเนื่องไปตลอดจนสําเร็จ แมจะใชเวลายาวนาน
แตก็ใหคุณคาที่ยิ่งใหญลึกซึ้ง ผานระยะเวลายาวนาน แตตรึงใจแกคนยุคปจจุบัน โนมนําใหเกิด
ศรัทธาและสุนทรียภาพ เปนการขัดเกลาจิตใจใหสูงขึ้น นับเปนธรรมะในรูปแบบหนึ่งนั่นเอง
ขาพเจาคาดหวังวาการสรางสรรคผลงานในชุดนี้จะมีสวนเล็กๆในการชวยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและจรรโลงรสนิยมทางความงามของสังคมใหดียิ่งขึ้น ขาพเจาพยายามทําหนาที่ของ
ตนเองใหดีที่สุด ในทามกลางกระแสความเสื่อมทางสุนทรียะของเด็กรุนใหมในปจจุบัน แมจะเปน
เพียงจุดเริ่มตนที่จะที่ยังตองใชเวลาในการบมเพาะขัดเกลาใหสมบูรณยิ่งขึ้นในภายหนาก็ตาม
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การแสดงงาน
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- การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
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การแสดงงาน
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- การแสดงศิลปกรรม “นําสิ่งที่ดีสูชีวิต”
- การแสดงศิลปกรรม การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
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