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บทที่ 1
บทนํา
เอกสารหนังสือวิทยานิพนธนี้ จัดทําขึ้นเพื่อประกอบผลงานสรางสรรคศิลปะภาพพิมพ
วิทยานิพนธ เรื่อง “ความไมมีสาระ” เปนการนําเสนอความคิด รูปแบบและเทคนิคทางศิลปะภาพ
พิมพ ตามความสําคัญและจุดมุงหมายของเรื่อง ดังนี้
ความสําคัญของเรื่องที่สรางสรรค
ความไมมีสาระ ที่แทนั้นมันไมมีสาระ จริงหรือ และสิ่งที่เราเขาใจวามันมีสาระนั้น
แทจริงมันมีสาระอยางที่เราเขาใจหรือไม การมองเพียงเปลือกนอกของๆหลายๆสิ่งอาจไมไดทําให
เรารับรูถึงความหมายหรือจิตวิญญาณที่แทจริงของมัน การสรุปสรรพสิ่งจากรูปกายภายนอกนั้น
บางครั้งอาจไมไดถูกตองอยางที่เราเขาใจหรือบางครั้งอาจไมถูกตองทั้งหมดก็เปนได
ยกตัวอยางเชน การดูโทรทัศน โทรทัศนเปนเครื่องใชไฟฟาที่เราทานตางรูจักพบเห็น
กันโดยทั่วไปอยูแลว มีภาพที่ถูกสรางขึ้นโดยมนุษยอยูในนั้น เปนเทคโนโลยีการสงกระจายคลื่น
ออกไป เพื่อใหคนทั่วไปไดดูพรอมกันตามบาน เรื่องราวที่เสนอมีทั้งบันเทิงและสาระปนกันอยู เรา
สามารถบอกไดไหมวา สิ่งนี้มีสาระหรือไม
อีกตัวอยาง การเลนเกมคอมพิวเตอร การที่จะเลนเกมคอมพิวเตอรได ยอมตองรูวิธีใช
เบื้องตน ไปจนถึงสามารถใชไดอยางแคลวคลอง และอาจพัฒนาไปสูการเขียนโปรแกรมก็เปนได
เรื่องของความไมมีสาระจึงเปนสวนของความเขาใจที่มีสาระเพียงพอที่จะนํามาใชใน
การสรางสรรควิทยานิพนธได
ความมุงหมายในการสรางสรรค
หากในชีวิตประจําวันของเรา ตองทํางานดวยความจริงจังและตรึงเครียดอยูตลอดเวลา
แล ว ชี วิ ต คงหาความสุ ข อะไรไม ไ ด ชี วิ ต ต อ งการๆพั ก ผ อ นบ า งเพื่ อ เป น การสะสมพลั ง และ
เตรียมพรอมที่จะทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพอยูเสมอ การหยุดพักทําใหเราไดมองปญหาในมุม
1

2

ที่กวางมากขึ้น เหมือนเมื่อเรามองอะไรใกลเกินไปเราก็จะเห็นอะไรไดไมทั่วถึง ภาพที่อยูใกล
เกินไปทําใหเราไมเขาใจถึงภาพรวมๆของสิ่งนั้นไดทั้งหมด ดังคําโบราณที่ผูใหญเคยสั่งสอนเราวา
“เสนผมบังภูเขา” ปญหานั้นบางทีที่จริงอาจไมไดใหญโตอะไรนักแตถาหากไมใชปญญาในการมอง
แลว ปญหาตางๆนั้นก็คงจะผานพนไปไดยาก
ดังนั้นเราหยุดเพื่อใหผอนคลายบาง บางครั้งเมื่อเราไดหยุดพักเพื่อไตรตรองสิ่งใดสิ่ง
นั้นก็เหมือนเราไดสรางสมาธิจากการหยุดพักนี้ และไดสติจนเกิดปญญาสามารถคิดแกไขปญหาได
อยางไมนาเชื่อ
แนวทางการสรางสรรค
แบงแนวทางสรางสรรคออกเปน 3 กระบวนการ ไดแก ทางดานแนวความคิด ทางดาน
รูปแบบ และ เทคนิคและวิธีการในการสรางสรรค ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. แนวความคิด (Concept) เรื่องความไมมีสาระ คือการพักผอน ทั้งทางจิตใจ และทาง
กายภาพ การพักจากการทํางานเพื่อใหไดรับความผอนคลาย เกิดความสุข สงบ บางครั้งอาจเกิด
สมาธิไดจากการพักผอนนี้ สามารถคิดทบทวน ไตรตรอง และแกไขปญหาไดอยางไมนาเชื่อ
2. ทางดานรูปทรง (Form) ใชใบหนา (Portrait) ของตัวขาพเจาเองซึ่งเปนผูสรางผลงาน
โดยการรางภาพลักษณะแบบลายเสน (Drawing) คลายภาพการตูน (Cartoon) ภาพลอเลียน แตก็
ไมใชเสียทีเดียว
ขอแยกการวิเคราะหออกเปนขอๆดังตอไปนี้
2.1. รูปทรงคนที่อยูภายในภาพผลงาน สวนตัวแลวเปนคนชอบรูปทรงคน ชอบ
การมองผูคน การใชชีวิต ปฏิกิริยา อาการตางๆ ทําใหขาพเจามักใชรูปทรงคนในภาพผลงานอยู
เสมอ
2.2. ใชภาพใบหนาของตัวเองเปนสัญลักษณในการแสดงออก กอนที่จะเกิด
ผลงานชุดนี้ในชวงป พ.ศ. 2538 - 2542 ขาพเจาจะใชภาพคนเปนแบบรูปสัญลักษณในจินตนาการ
แบบรูปคลายกับเปนตุกตา เสียมากกวาไมไดมีที่มาชัดเจนวามาจากไหน พัฒนามาสูงานในระยะนี้
ทีเ่ ริ่มใหความหมายมากขึ้นกับตัวผลงาน เปนเสมือนการนําตัวเองยกเปนตัวอยางเรื่องราวที่ตองการ
นําเสนอ หรือบางครั้งก็เปนเรื่องที่ขาพเจาคิดจินตนาการเองลวนๆ เชน ภาพ สมมุติวาฉันเปนหมา
(ภาพที่ 8 หนา 13)

3

2.3. การใชรูปทรงซ้ําๆ เพื่อแสดงการเคลื่อนไหว ขาพเจาไดแรงบันดาลใจ
มากจากภาพยนตร บวกกับขอจํากัดของความเปน 2 มิติ ภาพผลงานจึงมีลักษณะเฉพาะที่แตกตาง
ออกไป ลักษณะการเคลื่อนไหวแบบชาๆ คอยๆเคลื่อนไหว (Slow motion)
2.4. ลักษณะการใชเสน ใชการตัดเสนบนเสนรอบนอกของรูปทรง คลาย
การตูน หรือภาพลอเลียน
3. เทคนิค (Technique) วิธีการสรางภาพโดยใชกระบวนการทางภาพพิมพตะแกรงไหม
(Silk - Screen) โดยมีหลักเหตุผลที่สอดคลองกับการทํางาน เปนขอๆ ดังตอไปนี้
3.1. ลักษณะการสรางระนาบของสีที่มีระนาบแบน แบบ2 มิติ ซึ่งเปนลักษณะ
เดียวกับการสรางระนาบในงานศิลปะไทย ซึ่งนับไดวาขาพเจาไดรับอิทธิพลในการสรางผลงานมา
ในระดับหนึ่ง
3.2. สีในงานภาพพิมพตะแกรงไหม มีใหเลือกจํานวยมาก ทั้งยังมีความสามารถ
ที่จะผสมให ไดสีอีกมากมาย หลากหลาย ตามอยางที่ตองการ
คํานิยามศัพทเฉพาะ
CARTOON
CONCEPT
DRAWING
FORM
PORTRAIT
PRINTING
SILK - SCREEN
SKETCH
SUBJECT
TECHNIQUE
TEXTURE

การตูน
แนวความคิดรวบยอด
การรางภาพดวยลายเสน
สวนที่เปนรูปทรงทางงานศิลปะ
รูปภาพคน
กระบวนการภาพพิมพ
การพิมพผานแมพิมพตระแกรงไหม
ภาพราง
เรื่อง เรื่องราว
วิธีการ
พื้นผิว ลักษณะผิว

บทที่ 2
พื้นฐานความคิดและอิทธิพลในการสรางสรรค
แรกเริ่มที่เดียวกอนที่จะเปนผลงานชุดความไมมีสาระ ในชวงป พ.ศ. 2538 - 2542
ผลงานของขาพเจาเปนงานสะทอนสังคมดวยการเปรียบเทียบกับสุภาษิต แสดงออกดวยการเปรียบ
เปรย ประชดประชัน เสียดสีสังคม ดังเชน ภาพผลงานตัวอยาง 4 ชิ้นดังภาพที่ 1 - 4

ภาพที่ 1 ใครมือยาวสาวเอากะโหลกสองหนาดอกไมทดั หู

4

5

ภาพที่ 2 ใตถุนแหงการบนบานศาลกลาว

ภาพที่ 3 มือถือสากปากถือศีล
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ภาพที่ 4 บนเสนดายแหงการเลือกตัดนิว้ ราย
มาในระยะหลังของการทํางานเริ่มรูสึกวาเต็มอิ่มมากแลวกับการทํางานที่มีเนื้อหาสาระ
ที่ตึงเครียดรวมกับเบื่อการทํางานในรูปแบบเกาดวย ซึ่งงานชุดนี้เปนการพูดถึงสังคมในมุมลบ
เสียดสีเพื่อ กระตุนเตือนสังคมใหเกิดแงคิด ประกอบกับในชวงนี้ (ประมาณป 2540 - 2542) เริ่มมี
ผลงานศิลปะที่กลาวถึงปญหาของสังคมออกมามาก จนรูสึกวาอยากที่จะเปลี่ยนและคนควาศึกษา
อะไรใหมๆกวาที่เปนอยู และเมื่อเขาเรียนปริญญาโทในเทอมแรกนั้นมีความรูสึกที่ตรึงเครียดมากมี
ความรู สึ ก กั ง วล ว า งานชุ ด ต อ ไปจะเป น อย า งไร จนในที่ สุ ด เริ่ ม รู สึ ก ว า ความเครี ย ดนี้ ไ ม ไ ด มี
ประโยชน มีแตจะทําใหเราวนเวียนวกวนอยูกับที่ หากเราตองอยูในสถานการณตึงเครียดนี้มีแตจะ
ทําใหคิดไมออกตอไป การที่เราจะทํางานใหดีไดนั้น เราตองการสมาธิคอนขางมาก การที่จะมี
สมาธิไดนั้นเราตองหยุดกอนเพื่อใหสมองปลอดโปรงและผอนคลาย แลวจะไดรูไดเขาใจสามารถ
มองเห็นสิ่งตางๆในภาพรวมๆมองเห็นปญหาหรือโอกาสที่ดีได จึงเปนจุดเปลี่ยนไปสูความผอน
คลายลงทั้ งผลงานและตั วผู ทํ า จะเห็น ไดวาผลงานของข า พเจานั้นแบงพื้นฐานความคิด และ
อิทธิพลในการสรางสรรคได 2 แนวใหญ ๆไดแกแนวคิดทางพระพุทธศาสนา และแนวความคิด
ในชีวิตของผูคนในสังคมเปนแงคิดในการสรางภาพผลงาน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
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อิทธิพลจากแนวความคิดในพระพุทธศาสนา
ความสุข เปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนา และพากันแสวงหาดวยวิธีการตางๆ ตามแตระดับ
ของสติแ ละปญญา ที่จ ะอํา นวยใหไ ด แตถา ระดับของสติ และ ป ญญาอ อนลงมากเท า ไร? การ
แสวงหาความสุขนั้น ๆ ก็ยอมจะพาเอาความทุกข พวงเขามาดวยมากเขาเทานั้น จะเห็นไดวา
บางคนไปหลงเสพความทุกข แตเขาใจวาเปนความสุข เชน การกินเหลา กินเบียร สูบ
บุหรี่ กินหมาก ดมทินเนอร สูดไอระเหย สูบกัญชา ตลอดจนเครื่องดื่มบางชนิด เปนตน
โดยหลงไปว า สิ่ งเหลานั้นเปนสุข หรือยอดของความสุ ขไป กวาจะรูตัว ก็เ กิดโรค
รายแรงเสียแลว ชีวิตทั้งชีวิตก็มาดับสลายลง กับสิ่งที่ไรสาระ อยางนาเวทนายิ่งนัก1
ความสุขที่แทนั้นอยูใกลตัวเราโดยไมตองไปคนหาจากสิ่งไหน ความสุขนั้นอยูที่ใจ
ของเราเอง เมื่อจิตสงบดวงตายอมเห็นธรรม สมองเกิดปญญา เพราะใจไมวอกแวก มั่นคง ไมโอน
เอนโดยงาย ดวยสมาธิเกิดขึ้นแลว
สมาธิคืออะไร สมาธิ คือ ความมีใจตั้งมั่น ความตั้งมั่นแหงจิต การทําจิตใหสงบแนวแน
ไมฟุงซาน การมีจิตกําหนดแนวแน อยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไมซัดสายไป - มา
คนทั่วไปโดยปกติ ยอมมีสมาธิเปนพื้นฐานอยูแลว ตางแตวามีมากและนอยไมเทากัน ทั้งนี้ก็
ขึ้นอยูกับเหตุและปจจัยหลายๆ อยาง เชน พื้นเพของอุปนิสัย การอบรมศึกษา ฝกฝนปรับปรุงตน
สิ่งแวดลอม ภาวะของสังคม หนาที่การงาน เปนตน
ถาใครไมมีสมาธิเลย หรือมีแตนอย ความคิดก็ยอมจะเกิดความสับสนวุนวาย
จับตนชนปลายไมได ความคิดไมติดตอไมเปนชิ้นเปนอัน การงานก็ขาดประสิทธิภาพ ไดหนาลืม
หลังขาดๆ เกินๆ กอผลเสียทั้งสุขภาพและจิตใจ
เมื่อคราวจะหลับนอนพักผอนก็หลับยาก นอนหลับไมสนิท มักจะฝนตื่นเตนตกใจ เมื่อยาม
ตื่นขึ้นก็ออนเพลียไมสดชื่น พลอยใหเกิดอารมณหงุดหงิดงาย ใครทําหรือพูดอะไรขัดใจนิดหนอย
ก็จะโกรธงายกลายเปนเรื่องราวใหญโต
เพราะเหตุที่คนทั่วไป ยอมมีสมาธิเปนพื้นฐานอยูแลวโดยปกติ มากบางนอยบางในบางคน
และบางเวลานี่เอง ผูที่มองเห็นประโยชนในสมาธิ หรือเคยไดสัมผัสกับรสของสมาธิมาบางแลว จึง
มักจะปลีกเวลาทําสมาธิประจําวัน หรือทําในชีวิตประจําวัน เพื่อเพิ่มเติมสมาธิใหมากขึ้น เพราะ

1

ธรรมรักษา [นามแฝง], สมาธิ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2548. เขาถึงไดจาก
http://www.dhammajak.net/samati/s03.htm.
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เทากับวาทําหนึ่งแตไดสอง นั่นคือไดทั้งการงานและไดทั้งความสุขใจดวย2
ดวยหลักการทางพระพุทธศาสนา สมาธิทําใหเกิดสติ และปญญา การพิจารณาดวย
การหยุดเพื่อทีจ่ ะถอยออกไปดูในมุมที่ไกลกวาจุดที่เรายืนอยูทําจะทําใหสามารถมองเห็นปญหา
ตางๆไดชัดเจนเปนการเปดมุมมองหรือโลกทัศนที่กวางขึ้น ทําใหสามารถไตรตรองไดอยางมี
เหตุผลยอมทําใหปญหาตางๆสามารถนั้นลุลวงไปไดดว ยดี
การใชชีวติ ประจําวันของผูค น
ในการใชชีวิตความเปนอยูของผูคนในปจจุบันนี้ ลวนเปนสิ่งที่ถูกกําหนดขึ้นมาโดย
มนุ ษ ย ด ว ยกั น เองทั้ ง สิ้ น ไม ว า จะเป น การดํ า รงชี วิ ต ที่ อ ยู อ าศั ย เครื่ อ งแต ง กาย แฟชั่ น ศิ ล ปะ
เทคโนโลยี ภาษา วัฒนธรรม ฯลฯ ตางๆเหลานี้รวมกันมากขึ้นเรื่อยๆ พัฒนาเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ
จากสังคมเล็กๆ ก็คอยๆ ขยายเปนสังคมที่ใหญขึ้น ความเปนอยูสะดวกสบายขึ้นดวยการคิดคนสิ่ง
แปลกใหมขึ้นอยูตลอดเวลามาตั้งแตยุคดึกดําบรรพแลว เรามนุษยมีความฉลาดชั่งสังเกตและจดจํา
ได จึงมีความสามารถที่จะ คิดประดิษฐสิ่งตางๆขึ้นมากมาย รวมทั้งกฎเกณฑที่ใชกันอยูทุกวันนี้ดวย
เพื่อใหสังคมคงอยูได อยางมีความสุข และมีอันตรายนอยที่สุดเทาที่จะเปนได
เรากํ า หนดสิ่ ง ต า งๆ กฎเกณฑ เ หล า นี้ ขึ้ น มี ร ะบบระเบี ย บต า งๆในสั ง คม มี ก าร
แลกเปลี่ ย น สิ่ ง ของ เงิ น ทอง แรงกาย แรงสมองต า งๆ นานา แล ว แต จ ะคิ ด ค น กั น ไป ซึ่ ง การ
แลกเปลี่ยนนี่เองที่เปนจุดเริ่มตนของการไขวควาเพื่อการดํารงชีวิต ความอยูรอด ความพอใจ ความ
สะดวกสบาย ความสวยงาม
เราถูกกําหนดโดยสังคมดวยพื้นฐานที่วา ตองทํางานจึงจะไดรับเงินเปนสิ่งแลกเปลี่ยน
และนําไปเลี้ยงชีพตอไป สวนจะทําอาชีพอะไรนั้นก็แลวแตความชอบ ความถนัดและความชํานาญ
ที่สั่งสมมาตั้งแตยังเปนเด็ก ในชีวิตของเราตองทํางานที่เราถนัดนี้แทบจะตลอดชีวิตของเรา ถึงจะมี
การเปลี่ยนแปลงบางบางครั้งบางคราว แตก็กลับตองทําซ้ําในสิ่งใหมนั้นอีก เปนวัฐจักรอยางเดิมซ้ํา
ไปซ้ํามาอยูอยางนั้น หากเราตองทํางานที่ซ้ําซาก จําเจ เหมือนๆกัน ทุกวัน บางครั้งอาจทําใหเกิด
ความเบื่อหนายความตรึงเครียดขึ้นไดแมงานนั้นจะเปนงานที่เรารักและใฝฝนที่จะทํามาแตวัยเยาวก็
ตามที การพักผอนเพื่อใหความเครียดคลายลงบางนาจะทําใหชีวิตเกิดความสุขไดบาง ไมตอง
เหนื่อยลาจนเกินไป ชีวิตยอมเกิดความสมดุลไมหนักเอนหรือเอียงไปขางใดขางหนึ่ง
2

ธรรมรักษา [นามแฝง], สมาธิ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2548. เขาถึงไดจาก
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อิทธิพลจากศิลปกรรม
อิทธิพลจากศิลปกรรม แยกออกเปนขอๆ ดังตอไปนี้
1. อิทธิพลจากการตูนญี่ปุน ขาพเจาถือวาการตูนเปนศิลปกรรมรวมสมัยของคนในยุค
ปจจุบันนี้ คนสวนใหญมักรูจัก นักเขียนการตูนมากกวา ศิลปนที่ทํางานศิลปะเสียอีก ดวยเขาถึงได
งายและมีวางจําหนายกันโดยทั่วไป ราคาถูก หาซื้อไมยาก ทั้งฝมือในการผูกเรื่อง และภาพของ
ผลงานก็เปนที่นาสนใจเปนอยางมาก ทั้งยังมีใหเลือกอานมากมาย ตามแตที่ใจชอบ
รูปภาพภายในจะเปนลายเสน ไมลงสีเปนสวนใหญ แตก็ดูเหมาะเจาะลงตัวสวยงามได
ดวยความชํานาญของผูวาด อีกทั้งยังมีเนื้อหาที่สนุกสนานการเลนเรื่องราวแบบรวมสมัย ดึงดูดให
การตูนญี่ปุนเปนที่นิยมแพรหลายเปนอยางมากในประเทศไทย
ขาพเจารูจักการตูนญี่ปุนตั้งแต เรียนอยูชั้นประถม 4 จําไดวาอายุ 10 ขวบ (พ.ศ. 2526)
การตูนที่อานเลมแรกๆ คือโดเรมอน เนื้อเรื่องที่สนุก นารัก จินตนาการที่นาตื่นเตนถึงเรื่องอนาคต
ทําใหหนังสือการตูนโดเรมอนนิยมเปนอยางมากในขณะนั้น กระทั่งปจจุบัน (พ.ศ. 2548) ก็กลับมา
ไดรับความนิยมอีกครั้ง ดวยเนื้อเรื่องที่ทันสมัยสนุก ใหแงคิด รูปทรงนารัก สวยงาม
นี่คือตัวอยาง ภาพปกหนังสือการตูน ที่ถูกแปลและวางขายในประเทศไทย

ภาพที่ 5 หนังสือการตูนเรื่องเครยอนชินจัง
ที่มา : ToshiTo Usui, เครยอน ชินจัง, (กรุงเทพมหานคร: ศูนยการพิมพเนชั่นกรุป), ปกหนา.
อิทธิพลที่ไดรับจากการตูน คือลักษณะการวาดภาพโดยใชลายเสน (Drawing) รอบ
นอกแบบการตัดเสนและลักษณะการซ้ําเพื่อใหเกิดการเคลื่อนไหวในผลงาน
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ภาพที่ 6 ตัวอยางภาพสายเสนภายในการตน
ู

ที่มา : Akira Toriyama, Dragon Ball, (กรุงเทพมหานคร: ศูนยการพิมพเนชั่นกรุป), 140 - 141

ภาพที่ 7 ตัวอยางภาพสายเสนภายในการตนู
ที่มา : ToshiTo Usui, เครยอน ชินจัง, (กรุงเทพมหานคร: ศูนยการพิมพเนชั่นกรุป), 10 – 11
2. อิทธิพลจากผลงานศิลปะไทย ขาพเจารักในงานศิลปะไทย รูสึกชื่นชมมาตั้งแตเด็ก มี
ความรูสึกวา ชอบ และสนุกที่จะไดดู งานศิลปะไทยที่พบสวนใหญมักจะอยูที่วัด ในโบสถ ภาพที่
เห็นก็จะเปนพุทธประวัติ และมักจะผูกเรื่องราวใหเราตื่นเตนสนใจ และอยากที่จะติดตามเสมอ
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ภาพที่ 8 ตัวอยางภาพผลงานศิลปะไทย
ที่มา : ปญญา วิจินธนสาร, “ภาพประกอบ”, ในพระราชนิพนธพระมหาชนก (กรุงเทพมหานคร :
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพบั ลิชชิ่ง), 19.
อิทธิพลที่ไดรับแยกเปนสามสวน คือ
2.1 การตัดเสนของรูปทรงในงานศิลปะไทย
2.2 สีที่ใชสดใส และใหความรูสึกเปนโทนน้ําหนักแบบกลางๆ
2.3 การใชเทคนิคการวาดแบบ 2 มิติ
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ภาพที่ 9 ตัวอยางภาพผลงานศิลปะไทย
ที่มา : จินตนา เปยมศิริ, “ภาพประกอบ”, ในพระราชนิพนธพระมหาชนก (กรุงเทพมหานคร :
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพบั ลิชชิ่ง, 2544), 45.
3. อิทธิพลจากศิลปน Yoshitomo Nara เปนทั้งศิลปนวาดภาพ ประติมากร และนักวาด
ภาพประกอบ มีรูปการวาดที่นารัก คลายการตูน ตุกตา ไมเนนความเหมือนจริง ในผลงาน เคามัก
วาดรูปเด็กผูหญิง อยูในภาพผลงาน เคาเสมอ
ตัวอยางผลงานของ Yoshitomo Nara
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ภาพที่ 10 Sprout the Ambassador
ที่มา : Yoshitomo Nara, Sprout the Ambassador 2001 [Online], accessed 22 March 2005.
Available from http://www.icaphila.org/exhibitions/past/nara.php

ภาพที่ 11 The Little Pilgrim
ที่มา : Yoshitomo Nara, The Little Pilgrim [Online], accessed 22 March 2005. Available from
http://www.artfacts.net/index.php/pageType/exhibitionInfo/exhibition/12803

บทที่ 3
องคประกอบและกระบวนการสรางสรรค
“ศิลปะนั้นมีองคประกอบที่สําคัญอยู 2 สวน คือสวนที่มนุษยสรางขึ้น เปนโครงสราง
ทางวัตถุที่สามารถมองเห็นได หรือรับรูไดดวยประสาทสัมผัสสวนหนึ่ง เราเรียกวา รูปทรง (Form)
กับสวนที่เปนการแสดงออกอันเปนผลที่เกิดจากโครงสรางทางวัตถุนั้นอีกสวนหนึ่ง เรียกวาเนื้อหา
(Content)3”
ขาพเจาขอแบงแยกวิเคราะหงานศิลปะของขาพเจาตามหลักองคประกอบศิลปดังสอง
สวนตามทฤษฏีดังกลาวขางตนแลว ขอแยกเปนการวิเคราะหสองขอใหญๆ ดังนี้
ขั้นตอนการประมวลความคิด
ความคิดโดยรวมของผลงานในชุดนี้อางอิงถึงหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา
ในเรื่องของสมาธิและปญญาเปนตัวนํา ประกอบกับการใชลักษณะกิริยาทาทางตางๆที่เรามักใชใน
ชีวิตประจําวัน เชน การนั่ง การเดิน การนอน การกิน การวายน้ํา การเลนกีฬา ฯลฯ หรือบางครั้ง
เปนการจินตนาการ ความฝน การนึกสนุกตางๆตามแตจะคิดได เพื่อแสดงออกถึงการไดพักผอน
ทางจิตใจ การไดผอนคลายความตึงเครียดจากการทํางานในชีวิตประจําวันของเรา การที่เราตองทํา
อะไรบางอยางซ้ําๆกัน แมสิ่งนั้นจะเรียกไดวามีประโยชนตอสังคมโดยสวนรวมแลว แตถาหากเรา
ตองทําอยางนั้นโดยไมไดมีการหยุดพักผอนเลย ยอมเสมือนเปนการทํารายทั้งรางกายและจิตใจ
ของเราเอง หากเราตองทํางานอยางหนักโดยมิไดมีการพักเหนื่อยแลว เราจะมีเรี่ยวแรงในการ
ทํางานในครั้งตอไปไดอยางไร เมื่อเราไดหยุดพักผอนก็เปรียบเสมือนกับการเติมน้ํามัน ตรวจสอบ
เช็คสภาพเครื่องใหกับรางกายเราเอง เปนการเตรียมพรอมที่จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
ความสุขตอไป ผลของงานที่ไดยอมตองเปนที่พึ่งพอใจอยางแนนอน
การพั ก ผอ นที่ ข าพเจากลา วถึงนี้ เ กี่ยวของกั บสมาธิไดอย างไร ในความหมายของ
ขาพเจา การพักผอนในที่นี้หมายถึงการไดหยุดจากความสับสนวุนวาย ความตรึงเครียด บางครั้ง
3

ชลูด นิ่มเสมอ, องคประกอบศิลป (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนพาณิชย, 2534), 18.
14
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การหยุดพักนี้คือหมายถึงความสนุก หมายถึงการเลน หมายถึงการคิดฝนการจินตนาการ หรืออาจ
หมายถึงการลอเลียนลอเลนสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นในสังคมก็เปนได และเมื่อเราไดพักผอนแลว จิตใจ
ยอมเกิดความสงบสุข มีสภาวะที่นิ่ง จนเกิดสมาธิ มีปญญามองเห็นปญหา สามารถคิดแกไขให
ผานลุลวงไปไดดีอยางไมนาเชื่อ
ความไมมีสาระในที่นี้มิไดหมายถึงการใชชีวิตที่ไรสาระ ไรแกนสารเอาแตสนุกสบาย
ไปวันๆ ความไมมีสาระที่ขาพเจากลาวคือความสมดุลที่รางกายและชีวิตตองการ ขอแยกอธิบายทั้ง
สองสวนเพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
1. ความไมมีสาระ ในความหมายของขาพเจาหมายถึงการพักผอนทางรางกายและ
จิ ต ใจจากการทํ า งานในชี วิ ต ประจํ า วั น กล า วคื อ ละทิ้ ง ความเป น สาระ ความยุ ง เหยิ ง ใน
ชีวิตประจําวัน ลงชั่วขณะหนึ่ง เพื่อใหชีวิตเกิดความสมดุลระหวางการทํางานและการพักผอน
เพราะการที่เราตองเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานอยูทุกวันๆ รางกายยอมเหนื่อยลา และมีแตความตึง
เครียด ความสามารถในการคิดแกไขปญหาตางๆยอมลดนอยลงไปดวย เราหยุดเพื่อที่จะคิดหยุด
เพื่อที่จะมองเห็นปญหาในมุมมองที่กวางขึ้น ดีกวาการเดินไปโดยไมมีจุดหมายปลายทาง การ
พักผอนในที่นี้ ก็แลวแตความสะดวกใจของคนละคน อาจจะเปน การดูหนังฟงเพลง การคิดฝน
จินตนาการ การอานหนังสือ ดูโทรทัศน ภาพยนตร ฟงวิทยุ ฟงเพลง ออกกําลังกาย ไปเที่ยว ฯลฯ
คือการไดทํากิจกรรมอะไรก็แ ลวแตที่ทําใหเกิดความสุขโดยมิกอใหเกิ ดโทษและอันตรายต อ
รางกายและจิตใจของตัวเรา และผูอื่น
2. ความไรสาระไรแกนสารนี้ไมมีประโยชนบางครั้งอาจทําใหชีวิตตกต่ําย่ําแยดวยซ้ํา
คือการพักผอนที่ขาดความสมดุล บางครั้งเปนอันตรายและรบกวนผูอื่นๆ
ขอยกตัวอยางการดื่มเบียรนิดหนอย ดีตอสุขภาพ แตการดื่มเบียรอยางหนักมีผลเสีย
ตอสุขภาพรางกาย ทั้งยังขาดสติจนบางครั้งทําใหเกิดอุบัติเหตุ เกิดเรื่องราวตางๆที่เปนผลเสีย
ตามมาเนื่องจากไมอาจครองสติได
ขั้นตอนการวิเคราะหองคประกอบศิลป
ขาพเจาจะขอแบงการวิเคราะหรูปทรงในงานออกเปน 3 สวน ไดแกสวนที่เปนรูปทรง
หลัก (Dominance) พื้นหลังของภาพ (Background) และสวนที่เปนเรื่องราวของภาพ (Subject) ดัง
มีรายละเอียดตอไปนี้
1. สวนของรูปทรงหลัก มักใชการวาดลายเสน (Drawing) รอบนอกแบบการตัดเสน
ของการตูนหรือลายไทย สรางเปนภาพคน ภาพสัตว ในกิริยาทาทางตางๆ กันไปตามแตความคิด
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โดยรวมของภาพๆ นั้นวาตองการเนนอะไรเปนพิเศษและคนที่ขาพเจาวาดนั้นก็จะถูกแทนดวยภาพ
ใบหนาของตัวขาพเจาเอง ขาพเจามักใชเทคนิคการวาดภาพซ้ําๆ เพื่อใหรูสึกถึงความเคลื่อนไหว
คล า ยภาพยนตร แต ค วามรู สึ ก จะช า กว า มาก ด ว ยเทคโนโลยี แ ตกต า งกั น และข อ จํ า กั ด ของ
คุณสมบัติของการสรางภาพแบบ 2 มิติ ดังตัวอยางภาพที่ 12 - 13

ภาพที่ 12 ตัวอยางรูปทรงหลัก

ภาพที่ 13 ตัวอยางรูปทรงหลัก
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2. สวนที่เปนพื้นหลังของภาพ ใชการซอนทับกันของสีเพื่อสรางบรรยากาศภายใน
ภาพใหเกิดความรูสึกลวงตาระหวางสองมิติและสามมิติ ในระยะสุดทายของการทํางานซึ่งอยูใน
ชุดวิทยานิพนธนี้ขาพเจาพยายามสราง พื้นหลังของภาพใหมีที่มามากขึ้น โดยมีสวนประกอบอื่นๆ
นอกจากรูปทรงคนเขามาทําใหความหมายของภาพมีความเกี่ยวเนื่องกันตัวพื้นหลังของภาพมาก
ขึ้นกวาผลงานในชวงกอนหนานี้ ดังตัวอยาง ภาพที่ 14

ภาพที่ 14 พื้นหลังของภาพ
3. สวนที่เปนเรื่องราวของภาพ (Subject) เรื่องราวภายในภาพที่แสดงออกโดยสวน
ใหญจะเปนการพักผอนในลักษณะตางๆ เชน ภาพที่ 20 เปนภาพตัวขาพเจากําลังเดินไปกระโดดลง
น้ํา ชื่อเลนของภาพคือ ฉันจะไปพัทยา ภาพที่ 27 เปนภาพตัวขาพเจากําลังเลนน้ําอิริยาบถสามแบบ
ภาพนี้ชื่อเลนวา ดําผุดดําวาย บางครั้งเปนภาพการจินตนาการคิดฝนที่เกินจริง ไดแกภาพที่ 21 ที่มี
ชื่อเลนวา สมมุติวาฉันเปนหมา ภาพที่ 26 หนาขาพเจาเปนปลา ซึ่งชื่อเลนก็คือ ป.ปลาตากลม เปน
ตน
ภาพราง
ในขั้นตอนแรกของการทํางานนั้นตองการๆวางแผนที่เปนขั้นเปนตอนเพื่อความเขาใจ
และสะดวกรวดเร็วชัดเจนในการทํางาน ในลําดับของการทํางานในระยะแรกนี้ขาพเจามักใชการ
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รางภาพผลงานดวยดินสอขึ้นมากอนเปนลําดับแรก ใชวิธีการปรับแตงจนเปนที่พอใจทั้งในดาน
ความหมาย และรูปแบบ แลวจึงจะดําเนินการในกระบวนการขั้นถัดไป ดังตัวอยาง ภาพที่ 15 - 16

ภาพที่ 15 ภาพราง

ภาพที่ 16 ภาพราง
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เทคนิควิธีการพิมพ
ขาพเจาเลือกใชวิธีการทํางานดวยเทคนิคภาพพิมพตะแกรงไหม สาเหตุดวยตัวเทคนิค
เองมีลักษณะสอดคลองกับการทํางานของขาพเจาคือตัวเทคนิคที่มีความเรียบงาย ลักษณะของผลที่
ไดจะเปนภาพที่มีลักษณะของระนาบแบบ แบนๆ ทั้งสีที่ใชก็มีใหเลือกมากมายหลากหลาย และ
สามารถที่จะผสมสีเพิ่มเติมไดตามตองการไดอีกเปนจํานวนมาก อีกทั้งงานชุดนี้ก็เปนการพัฒนา
ตอเนื่องมาจากการทํางานตั้งแตเมื่อครั้งยังเรียนในระดับชั้นปริญญาตรีซึ่งก็ใชเทคนิคภาพพิมพ
ตะแกรงไหมในการทํางานเชนเดียวกัน
กระบวนการพิมพ
อุปกรณที่ตองใชในการทําแมพิมพตะแกรงไหม ดังนี้
กรอบเฟรมที่ขึงตะแกรงไหม รางปาดกาวอัด กาวอัด น้ํายาไวแสง แมแบบ น้ําสะอาด
ตูฉายไฟ หองมืด

ภาพที่ 17 อุปกรณบางสวนในการทําภาพพิมพตะแกรงไหม
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วิธีทํา
1. สรางแมพิมพตามแบบภาพรางที่สรางไวในตอนแรก โดยแมพิมพมลี ักษณะของสี
ดําบนกระดาษที่มีความโปรงใส เชน กระดาษไข กระดาษลอกลาย
2. ผสมกาวอัดกับน้ํายาไวแสงในอัตราสวน 5 : 1 (กาวอัด 5 สวน น้ํายาไวแสง 1 สวน)
เทกาวอัดที่ผสมแลวลงบนรางปาดกาวอัด
3. ปาดกาวอัดลงบนบล็อกสกรีน ทิ้งไวใหแหงภายในหองมืดเพื่อไมใหเกิดปฏิกิริยา
ระหวางแสงกับน้ํายาไวแสงที่ถูกผสมไวในกาวอัดแลว
4. เมื่อบล็อกที่ถูกปาดกาวอัดนี้แหงสนิทแลว นําวางทับลงบนตนแบบแมพิมพที่สราง
ไวในขั้นแรกตามขอ 1. โดยดานที่ตองการใชจะถูกวางในลักษณะที่ถูกตองลงบนตูไฟ ในขั้นตอน
นี้ควรทําใหตัวบล็อกแนบสนิทกับแผนระนาบของกระจกใหมากที่สุด โดยสวนใหญแลวมักใช
อุปกรณตูไฟทีม่ ีระบบลมสําหรับดูดอากาศแบบนิวเมตริกเพื่อใหบล็อกแนบกับกระจกมากที่สุด
เพื่อใหแบบที่ไดออกมาคมชัดตามตองการ
5. ฉายไฟโดยใชเวลา 2 นาที ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงเวลาใหเหมาะสมกับความละเอียด
ที่แตกตางกันของตัวผาสกรีน หากผาละเอียดควรลดเวลาลงและ ผาหยาบจะใชเวลาทีม่ ากขึ้น
6. ลางแมแบบดวยน้ําสะอาด สวนที่ถูกแสงไฟจะยังคงอยู และสวนทีไ่ มถูกแสงจะถูก
น้ําลางออกเกิดเปนแบบตามที่เราสรางไวตั้งแตครั้งแรก
7. ตากแมแบบกับลมหรือแดด จนแหงสนิทสามารถนําบล็อกไปใชปาดสีไดตาม
ตองการ

บทที่ 4
วิเคราะหการพัฒนาของผลงาน
กอนหนาที่จะเปนผลงานภาพพิมพในแบบที่เปนอยูในปจจุบันนี้ ขาพเจาไดทํางานใน
ลักษณะอื่นตามดังที่กลาวไปไวเปนตัวอยางแลวใน บทที่ 2 และถือไดวาผลงานในชุดนี้มีลักษณะ
ของรูปทรงที่เปลี่ยนไปจากเดิมคอนขางมาก แตจะไมขอกลาวถึงในเอกสารวิทยานิพนธฉบับนี้
เนื่ อ งจากได ก ล า วไว แ ล ว ใน เอกสารวิ ท ยานิ พ นธ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ค ณะจิ ต รกรรม
ประติมากรรม และภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากรเชนเดียวกัน ในเอกสารวิทยานิพนธฉบับนี้อยาก
ขอกลาวถึงการทําผลงานภาพพิมพในระดับชั้นนี้ ตั้งแตเริ่มเขาเรียนที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากรนี้ เนื่ อ งจากวาข า พเจา เริ่ มทํ า งานชุ ด นี้ตั้ ง แต เ ริ่ ม เรีย นในเทอมแรกของการศึ ก ษา ดั ง มี
รายละเอียดดังตอไปนี้
ระยะที่หนึ่ง
กลาวไดวาเปนชวงที่กําลังคนหากการทํางานที่พัฒนาไปจากที่เคยทําอยูในชวงป พ.ศ.
2538 - 2542 พยายามตัดทอนหารูปทรงใหมที่เรียบงายสามารถสื่อความหมายไดตามตองการ แบง
วิเคราะหตามแตละภาพดังตอไปนี้
ผลงานชิ้นแรกที่เริ่มตนทํานั้นเสมือนเปนการทดลองอยางแทจริง ไดแกภาพ ที่ 5 ซึ่งมี
ชื่อเลนของภาพวา ฉันในมุมมองของคนอื่น ชวงแรกของการคิดหารูปแบบ ใชเวลาประมาณครึ่ง
เทอมแรกในการคนควาคิดวาวิธีใหมในการทํางาน ในที่สุดดังที่กลาวในบทที่ 2 เริ่มพบวิธีคิดแบบ
ใหมดวยพบวาไมมีประโยชนหากยังย้ําคิดย้ําทําอยูอยางเดิมเชนนั้น ในชิ้นนี้ขาพเจาแทนตัวเองเปน
คนตัวเล็กๆ อยูในมือใหญๆมือหนึ่ง ความคิดของขาพเจาคือ ตัวของคนเราในมุมมองของคนอื่นๆ
จะตัวเล็กในสายตาของเขา หมายความวา บางครั้งเวลาเราทําสิ่งใด เราจะคิดวาเปนเรื่องใหญทั้งที่
จริงเรามองตัวเราใหญโตเกินไปจึงมีความเครียดมาก บางครั้งเกิดคิดระแวงวาคนอื่นจะไมชอบใจใน
การกระทํา แตที่จริงคนเรามองตัวเองใหญมองคนอื่นตัวเล็กเสมอ ไมมีใครมองคนอื่นๆสําคัญไป
กวาตัวเอง จึงไมมีความจําเปนที่เราจะคิดอะไรเกินไปกวาที่เรารับรูที่เรามองเห็น
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ภาพที่ 18 ผลงานระยะกอนวิทยานิพนธ
ผลงานชื่อ ชื่อจริง “ความไมมีสาระ”
ชื่อเลน “ฉันในมุมมองของคนอื่น”
ตอจากผลงานชิ้นแรกเมื่อไดแนวทางการทํางานที่ชัดเจนแลวขาพเจาเริ่มเกิดความสนุก
คิดและจินตนาการในการทํางานอยางตอเนื่อง สามารถคิดภาพผลงานตอมาดัง 4 ภาพ การทํางานใน
ชุดนี้ มีความเรียบงายมากกวางานในชุดกอนหนานี้เปนอยางมาก (ภาพชุดสุภาษิต) ภาพที่ 1 - 4 นี้
เปนภาพผลงานในเทอมแรก ไดผลงานที่นาพอใจเปนอยางมาก ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ภาพที่ 19 ชื่อเลน ชกมวยไทย ไดรับแรงบันดาลใจจากมวยไทย ชกกันเองระหวางตัว
ขาพเจาเอง โดยมีนวมและเวทีเปนสวนประกอบ

ภาพที่ 19 ผลงานระยะกอนวิทยานิพนธ
ผลงานชื่อ ชื่อจริง “ความไมมีสาระ”
ชื่อเลน “ชกมวยไทย”
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ภาพที่ 20 ผลงานระยะกอนวิทยานิพนธ
ผลงานชื่อ ชื่อจริง “ความไมมีสาระ”
ชื่อเลน “ฉันจะไปพัทยา”
ภาพที่ 20 ชื่อเลน ฉันจะไปพัทยา เหนื่อยนักก็ไปพักผอนดวยการโดดน้ําหนีไปไปเลย

ภาพที่ 21 ผลงานระยะกอนวิทยานิพนธ
ผลงานชื่อ ชื่อจริง “ความไมมีสาระ”
ชื่อเลน “สมมุติวาฉันเปนหมา”
ภาพที่ 21 ชื่อเลนสมมุติวาฉันเปนหมา บางครั้งเหนื่อยจากการทํางาน มองเห็นหมามัน
มีความสุข ไดแตเลน กิน นอน ทาทางจะสบายดี บางทีก็อิจฉามัน
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ระยะที่สอง
แนวทางการทํางานในเทอมสองนี้อาจกลาวไดวาเปนแนวทางเดียวกันกับผลงานใน
เทอมแรกเพราะยังรูสึกสนุกที่ไดทําผลงานในชวงนี้อยูจึงทําตอเนื่องกันดังภาพ 22 - 26

ภาพที่ 22 ผลงานชื่อ ชื่อจริง “ความไมมีสาระ”
ชื่อเลน “กอดสิลาถลมเมืองไทย”
ภาพที่ 22 ชื่อเลน กอดซิลาถลมเมืองไทย ชอบอานการตูน ที่ดังมากๆก็พวกยอดมนุษย
ตางๆแลวมันจะตองมีพวก สัตวประหลาดอยูเสมอ นึกสนุกเลยลองเอาเอาสวมเปนตัวเราดูบาง

ภาพที่ 23 ผลงานระยะกอนวิทยานิพนธ
ผลงานชื่อ ชื่อจริง “ความไมมีสาระ”
ชื่อเลน “ลากอนแม”
ภาพที่ 23 ชื่อเลน ลากอนแม คิดถึงแมที่ตายไปแลว
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ภาพที่ 24 ผลงานระยะกอนวิทยานิพนธ
ผลงานชื่อ ชื่อจริง “ความไมมีสาระ”
ชื่อเลน “เตากับกระตาย”
ภาพที่ 24 ชื่อเลน เตากับกระตาย จากนิทานอีสป

ภาพที่ 25 ผลงานระยะกอนวิทยานิพนธ
ผลงานชื่อ ชื่อจริง “ความไมมีสาระ”
ชื่อเลน “สนุก”
ภาพที่ 25 ชื่อเลน สนุก เปนภาพจังหวะการโยนลูกบอล
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ภาพที่ 26 ผลงานระยะกอนวิทยานิพนธ
ผลงานชื่อ ชื่อจริง “ความไมมีสาระ”
ชื่อเลน “ป.ปลาตากลม”
ภาพที่ 26 ชื่อเลน ป.ปลาตากลม ปลาไดวา ยน้ําเย็นดี
ระยะที่สาม
การทํางานในชวงนี้เขาสูชวงการเตรียมทําศิลปะนิพนธ งานชวงนี้เริ่มมีสิ่งแวดลอม
เขามาประกอบกับรูปทรงคนเดนชัดมากขึ้น ดังภาพที่ 27 - 28
ภาพที่ 27 ชื่อเลนดําผุดําวาย เปนชิ้นที่ตอเนื่องจากภาพที่กระโดดลงไปในน้ําจากเทอม
แรกในภาพที่ชื่อเลนวา ฉันจะไปพัทยา เมื่อไปทะเลแลวก็ตองลงไปเลนในน้ํา

ภาพที่ 27 ผลงานชื่อ ชื่อจริง “ความไมมีสาระ”
ชื่อเลน “ดําผุดดําวาย
ภาพที่ 28 ชื่อเลน เจาตัวใหญเจาตัวเล็ก สัตวเลี้ยงยอดนิยมที่แสนนารัก ทั้งหมาทั้งแมว
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ภาพที่ 28 ผลงานระยะกอนวิทยานิพนธ
ผลงานชื่อ ชื่อจริง “ความไมมีสาระ”
ชื่อเลน “เจาตัวใหญเจาตัวเล็ก”
ผลงานชุดวิทยานิพนธ
งานในชุดใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมคอนขางมาก พยายามที่จะสรางและสงเสริม
ใหตัวงานมีความหมายชัดเจนมากขึ้น อีกประการก็เปนการทําใหตัวงานเกิดความเปนมิติและมี
ระยะมากขึ้น ดังภาพ 29 - 35 ดังมีรายละเอียดของตัวงานดังตอไปนี้
ภาพที่ 29 ชื่อเลน นอน นอน เถอะ นอน การนอนคือการพักผอนที่ดีที่สุด ศึกษาทา
นอน การกลิ้งการพลิกตัว
ภาพที่ 30 ชื่อเลน ระวัง! ชน! เปนภาพจังหวะการเดิน แลวชนรูปปนตกแตก
ภาพที่ 31 ชื่อเลน “งานเลี้ยงไมเลิกรา” งานเลี้ยง การสังสรรค การเขาสังคม
ภาพที่ 32 ชื่อเลน Play ball จังหวะการเลนลูกบอล
ภาพที่ 33 ชื่อเลน นางสาวศันสนีย นางสาวไทย ลองเปนนางสาวไทยดู
ภาพที่ 34 ชื่อเลน นางรํา การรําไทยเปนศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามของประเทศไทย
ภาพที่ 35 ชื่อเลน ณ อวกาศ อยากเปนนักบินอวกาศ
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ภาพที่ 29 ผลงานระยะวิทยานิพนธ
ผลงานชื่อ ชื่อจริง “ความไมมีสาระ”
ชื่อเลน “นอน นอน เถอะ นอน”
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ภาพที่ 30 ผลงานระยะวิทยานิพนธ
ผลงานชื่อ ชื่อจริง “ความไมมีสาระ”
ชื่อเลน “ระวัง! ชน! ”
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ภาพที่ 31 ผลงานระยะวิทยานิพนธ
ผลงานชื่อ ชื่อจริง “ความไมมสี าระ”
ชื่อเลน “งานเลี้ยงไมเลิกรา”
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ภาพที่ 32 ผลงานระยะวิทยานิพนธ
ผลงานชื่อ ชื่อจริง “ความไมมีสาระ”
ชื่อเลน “Play ball”
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ภาพที่ 33 ผลงานระยะวิทยานิพนธ
ผลงานชื่อ ชื่อจริง “ความไมมีสาระ”
ชื่อเลน “นางสาวศันสนีย นางสาวไทย”
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ภาพที่ 34 ผลงานระยะวิทยานิพนธ
ผลงานชื่อ ชื่อจริง “ความไมมีสาระ”
ชื่อเลน “นางรํา”
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ภาพที่ 35 ผลงานระยะวิทยานิพนธ
ผลงานชื่อ ชื่อจริง “ความไมมีสาระ”
ชื่อเลน “ณ อวกาศ”

บทที่ 5
บทสรุป
ผลงานวิทยานิพนธเรื่อง “ความไมมีสาระ” แยกองคประกอบออกเปนสองสวน ใน
สวนแรกมีแนวความคิดที่แสดงออกใหแงคิดในเรื่องการพักผอนทางจิตใจ ทําใหรางกายและจิตใจ
เราเกิดความสมดุล เกิดสมาธิ ปญญาผานรูปทรงคนซึ่งเปนภาพเหมือนของศิลปนเองโดยใชการวาด
แบบเสนคลายการตูน สวนที่สองเปนเรื่องกระบวนการโดนผานเทคนิคแบบภาพพิมพตะแกรงไหม
งานชุดนี้บางครั้งเสมือนตองการคําตอบตอคําถามที่วา แทจริงแลวอะไรเปนสัจธรรม
มากกวากันระหวาง ความจริงจัง กับความไมจริงจัง การหยุดพักหรือการทํางาน ที่สุดแลวชีวิตตองมี
การผอนปรนกัน ตองการทั้งสองฝงหากขาดความสมดุลไปดานใดดานหนึ่งชีวิตคงเอียงไมสมบูรณ
ดวยรูปแบบแนวความคิดชวยเสริมใหการใชเทคนิคภาพพิมพตะแกรงไหมดวยการทํา
ใหการซอนกันของตัวพื้นหลังสมบูรณมากยิ่งขึ้น รวมทั้งโทนสีที่มีใหเลือกมากมายบวกตัวเทคนิคที่
เรียบงายมีลักษณะเฉพาะของตัว ซึ่งสอดคลองไปกับแนวความคิดในการทํางานของขาพเจา ทั้งสอง
สิ่งจึงนับวาลงตัวเปนเปนที่นาพอใจ
ขาพเจาหวังวาศิลปะนิพนธในชุด “ความไมมีสาระ” นี้จะคงมีความสาระอยูและให
ประโยชน แ ก ผู ที่ ไ ด พ บเห็ น และศึ ก ษาในผลงานของข า พเจ า หรื อ ได นํ า ไปพั ฒ นาในแนวทาง
ความคิดและการแสดงออกนี้ใหเติบโตอีกตอไป
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2548

เกียรติประวัติ
พ.ศ. 2546
พ.ศ.2543

พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2539

พ.ศ.2538

นางสาวศันสนีย รุงเรืองสาคร
353/507 หมู 5 ถนนออนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
10520
281 วิทยาลัยชางศิลป ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปบัณฑิต ภาควิชาภาพพิมพ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรม และภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สําเร็จการศึกษาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรม และ ภาพพิมพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลเกียรตินยิ มเหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ การแสดง
ศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 49
รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม ศิลปกรรมรวมสมัยของธนาคารกสิกร ไทย
รางวัลชมเชยการประกวดการเขียนภาพประกอบนิทานเด็กของ
มูลนิธิเด็ก เรือ่ ง ไสเดือนนอย
รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ การแสดงศิลปกรรมยอดเยีย่ มแหง
ประเทศไทยโดยกลุม บริษทั ฟลลิปมอริส ครั้งที่ 6
รางวัลดีเดนการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 13 ภายใตหวั ขอ
สีสันแหงภูมิปญ
 ญาไทย
รางวัลเกียรตินยิ มเหรียญเงินศิลป พีระศรี ศิลปกรรมรวมสมัย
ของ ศิลปนรุนเยาวครั้งที่13
รางวัลดีเดนอันดับที่ 1 ศิลปกรรมรวมสมัย SVOA ครั้งที่ 2
รางวัลพิเศษการแสดงศิลปกรรม “นําสิ่งที่ดีสูชีวิต” ครั้งที่ 8
รางวัลสนับสนุนศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว ครั้งที่ 12
รางวัลดีเดนการแสดงศิลปกรรม “นําสิ่งที่ดีสูชีวิต” ครั้งที่ 7
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ประวัติการแสดงงาน
พ.ศ. 2548 การแสดงนิทรรศการเดี่ยวความไมมีสาระ ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
หอศิลป
พ.ศ. 2547 การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมกลุมชื่อ HALF/HALF ที่
THEODDYSSEE MODEVISUALLOFT สยามแสคว ซอย5
พ.ศ. 2546 การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่49มหกรรมศิลปะเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพ 48 พรรษา ซีคอนแสคว
การแสดงภาพพิมพและวาดเสนนานาชาติ เนื่องในวาระฉลอง
ครบรอบ 60 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2545 การแสดงศิลปกรรมแหงชาติครั้งที่ 48
พ.ศ. 2544 การแสดงศิลปกรรมแหงชาติครั้งที่ 47
นิทรรศการศิลปกรรม “ดวยรักและศรัทธา อ.สวัสดิ์ ตันติสุข”
ศูนยสังคีตศิลป กรุงเทพ
นิทรรศการศิลปกรรมความรูคูความดี หอศิลป มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พ.ศ. 2543 การแสดงศิลปกรรมใบหนาและรางกาย(Body and Face)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
พ.ศ. 2542 การแสดงศิลปกรรมยอดเยี่ยมแหงประเทศไทย โดยกลุม
บริษัทฟลลิปมอริส ครั้งที่ 6
การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
การแสดงศิลปกรรม “นําสิ่งที่ดีสูชีวิต” ครั้งที่ 11
พ.ศ. 2541 การแสดงศิลปกรรม “มองสิงหผานศิลป 65 ป”
การแสดงศิลปกรรมแหงชาติครั้งที่ 43
การแสดงศิลปกรรม “นําสิ่งที่ดีสูชีวิต” ครั้งที่ 10
การแสดงศิลปกรรมบัวหลวงครั้งที่ 22
การแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 13
พ.ศ. 2540 การแสดงศิลปกรรมภาพพิมพนานาชาติที่ Slovenia
พ.ศ. 2539 การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาวครั้งที่ 13
การแสดงกลุม ญ โสภา
การแสดงศิลปกรรม สูทศวรรษหนา ทีห่ อศิลปตาดู
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พ.ศ. 2538

การแสดงศิลปกรรมนําสิ่งที่ดีสูชีวิตครั้งที่ 8
การแสดงศิลปกรรมรวมสมัย SVOA ครั้งที่ 2
การแสดงศิลปกรรมตานภัยเอดส
การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว ครั้งที่ 12
การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 41
การแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 10
การแสดงศิลปกรรม “นําสิ่งที่ดีสูชีวิต” ครั้งที่ 7

