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The inspiration from behaviors and lifestyles of people in the contemporary
urban society as making personal images and personal identity in order to attract
the others either in reality or virtual reality on the internet, which is created to be a set
of art thesis by using a painting process as a tool to transfer an artist’s point of view
about those people to be the art form under the condition of applied installing to the
site .
Iberry is the ice cream shop that targets to the new generation people who
love to live their lives uniquely and modern. A mix &match decoration style of the
shop is lovely and contemporary ,therefore ,there is a potential to use this place as a
case study of making a condition and relation between paintings and installation’s
spaces , and to study how to use a design of artwork installation in order to solve
problems of site’s spaces.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ธรรมชาติของมนุษย์เป็ นสิ่ งมีชีวิตที่อยูร่ ่ วมกันเป็ นสังคมต้องมีการเชื่อมโยงติดต่อสื่ อสาร
เพื่อพึ่งพา อาศัยกัน ดังนั้นนอกจากความต้องการพื้นฐานทางกายภาพเช่น อากาศ ,นํ้า ,ปั จจัยสี่ ต่างๆ
อย่าง อาหาร ที่อยู่ อาศัย เสื้ อผ้า ยารักษาโรค หรื อ ความต้องการทางเพศ รวมไปถึงความต้องการใน
ด้านความมัน่ คงปลอดภัยที่ จะได้รับการคุม้ ครอง ไม่วา่ จะเป็ นทางด้านร่ างกาย นั้นคือได้รับความ
ปลอดภัยจากภัยอันตราย เช่น อาชญากรรมต่างๆ หรื อได้รับความมัง่ คงปลอดภัยทางด้านการดํารง
ชีพเช่น หน้าที่การงาน หรื อหลักประกัน ทางสังคมต่างๆแล้ว มนุษย์ยงั มีความต้องการที่เหนือขึ้นไป
จากสิ่ งเหล่านี้อีก นัน่ คือความต้องการที่จะเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคมที่ได้รับการยอมรับการมีตวั ตน
ดํารงอยู่ หรื อแม้กระทัง่ ต้องการที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูจากผูอ้ ื่น เพื่อให้ทา้ ยที่สุดมนุษย์ได้เกิด
ความรู ้สึกเติมเต็มและยอมรับนับถือตนเอง เพื่อได้เกิดความพึงพอใจในการดํารงชีวติ นัน่ เอง
โลกในปั จจุบนั นี้โดยเฉพาะสังคมเมืองได้มีการขยายตัวขึ้นอย่างมาก ปั จจัยและเงื่อนไขใน
การดํารงชีวิตอยูข่ องมนุษย์กท็ วีความซับซ้อนมากขึ้น ส่ งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อ
มนุษย์กซ็ บั ซ้อนมากขึ้นเช่นกัน และขณะที่สงั คมเมืองมีการขยายตัวและซับซ้อนมากขึ้น ในทาง
กลับกันมนุษย์กก็ ลับรู ้สึกโดดเดี่ยวและแปลก แยกมากขึ้น แม้วา่ ในปัจจุบนั เทคโนโลยีการสื่ อสารจะ
มีความเจริ ญก้าวหน้าเป็ นอย่างมากในการสร้างช่องทาง ในการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ที่
หลากหลาย และเทคโนโลยีเหล่านี้กเ็ ป็ นเหมือนดังเครื อข่ายสังคม (Social Network)ในโลกเสมือน
จริ ง(Virtual Reality)ที่ทบั ซ้อนอยูก่ บั โลกแห่งความจริ งอีกทีหนึ่ง ซึ่งเป็ นการตอบสนองต่อความ
ต้องการแสดงออกซึ่งการมีตวั ตนอยูข่ องมนุษย์ แต่ในทางกลับกันสิ่ งเหล่านี้กลับแสดงให้ เห็นว่าใน
โลกแห่ งความเป็ นจริ งนั้น มนุษย์กลับรู ้สึกว่างเปล่าและไร้ตวั ตนอยูใ่ นสังคมอันซับซ้อนของโลก
ปั จจุบนั
และด้วยความต้องการที่จะแสดงออกถึงการมีตวั ตนอยูใ่ นสังคม การแสดงออกทาง
ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพจึงกลายเป็ นสิ่ งที่มนุษย์ใช้เป็ นเครื่ องมือที่จะแสดงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เป็ นเหมือนการสร้างภาพอุดมคติตวั ตนของตนเองที่มนุษย์ผนู ้ ้ นั ได้ปรุ งแต่งขึ้นเพื่อ
นําเสนอต่อมนุษย์ผอู ้ ื่นหรื อต่อสังคม ซึ่งสิ่ ง เหล่านี้นี่เองเป็ นส่ วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล(Individual Differences)นอกเหนือไปจาก ปัจจัยอื่นๆอย่าง พันธุกรรม , สิ่ งแวดล้อม ,
การบ่มเพาะเลี้ยงดู ฯลฯ อันเป็ นเหตุแห่ งความแตกต่างที่ หลากหลายของมนุษย์นนั่ เอง
1

2

ซึ่งประเด็นที่กล่าวมาในข้างต้นนั้นก็เป็ นสิ่ งที่เป็ นความสนใจของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าก็มกั จะ
สังเกตและมี ประเด็นที่เป็ นคําถามที่เกิดขึ้นในใจเกี่ยวกับเรื่ องราวที่เกี่ยวกับ ตัวตน พฤติกรรม ในเชิง
จิตวิทยาของมนุษย์ภายใต้เงื่อนไขของภาวะทางสังคมร่ วมสมัย และสิ่ งเหล่านี้กก็ ลายเป็ นแรงบันดาล
ใจและได้ถูกสะท้อนถ่ายทอด ออกมาในการทํางานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าในรู ปแบบ
ของงานจิตรกรรมมาโดยตลอด
จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าตั้งแต่ปี2540-ปั จจุบนั ก็เป็ นการศึกษาเรื่ องราว
ของมนุษย์มาโดยตลอดโดยใช้รูปทรงคน(Figurative)เป็ นรู ปสื่ อที่เป็ นองค์ประกอบหลักมาโดย
ตลอด แต่กม็ ีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงจากรู ปแบบที่จดั วางรู ปคนเป็ นองค์ประกอบแบบเหมือนจริ ง
คล้ายภาพถ่ายจนมาถึงรู ปแบบในปัจจุบนั ที่เป็ นรู ปคนที่ตดั ทอนคลี่คล้าย คล้ายภาพการ์ตูน และจัด
วางเรื่ องราวแบบศิลปะในแนวทางแบบเพ้อฝัน(Fantasy) และสัญลักษณ์นิยม(Symbolism)
ซึ่งแนวทางศิลปะที่ขา้ พเจ้าได้สร้างสรรค์ข้ ึนนี้กเ็ ป็ นแนวทางที่ขา้ พเจ้าได้รับอิทธิพลมาจาก
รู ปแบบ ผลงานของศิลปิ นในแนวทางแบบสมัยใหม่ที่มีรูปการผสมผสานกันของรู ปแบบเพ้อฝัน กับ
รู ปแบบศิลปะที่ สะท้อนสภาวะสังคมร่ วมสมัยอย่างพ็อพอาร์ต (Pop Art)โดยการศึกษาผลงานของ
ศิลปิ นที่ขา้ พเจ้าสนใจ อย่างเช่น คีธ แฮริ่ ง ,ทากาชิ มุราคามิ ,โยชิโตโม นารา ฯลฯ
จากวิธีคิดและแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมอันมีลกั ษณะส่ วนตัวของข้าพเจ้า
จึงได้เกิดแนวความคิดที่จะนําผลงานเข้าไปติดตั้งเป็ นส่วนประกอบหนึ่งเพื่อส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของ
ร้านไอเบอร์รี่ซ่ ึงเป็ นร้านไอศกรี มที่การตกแต่งด้วยบรรยากาศสบายๆแต่วา่ มีความร่ วมสมัย มีความ
ใส่ ใจในการออกแบบตกแต่งให้แต่ละสาขามีเสน่ห์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งโดยรวมเป็ นการ
ตกแต่งที่ตอ้ งการดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่เป็ นเป้ าหมายสําคัญ นัน่ คือกลุ่ม นักเรี ยน นักศึกษา หรื อกลุ่มคน
รุ่ นใหม่ ที่จะมาใช้เป็ นสถานที่สาํ หรับปรากฏตัว ( to see and to be seen ) สําหรับผูท้ ี่นิยมการมีวิถี
ชีวิต(Lifestyle)ที่มีเอกลักษณ์และทันสมัย โดยทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เลือกร้านไอเบอร์รี่สาขา สยามสแควร์
และ สาขาเชียงใหม่มาเป็ นกรณี ศึกษา เนื่องด้วยข้าพเจ้า พิจารณาเห็นความน่าสนใจจากลักษณะการ
ออกแบบพื้นที่และการตกแต่งที่มีความทันสมัยในรู ปแบบในลักษณะการผสมผสาน(Mix & Math)
ในการเลือกใช้วสั ดุและเครื่ องเรื อน ซึ่งมีความเป็ นไปได้ในการประยุกต์ ผลงานของข้าพเจ้าเข้ากับ
พื้นที่ของร้านไอเบอร์รี่ท้ งั 2สาขา
ด้วยเหตุน้ ีในมุมมองของข้าพเจ้า ร้านไอเบอร์รี่ 2สาขานี้ จึงเป็ นสถานที่ที่มีความน่าสนใจ
ในการนํามาเป็ นกรณี สาํ หรับการวิจยั ในเชิงประยุกตศิลปศึกษาในการศึกษาการประยุกต์ผลงาน
ศิลปะของข้าพเจ้า ซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาที่เกี่ยวกับมนุษย์และวิถีชีวิตในสังคมร่ วมสมัย ให้เข้ากับ
รู ปแบบการตกแต่งและบริ บท แวดล้อมของสถานที่
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อนําเสนอเรื่ องราวที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและการแสดงออกของมนุษย์เกี่ยวกับการสร้าง
ภาพลักษณ์ ที่สะท้อนบุคลิกภาพ ตัวตน ภายใต้สภาวะสังคมร่ วมสมัย
2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ในลักษณะการจัดวางองค์ประกอบศิลปะแบบภาพ
จินตนาการเพ้อ ฝันเชิงสัญลักษณ์
3. เพื่อศึกษาการสร้างสรรค์และประยุกต์ติดตั้งผลงานศิลปะให้เข้ากับรู ปแบบการออกแบบ
ตกแต่งร้านไอเบอร์รี่
สมมุติฐานของการศึกษา
การติดตั้งผลงานจิตรกรรมเรื่ อง “ภาพลักษณ์ ตัวตนบุคคลในวิถีชีวิตร่ วมสมัย” ให้ประกอบ
เป็ นส่ วนหนึ่งภายในพื้นที่ของร้านไอเบอร์รี่น้ นั จะเป็ นเหมือนดังภาพสะท้อนกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
โดยมีรูปแบบเป็ นงานจิตรกรรมสมัยใหม่ที่มีความร่ วมสมัยอันจะสอดคล้องและส่ งเสริ มให้การ
ออกแบบพื้นที่ภายในนั้นมีความโดดเด่นมากขึ้น ซึ่งจะเป็ นการเสริ มสร้างภาพลักษณ์ให้กบั สิ นค้า
และบริ การของร้าน เกิดเป็ นประสบการณ์ทางสุ นทรี ยะและเป็ นที่จดจําสําหรับผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การ
ขอบเขตการศึกษา
1. เป็ นเรื่ องราวพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของมนุษย์ ที่เกี่ยวกับการแสดงออกทาง
ภาพลักษณ์ , ตัวตน,บุคลิกภาพ ภายใต้สภาวะสังคมร่ วมสมัย ที่ส่งผลให้เกิด อารมณ์ ความรู ้สึก และ
ความบันดาลใจ ที่ สามารถสื่ อออกมาเป็ นงานศิลปะ
2.เป็ นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม โดยใช้รูปคนเป็ นองค์ประกอบหลัก ให้เกิดเป็ นภาพ
จินตนาการ เพ้อฝันเชิงสัญลักษณ์
3.เป็ นการศึกษาการสร้างสรรค์และประยุกต์ติดตั้งผลงานศิลปะให้เข้ากับรู ปแบบการ
ออกแบบตกแต่ง ร้านไอเบอร์รี่
ขั้นตอนของการศึกษา
1. รวบรวมข้อมูลที่เป็ นแรงบันดาลใจ ในทางเนื้อหาและรู ปแบบ และ รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับพื้นที่และ รู ปแบบการตกแต่งสถานที่
2. วิเคราะห์ขอ้ มูล
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3. เตรี ยมการสร้างสรรค์ โดยนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ออกมาแล้วนําไปเรี ยบเรี ยงทาง
องค์ประกอบให้เป็ นภาพร่ าง โดยอยูบ่ นพื้นฐานของการศึกษาเพื่อประยุกต์ผลงานในการติดตั้งเพื่อ
ประดับตกแต่งใน พื้นที่ของร้านไอเบอร์รี่
4. สร้างสรรค์ผลงาน
5. นําเสนอผลงาน
6. สรุ ปผลจากการทํางานตามวัตถุประสงค์
วิธีการศึกษา
1. รวมรวมข้อมูล
1.1 ข้อมูลทางเนื้อหา เรี ยบเรี ยงความคิดจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้พบเจอเรื่ องราว
ต่างๆเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแสดงออกของมนุษย์ในสังคมร่ วมสมัย และศึกษาจากหนังสื อหรื อ
สื่ อต่างๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง แล้วจึงประมวล ความคิดแยกแยะประเด็นที่จะนํามาสื่ อเป็ นงาน
จิตรกรรมได้
1.2 ข้อมูลทางด้านรู ปแบบ ศึกษาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแบบศิลปะ
ใหม่ที่มีแนวทางที่เป็ น รู ปแบบผลงานแบบ เพ้อฝัน ( Fantasy ) และ ศิลปะที่มีแนวทางของเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับสภาวะสังคมร่ วมสมัยอย่างเช่น พ๊อพอาร์ต ( Pop art ) รวมถึงศึกษาผลงานของศิลปิ นที่
เป็ นแบบอย่างและส่ งอิทธิพลต่อรู ปแบบผลงานของข้าพเจ้า และ ทบทวนแนวทางการสร้างสรรค์ที่
ข้าพเจ้าเคยทํามาในอดีตเพื่อจะต่อยอดการสร้างสรรค์ให้มีรูปแบบและ แนวทางเฉพาะตัว
1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดตั้ง ศึกษาลักษณะพื้นที่ แผนผัง และ รู ปแบบการตกแต่ง
โดยไปสังเกตการณ์จากสถานที่จริ งและถ่ายภาพ และร่ างภาพแผนผังเก็บไว้เป็ นข้อมูล
2. วิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 ประมวลผลจากข้อมูลความคิด ให้เกิดเป็ นรู ปธรรม จากการสังเคราะห์ รู ปทรงของ
คน สัตว์ สิ่ งของ และรู ปทรงนามธรรม ให้เกิดเป็ นทัศนธาตุ ,รู ปทรง, หรื อสัญลักษณ์ที่สามารถสื่ อ
ถึงเนื้อหาของงานได้ โดยการ วาดเส้นลงในกระดาษหรื อสมุดวาดเขียน และสะสมไว้เป็ นข้อมูล
2.2 ประมวลผลข้อมูลของสถานที่ติดตั้งที่ได้ไปรวบรวมมาเพื่อหารู ปแบบความเป็ นไป
ได้ในการ ประยุกต์ติดตั้งผลงาน
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3. เตรี ยมการสร้างสรรค์ โดยนําข้อมูลทางรู ปทรงที่ได้วิเคราะห์ออกมาไปเรี ยบเรี ยงทาง
องค์ประกอบ ทางศิลปะให้เป็ นภาพร่ าง
3.1 นําข้อมูลจากข้อ2 มาจัดวางเรี ยบเรี ยงให้เกิดเป็ นเรื่ องราวในทางองค์ประกอบศิลป์
โดยใช้การวาด เส้นและใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการระบายสี ,จัดวางรู ปทรง สร้างทางเลือกต่างๆทาง
องค์ประกอบศิลปะ และ ทดสอบความเป็ นไปได้ระหว่างภาพร่ างผลงานกับภาพถ่ายสถานที่ติดตั้ง
3.2 นําภาพร่ างที่ได้มาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบแยกแยะ หาความเป็ นไปได้ในการที่จะสร้าง
ผลงานจริ ง ออกมาอย่างมีประสิ ทธิภาพ และเลือกภาพร่ างที่จะนํามาสร้างเป็ นงานจริ ง
4. สร้างสรรค์ผลงาน
นําภาพร่ างที่ได้มาขยายสัดส่ วนลงบนเฟรมผ้าใบและสร้างสรรค์ผลงานด้วยวิธีการทาง
จิตรกรรม และ แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบต่างๆตามที่เห็นสมควรระหว่างการปฏิบตั ิงานจริ ง
5. นําเสนอผลงาน
ขอใช้หอ้ งนิทรรศการเพือ่ การนําเสนอผลงานต่ออาจารย์ โดยการนําเสนอผลงานจะ
ประกอบด้วย
5.1 ผลงานจิตรกรรมที่ได้สร้างสรรค์ข้ ึน
5.2 ภาพจําลองและหุ่ นจําลองแสดงวีธีการติดตั้ง
5.3 ข้อมูลประกอบต่างๆเช่น เอกสารประกอบการนําเสนอ ,ภาพถ่าย และแผนผังของ
สถานที่ ,ภาพร่ าง แสดงกระบวนการพัฒนาผลงาน ฯลฯ
6. สรุ ปผลจากการทํางานตามวัตถุประสงค์
6.1 ประเมินผลการทํางานของตนเองตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ งั ไว้
6.2 ทบทวน ปัญหา และข้อผิดพลาดระหว่างการทํางาน
6.3 นําข้อวิจารณ์จากอาจารย์ผสู ้ อนมาพิจารณาวิเคราะห์เพื่อนําไปปรับปรุ งในการ
สร้างสรรค์ผลงาน ต่อไปในอนาคต
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แหล่ งข้ อมูล
1. สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. อินเตอร์เน็ต
3. ข้อมูลเอกสารจากตํารา เอกสารรายวิชา ผลงานวิจยั
อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการค้ นคว้ า
1. วัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม เช่น สี น้ าํ มัน,เฟรมผ้าใบ ฯลฯ
2. กล้องถ่ายรู ป
3. คอมพิวเตอร์

`

บทที่ 2
ข้ อมูลและแรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์
การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในหัวข้อเรื่ อง“ภาพลักษณ์ ตัวตนบุคคลในวิถีชีวิตร่ วม
สมัย”นี้ เกิดจากการที่ขา้ พเจ้ามีความสนใจเป็ นส่ วนตัวในเรื่ องราวของวิถีชีวิตมนุษย์ในสังคมที่เป็ น
ปั จจุบนั โดยผ่านการสังเกตการณ์จากผูค้ นรอบข้างและจากการรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ อต่างๆ อีก
ทั้งการทํางานศิลปะของข้าพเจ้าที่ผา่ นมาในช่วงเวลาก่อนหน้าที่จะเข้ามาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
นี้ ข้าพเจ้าก็ได้จบั เอาเรื่ องราวเหล่านี้ มาเป็ นประเด็นในการสร้างสรรค์มาตลอด โดยมีการ
ปรับเปลี่ยน ทางด้านรู ปแบบไปตามพัฒนาการของผลงานตามแต่ละช่วงเวลา แล้วแต่ประสบการณ์
และเงื่อนไขของสิ่ งแวดล้อมของตัวข้าพเจ้าเองในแต่ละขณะนั้นๆ ซึ่งข้าพเจ้าก็จะได้จาํ แนกข้อมูล
และแรงบันดาลใจอันเป็ นวัตถุดิบและที่มาในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ออกมาได้ดงั นี้
พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ ในสังคมร่ วมสมัย
จากการที่ขา้ พเจ้านั้นเป็ นมนุษย์ผหู ้ นึ่งที่ตอ้ งดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมจึงต้องมีการพบปะ
ติดต่อสื่ อสารและมีปฏิสมั พันธ์กบั มนุษย์ผอู ้ ื่นอยูเ่ ป็ นประจํา จึงได้มีการสังเกตพฤติกรรมต่างๆของ
ผูค้ นที่ได้พบเจอ ข้าพเจ้าคิดว่ามนุษย์ในปัจจุบนั โดยเฉพาะในสังคมเมืองนั้นมีบุคลิกภาพและ
พฤติกรรมที่ค่อนข้างซับซ้อน และมีลกั ษณะของความขัดแย้งและความรู ้สึกแปลกแยกในตนเองสูง
ยากแก่การเข้าใจ และข้าพเจ้าได้สงั เกตว่าผูค้ นในปัจจุบนั ซึ่งหมายรวมถึงข้าพเจ้าด้วยนั้นมีความรู ้สึก
โดดเดี่ยวและความต้องการจะมีตวั ตนอยูใ่ นสังคมแฝงอยูล่ ึกๆในจิตใจ จึงมีลกั ษณะของพฤติกรรม
และการแสดงออกที่จะแสดงถึงความมีตวั ตนอยูข่ องตนเองหรื อเรี ยกร้องความสนใจจากผูอ้ ื่น
มากกว่าปกติ
ความรู้เกีย่ วกับ ยุคสมัย วัย และเจนเนอร์ เรชั่น
การศึกษาทําความเข้าใจในเรื่ องของ Generation นั้นเรื่ องที่มีผใู ้ ห้ความสนใจและ
ทําการศึกษากันเป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในทางสังคมศาสตร์ เช่น สาขาที่เกี่ยวข้องกับ
สังคมวิทยา ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและนิเทศน์ศาสตร์ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติ กรรม
ผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น โดยมุมมองและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ Generation นั้นจะมีผทู ้ ี่จาํ แนกแบ่งออกเป็ น
รุ่ นต่างๆ มากมาย ดังเช่นในสหรัฐฯ มีผแู ้ บ่ง Generation ออกเป็ น 7 Generation ตั้งแต่บุคคลที่เป็ น
ผูใ้ หญ่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 จนมาถึงปัจจุบนั โดยแบ่งออกเป็ น
7
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1. Lost Generation,
2. Greatest Generation
3. Baby Boomers
4. Generation Jones
5. Generation X
6. Generation Y
7. New Silent Generation
หลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 เข้าสู่ ยคุ Baby Boom (เด็กล้น)
Gen X มารับช่วงต่อ (ยุคคุมกําเนิด 1965 ถึงต้น 80)
สัญลักษณ์ X แทนกากบาท (ไม่เอาเด็ก หรื อBaby Bust)
Generation X หรื อ X Generation หรื อ Gen-X : เป็ นผูท้ ี่เกิดในช่วง พ.ศ. 2508 - 2523 (ค.ศ.
1965 – 1980) [6] คนในยุคนี้จะมีความแตกต่างกับคนในยุค Baby Boomers เพราะมีการต่อสู ด้ ิ้นรน
ที่นอ้ ยกว่า เพราะเป็ นคนในรุ่ นลูกหลานของ Baby Boomers และเนื่องจากสภาพโดยรวมของ
เศรษฐกิจดีกว่ายุคที่ Baby Boomers กําลังอยูใ่ นวัยทํางาน ทําให้ Gen-X สามารถเลือกงานได้มากกว่า
สามารถตั้งเงื่อนไขให้แก่ที่ทาํ งานได้วา่ ตนเองต้องการทํางานแบบไหน เมื่อไร และอย่างไร คนในยุค
นี้ในขณะที่มีอายุเท่ากันจึงต่างกันมาก Baby Boomers ทํางานด้วยความดิ้นรน ใช้แรงงาน รายได้
น้อย และมักจะทํางานคนเดียว ในขณะที่ Gen-X ทํางานในลักษณะใช้ความคิด สมาชิกหลักใน
ครอบครัวทํางานทั้งสองคน รายได้ดีท้ งั คู่ ใช้ชีวิตแบบคนทันสมัย และหลายๆ คนเป็ นหัวหน้างาน
ของ Baby Boomers ที่อายุมากกว่า ประสบการณ์มากกว่า แต่การศึกษาตํ่ากว่า นอกจากนี้ยงั มี
นักวิชาการบางส่ วนแบ่งคนในยุคนี้ออกเป็ น กลุ่มย่อยที่เรี ยกว่า Yuppies ซึ่งเป็ นกลุ่มคนหนุ่มสาว
สมัยใหม่ในขณะนั้นที่มีรายได้สูง มีกาํ ลังซื้อสิ นค้าแบรนด์เนมดัง ๆ เป็ นห่ วงเป็ นใยในเรื่ องของ
ภาพลักษณ์ กล้าที่จะใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย คนในยุคนี้หลายคนนิยมใช้บตั รเครดิต
Generation Y หรื อ Y Generation หรื อ Gen-Y หรื อ Why Generation : เป็ นผูท้ ี่เกิดในช่วง
พ.ศ. 2523 - 2537 (ค.ศ.1980 – 1994) [7] : เป็ นกลุ่มคนที่เกิดขึ้นมาท่ามกลางความแตกต่างระหว่าง
Baby Boomers กับ Gen-X โดยที่ Baby Boomers อาจจะเป็ นปู่ ย่าตายายหรื อญาติผใู ้ หญ่ในครอบครัว
และมี Gen-X เป็ นบิดามารดา โดยที่ Baby Boomers ในครอบครัวอาจจะอยากให้ Gen-Y ทําตัวอยู่
ในกรอบ แต่ Gen-X กลับอยากให้ Gen-Y เป็ นตัวของตัวเอง และท้าทายสิ่ งที่เป็ นอยูเ่ ดิม Gen-Y จึง
มักจะสับสน แต่กม็ ีความต้องการที่จะสําเร็ จในทุกอย่างที่สนใจอย่างรวดเร็วกว่า Baby Boomers
และ Gen-X นอกจากนี้ Gen-Y ยังเป็ นคนที่มีความใจร้อน ต้องการเห็นผลสําเร็ จทุกอย่างรวดเร็ ว
เนื่องจากเชื่อในศักยภาพของตนเอง และเชื่อว่ามีความพร้อมด้านฐานะทางการเงินที่มกั จะได้รับการ
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สนับสนุนจาก Gen-X ซึ่งมีรายได้ดี โดยคนที่เป็ น Gen-Y มีความเชื่อว่าการประสบความสําเร็ จใน
ชีวิตจะเกิดขึ้นต้องทํางานหนัก ทําให้มีการแต่งงานช้าลง มักจะแต่งงานเมื่ออายุ 30 ขึ้นไป ถ้ามีแฟน
แล้วแฟนมีอุปสรรคกับงานก็เลิกกับแฟน เลือกงาน คนกลุ่มนี้มกั เปลี่ยนงานบ่อย มีการบริ หารเงิน
จากเครื่ องมือต่าง ๆ คนกลุ่มนี้จึงมีเครดิตการ์ดมากกว่า 1 ใบ มีการใช้บริ การประเภท Personal
Credit มากขึ้น
ในทางการตลาด มักนิยมแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มเจเนอเรชัน่ โอ
หมายถึงกลุ่ม เบบี้ บูม ที่อายุ 60 ขึ้นไป กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี
และกลุ่มเน็กซเตอร์ หรื อกลุ่มมิลเลนเนียล (Millionial Group) หรื อ กลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ที่มีอายุ
สู งสุ ดประมาณ 20 ปี
สําหรับกลุ่ม เจเนอเรชัน่ โอ เป็ นกลุ่มที่มีฐานด้านอํานาจซื้อแน่นหนา และมีเวลาว่าง
มากกว่าสําหรับกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งสนามกอล์ฟ โรงแรม สายการบิน เอเยนต์ทวั ร์ และ
นักการตลาดเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
ทั้ง นี้เพราะ กลุ่ม เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ที่คนในช่วงอายุแก่ที่สุดของกลุ่ม คือ คนที่เพิ่งจะแตะ
40 ปี และกําลังสะสมอํานาจซื้อสิ นค้าและบริ การให้มากขึ้นเรื่ อยๆ ขณะที่กลุ่ม เจเนอเรชัน่ โอ เป็ น
กลุ่มที่ชอบบรรยากาศของธรรมชาติ ร่ มรื่ นแบบเดิมๆ หากแต่ในบางครั้งที่ชื่นชมกับการตกแต่งที่
หรู หรา และสิ่ งอํานวยความสะดวกที่ไม่มีในยุคที่กลุ่มนี้ยงั เด็กๆ แต่กลุ่มเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ กลับเป็ น
กลุ่มที่ชอบสภาพแวดล้อมสังคมเมืองหลวง ย่านการค้า ความเจริ ญทางวัตถุ การตกแต่งที่เป็ นไปตาม
เทรนด์ และสิ่ งอํานวยความสะดวกที่มีประโยชน์ใช้สอย
อีกสิ่ งหนึ่งที่แตกต่าง กันมาก คือ พฤติกรรมการซื้อของกลุ่มเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ เกิดขึ้น
ในช่วงอายุที่เร็ วกว่ากลุ่มเจเนอเรชัน่ โอ ในวิถีทางที่ซบั ซ้อนและห่างไกลกว่า ดังนั้น แม้วา่ กลุ่มเจ
เนอเรชัน่ โอ จะยังเป็ นกลุ่มที่เป็ นผูส้ ร้างรายจ่ายหรื อรายได้ส่วนใหญ่ให้กบั นักการตลาด แต่ไม่ได้
หมายความว่ากลุ่มเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ จะทิ้งห่างกันมากมายนัก สําหรับ นักการตลาดในโลกยุคใหม่
เป้ าหมายหลักที่กาํ ลังจะเป็ นจุดสนใจ และดึงเอาความพยายามทั้งหลายของนักการตลาดไปใช้ใน
การพัฒนาตลาดในส่ วนนี้ คือ กลุ่มลูกค้าที่เรี ยกกันว่า “เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์” ไม่ใช่กลุ่ม “เบบี้ บูม” ที่
นับวันจะล้มหายไปจากตลาดตามอายุขยั
ทําอย่างไรจึงจะนํากิจกรรมทาง การตลาดไปให้กลุ่ม เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ มีความสุ ขและความ
พอใจ คือ ประเด็นที่มีความพยายามค้นหากันอย่างจริ งจังในขณะนี้
จากผลการสํารวจ ในต่างประเทศ เมื่อไม่นานมานี้ พบว่า กลุ่มเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ พบความ
จริ งบางประการที่น่าสนใจ
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ประการแรก เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีพฤติกรรมของการปรับเปลี่ยนงานทําใหม่ทุกๆ 11 ปี โดย
เฉลี่ย ประการที่สอง เหตุผลหลักของการย้ายงานคือ ต้องการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของงานให้เกิด
การพัฒนาด้านสมอง ได้สื่อสารกับผูค้ นกลุ่มใหม่ๆ รวมทั้งได้ทาํ งานกับนายคนใหม่ ค่านิยมในการ
แสวงหาความแปลกใหม่และความเปลี่ยนแปลงทําให้กลุ่มเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ จํานวนไม่นอ้ ย หันมา
ประกอบอาชีพอิสระที่เป็ นนายของตัวเอง แทนที่จะทํางานในบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่งติดต่อกัน 20-30
ปี ประการที่ สาม นักการตลาดที่สนใจกลุ่มเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ พบว่ากลุ่มลูกค้าของตน มีความ
ต้องการใช้เวลาว่างตามสไตล์ของตนเองอย่างอิสระ และในกิจกรรมที่ไม่ซบั ซ้อนหรื อเป็ นรู ปแบบ
มากเกินไป มีความอดทนน้อยต่อการรอคอย ต้องการทําอะไรที่รวดเร็ ว และทันใจ สิ่ ง ที่เกิดขึ้น
หลายอย่างชี้ชดั เจนว่า กลุ่มเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ไม่ตอ้ งการเจริ ญรอยตามกลุ่มเจเนอเรชัน่ โอ ที่เป็ นพ่อ
แม่ของตน ไม่อยากฟาดฟันหรื อทะเยอทะยาน ปากกัดตีนถีบ เพียงเพื่อความสําเร็ จในหน้าที่การงาน
อย่างเดียว แต่นนั่ ไม่ได้หมายความว่า กลุ่มเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ เกลียดหรื อดูถูกคุณค่าของการทํางาน
หนัก การเสี ยสละเพื่อครอบครัว และความจงรักภักดีในกลุ่มเจเนอเรชัน่ โอ หากแต่เป็ นเพราะความ
เชื่อว่ามีส่ิ งอื่นที่กลุ่มเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ สามารถทําได้ดีกว่ารุ่ นพ่อแม่ของตน ด้วยเหตุที่ความต้องการ
ของกลุ่ม เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ แตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างมากนี้ นักการตลาดจึงแทบไม่มีทางหลีกเลี่ยง
การแยกส่ วนตลาดระหว่าง กลุ่ม เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ กับกลุ่ม เจเนอเรชัน่ โอ หรื อ เบบี้ บูม ออกจาก
กัน
แม้ แต่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งไม่น่าจะต้องเดือดร้อนกับการที่สดั ส่ วนของลูกค้า
กลุ่ม เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เพิ่มขึ้นมากมาย ก็พบว่ามีการแยกกลุ่มลูกค้าออกเช่นกัน สิ่ งที่ทาํ ให้นกั การ
ตลาดกังวลน่าจะมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า อย่างรวดเร็ ว ในปัจจุบนั และมีความ
แตกต่างฉี กแนวออกจากกันอย่างมากนี้ จะทําให้งานการตลาดต้องแบ่งย่อยเป็ นนิช มาร์เก็ตมากมาย
หลายกลุ่ม ไม่กต็ อ้ งเลือกสนองตอบเพียงเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปเลย
ภายใต้ สังคมยุคดิจิตอล การดําเนินชีวิต และสิ่ งต่างๆ มีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ วเพียงกระพริ บตา ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
(http://www.meeboard.com/view.asp?user=youngthai&groupid=1&rid=13&qid=13)
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พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ อนั ถูกหล่อหลอมจากโลกเสมือนจริง
นอกจากการได้สมั ผัสกับผูค้ นในสังคมในชีวิตประจําวันที่เป็ นโลกแห่ งความจริ งแล้ว ใน
โลกเสมือนจริ ง(Virtual Reality)หรื อสังคมในอินเตอร์เน็ตซึ่งเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
การสื่ อสาร ก็เป็ นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งผูค้ นที่เข้าไปส่ วนหนึ่งในสังคมออนไลน์ ล้วนต้องการการยอมรับ
และมีตวั ตนอยูใ่ นโลกไซเบอร์ จนเว็บไซท์ประเภทเครื อข่ายสังคม (social network) หรื อสื่ อสังคม
(social media)ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม แต่ในบางครั้งความเป็ นโลกเสมือนจริ งของ
อินเตอร์เน็ต กลับกลายเป็ นที่แสดงออกถึงตัวตนอีกด้านหนึ่งของมนุษย์ ที่อาจจะไม่เหมือนกันสิ่ งที่
ปรากฏในโลกของความเป็ นจริ งเพราะในโลกออนไลน์น้ นั เป็ นการยากที่จะรู ้วา่ ใครเป็ นใครในโลก
แห่งความจริ ง
อีกทั้งภาพลักษณ์ และตัวตนที่แสดงออกของมนุษย์ในปัจจุบนั นั้นเกิดจากค่านิยมแบบ
วัฒนธรรมสมัยใหม่ที่ถกู ส่ งผ่านมาทางสื่ อสารมวลชน ภายใต้ระบบสังคมและเศรษฐกิจแบบเสรี
นิยม อันเป็ นกระแสหลักของโลกที่กาํ ลังเป็ นไปในยุคโลกาภิวฒั น์
และจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นข้าพเจ้าก็จะขอยกตัวอย่างบทความที่กล่าวถึงสภาวะดังกล่าว ที่
มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับเนื้อหาของการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าดังนี้
จากเว็บไซต์มติชนออนไลน์ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 15:15:38 น.
“ผลวิจยั พบ ผูห้ ญิงโพสต์รูปตัวเองใน "เฟซบุค๊ " เพื่อต้องการ"เรี ยกร้องความสนใจ"
ผลการศึกษาชิ้นหนึ่งในวารสาร Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking
พบว่า ผูห้ ญิงที่มกั ใช้เว็บไซต์สงั คมออนไลน์ อาทิ เฟซบุค๊ ในการโพสต์รูปภาพของตนเอง นัน่
หมายความว่า พวกเธอกําลังสื่ อสารถึงการแสดงออกด้านบุคลิกภาพบางอย่าง ซึ่งหมายความว่า พวก
เธอมีแนวโน้มในการ"สร้างคุณค่าให้กบั ตนเอง" ผ่านรู ปลักษณ์ภายนอกเพื่อ"ดึงดูดความสนใจ"
นักวิจยั ได้ทาํ การศึกษาในหัวข้อเรื่ อง ความเป็ นไปได้ของพฤติกรรมการสร้างคุณค่าต่อ
ตนเองและเว็บไซต์สงั คมออนไลน์ (Contingencies of Self-Worth and Social-Networking-Site
Behavior)โดยการศึกษากลุ่มผูช้ ายและผูห้ ญิงจํานวน 311 คน ที่มีอายุเฉลี่ย 23 ปี โดยทุกคนต้อง
กรอกแบบสอบถามที่ออกแบบมาเพื่อวัดระดับของการเห็นคุณค่าในตนเอง และถูกซักถามถึง
พฤติกรรมการใช้เฟซบุค๊ โดยทัว่ ไป เพื่อต้องการเข้าใจต่อมุมมองด้านพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์
สังคมออนไลน์ โดยศึกษาข้อมูลด้านระยะเวลาที่ผถู ้ ูกทดลองใช้ในการจัดการโปรไฟล์ของตนเองแต่
ละครั้ง, จํานวนรู ปภาพที่พวกเขา"แบ่งปัน", "ขนาด"ของเครื อข่ายออนไลน์ของแต่ละคน และการ
ประพฤติตนในลักษณะฉันชูส้ าวด้านพฤติกรรม"ความเป็ นเพื่อน"
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ผลโดยรวมพบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับเพศชาย พบว่าเพศหญิงมักมีการแสดงตัวตนผ่าน
ภาพถ่ายและรู ปร่ างหน้าตามากกว่า และใช้เฟซบุค๊ เพื่อดึงดูดความสนใจ โดยผ.ศ.ไมเคิล เอ. สเต
ฟานัน แห่ งภาควิชาการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยบัฟฟาโล รัฐนิวยอร์ค สหรัฐฯ ในฐานะหัวหน้าคณะผู ้
ทําการศึกษา กล่าวว่า กลุ่มผูห้ ญิงที่มีขนาดเครื อข่ายทางเฟซบุค๊ ที่มากที่สุด และโพสต์รูปของตนเอง
จํานวนมาก จะรู ้สึกมีความมัน่ ใจในรู ปร่ างหน้าตาของตนเองยิง่ ขึ้น
ผลการศึกษาพบว่า เกิดความหลากหลายของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของผูช้ ายและ
ผูห้ ญิง ซึ่งเป็ นผลมาจากจุดสนใจด้านวัฒนธรรม ที่เพ่งเล็งไปยังรู ปลักษณ์และรู ปร่ างหน้าตาของเพศ
หญิง "ผม รู ้สึกผิดหวังว่าในปี 2011 ในกรณี น้ ี หญิงสาวหลายคนพยายามสร้างคุณค่าให้กบั ตนเอง
ผ่านการแสดงออกซึ่งรู ปร่ างหน้าตา โดยผ่านการโพสต์รูปของตนเองลงในเฟซบุค๊ ซึ่งถือเป็ น
รู ปแบบหนึ่งของการโฆษณา บางทีนี่อาจสะท้อนถึงคุณค่าที่ถูกบิดเบือนที่ตอกตรึ งอยูใ่ นตัวผูห้ ญิง
ในยุค แห่ งวัฒนธรรมป๊ อปก็เป็ นได้"
ผูท้ าํ การวิจยั ยังพิจารณาว่า การที่บุคคลใดก็ตามโพสต์รูปของตนเองจํานวนมาก ขณะกําลัง
อยูท่ ่ามกลางกลุ่มคน ยังอาจสื่ อได้ถึงความสําคัญของความสัมพันธ์แบบเฉพาะเจาะจงเช่นกัน
เนื่องจากข้อพันธะเหล่านั้นอาจก่อให้เกิดความรู ้สึกปลอดภัย ผ่านรู ปลักษณ์และความเห็นคุณค่า
ภายในตนเอง
ขณะที่คนที่มีแนวโน้มสร้างคุณค่าให้กบั ตนเอง โดยยึดความรู ้ความสามารถทางวิชาการ
ความสัมพันธ์และความรักภายในครอบครัว และความเป็ นคนมีศีลธรรมจรรยาของตน จะใช้เวลาใน
การใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์นอ้ ยกว่า และมักจะไม่แสดงความสนใจต่อการเสาะแสวงหาตัวตน
ผ่านสื่ อออนไลน์
(http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1300695687&grpid=01&catid&subcatid )
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ภาพที่ 1 การสร้างตัวตนในสื่ อสังคม
ซึ่งก็ตอ้ งยอมรับว่าตัวข้าพเจ้าเองก็เป็ นมนุษย์ผหู ้ นึ่งที่มีส่วนร่ วมอยูใ่ นสภาวะต่างๆที่ได้
กล่าวมาในข้างต้น อันเป็ นผลมาจากการที่ขา้ พเจ้าเติบโตและได้รับการหล่อหลอมมาจากวิถีชีวิต
แบบสังคมสมัยใหม่ และได้กลายเป็ นแรงบันดาลใจในการนําประเด็นเหล่านี้มาแสดงออกด้วยการ
สร้างสรรค์ข้ ึนมาเป็ นผลงานศิลปะ และเป็ นเหมือนภาพสะท้อนมุมมอง และความรู ้สึกในใจที่
ข้าพเจ้ามีต่อมนุษย์ในสังคมที่แวดล้อมข้าพเจ้านั้นเอง
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รู ปแบบทางศิลปกรรมและผลงานของศิลปิ นทีส่ ่ งอิทธิพลต่ อผลงานของข้ าพเจ้ า
จากการศึกษาที่ผา่ นมาข้าพเจ้าก็ได้ศึกษาผลงานของศิลปิ นที่ทาํ งานในรู ปแบบศิลปะร่ วม
สมัยมากมายหลายคน ซึ่งศิลปิ นส่ วนใหญ่ที่ขา้ พเจ้าชื่นชอบและมีผลส่ งอิทธิพลต่อรู ปแบบผลงาน
ในช่วงระยะเวลาหลังของข้าพเจ้าส่ วนใหญ่จะเป็ นศิลปิ นที่ทาํ งานในรู ปแบบของแนวทางแบบพ็อพ
อาร์ตเสี ยเป็ นส่ วนมาก ซึ่งก็ขอกล่าวถึงแนวทางของพ็อพอาร์ตดังนี้
ลัทธิประชานิยม ( pop art หรือ popism )
คือ กระแสศิลปะที่นาํ เสนอเรื่ องราวของสภาวะสังคมร่ วมสมัยสะท้อนความจริ งแท้ของ
สังคมปั จจุบนั และไม่เชื่อถือในความเป็ นศิลปะชั้นสูงหรื อรสนิยมอันสูงส่ งโดยใช้รูปแบบของสิ่ งที่
เป็ นธรรมดาสามัญมานําเสนอ ซึ่งอาจจะใช้ภาพการ์ตนู หรื อภาพกราฟิ กแบบพานิชศิลป์ มาเป็ นสื่ อ
นําเสนอ
“พ็อพ อาร์ต” หรื อ “ศิลปะประชานิยม” (ตามศัพท์ของราชบัณฑิต) ในภาษาอังกฤษคือ
POP Art เป็ นรู ปแบบและแนวความคิดทางศิลปะที่เริ่ มมาจากประเทศอังกฤษ และส่งอิทธิพลไปสู่
สหรัฐอเมริ กาและเยอรมันนี
มีความเคลื่อนไหวที่คึกคักที่สุดในช่วงปลายคริ สต์ทศวรรษที่ 1950 ไปจนถึง 1960 (ราว
ทศวรรษ2500) ต้นตอทางรู ปแบบและความคิดสามารถสื บย้อนกลับไปที่กลุ่มดาด้า (Dada,ระหว่าง
ค.ศ.1915-1923 หรื อปี 2458- 2466 ) ในด้านความสนใจในเรื่ องสิ นค้าบริ โภค ข้าวของเครื่ องใช้(วัสดุ
สําเร็ จรู ป) และสามารถย้อนไปถึงงานจิตรกรรมของ สจ๊วท เดวิส (Stuart Davis, ค.ศ.1894-1964
หรื อปี 2458-2507) ศิลปิ นอเมริ กนั ที่ใช้การติดปะสิ่ งพิมพ์สาํ เร็ จรู ปลงในงานจิตรกรรม (ในช่วง
คริ สต์ทศวรรษที่ 1920 หรื อทศวรรษ 2460)
ผลงานแนว พ็อพ อาร์ต ชิ้นแรกคืองานปะติดรู ปถ่ายและสิ่ งพิมพ์ของ ริ ชาร์ด แฮมิลตัน
(Richard Hamilton) ศิลปิ นชาวอังกฤษใน ค.ศ. 1956(ปี 2499)
งานแนว พ็อพ อาร์ต อาจจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัฒนธรรมแบบ “มหาชนนิยม” หรื อ พ็อพ
พูล่าคัลเจอร์, popular culture ในภาษาอังกฤษซึ่งหมายรวมไปถึงสิ นค้าอุตสาหกรรม งานออกแบบ
งานโฆษณาและงานสื่ อมหาชนต่างๆ เรี ยกได้วา่ เป็ นศิลปะที่เฉลิมฉลองลัทธิบริ โภคนิยมยุคหลัง
สงครามโลก
ด้วยแนวความคิดและรู ปแบบที่นาํ เอา “ของระดับล่าง” (สิ นค้า,พานิชยศิลป์ และรสนิยม
มหาชน บ้างก็เรี ยกว่า low art, low culture หรื อ mass culture) มานําเสนอในบริ บท “ของระดับสูง” (
งานสร้างสรรค์,งานฝี มือ,งานทํามือหรื อhand made ,ศิลปะระดับสูง ,วิจิตรศิลป์ , งานที่เป็ นต้นฉบับ
เป็ นตัวของตัวเอง,เป็ นหนึ่งเดียว บ้างก็เรี ยกว่า high art หรื อhigh culture ซึ่งจํากัดอยูก่ บั ชนชั้นสูง
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หรื อชนชั้นกลางที่มีการศึกษาสู ง , จําเพาะสําหรับ “คนในวงการศิลปะ” ,ปั ญญาชนและหรื อ
กระฎุมพี)
พ็อพ อาร์ต เป็ นแนวศิลปะที่เกิดมาในเชิงต่อต้านลัทธิแอ็บสแตรก เอ็กซ์เพรสชัน่ นิสม์
(Abstract Expressionismที่เคลื่อนไหวในคริ สต์ทศวรรษที่1940-1950 หรื อ 2480-2490)ซึ่งเป็ นศิลปะ
ที่เน้นการแสดงออกทางอารมณ์ความรู ้สึกการแสดงออกความเป็ นส่ วนตัว มีแนวงานที่เป็ นตัวของ
ตัวเองและเป็ นเรื่ องของจิตวิญญาณ แต่ พ็อพ อาร์ต กลับมีคุณสมบัติที่ขดั แย้งอยูใ่ นทิศทางตรงกัน
ข้ามแทบจะทุกอย่าง ลักษณะเด่นอีกอย่างของ พ็อพ อาร์ต คือ อารมณ์ขนั ขี้เล่นและชอบการเสี ยดสี
เย้ยหยันต่อศิลปะและชีวิต ( สุ ธี คุณาวิชยานนท์ 2546 : 122 )
หลักสุ นทรียภาพ
พอสรุ ปกว้างๆในหลักการบางอย่างของพ๊อพอาร์ตดังนี้
1.ทําลายประเพณี นิยมในการสร้างศิลปกรรมที่ให้ความสําคัญของเรื่ องมิติต่างๆ(กว้างยาว
ลึกนูน) โดยแก้ปัญหาภายในกรอบสี่ เหลี่ยมของภาพ พวกพ๊อพอาร์ตไม่แก้ปัญหาด้วยวิธีดงั กล่าว แต่
ทําขึ้นใหม่โดยสร้างภาพขนาดใหญ่ให้มีผลขยายต่อสิ่ งแวดล้อมข้างเคียง ดังเช่นจะจัดฉากชีวิต
ภายในบ้านราวกับนําเอาของจริ งมาแสดง หรื อวาดให้มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่ควรจะเป็ น
2.ใช้เทคนิคและผลผลิตทางอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ ดังเช่น สี ชนิดใหม่ๆ หรื อสิ่ งต่างๆ
ซึ่งนักวิทยาศาสตร์คิดค้นประดิษฐ์ข้ ึน ฯลฯ ศิลปิ นนําสิ่ งเหล่านี้มาทําให้ห่างไกลจากสภาพดั้งเดิม มี
การจัดภาพองค์ประกอบและเทคนิคบางประการของศิลปิ นในอดีตมาใช้ดว้ ยในขอบเขตจํากัด อาทิ
นําเทคนิคระบายสี อย่างรวดเร็ วฉับพลันของศิลปิ นกลุ่มแอ็บสแตรกท์ เอ็กเพรสชันนิสต์ และเทคนิค
ที่ดูเรี ยบร้อยสวยงามของงานพานิชยศิลป์
3.ความผุกร่ อนของกฎสุ นทรี ยภาพต่างๆที่ยดึ ถือและสร้างกันมาในอดีต ดังเช่นคุณค่าของ
งานศิลปะ พวกพ๊อพอาร์ตเห็นว่าศิลปะแต่ละลัทธิต่างมีส่วนดีเด่นของตน พวกเขาปฏิเสธในเรื่ อง
ความแตกต่างระหว่างรสนิยมดี-เลว ดังเช่น ผลงานของมองดรี อนั กับภาพยนตร์การ์ตนู มิคกี้ เม้าส์
ของวอลท์ ดิสนีย ์ มีคุณค่าทางศิลปะเท่าเทียมกัน ศิลปะไม่ควรกําหนดขอบเขตในคุณค่าของตัวเอง
ดังนั้นพ๊อพอาร์ตจึงขยายวงกว้างออกไป มีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มีการทําเรื่ องของเด็กๆ บางครั้ง
เป็ นเรื่ องตลกขบขัน
4.ศิลปิ นพ๊อพอาร์ตอาจมีความชอบแตกต่างกันไปตามถนัด บางคนมีความนิยมต่อการ
แสดงออกในเรื่ องของความลี้ลบั และเต็มไปด้วยความฝัน ดังเช่น ในคตินิยม เซอเรี ยลลิสม์ หรื อบาง
คนชอบการแสดงออกอย่างรุ นแรงเด็ดขาด เช่นกลุ่มเอ็กซเพรสชันนิสต์ ถึงกระนั้น พวกเขายังคงมี
ความต้องการร่ วมมือกัน คือ แสดงออกทางโลกภายนอกซึ่งเป็ นเรื่ องราวที่ยงั คงผูกพันกับสภาวะ
แวดล้อมของเมืองอยู่
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5.มีความเคลื่อนไหวที่ยดื หยุน่ ปรับตัวเข้ากับศิลปะในทุกรู ปแบบ มีการนําเทคนิค ความคิด
ของคตินิยมต่างๆ เข้ามาคลุกเคล้าให้ปรากฏขึ้นมาในรู ปใหม่ “ข้าพเจ้าเพื่อศิลปะ” โอลเดนเบิร์ก
ศิลปิ นคนสําคัญของพ๊อพอาร์ตกล่าวไว้ “ดังนั้นจึงทําบางอย่างมากกว่าจะมัวคิดแต่เรื่ องทําเพื่อ
พิพิธภัณฑ์”
6.การแสดงออกตามอุดมคติในลัทธิการเมืองตามแนวเสรี นิยมอย่างเต็มที่น้ นั เสรี ภาพเป็ น
ปั จจัยขั้นพื้นฐานอันสําคัญของมนุษย์ ลัทธิประชาธิปไตยเป็ นสิ่ งได้รับการยกย่อง ดังนั้น การ
แสดงออกจึงเป็ นไปอย่างกว้างขวาง บางคนอาจสนใจในภาพโฆษณาสิ นค้า ในขณะที่จิตรกรอีกผู ้
หนึ่งสนใจในเรื่ องของบุคคลสําคัญ ดังเช่น ดาราภาพยนตร์หรื อประธานาธิบดี หรื อวีรบุรุษคนใดคน
หนึ่งก็ได้ หรื ออาจสนใจเกี่ยวกับทางเครื่ องจักรกล เครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ศิลปิ นแต่ละคน
ต่างมีความคิดแตกต่างกันไปมีการแสดงออกอย่างง่ายๆ จนดูคล้ายกับขาดความลึกซึ้งทางใจ
7.มีเจตนารมณ์สะท้อนภาพชีวิตสังคมปัจจุบนั นําเรื่ องราวซึ่งคนจํานวนมากคุน้ เคยจนลืม
นึกถึงความสําคัญ แต่สาํ หรับศิลปิ นแล้ว สิ่ งแวดล้อมมีคุณค่าแก่การสร้างสรรค์ พวกเขานํามาเป็ น
พลังดลใจ จับเอาความรู ้ชวั่ ขณะหนึ่งของคนหนึ่งมาสร้างงาน ชีวิตกลายเป็ นสิ่ งรวดเร็ วและ
เปลี่ยนแปลงง่าย ดังแฟชัน่ การแต่งกาย วันนี้อาจเป็ นที่นิยม แต่พรุ่ งนี้ทุกคนก็ลืมเสี ยแล้ว
ศิลปิ นพ๊อพอาร์ต มีความเห็นเกี่ยวกับทางสุ นทรี ยภาพว่า “สุ นทรี ยภาพคือ ความความรู ้สึกที่
เกี่ยวข้องกับสภาพต่างๆ ที่ปรากฏในโลกของอุตสาหกรรม โลกต่างชนบทและโลกของเศรฐกิจ
ศิลปิ นพยายามตอบสนองโลกที่แวดล้อมภายนอกเหล่านี้ โดยแสดงความรู ้สึกด้วยภาพ ซึ่งอาจจะ
ด้วยวิธีการของแอบสแตรกท์ หรื อคิวบิสต์ ได้ตามความเหมาะสม”
ดังนั้นศิลปิ นพ๊อพอาร์ต จึงใช้วิธีเก่าผสมเข้ากับเทคนิคของพานิชยศิลป์ เช่น พวกภาพ
โฆษณาฯลฯ แต่มิได้เจตจํานงทางการค้า หากทําขึ้นในลักษณะแสดงให้เห็นว่าศิลปะเป็ นอย่างไรใน
ทุกวันนี้ นอกจากนี้มีการใช้ขบวนการทางกลศาสตร์ซ่ ึงเป็ นการแสดงให้เห็นถึงความสิ้ นสุ ดของ
ทฤษฎีศิลปะในอดีต ซึ่งนิยมผลงานที่เกิดขึ้นกับมือและปัญญาของศิลปิ นเท่านั้น
( กําจร สุ นพงษศรี 2554 : 485 )

ภาพที่ 2 ผลงานของศิลปิ น แอนดี วอลร์ฮอล ศิลปิ นคนสําคัญของกระแสศิลปะพ็อพ อาร์ต
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ผลงานของศิลปิ นทีส่ ่ งอิทธิพลต่ อผลงานของข้ าพเจ้ า
มีศิลปิ นในแนวทางนี้อยูห่ ลายท่านที่ขา้ พเจ้าชื่นชอบและได้ศึกษาแนวทางการสร้างสรรค์
ผลงาน เพื่อนํามาปรับใช้กบั การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า จึงอยากจะได้ยกตัวอย่างมาเป็ นบาง
ท่านเพื่อเป็ นการวิเคราะห์ดงั นี้
คีธ แฮริ่ ง (Keith Haring)

ภาพที่ 3 ผลงานของ คีธ แฮริ่ ง
ผลงานของ คีธ แฮริ่ ง เป็ นผลงานแนวกราฟิ ติ ที่มีความโดดเด่นในเรื่ องของการใช้เส้นมา
สร้างขึ้นเป็ นรู ปทรงแบบง่ายๆที่มีรูปแบบเป็ นสัญลักษณ์เฉพาะตัว โดยร้อยเรี ยงรู ปทรงเหล่านั้นให้
เป็ น เรื่ องราวที่มีลกั ษณะเป็ นจินตนาการเพ้อฝันเหนือจริ ง และมีการวางคู่สีที่มีลกั ษณะสดใสแบบ
ภาพการ์ตนู ถึงแม้ผลงานของเขาจะใช้ระนาบสี และนํ้าหนักที่เรี ยบแบบ แต่เขาก็สามารถใช้เส้นซึ่ง
เป็ นองค์ประกอบหลักของงานในการสร้างมิติภายในผลงานโดยการใช้เส้นที่มีขนาดและนํ้าหนักที่
แตกต่างกัน อีกทั้งยังสามารถใช้เส้นในการสร้างให้เกิดความรู ้สึกถึงความเคลื่อนไหว ของรู ปทรง
ต่างๆ โดยผลงานของเขามักจะวางโครงสร้างองค์ประกอบในลักษณะของการต่อต้านพื้นที่วา่ งโดย
วางรู ปทรงทั้งหลายให้กระจายเต็มพื้นที่โดยไม่เว้นที่วา่ งไว้มากนักซึ่งลักษณะแบบนี้กจ็ ะคล้ายกับ
ลักษณะของลวดลายของศิลปะแบบบรรพกาล หรื อศิลปะลวดลายตามฝนังถํ้าหรื อภาชนะโบราณ
ซึ่งลักษณะแบบนี้กจ็ ะมีความสัมพันธ์กบั ลักษณะความเป็ นศิลปิ นกราฟิ ติของเขาซึ่งมักจะวาดรู ปตาม
กําแพงผนัง หรื อพื้นที่สาธารณะต่างๆนัน่ เอง โดยที่เบื้องหลังรู ปทรงสัญลักษณ์ที่เรี ยบง่ายของเขาก็
มักจะแฝงเนื้อหาเรื่ องราวที่ลกั ษณะวิพากษ์วิจารณ์สภาวะของสังคมร่ วมสมัย
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ทากาชิ มุราคามิ (Takashi Murakami)

ภาพที่ 4 ผลงานของ ทากาชิ มุราคามิ
ทากาชิ มุราคามิ เป็ นศิลปิ นร่ วมสมัยชาวญี่ปุ่น ผลงานของเขามีลกั ษณะผสมผสานกัน
ระหว่างจินตนาการเพ้อฝันกับรู ปแบบของความร่ วมสมัยแบบพ๊อพอาร์ต โดยนําเอารู ปแบบของ
กราฟิ กแบบการ์ตูนญี่ปุ่น ซึ่งเป็ นสิ่ งสามัญในวัฒนธรรมสมัยใหม่มาใช้เป็ นสื่ อหลักในงาน ซึ่งเป็ น
ลักษณะของการทําลายเส้นแบ่งระหว่างความเป็ นศิลปะชั้นสูง และความเป็ นศิลปะแบบสามัญ อัน
เป็ นแก่นสําคัญของแนวความคิดแบบพ๊อพอาร์ต ซึ่งผลงานของเขาก็ยงั เป็ นการสะท้อนถึงกระแส
นิยมของวัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่อย่างเช่นวัฒนธรรมการ์ตูนญี่ปุ่น ซึ่งแพร่ กระจายไปในยุค
โลกาภิวฒั น์ จนกลายเป็ นกระแสวัฒนธรรมของโลกในปัจจุบนั โดยนําเสนอออกมาเป็ นภาพ
จินตนาการเพ้อฝันที่มีความน่ารักสดใส
ผลงานของมุราคามิมีลกั ษณะโดดเด่นที่การสร้างสรรค์รูปทรงที่รูปแบบเฉพาะตัว โดยใช้
เส้นและระนาบสี แบบกราฟิ กสร้างสรรค์รูปทรงที่มีลกั ษณะเหมือนเป็ นสิ่ งมีชีวิตในจินตนาการที่มี
ลักษณะผสมผสานกันระหว่างความน่ารักและความหลอน โดยที่เขาสามารถสร้างระนาบสี ที่เรี ยบ
แบนให้เกิดเป็ นรู ปทรงที่มีมิติที่หลากหลาย และสามารถจัดวางรู ปทรงกับพื้นที่วา่ งได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพก่อให้เกิดอารมณ์ความรู ้สึกและเกิดทิศทางการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องภายในภาพ
และโทนสี โดยรวมมีลกั ษณะเป็ นโทนสี แบบพาสเทลสดใสคล้ายงานการ์ตูนหรื องานกราฟิ กเชิง
พานิชยศิลป์
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โยชิโตโม นาระ (Yoshitomo Nara)

ภาพที่ 5 ผลงานของ โยชิโตโม นาระ
โยชิโตโม นาระ เป็ นศิลปิ นร่ วมสมัยที่โด่งดังมากับกระแสพ็อพอาร์ตของญี่ปุ่นมาตั้งแต่
ทศวรรษ1990 ผลงานของเขานําเสนอภาพที่มีลกั ษณะความน่ารักสดใสคล้ายภาพการ์ตูนหรื อ
ภาพประกอบหนังสื อเด็ก โดยสร้างภาพตัวละคร(charecter)ที่ส่วนใหญ่จะเป็ นภาพของเด็กผูห้ ญิง
หรื อสุ นขั ที่ดูเรี ยบง่ายและมีความน่ารัก ซึ่งแม้เนื้อหาของภาพดูเหมือนจะไม่ได้มีลกั ษณะไปในทางที่
แสดงมุมมองทัศนคติของศิลปิ นที่มีต่อสังคมเมืองหรื อวัฒนธรรมร่ วมสมัยอันเป็ นลักษณะสําคัญ
ของแนวทางศิลปะแบบพ็อพอาร์ตโดยทัว่ ไป แต่ในความเห็นของข้าพเจ้าความเป็ นพ็อพอาร์ตใน
ผลงานของเขานั้นอยูท่ ี่รูปแบบของผลงานที่ศิลปิ นได้นาํ เสนอนัน่ ก็คือ ลักษณะที่น่ารักสดใสคล้าย
ภาพประกอบหนังสื อเด็ก ที่มีลกั ษณะที่แสดงถึงความเป็ นวัฒนธรรมพ็อพแบบญี่ปุ่น(japanese pop
culture) และดูจะอยูห่ ่างไกลกับรู ปแบบความเป็ นศิลปะชั้นสูง(high art)ในความรับรู ้ของผูค้ น
โดยทัว่ ไป
แต่แม้ผลงานของเขาดูเหมือนจะนําเสนอความน่ารักสดใสดูไร้เดียงสาเป็ นหลัก แต่ในความ
สดใสนั้นในหลายๆผลงานของเขากลับแอบแฝงความขัดแย้งในตัวเองที่แทรกอยูภ่ ายในด้วย ดังจะ
เห็นได้จากสี หน้าและแววตาของเด็กผูห้ ญิงที่แสดงออกถึงความก้าวร้าว หรื อในบางภาพที่เด็กผูห้ ญิง
นั้นคีบบุหรี่ อยูใ่ นมือ ซึ่งดูเหมือนศิลปิ นจะต้องการสื่ อด้านมืดอีกด้านของความไร้เดียงสาแต่กค็ ง
ฉาบไปด้วยความน่ารักสดใสของรู ปแบบภายนอก

`

บทที่ 3
กระบวนการสร้ างสรรค์ ผลงานจิตรกรรม
จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาในข้างต้น การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้จึงจะเป็ นการ
สะท้อนมุมมอง ทัศนะคติ และจินตนาการที่ขา้ พเจ้าจะมีต่อผูค้ นในสังคมร่ วมสมัย ทั้งที่ขา้ พเจ้าได้
ประสบพบเจอในชีวิตจริ งหรื อได้เห็นผ่านสื่ อต่างๆ ซึ่งก็จะได้ประมวลผลข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้
ปรากฏออกมาในเชิงกายภาพให้เป็ นผลงานจิตรกรรม โดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ และรู ปแบบ
ที่ได้ผา่ นการพัฒนาผ่านกาลเวลามา ดังที่ขา้ พเจ้าจะได้สรุ ปขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานดังต่อไปนี้
รู ปแบบผลงานทีผ่ ่ านมาของข้ าพเจ้ า
จากการสร้างสรรค์ผลงานที่ผา่ นมาซึ่งข้าพเจ้าจะขอกล่าวถึงผลงานที่ได้ทาํ มาตั้งแต่ช่วงปี
2541 ซึ่งเป็ นผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาตรี และหลังจากจบการศึกษาข้าพเจ้าก็ได้สร้างสรรค์
ผลงานศิลปะต่อเนื่องเรื่ อยมาจนกระทัง่ ได้กลับเข้ามาสู่การทํางานศิลปะในรู ปแบบของการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งก็มีพฒั นาการทางรู ปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปเป็ นระยะๆ โดยที่ผลงานทั้งหมด
จะมีลกั ษณะเรื่ องราวของภาพคนหรื อภาพบุคคล ที่ถูกนํามาเสนอในรู ปแบบต่างๆ ตามที่ในแต่ละ
ช่วงเวลาของการสร้างสรรค์ที่จะได้รับอิทธิพล และแรงบันดาลใจที่จะส่ งผลต่อทั้งรู ปแบบและเนี้อ
หาของผลงาน ซึ่งก็ขอกล่าวถึงรู ปแบบของการสร้างสรรค์ในแต่ละช่วงเวลาที่ผา่ นมาดังนี้
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ผลงานช่ วง 2541 ซึ่งเป็ นผลงานชุ ดศิลปนิพนธ์ ในระดับปริญญาตรี

ภาพที่ 6 ผลงานช่วง 2541
เป็ นภาพเหมือนของตนเองที่แสดงออกถึงสภาวะอารมณ์ความรู ้สึกภายใน ผ่านการ
แสดงออกทางท่าทาง โดยผสมผสานกับการแสดงออกด้วยฝี แปรงของสี ที่หยาบและดิบ โดยใช้
รู ปแบบการจัดวางองค์ประกอบของมุมมองและแสงแบบภาพถ่ายแบบสแนป (snap shot- เหมือน
ถ่ายรู ปแบบไม่ได้ต้ งั ใจองค์ประกอบดูขาดๆเกินๆไม่ลงตัว เพื่อต้องการให้ดูเป็ นธรรมชาติ ) แต่ใช้ฝี
แปรงที่หยาบแบบงานเอ็กเพรสชัน่ นิส เพือ่ สื่ อถึงความรู ้สึกและอารมณ์ภายใน ซึ่งผลงานที่เลือกมา
เป็ นตัวอย่างนี้เป็ นผลงานที่สามารถแสดงผลตามที่ตอ้ งการได้มากที่สุด โดยจัดเรี ยงเป็ นภาพชุดที่มี
ความต่อเนื่องแสดงท่าทางต่างๆโดยทุกภาพจะมีลกั ษณะเหมือถูกมองด้วยเลนส์มุมกว้างในระยะ
ประชิด และถูกจํากัดอยูใ่ นกรอบที่ดูคบั แคบอึดอัด
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ผลงานช่ วงปี 2542-2543

ภาพที่ 7 ผลงานช่วงปี 2542 - 2543
ยังคงเป็ นผลงานที่มีรูปแบบต่อเนื่องกับงานชุดวิทยานิพนธ์โดยใช้ภาพบุคคลเป็ นสื่ อหลัก
ในลักษณะของภาพวาดที่มีองค์ประกอบคล้ายภาพถ่ายแบบสแนป แต่ในชุดนี้ไม่เน้นให้เป็ น
ภาพเหมือนของตนเองแต่จะเป็ นภาพของบุคคลใกล้ชิดรอบๆตัวข้าพเจ้าเช่น เพื่อนๆ เป็ นการสื่ อถึง
โลกทัศน์มุมมองที่ขา้ พเจ้ามีต่อบุคคลรอบข้าง เทคนิคที่ใช้จะเป็ นลักษณะฝี แปรงที่มีความประณี ต
มากขึ้นเน้นลักษณะความเป็ นมวลปริ มาตรของร่ างกายมนุษย์ แต่กย็ งั คงลักษณะการใช้เนื้อสี ที่
หนาแน่นและทิ้งร่ องรอยของพื้นผิวที่เกิดจากทีแปรงเพื่อให้ภาพมีมิติ โดยคุมโทนสี ลกั ษณะอึมครึ ม
ทึมเทาและใช้องค์ประกอบที่ดูเหมือนอยูใ่ นที่คบั แคบ เพือ่ สื่ อความรู ้สึกภายในของข้าพเจ้าที่มีต่อ
สภาวะของโลกภายนอก
ซึ่งในผลงานชุดนี้ขา้ พเจ้าคุมภาพรวมให้สื่อถึงบรรยากาศที่เงียบเหงา ไม่เน้นอารมณ์
ความรู ้สึกที่ความเคลื่อนไหวรุ นแรงอย่างในงานชุดวิทยานิพนธ์ และผลงานชุดนี้ขา้ พเจ้าได้รับ
อิทธิพลอย่างชัดเจนจากผลงานของ ลูเชียน ฟรอย์ (Lucian Freud) จิตรกรชาวอังกฤษ
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ผลงานช่ วงปี 2544-2545

ภาพที่ 8 ผลงานช่วงปี 2544 - 2545
ผลงานช่วงนี้เป็ นการพัฒนาจากรู ปแบบความเหมือนจริ งแบบภาพถ่าย เป็ นการใช้รูปแบบ
ที่มีลกั ษณะเป็ นภาพจินตนาการจากภายในโดยใช้รูปแบบของศิลปะแบบเหนือจริ งโดยที่ยงั อ้างอิง
ความเหมือนจริ งและใช้ขอ้ มูลในเบื้องต้นจากภาพถ่ายอยู่ แต่เป็ นความเหมือนจริ งที่ถกู ตัดทอนและ
ยักย้ายถ่ายเท ให้เป็ นภาพบุคคลที่ดูแปลกผิดธรรมชาติ คล้ายเป็ นภาพหลอนที่เกิดขึ้นจากจิตไต้สาํ นึก
แต่ผลงานชุดนี้กย็ งั มีลกั ษณะคล้ายงานทดลองแต่ละภาพจะมีลกั ษณะการดัดแปลงรู ปทรงความ
เหมือนจริ ง ให้ดูเป็ นภาพเหนือจริ งโดยการทดลองเป็ นส่ วนๆโดยมีโครงสร้างองค์ประกอบที่เรี ยบ
ง่ายแบบสมมาตรและไม่ซบั ซ้อน
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ผลงานช่ วงปี 2547 - 2549

ภาพที่ 9 ผลงานช่วงปี 2547 - 2549
ผลงานในช่วงนี้ขา้ พเจ้าได้ลดทอนสัดส่ วนความเหมือนจริ งลง โดยใช้ลกั ษณะสัดส่ วนและ
รู ปแบบคล้ายภาพการ์ตนู และปรับโครงสี ให้มีลกั ษณะที่สดใสมากขึ้นแต่กย็ งั คงมีลกั ษณะเป็ นภาพ
บุคคลอยูแ่ ต่เป็ นไปในลักษณะที่เป็ นจินตนาการเพ้อฝัน โดยใช้องค์ประกอบต่างๆที่มีลกั ษณะเชิง
สัญลักษณ์ แต่แม้องค์ประกอบโดยรวมจะมีลกั ษณะที่น่ารักสดใสแต่ภาพใต้ความสดใสนั้นก็เป็ น
การแฝงอารมณ์ความรู ้สึกที่มีลกั ษณะหลอนๆ ขัดแย้งในความรู ้สึกเพื่อให้เกิดมิติทางอารมณ์มากกว่า
ที่จะเป็ นภาพการ์ตูนน่ารักสดใสทัว่ ไป
ซึ่งในผลงานชุดนี้แม้จะมีการคลี่คลายความเหมือนจริ งไปสู่ความเหนือจริ งโดยการไม่
อ้างอิงสัดส่ วนทีเหมือนจริ งและดัดแปลงรู ปทรงต่างๆให้ดูเป็ นภาพจากจินตนาการ แต่กย็ งั คงเหลือ
รู ปแบบที่ยงั ตกทอดมาจากงานชุดแรกก็คือ ลักษณะองค์ประกอบแบบภาพบุคคลแบบสมมาตร เน้น
การวางภาพคนไว้บริ เวณกลางภาพโดยที่มีลกั ษณะโครงสร้างที่ไม่ซบั ซ้อน และยังใช้ลกั ษณะของ
แสงเงาที่เกิดกับปริ มาตรในลักษณะเป็ นแสงในมุมตรงคล้ายแสงแฟลชที่พงุ่ ตรงออกจากกล้อง
แม้วา่ จะลดส่ วนของเงาที่มีลกั ษณะแข็งกระด้างลงเพื่อให้ภาพดูนุ่มนวลแต่กย็ งั คงทิศทางของการใช้
แสงแบบนี้ไว้ดงั เดิม
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ผลงานช่ วงทีไ่ ด้ เข้ ามาศึกษาในระดับปริญญาโท ในสาขา ประยุกตศิลปศึกษา (ช่ วงปี 2550-2552)
ผลงานจากวิชา ปฏิบตั ิงานประยุกตศิลป์ ขั้นสูง 1

ภาพที่ 10 ผลงานจากวิชา ปฏิบตั ิงานประยุกตศิลป์ ขั้นสูง 1
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ภาพที่ 11 ผลงานจากวิชา ปฏิบตั ิงานประยุกตศิลป์ ขั้นสูง 1
ผลงานช่วงนี้เป็ นผลงานจากภาคการศึกษาแรก เนื้อหาโดยรวมเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับ
เรื่ องราวของมนุษย์ในสังคมสมัยใหม่ โดยเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์โดยเฉพาะเรื่ องทาง
เพศ โดยยังใช้รูปร่ างและคาเร็ คเตอร์ของมนุษย์เป็ นเหมือนตัวละครดําเนินเรื่ องราว โดยพยายามจะ
สร้างการวางองค์ประกอบให้แตกต่างจากผลงานที่เคยสร้างมาก่อนหน้านี้ และลดความคลุมเครื อ
ในทางเนื้อหาโดยใส่ เรื่ องราวและสัญลักษณ์ที่สื่อสารได้ชดั เจนเข้าใจได้ง่ายขึ้น แต่อาจจะไม่ประสบ
ความสําเร็ จเท่าไรนัก เนื่องจากเงื่อนไขหลายๆอย่างในการปรับตัวเข้าสู่ ระบบการศึกษา และเป็ นการ
ทํางานที่มีเป้ าหมายในเชิงทดลองเสี ยมากกว่า
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ผลงานจากวิชา ปฏิบตั ิงานประยุกตศิลป์ ขั้นสูง 2

ภาพที่ 12 ผลงานจากวิชา ปฏิบตั ิงานประยุกตศิลป์ ขั้นสูง 2
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ภาพที่ 13 ผลงานจากวิชา ปฏิบตั ิงานประยุกตศิลป์ ขั้นสูง 2
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ภาพที่ 14 ผลงานจากวิชา ปฏิบตั ิงานประยุกตศิลป์ ขั้นสูง 2
ผลงานจากภาคเรี ยนที่2นี้ ก็ยงั เป็ นการทํางานในลักษณะเชิงทดลองเช่นเคย โดยที่ผลงาน2
ชิ้นแรก ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจทางรู ปแบบมาจากศิลปะกราฟิ ติ โดยเน้นไปที่เส้นรอบนอกของ
รู ปทรงที่ดูแข็งและชัดเจน และใช้ระนาบสี ที่มีลกั ษณะแบน สร้างเรื่ องราวในลักษณะที่มีฉากและตัว
ละครคล้ายภาพประกอบเล่าเรื่ องราวในจินตนาการเพ้อฝันแบบการ์ตนู โดยเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับ
ภาวะของผูค้ นที่ตอ้ งต่อสูแ้ ข่งขันดิ้นรนในสังคมเศรษฐกิจแบบทุนนิยมสุ ดโต่ง ซึ่งก็ได้รับคําวิจารณ์
จากคณาจารย์วา่ เป็ นผลงานที่ดูไม่จริ งจังเข้มข้น และเหมือนกับเป็ นภาพการ์ตูนธรรมดา ๆ
ดังนั้นอีก3ชิ้นหลังข้าพเจ้าจึงปรับเปลี่ยนโดยเน้นการสร้างสรรค์รูปทรงอย่างอิสระ โดยตั้ง
กรอบไว้อย่างคร่ าวๆว่าเป็ นรู ปทรงจากร่ างกายมนุษย์ผสานกับรู ปทรงที่คลี่คลายมาจากวัตถุต่างๆ
โดยมิได้นาํ เสนอเรื่ องราวในเชิงสังคมอย่างชัดเจนแต่เน้นไปที่ จิตนาการในการสร้างสรรค์รูปทรง
มากกว่า
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ผลงานจากวิชา ปฏิบตั ิงานประยุกตศิลป์ ขั้นสูง 3

ภาพที่ 15 ผลงานจากวิชา ปฏิบตั ิงานประยุกตศิลป์ ขั้นสูง 3
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ภาพที่ 16 ผลงานจากวิชา ปฏิบตั ิงานประยุกตศิลป์ ขั้นสูง 3
ผลงานจากภาคการเรี ยนที่3 ผลงานชิ้นแรกของเทอมนี้ เป็ นการทํางานต่อเนื่องจากเทอมที่2
นัน่ คือเป็ นเน้นการสร้างสรรค์และสังเคราะห์รูปทรงขึ้นมาจากรู ปทรงของมนุษย์และวัตถุ แต่ชิ้นนี้ก็
ได้รับคําวิจารณ์จากคณาจารย์วา่ ยังไม่ค่อยดีนกั ในชิ้นต่อมาข้าพเจ้ารู ้สึกตีบตันกับรู ปแบบงานแบบนี้
จึงเลิกเน้นไปที่การออกแบบรู ปทรงและตัดส่ วนที่เป็ นเส้นกราฟิ กในงานออก จนกลับไปเป็ นผลงาน
ที่มีลกั ษณะเหมือนเป็ นภาพบุคคลอีก แต่กย็ งั มีลกั ษณะของการบิดเบือนรู ปทรงของร่ างกายให้ บิด
เบี้ยวและมีบรรยากาศของสิ่ งแวดล้อมคล้ายภาพในแบบลัทธิเหนือจริ ง แต่ในการเรี ยนของวิชานี้
ผลงานจะต้องถูกพิจารณาในเรื่ องของการประยุกต์ติดตั้งกับสถานที่ดว้ ย ซึ่งผลงานชิ้นนี้ดูรุนแรงไม่
เหมาะสมกับสถานที่ที่ขา้ พเจ้าได้เลือกมาติดตั้ง ใน3ชิ้นหลังนี้จึงหันกลับไปสู่ ส่ิ งที่เป็ นพื้นฐานใน
การทํางานของข้าพเจ้านัน่ คือการสื่ อสารเรื่ อราวเกี่ยวกับมนุษย์ออกมาในลักษณะภาพบุคคล โดยยัง
มีรูปแบบที่คล้ายภาพการ์ตูน แต่ใช้องค์ประกอบที่เรี ยบง่าย คือมีแค่ภาพฟิ คเกอร์และพื้นหลัง และ
มิได้ใช้การสื่ อสารแบบที่ใช้สญ
ั ลักษณ์มาเล่าเรื่ องออกมาตรงๆ แบบเป็ นตรรกะ แต่สารที่ขา้ พเจ้าจะ
สื่ อออกมานั้นจะแฝงอยูใ่ นบรรยากาศโดยรวม อารมณ์และแววตา สี หน้าท่าทางและ สิ่ งประกอบที่
อยูใ่ นภาพ เพือ่ แทนมุมมอง จินตนาการ และทัศนะคติที่ขา้ พเจ้ามีต่อผูค้ นในปัจจุบนั

32

ผลงานจากการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 17 ผลงานจากการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
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ผลงานในช่วงของการนําเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์น้ ี เป็ นการทํางานที่ต่อเนื่องจากผลงานใน
ภาคการเรี ยนที่3 โดยนําเสนอเนื้อหาผ่านรู ปแบบภาพบุคคล ที่มีองค์ประกอบที่เรี ยบง่าย และมี
สัดส่ วนของภาพบุคคลที่มีลกั ษณะคล้ายภาพการ์ตูน แต่ใช้มุมมองที่เลียนแบบมุมมองแบบภาพถ่าย
และใช้สีสนั ที่ดูสดใสน่ารักเพื่อให้เข้ากับงานออกแบบของสถานที่ที่ขา้ พเจ้าได้นาํ มาเสนอเพื่อการ
ติดตั้ง
รู ปแบบเหล่านี้ขา้ พเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ภาพโปรไฟล์ในเว็บไซต์ประเภท
เครื อข่ายสังคม ซึ่งก็จะเป็ นภาพที่ผคู ้ นที่ในเว็บไซต์เหล่านั้นใช้นาํ เสนอตัวตน และภาพลักษณ์ของ
ตนเอง ที่จะนําเสนอต่อสังคมออนไลน์ อันเป็ นพื้นที่สาธารณะ ซึ่งผลงานแม้จะได้รับการพิจารณา
ให้ผา่ นสู่ การทําวิทยานิพนธ์ได้แต่กไ็ ด้รับคําวิจารณ์วา่ มีรูปแบบที่เรี ยบง่ายจนเกินไปจนดูเหมือนไม่
มีอะไร ไม่อาจจะสื่ อสารถึงสิ่ งที่ขา้ พเจ้าต้องการจะสื่ อได้

สรุปแนวทางการทํางานสร้ างสรรค์ ทผี่ ่ านมาของข้ าพเจ้ า
จากการทํางานสร้างสรรค์ที่ผา่ นมาหลายปี ของข้าพเจ้าผลงานโดยรวมนั้นมีลกั ษณะเป็ น
ผลงานศิลปะที่มีรูปคนเป็ นสําคัญ ( figurative art ) โดยเน้นการใช้รูปคนเป็ นสื่ อแสดงความรู ้สึกที่
ข้าพเจ้ามีต่อสภาวะและโลกทัศน์ที่มีต่อบุคลรอบข้างโดยใช้ขา้ พเจ้าเป็ นจุดศูนย์กลาง และแนวทาง
ของรู ปแบบมีการเปลี่ยนแปลงจากความเหมือนจริ งไปสู่ รูปแบบของความเพ้อฝันเหนือจริ ง จนมา
เป็ นภาพบุคคลที่เรี ยบง่าย แต่มีรูปแบบของศิลปะแนวโดยมีรูปแบบคล้ายงานภาพประกอบหรื อภาพ
การ์ตูน
ผลงานในช่วงแรกของข้าพเจ้านัน่ จะได้รับอิทธิพลเป็ นอย่างมากจากรู ปแบบผลงาน
จิตรกรรมของ ลูเชียน ฟรอย และ ใช้องค์ประกอบแบบภาพถ่ายบุคคล ซึ่งเป็ นความสนใจของ
ข้าพเจ้าในช่วงเวลานั้น ซึ่งอิทธิพลจากศิลปะภาพถ่ายนี้แม้ในช่วงหลังจะลดลงไปมากในเรื่ องของ
การใช้ความเหมือนจริ ง แต่กผ็ ลอยูใ่ นเรื่ องของวิธีคิดในการจัดการระหว่างรู ปทรงที่เป็ นตัวละคร
หลักและพื้นที่วา่ ง และการใช้ทิศทางของแสงในการสร้างปริ มาตรของรู ปทรง
การใช้โทนสี ในงานของข้าพเจ้าในช่วงแรกจะเป็ นการใช้โทนสี ที่ดูทึมเทา อึมครึ มให้
ความรู ้สึกที่ออกจะหดหู่ แต่ในช่วงหลังข้าพเจ้าก็เปลี่ยนมาใช้โทนสี แบบพาสเทล ที่ให้ความรู ้สึก
แบบสดใส ซึ่งเป็ นการใด้รับอิทธิพลมาจากผลงานของศิลปิ นแนวพ็อพอาร์ตหลายคน อย่างเช่น
มาร์ค ไรเดน ,โยชิโตโม นาระฯลฯ
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ข้ อมูลในเบือ้ งต้ นในการเตรียมการสร้ างสรรค์
ในขั้นแรกข้าพเจ้าเริ่ มจากการค้นหาข้อมูลที่เป็ นรู ปธรรมอันปรากฏให้เห็นได้ในทาง
กายภาพซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวความคิดที่ขา้ พเจ้าต้องการจะสื่ อสารออกมาในผลงานชุดนี้ ซึ่งมีที่มา
จากสื่ อหลักๆ2สื่ อ นัน่ ก็คือ สื่ อสิ่ งพิมพ์นิตยสาร และ สื่ อสังคมออนไลน์( social media )
สื่ อสิ่ งพิมพ์นิตยสารที่ขา้ พเจ้าเลือกมาใช้เพื่อเป็ นข้อมูลนั้นส่ วนใหญ่จะเป็ นนิตยสารในแนว
street capture ที่จะมีภาพถ่ายในลักษณะที่เป็ นการถ่ายภาพผูค้ นตามท้องถนนหรื อสถานที่ต่างๆที่มี
การแต่งตัวหรื อบุคลิกลักษณะที่เป็ นที่น่าสนใจ ซึ่งในความเห็นของข้าพเจ้า ภาพลักษณ์ของ street
fashion นั้นเป็ นสิ่ งที่จะสะท้อนภาพของความเป็ นpop culture ในยุคสมัยที่เป็ นปัจจุบนั ได้อย่างดี
สะท้อนภาพลักษณ์การแสดงตัวตนและวิถีชีวิตของคนรุ่ นใหม่โดยเฉพาะความเป็ นวิถีชีวิตในเมือง
ใหญ่ ซึ่งสิ่ งเหล่านี้เป็ นสิ่ งที่ปรากฏให้เห็นในวงกว้าง อันเป็ นผลจากอิทธิพลการเผยแพร่ ค่านิยมที่มา
กับสื่ อสารมวลชนนัน่ เอง
และวัตถุดิบในเชิงกายภาพอีกส่ วนหนึ่งที่ขา้ พเจ้าใช้เป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการเตรี ยมการ
สร้างสรรค์นนั่ ก็คือภาพโปรไฟล์จากเว็บไซต์ประเภทสื่ อสังคม ซึ่งก็เว็บไซต์ในลักษณะที่สมาชิก
ของเว็บไซต์เหล่านี้จะเชื่อมโยงกันเป็ นเครื อข่ายสามารถสื่ อสารและมีปฏิสมั พันธ์ซ่ ึงกันและกัน
รวมถึงการแบ่งบันข้อมูลผ่านสื่ อต่างๆอย่างเช่น บทความ ข้อความสั้น ภาพถ่าย วีดีโอ ฯลฯ ซึ่ง
สมาชิกแต่ละคนก็จะมีพ้ืนที่สาํ หรับแสดงข้อมูลส่ วนตัว อันเป็ นข้อมูลที่จะแสดงถึงตัวตนของแต่ละ
บุคคล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้บางครั้งก็อาจจะไม่ตรงกับความเป็ นจริ งนัก ขึ้นอยูก่ บั ผูท้ ี่เจ้าของพื้นที่
เหล่านั้นจะต้องการแสดงภาพลักษณ์และตัวตนของตนเองออกสู่พ้นื ที่สาธารณะในสังคม
อินเตอร์เน็ตอย่างไร และภาพถ่ายที่ใช้เป็ นภาพโปรไฟล์กเ็ ป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลที่จะใช้เป็ นสื่ อ
แสดงตัวตนที่ผคู ้ นจะใช้นาํ เสนอต่อพื้นที่ที่เป็ นสาธารณะนัน่ เอง
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ภาพที่ 18 ภาพประกอบข้อมูลจากสื่ อสิ่ งพิมพ์นิตยสาร
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ภาพที่ 19 ภาพประกอบข้อมูลจากเว็บไซต์สื่อสังคม
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การประมวลผลข้ อมูลออกมาเป็ นภาพร่ างลายเส้ น
เมื่อได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นซึ่งมีลกั ษณะเป็ นภาพถ่ายจากสื่ อต่างๆแล้ว ข้าพเจ้าจึงได้คดั
สรรค์ ประมวลผลผ่านมุมมองและทัศนคติของข้าพเจ้าแล้วถ่ายทอดออกมาเป็ นภาพร่ างลายเส้นบน
กระดาษ ที่มีลกั ษณะเป็ นภาพบุคคลโดยสกัดตัดทอนจากความเป็ นจริ ง และเสริ มแต่งเรื่ องราวหรื อ
เนื้อหาที่ตอ้ งการจะสื่ อสารออกมาเข้าไปในภาพ โดยใช้วิธีการของการออกแบบสกัดตัดทอนรู ปทรง
ที่เป็ นลักษณะเฉพาะตัวที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ตวั ตนที่แฝงอยูใ่ นผลงานของข้าพเจ้า เพื่อแสดงให้
เห็นถึงทัศนคติและสารที่สื่อออกมาจากตัวผลงานนั้นเป็ นมุมมองที่ออกมาจากภายในโดยมีตวั ผู ้
สร้างสรรค์หรื อศิลปิ นเป็ นศูนย์กลาง
ซึ่งในการสร้างภาพลายเส้นเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดออกมาจากการสังเคราะห์ขอ้ มูล
ต่างๆออกมาเป็ นภาพในลักษณะที่เป็ นเหมือนการออกแบบตัวละครที่จะเป็ นสัญลักษณ์แทนมุมมอง
ของข้าพเจ้าที่มีต่อผูค้ นในสังคมปัจจุบนั โดยเฉพาะความเป็ นคนรุ่ นใหม่ที่อยูภ่ ายใต้อิทธิพลของ
วัฒนธรรมสื่ อสารมวลชน โดยกลัน่ กรองออกมาในเชิงทัศนธาตุให้มีการใช้เส้นและรู ปทรงที่เรี ยบ
ง่ายคล้ายศิลปะแบบกราฟิ ก แต่กม็ ิได้จะเป็ นการสังเคราะห์รูปทรงออกมาในเชิงวัตถุวิสยั หรื อในเชิง
รู ปทรงเพียงอย่างเดียว แต่ขา้ พเจ้าพยายามที่จะแฝงการสื่ อสารทางอารมณ์ความรู ้สึกแบบสัมผัส
มนุษย์ (human touch) ผ่านการแสดงออกทางสี หน้า แววตา ท่าทางของตัวละครที่ขา้ พเจ้าได้สร้าง
ขึ้นอีกด้วย
โดยทั้งนี้ในการสร้างภาพร่ างที่จะนําเป็ นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมนั้น
ข้าพเจ้าก็ได้คาํ นึงถึงการที่ผลงานเหล่านี้จะต้องถูกนําไปประยุกต์ติดตั้งกับร้านไอเบอร์รี่ดว้ ย นัน่ คือ
ข้าพเจ้าพยายามที่นาํ เสนอรู ปแบบของผลงานออกมาในลักษณะของความน่ารักสดใส ใช้ทศั นธาตุที่
ดูเรี ยบง่ายสบายตา ไม่นาํ เสนอรู ปแบบหรื อเนื้อหาในลักษณะที่เป็ นความขัดแย้งหรื อความสะเทือน
ใจอย่างรุ นแรง โดยใช้ตวั ของข้าพเจ้าเองเป็ นเพียงการประมวลผลจากข้อมูลรับเข้า แล้วก็ส่งผ่าน
ออกมาเป็ นภาพร่ างของจินตนาการ โดยที่ไม่ได้แฝงทัศนคติในเชิงการเห็นด้วยหรื อเห็นแย้งต่อ
ข้อมูลนั้นแต่อย่างใด
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ภาพที่ 20 ตัวอย่างภาพร่ างลายเส้น
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ภาพที่ 21 ตัวอย่างภาพร่ างลายเส้น
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ภาพที่ 22 ตัวอย่างภาพร่ างลายเส้น
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ภาพที่ 23 ตัวอย่างภาพร่ างลายเส้น
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ภาพที่ 24 ตัวอย่างภาพร่ างลายเส้น
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ภาพที่ 25 ตัวอย่างภาพร่ างลายเส้น
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ภาพที่ 26 ตัวอย่างภาพร่ างลายเส้น
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ภาพที่ 27 ตัวอย่างภาพร่ างลายเส้น
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การทําภาพร่ างให้ มีองค์ประกอบสมบูรณ์ ด้วยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์
เมื่อได้ภาพร่ างลายเส้นในข้างต้นมาแล้วจึงนํามาเพิ่มองค์ประกอบให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น เพื่อ
ความชัดเจนในการที่จะตัดสิ นใจเลือกแบบที่จะนําไปสร้างเป็ นผลงานจริ ง โดยข้าพเจ้าเลือกใช้
เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพร่ างให้สมบูรณ์ ด้วยการสแกนภาพลายเส้นที่ขา้ พเจ้าได้ร่าง
ไว้บนกระดาษให้กลายเป็ นไฟล์ภาพดิจิตอล แล้วจึงนําไปลงสี และจัดองค์ประกอบด้วยโปรแกรม
ตกแต่งภาพ ซึ่งในการใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทําภาพร่ างนั้นเป็ นการช่วยให้ความ
สะดวกรวดเร็ วและสร้างทางเลือกได้หลากหลายในการจัดองค์ประกอบและการตัดสิ นใจเลือกแบบ
ที่จะนําไปขยายเป็ นผลงานจิตรกรรม
ซึ่งในการเลือกชุดสี มาใช้ในการทําภาพร่ างนี้ ข้าพเจ้าก็ได้เลือกใช้โครงสี หลักที่มีความสว่าง
สดใส ที่มีค่าความอิ่มตัวสูงในลักษณะของสี พาสเทล เพื่อสื่ อถึงความร่ วมสมัย และอีกทางหนึ่งการ
ใช้สีแบบพาสเทลนี้ขา้ พเจ้าคิดว่าน่าจะดึงอารมณ์ของผูช้ มให้เชื่อมโยงไปถึงสิ นค้าหลักของร้านไอ
เบอร์รี่นนั่ คือไอศกรี มได้เป็ นอย่างดี

ภาพที่ 28 ตัวอย่างภาพร่ างที่สมบูรณ์
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ภาพที่ 29 ตัวอย่างภาพร่ างที่สมบูรณ์
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ภาพที่ 30 ตัวอย่างภาพร่ างที่สมบูรณ์
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ภาพที่ 31 ตัวอย่างภาพร่ างที่สมบูรณ์
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ภาพที่ 32 ตัวอย่างภาพร่ างที่สมบูรณ์
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ภาพที่ 33 ตัวอย่างภาพร่ างที่สมบูรณ์
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ภาพที่ 34 ตัวอย่างภาพร่ างที่สมบูรณ์
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การสร้ างสรรค์ ผลงานจิตรกรรม
เมื่อได้ภาพร่ างมาจํานวนหนึ่งจนเป็ นที่น่าพอใจแล้ว ข้าพเจ้าจึงได้ทาํ การคัดเลือกภาพร่ าง
เหล่านั้นมาจํานวนหนึ่งเพื่อจะนําไปเป็ นต้นแบบในการขยายสัดส่ วน โดยร่ างแบบลงบนผืนผ้าใบ
และทําการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้วิธีการของการสร้างสรรค์จิตรกรรม
โดยทั้งนี้ในการเลือกแบบที่จะนํามาขยายเป็ นผลงานจิตรกรรมนั้น ข้าพเจ้าคํานึงถึงความ
เป็ นไปได้ในการจะนําไปประยุกต์ติดตั้งกับสถานที่เป็ นสําคัญ โดยคํานึงถึงองค์ประกอบและ
โครงสร้างของสี ที่จะมีผลกับพื้นผนัง และโทนสี โดยรวมของสถานที่ อีกทั้ง ความเข้ากันได้ใน
ลักษณะของผลงานทั้งชุดโดยภาพรวมที่จะมีความยืดหยุน่ ในการปรับเปลี่ยนตําแหน่งในการติดตั้ง
เพื่อหาความลงตัวในขั้นตอนของการประยุกต์ติดตั้งในชั้นต่อไป
และในสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ที่ขา้ พเจ้าเลือกใช้การสร้างสรรค์ดว้ ยเทคนิคสี น้ าํ มันเนื่องจาก
เป็ นเทคนิคที่ขา้ พเจ้าคุน้ เคยและมีความชํานาญจากการได้ทาํ งานด้วยเทคนิคนี้ต่อมาเป็ นเวลานาน
และในความเห็นของข้าพเจ้าสี น้ าํ มันเป็ นสี ที่สามารถไล่ระดับสี รวมถึงการสร้างมวลปริ มาตรได้
อย่างละเอียดนุ่มนวล สามารถสร้างโทนสี ที่สดใสได้ในขณะที่กม็ ีความหนาแน่นและความมันวาว
(glossy)ในเนื้อสี ที่แสดงออกผ่านระนาบพื้นผิวที่ทาํ ให้ชิ้นงานดูมีความจริ งจังและสวยงาม ซึ่งแม้
ด้วยวิธีการลงสี ของข้าพเจ้าโดยส่ วนใหญ่จะเป็ นการลงสี ในลักษณะของระนาบแบนๆ มีการไล่
นํ้าหนักบ้างแต่อยูใ่ นปริ มาณที่เล็กน้อยโดยที่เป็ นการลงสี ไล่ระดับทับซ้อนเป็ นชั้นๆซึ่งอาจจะเหมาะ
กับเทคนิคสี อะคริ ลิคมากกว่า แต่ดว้ ยคุณสมบัติการไล่ระดับเข้าหากันอย่างนุ่มนวลของสี เมื่อระบาย
ทับซ้อนกันเป็ นชั้นก็ทาํ ให้ขา้ พเจ้าเลือกที่จะใช้สีน้ าํ มันมากกว่า
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ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1
ข้าพเจ้านําเสนอภาพของการสร้างลักษณ์ตวั ตนของคนรุ่ นใหม่ผา่ นวัฒนธรรมดนตรี สมัย
นิยม ที่เสมือนเป็ นกลุ่มวัฒนธรรมย่อย(subculture)ในสังคมร่ วมสมัย ที่คนรุ่ นใหม่จะแสดง
ภาพลักษณ์ของตนเองไปตามอย่างกลุ่มนักร้องนักดนตรี ที่ตนเองชื่นชอบ โดยในภาพนี้ขา้ พเจ้า
นําเสนอแนวความคิดดังกล่าวโดยใช้ตวั คาแรคเตอร์3ตัวมาจัดองค์ประกอบอยูด่ ว้ ยกันให้ดูเป็ น
ภาพลักษณ์ของวงดนตรี ร๊อคแอนโรลซึ่งเป็ นวัฒนธรรมย่อยอย่างหนึ่งในวัฒนธรรมดนตรี สมัยนิยม

ภาพที่ 35 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1
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ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2
ข้าพเจ้านําเสนอภาพของการแสดงตัวตนในแบบของความน่ารักสดใสของคนรุ่ นใหม่ โดย
ใช้การจัดองค์ประกอบของคาแรคเตอร์หลักที่เป็ นหญิงสาวแต่งตัวน่ารักสดใสในแบบสบายๆ โดยมี
ฉากหลังเป็ นกลุ่มดอกไม้ที่มีหน้าเป็ นคนที่คล้ายกับกําลังเต้นระบําอยู่ ซึ่งเป็ นลักษณะเชิงสัญลักษณ์
แทนความสดใสที่ขา้ พเจ้าสร้างขึ้น

ภาพที่ 36 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2
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ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3
ข้าพเจ้านําเสนอภาพของการสร้างตัวตนของคนรุ่ นใหม่ผา่ นการเลือกใช้รูปแบบของวัตถุที่
เป็ นเครื่ องแต่งกายและข้าวของเครื่ องใช้ต่างๆในวิถีชีวิตเพื่อระบุถึงตัวตนของบุคคลนั้นๆ โดยที่การ
สร้างภาพใบหน้าของมนุษย์ที่ไปปรากฏบนวัตถุเหล่านั้นก็เพื่อเป็ นสัญลักษณ์แทนตัวตนของมนุษย์
ที่ปรากฎผ่านวัตถุส่ิ งของที่มนุษย์เลือกใช้

ภาพที่ 37 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3
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ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4
ข้าพเจ้านําเสนอแนวความคิดเดียวกันกับผลงานชิ้นที่ 3 นัน่ คือการสร้างตัวตนผ่านวัตถุ
สิ่ งของ โดยที่ในภาพนี้ขา้ พเจ้าทดลองสร้างภาพเชิงสัญลักษณ์จากการนําส่ วนศีรษะของมนุษย์ไป
รวมกับวัตถุ (ในที่น้ ีคือรองเท้า) เพื่อแสดงให้เห็นถึงการที่วตั ถุบางชิ้นก็สามารถสร้างภาพแสดงถึง
ตัวตนที่ตอ้ งการจะเป็ นของมนุษย์คนนั้นๆได้

ภาพที่ 38 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4
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ผลงานศิลปะนิพนธ์ ชิ้นที่ 5
ข้าพเจ้านําเสนอการสะท้อนภาพลักษณ์ของผูค้ นที่ขา้ พเจ้าได้พบเจอในวิถีชีวิตร่ วมสมัยของ
สังคมในเมืองใหญ่ที่พบเห็นโดยทัว่ ไปตามที่สาธารณะอย่างเช่นในระบบขนส่ งมวลชนที่สะดวก
สะบายและทันสมัยอย่างรถไฟฟ้ าเป็ นต้น

ภาพที่ 39 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5
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ผลงานศิลปะนิพนธ์ ชิ้นที่ 6
ข้าพเจ้านําเสนอการแสดงภาพลักษณ์ของหญิงสาวสมัยใหม่เพื่อดึงดูดความสนใจจากผูค้ น
โดยที่ขา้ พเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพถ่ายโปรไฟล์ในเว็บไซต์สื่อสังคมต่างๆ ที่เจ้าของโปร
ไฟล์มกั จะสร้างภาพเพื่อนําเสนอตนเองเพือ่ เป็ นที่ดึงดูดให้ผคู ้ นสนใจ เพื่อสร้างตัวตนขึ้นมาในโลก
เสมือนจริ ง และได้รู้สึกว่าตนเองเป็ นคนสําคัญคนหนึ่ง

ภาพที่ 40 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 6
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ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 7
ข้าพเจ้านําเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการใช้วตั ถุเพื่อสร้างภาพลักษณ์แสดงออกถึงตัวตน
เช่นเดียวกันกับผลงานชิ้นที่3และ4 โดยในชิ้นนี้ขา้ พเจ้ามีเป้ าหมายในการทดลองในเชิงองค์ประกอบ
ของภาพที่มีสีขาวในนํ้าหนักต่างๆเป็ นหลัก อีกทั้งการใช้ใบหน้าของมนุษย์ที่แฝงอยูใ่ นวัตถุน้ นั
นอกจากจะสื่ อถึงตัวตนของมนุษย์ที่แฝงอยูแ่ ล้ว ข้าพเจ้ายังต้องการสื่ อไปถึงการให้คุณค่าแก่วตั ถุที่
เสมือนดังเป็ นสิ่ งมีชีวิตอีกด้วย

ภาพที่ 41 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 7
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ผลงานศิลปะนิพนธ์ ชิ้นที่ 8
ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจาก การประดับตกแต่งร่ างกายด้วยการสักลวดลายลงบน
ผิวหนังของมนุษย์ ซึ่งในวัฒนธรรมสมัยใหม่น้ นั การสักมิได้เป็ นไปเพือ่ เหตุผลของความเชื่อในสิ่ ง
เหนือธรรมชาติอย่างในอดีต หากแต่เป็ นเรื่ องของความสวยงามของลวดลายที่มาประดับอยูบ่ น
ร่ างกายเป็ นหลัก และลวดลายที่ถูกเลือกมาประดับบนร่ างกายก็เป็ นไปเพื่อแสดงออกถึงตัวตนของ
บุคคลนั้นๆนัง่ เอง

ภาพที่ 42 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 8
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ผลงานศิลปะนิพนธ์ ชิ้นที่ 9
ข้าพเจ้านําเสนอถึงการสร้างภาพลักษณ์ของผูค้ นในสังคมสมัยใหม่โดยเฉพาะในโลก
เสมือนจริ งของเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต บางครั้งก็เป็ นไปในลักษณะการใช้แรงดึงดูดทางเพศเพื่อ
เรี ยกร้องความสนใจ ให้ได้รู้สึกว่าตนเองนั้นมีคุณค่าและเป็ นที่ตอ้ งการของคนอื่นๆ

ภาพที่ 43 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 9
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ผลงานศิลปะนิพนธ์ ชิ้นที่ 10
ข้าพเจ้านําเสนอภาพลักษณ์ตวั ตนของคนในสังคมร่ วมสมัยที่มาจากวัฒนธรรมดนตรี สมัย
นิยมเช่นเดียวกันกับผลงานชิ้นที่1 ซึ่งในชิ้นนี้ขา้ พเจ้าลองใช้องค์ประกอบที่เรี ยบง่ายมากขึ้น โดยมี
องค์ประกอบของคาแรคเตอร์แค่2ตัว ซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่เหมาะสําหรับชิ้นงานที่มีขนาดเล็กลง
มากว่าชิ้นที่1

ภาพที่ 44 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 10
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ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 11
ข้าพเจ้านําเสนอภาพลักษณ์ของวิถีชีวิตร่ วมสมัย ที่เป็ นกิจกรรมของการพักผ่อนออกกําลัง
กาย โดยนําเสนอภาพหญิงสาวกับกิจกรรมในสระว่ายนํ้า ซึ่งเป็ นสถานที่ที่ไม่เพียงไว้ออกกําลังกาย
หรื อพักผ่อนเท่านั้น ในที่น้ ียงั เป็ นเหมือนสถานที่ที่สร้างภาพของวิถีชีวิตอันทันสมัย อีกทั้งยังเป็ นที่ที่
ผูค้ นรุ่ นใหม่ใช้แสดงถึงแรงดึงดูดทางเพศของตนต่อผูค้ นผ่านการเปิ ดเผยร่ างกายด้วยเครื่ องแต่งกาย
น้อยชิ้น

ภาพที่ 45 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 11
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ผลงานศิลปะนิพนธ์ ชิ้นที่ 12
ข้าพเจ้าสร้างภาพในเชิงสัญลักษณ์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ลายภาพพิมพ์บนเสื้ อยืดที่
เป็ นภาพหน้าคน โดยต้องการสื่ อถึงบุคลิกตัวตนที่มนุษย์แสดงออกมาภายนอกของคนในสังคม
สมัยใหม่ ที่เป็ นผลมาจากทัศนคติและความเชื่อในเชิงวัตถุนิยมที่ถูกหล่อหลอมจากสังคมผ่านสื่ อ
ต่างๆนัน่ เอง

ภาพที่ 46 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 12
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ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 13
ข้าพเจ้านําเสนอเรื่ องราวของมิติของการทับซ้อนกันระหว่างความเป็ นจริ งกับตัวตนในโลก
เสมือนจริ ง โดยใช้วิธีการสร้างสัญลักษณ์จากการใช้การทับซ้อนของโครงสร้างองค์ประกอบ
ระหว่างภาพหน้าคนกันภาพลายเส้นของรู ปทรงอิสระ ที่ตอ้ งการให้ดูคล้ายกับเป็ นการเจาะช่องให้ดู
โปร่ งใสเห็นทะลุส่ิ งที่ซอ้ นอยูภ่ ายใน

ภาพที่ 47 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 13
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ผลงานศิลปะนิพนธ์ ชิ้นที่ 14
เป็ นภาพที่ใช้แนวความคิดเดียวกันกับผลงานชิ้นที่13 ซึ่งข้าพเจ้าตั้งใจให้2ภาพนี้เป็ นผลงาน
ที่เป็ นชุดเดียวกันที่สามารถนําไปติดคู่กนั ได้ โดยให้ชิ้นที่13มีลกั ษณะเป็ นเพศชาย และชิ้นที่14มี
ลักษณะเป็ นเพศหญิง

ภาพที่ 48 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 14
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ผลงานศิลปะนิพนธ์ ชิ้นที่ 15
เป็ นแนวความคิดเดียวกันกับผลงานชิ้นที่9 นัน่ คือพฤติกรรมการสร้างภาพลักษณ์ของคนใน
สังคมรุ่ นใหม่เพื่อสร้างแรงดึงดูดทางเพศ โดยในชิ้นนี้เป็ นการทดลองสร้างองค์ประกอบสัดส่ วน
ภาพแบบแนวนอนเนื่องจากชิ้นอื่นๆที่ผา่ นมาล้วนเป็ นแนวตั้งโดยทั้งสิ้ น และภาพเชิงสัญลักษณ์ที่มี
ลักษณะของมนุษย์แต่ยนื สี่ ขาและมีหางคล้ายสุ นขั ข้าพเจ้าก็ตอ้ งการสื่ อถึงสัญชาติญาณของความ
เป็ นสิ่ งมีชีวิตหรื อสัตว์ที่แฝงอยูข่ องมนุษย์ที่เป็ นเหตุแห่งพฤติกรรมต่างๆนัน่ เอง

ภาพที่ 49 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 15
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ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 16
เป็ นแนวความคิดและวิธีการนําเสนอที่มีลกั ษณะเดียวกันกับผลงานชิ้นที่`13และ14 นัน่ คือ
การสร้างตัวตนที่ทบั ซ้อนกันอยูใ่ นโลกแห่ งความเป็ นจริ งและโลกเสมือนจริ ง แต่ในชิ้นนี้ขา้ พเจ้าได้
ออกแบบองค์ประกอบให้ดูซบั ซ้อนและมีรายละเอียดมากขึ้น

ภาพที่ 50 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 16
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ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที1่ 7
เป็ นผลงานที่มีลกั ษณะแนวความคิดและองค์ประกอบลักษณะคล้ายกันผลงานชิ้นที่16
เนื่องจากข้าพเจ้าต้องการให้ท้ งั สองภาพนี้เป็ นผลงานชุดเดียวกัน สําหรับติดตั้งไว้ดว้ ยกัน

ภาพที่ 51 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 17
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การวิเคราะห์ ผลงาน
การวิเคราะห์ ผลงานในเชิงองค์ ประกอบศิลป์
โครงสร้ างหลัก การวางโครงสร้างหลักของผลงานในชุดนี้น้ นั ส่ วนใหญ่ในภาพรวมก็จะมี
ลักษณะมุมมองคล้ายภาพถ่ายหรื อภาพบุคคลโดยมีการวางความสมดุลย์แบบสมมาตร นัน่ คือมีการ
วางองค์ประกอบหรื อตัวละครหลักไว้ที่พ้นื ที่บริ เวณที่เป็ นกึ่งกลางของภาพ โดยเป็ นกึ่งกลางของ
ภาพในลักษณะการแบ่งครึ่ งในแนวตั้ง แต่ถา้ มองว่าส่ วนที่เป็ นจุดเด่นที่สุดของการดึงดูดสายตาใน
การมองภาพครั้งแรก ทั้งในเชิงรู ปทรงและเชิงจิตวิทยา นัน่ ก็คือส่ วนที่เป็ นใบหน้าของตัวละครหลัก
แล้ว ในส่ วนนี้ของผลงานโดยรวมก็จะถูกวางตําแหน่งให้อยูช่ ิดขึ้นไปทางขอบบนของภาพ แต่กย้ งั
อ้างอิงอยูก่ บั เส้นแบ่งครึ่ งภาพในแนวตั้ง( ยกเว้นผลงานชิ้นที่13,14 ซึ่งเป็ นการวางใบหน้าอยูท่ ี่
ศูนย์กลางภาพ เนื่องจากเป็ นภาพขนาดเล็ก และข้าพเจ้าต้องการเน้นความสําคัญของใบหน้าโดยใช้
องค์ประกอบคล้ายภาพถ่ายติดบัตร)
ส่ วนในผลงานบางชิ้นที่ ดูเหมือนจะถูกวางสมดุลย์แบบอสมมาตร (ผลงานชิ้นที่9,10,15)
ซึ่งมีการวางโครงสร้างหลักเป็ นตัวละคร2ตัว ซึ่งมีขนาดต่างกันเพื่อสร้างความรู ้สึกของการผลัก
ระยะจากขนาดเล็กใหญ่ที่ต่างกัน โดยที่ตวั ที่เป็ นจุดเด่นหรื อระยะหน้านั้นเหมือนจะถูกเบี่ยงให้ชิด
ขอบไปทางด้านข้าง โดยมีจุดรองหรื อตัวละครที่2ถ่วงนํ้าหนักอยูอ่ ีขา้ งหนึ่งนั้น ถ้ามองโดยภาพรวม
ถึงโครงสร้างที่เป็ นมวลปริ มาตรที่เชื่อมโยงกันโดยเส้นที่มองไม่เห็น ตามหลักจิตวิทยาการรับรู ้ทาง
สายตา ตามทฤษฎีของเกสตัลท์(Gestalt Psychology) จากความคล้ายคลึง(Similarity)และความ
ต่อเนื่อง(Continuity)ของเส้นและรู ปทรงแล้ว ก้อนมวลของโครงสร้างโดยรวมก็ยงั คงมีความสมดุลย์
ในลักษณะสมมาตรคือเป็ นมวลที่เกาะกลุ่มกันอยูบ่ ริ เวณกลางภาพอยูด่ ี ยกเว้นผลงานชิ้นที่15ซึ่งมี
การวางสมดุลแบบอสมมาตรอย่างชัดเจนเนื่องจากเป็ นภาพที่มีการวางสัดส่ วนภาพเป็ นแนวนอน
แต่งต่างจากชิ้นอื่นๆทั้งหมดที่เป็ นแนวตั้ง จึงวางโครงสร้างหลักให้ถ่วงดุลย์ให้หนักไปทางด้านซ้าย
เพื่อเน้นจุดเด่นที่เป็ นฟิ คเกอร์หลักแล้ววางฟิ คเกอร์รองทางด้านขวาไว้เพื่อถ่วงดุลย์ไว้ไม่ให้โล่ง
เกินไปอีกทั้งยังเป็ นส่ วนที่สร้างเรื่ องราวเนื้อหาที่สมั พันธ์กนั ระหว่างตัวละคร2ตัว
ซึ่งในผลงานบางชิ้นจะมีการวางตําแหน่งของfigureในลักษณะตกขอบหรื อหลุดกรอบที่ดู
แล้วไม่ค่อยลงตัวขอบพื้นที่ของผลงานนักโดยเฉพาะส่ วนของศรี ษะ(ผลงานชิ้นที่1,5,6,8,9,10,12)
เป็ นความตั้งใจของข้าพเจ้าที่ตอ้ งการจะให้อารมณ์ของภาพมีลกั ษณะคล้ายภาพถ่ายที่ถ่ายเล่นหรื อไม่
ตั้งใจ(snap shot) ที่ดูแล้วอาจมีบางส่ วนที่ขาดๆเกินๆไปบ้างไม่ลงตัวสมบูรณ์แบบ ซึ่งเกิดจากการที่
ให้ความสําคัญกับการโฟกัสไปที่ใบหน้าและสายตาเป็ นอันดับแรก ส่ วนอื่นที่อาจจะตกขอบไปก็ดู
เป็ นธรรมชาติที่ไม่ถูกปรุ งแต่งองค์ประกอบให้สมบูรณ์100% นัน่ เอง

72

เส้ นและรูปทรง ในผลงานชุดนี้รูปทรงเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะรู ปร่ างของมนุษย์เกิดจาก
การประกอบกันของเส้นโค้งก่อให้เกิดการนําสายตาที่ว่งิ วนอยูภ่ ายในภาพอย่างเป็ นวงจรที่ลื่นไหล
เชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องระหว่างรู ปทรงอย่างมีเอกภาพ โดยที่ไม่คอ่ ยมีเส้นที่มีลกั ษณะเป็ น
เส้นตรงหรื อเส้นที่มีการหักมุมเป็ นเหลี่ยมสันให้เกิดความขัดแย้งของเส้นปรากฎให้เห็นมากนัก แต่
อาจจะมีในบางภาพ(ผลงานชิ้นที่2,3,4,5,11)ที่มีการใช้เส้นตรงอย่างชัดเจนในลักษณะการแบ่งพื้นที่
ของภาพเพื่อให้เกิดการรับรู ้ในลักษณะของพื้นกับฉากหลัง(ผนังหรื อท้องฟ้ า) เพื่อเป็ นการแบ่ง
โครงสร้างหลักของภาพที่เป็ นพื้น(ground)หรื อที่วา่ งลบ(negative space) เพื่อรองรับตัวภาพ
(figure)หรื อที่วา่ งบวก(positive space)
การใช้เส้นในผลงานชุดนี้โดยหลักเป็ นการทําหน้าที่เพื่อแบ่งขอบเขตระหว่างรู ปทรงกับที่
ว่าง ซึ่งเห็นโดยจากการใช้เส้นรอบนอกของรู ปทรงซึ่งมีความชัดเจนเป็ นลักษณะแบบกราฟิ กหรื อ
ภาพการ์ตนู ทําให้ภาพและพื้นถูกแบ่งออกจากกันอย่างเห็นได้ชดั อีกทั้งยังเป็ นการสร้างมิติความลึก
ขึ้นภาพในรู ปทรงจากการใช้ความแตกต่างของเส้น ระหว่างเส้นรอบนอกที่มีลกั ษณะเป็ นขอบแข็ง
ชัดเจนกับเส้นที่อยูภ่ ายใน ซึ่งมีลกั ษณะเบาบางนุ่มนวลและกลมกลืนไปกับระนาบสี และพื้นผิว
บริ เวณนั้น
และการสร้างมิติที่เกิดจากเส้นในผลงานชุดนี้อีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้สีและนํ้าหนักของเส้น
นั้นก็คือเส้นที่กาํ ลังทํางานอยูใ่ นพื้นที่ต่างๆของผลงานชุดนี้น้ นั จะมีการใช้สีและนํ้าหนักที่แตกต่าง
กันออกไป เช่นเส้นที่เป็ นเส้นรอบนอกหรื อในส่ วนที่เป็ นส่ วนที่เป็ นระยะโฟกัสที่ตอ้ งการเน้นความ
ชัดเจนข้าพเจ้าจะใช้สีดาํ หรื อนํ้าตาลเข้ม ส่ วนในบริ เวณที่ขา้ พเจ้าต้องการจะผลักมิติออกไปข้าพเจ้าก็
จะใช้สีอื่นๆที่มีความเข้มและนํ้าหนักน้อยลง อีกทั้งการใช้สีและนํ้าหนักของเส้นยังมีผลต่อ
ความรู ้สึกถึงความเปรี ยบต่าง(contrast)ของภาพอีกด้วยเช่นภาพที่ใช้เส้นรอบนอกสี ดาํ ดูแล้วจะรู ้สึก
ว่ามีความเปรี ยบต่างที่สูงกว่าภาพที่ใช้เส้นรอบนอกสี น้ าํ ตาลซึ่งจะดูนุ่มนวลกว่า
นอกจากนี้ยงั มีการใช้เส้นในอีกรู ปแบบหนึ่งที่ขา้ พเจ้านํามาทดลองใช้ผสมผสานในผลงาน
บางชิ้น(ผลงานชิ้นที่ 8,12,13,14,16,17 ) ซึ่งเป็ นเสันในลักษณะของกราฟิ กที่ก่อตัวกันเป็ นรู ปทรง
นามธรรมและกึ่งนามธรรมที่ลื่นไหลอย่างอิสระ ที่ทบั ซ้อนลงบนระนาบของรู ปทรงและพื้นที่วา่ ง
อีกทีหนึ่ง ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายรู ปแบบศิลปะอย่างหนึ่งที่เรี ยกว่า Doodle Art ที่เป็ นการวาดเส้นอย่าง
อิสระและต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้มีการกําหนดโครงสร้าง หรื อทิศทางอย่างชัดเจนไว้ล่วงหน้า และใน
วิธีการแบบนี้กย็ งั มีความคล้ายคลึงกับวิธีการอย่างหนึ่งในการสร้างผลงานวาดเส้นแบบลัทธิ
Surealism ที่เรี ยกว่า Automatic Drawing ซึ่งการนําเส้นรู ปแบบนี้มาใช้กเ็ พื่อเพิ่มรายระเอียดและ
ความหลากหลายอีกทั้งสร้างจังหวะความเคลื่อนไหวขึ้นบนระนาบที่ดูเรี ยบแบน
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ทีว่ ่ าง การใช้พ้นื ที่วา่ งในผลงานชุดนี้เป็ นการวางโครงสร้างของพื้นที่วา่ งอย่างหลวมๆโดย
เป็ นการแบ่งพื้นที่วา่ งอย่างชัดเจนในลักษณะของ ภาพและพื้น (figure and ground) หรื อเรี ยกง่ายๆ
คือระหว่างภาพตัวละครกับพื้นที่ฉากหลังนัน่ เอง โดยที่ที่วา่ งส่ วนใหญ่ของแต่ละชิ้นงานที่มีปริ มาณ
มากก็จะเป็ นพื้นที่ที่เป็ นฉากหลังซึ่งเป็ นระนาบสี ที่ปล่อยโล่งและมีรายละเอียดน้อยก่อให้เกิด
บรรยากาศที่นิ่งเงียบเพื่อจะเน้นความสนใจไปที่ตวั figureที่กินพื้นที่ในปริ มาณที่นอ้ ยกว่าแต่มี
รายละเอียดที่ก่อให้เกิดการนําสายตาและความเคลื่อนไหวมากกว่า ซึ่งวิธีการเช่นนี้ขา้ พเจ้าได้รับ
อิทธิพลมาจากรู ปแบบของภาพประกอบในเชิงพานิชยศิลป์ นัน่ เอง
ระนาบและพืน้ ผิว ลักษณะของพื้นผิวบนระนาบของผลงานชุดนี้ เป็ นพื้นผิวที่เกิดจากรอยฝี
แปรงที่ระบายสี อย่างเรี ยบแบบแต่กท็ ิ้งความหยาบไว้บา้ งในบางจุดและเป็ นการใช้ฝีแปรงระบายสี
เพื่อเลียนแบบพื้นผิววัสดุจริ งเช่นเนื้อผ้าแบบต่างๆ ผิวนํ้าหรื อก้อนเมฆแต่กเ็ ป็ นปริ มาณที่นอ้ ย พื้นผิว
ส่ วนใหญ่จึงมีลกั ษณะที่นิ่งเรี ยบไม่ค่อยมีความสัน่ ไหวนัก ความนิ่งเรี ยบนี่เองที่จะเน้นให้ระนาบที่
พอจะมีรายละเอียดของพื้นผิวอยูบ่ า้ งเกิดมิติข้ ึนมา เช่นเดียวกันกับรู ปแบบของมวลและปริ มาตรของ
รู ปทรงในผลงาน แม้รูปทรงในผลงานชุดนี้จะมีการไล่ระดับของปริ มาตรในอัตราที่ค่อนข้างน้อยจน
เกือบจะเรี ยบแบบเป็ นรู ปร่ าง แต่เมื่อถูกนํามาอยูค่ ู่กบั พื้นระนาบที่เรี ยบแบนก็ทาํ ให้รูปทรงเหล่านั้น
เกิดมิติข้ ึนมาได้
สี โครงสี ในผลงานชุดนี้โดยภาพรวมเป็ นชุดสี ที่เน้นความสดใสแบบพาสเทล โดยส่ วน
ใหญ่เป็ นการเจือสี ขาวเข้าไปในเกือบทุกสี เพื่อให้ดูนุ่มนวลแต่กม็ ีการใช้สีแท้เข้าไปใช้ในบางจุดเพื่อ
เน้นให้เกิดความสดใส โดยการวางชุดสี ในแต่ละภาพนั้นจะเป็ นการวางคู่สีหลักเพียง2-3สี โดยจะมีสี
ใดสี หนึ่งที่เป็ นสี หลักที่กินพื้นที่เป็ นปริ มาณมากเพื่อควบคุมโทนสี ของภาพให้โดดเด่นออกมาใน
โทนสี ใดสี หนึ่ง ส่ วนสี อื่นๆที่นอกโครงสี หลักนั้นก็เพืย่ งเพื่อเข้ามาแต่งเติมในรายละเอียดเท่านั้น
อีกส่ วนหนึ่งที่สาํ คัญของการใช้สีในงานของข้าพเจ้าก็คือสี ผวิ หรื อสี เนื้อซึ่งเป็ นส่ วนสําคัญ
ในการสร้างบุคลิกลักษณะของตัวละคร แม้ในภาพรวมอาจจะดุคล้ายคลึงกันแต่ถา้ ดูในรายละเอียด
แล้วการให้สีผวิ จะมีความแต่กต่างกันไปบ้างในแต่ละชิ้นงาน ซึ่งก็มีส่วนในการสร้างบุคลิกในเชิง
สัญลักษณ์ให้กบั ตัวละครได้บา้ ง เช่น ในบางภาพภาพผูช้ ายจะดูคลํ้ากว่าแต่ผหุ ้ ญิงจะดูกระจ่างใสกว่า
เป็ นต้น
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การวิเคราะห์ ผลงานในเชิงสัญลักษณ์
การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้นอกจากจะเป็ นการแสดงออกในเชิงองค์ประกอบศิลป์ แล้ว
รู ปทรงที่ปรากฏยังเป็ นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์เพือ่ สื่ อสารและแอบแฝงความหมายของ
เนื้อหาอีกทั้งความคิดที่เป็ นสาระสําคัญในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ดว้ ย นั้นหมายความว่า
นอกจากทัศนธาตุท่ีปรากฏไม่ไช่แค่ทาํ หน้าที่เพื่อสื่ อสารในแง่ความงามของรู ปทรงเท่านั้น ทัศนธาตุ
เหล่านั้นยังก่อตัวขึ้นเพื่อเป็ นภาพที่ทาํ หน้าที่สื่อความหมายในเชิงสัญลักษณ์( conceptual image )อีก
ด้วย
ซึ่งสิ่ งที่ทาํ หน้าที่หลักในการสื่ อสารเชิงสัญลักษณ์ของผลงานชุดนี้กค็ ือภาพใบหน้าและ
ร่ างกายที่แสดงออกถึงสี หน้าและท่าทางอากัปกิริยาที่เป็ นสิ่ งแทนการแสดงอารมณ์ความรู ้สึกในแง่
ของสภาวะความเป็ นมนุษย์ออกมา และในอีกส่ วนที่ขา้ พเจ้าใช้เป็ นกลวิธีในการสื่ อสารสภาวะความ
เป็ นมนุษย์นนั่ ก็คือการเน้นจุดสนใจไปที่ดวงตาของตัวละครโดยการวาดส่ วนของดวงตาให้ดูกลมโต
เกินความเป็ นจริ งและสร้างการมองของดวงตาที่มีลกั ษณะจ้องมอง(eye contact)ไปยังผูท้ ี่กาํ ลังมอง
ภาพนัน่ อยู่
อีกทั้งการออกแบบตัดทอนและดัดแปลงรู ปร่ างรู ปทรงของมนุษย์ให้ดูผดิ สัดส่ วนจากความ
เหมือนจริ งก็มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ทางจิตวิทยาของการรับรู ้อีกด้วย นัน่ ก็คือในแง่ของการ
สื่ อสารระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ในการแยกแยะและระบุอตั ลักษณ์ตวั ตนของแต่ละบุคคล ใบหน้าจะ
เป็ นส่ วนสําคัญลําดับแรกในการที่มนุษย์จะจดจําบุคคลใดๆ ฉะนั้นรู ปทรงของส่ วนศีรษะและ
ใบหน้าของมนุษย์ในผลงานของข้าพเจ้าจึงมีสดั ส่ วนที่ใหญ่โตและกินพื้นที่เป็ นปริ มาณมากเมื่อ
เทียบกับสัดส่ วนระหว่าง ศรี ษะกับร่ างกายของมนุษย์ในความเป็ นจริ ง
นอกจากรู ปทรงของใบหน้าและร่ างกายมนุษย์ที่ใช้สื่อความหมายในเชิงสัญลักษณ์แล้ว สิ่ ง
ที่นาํ มาใช้ประกอบต่างๆเช่น เสื้ อผ้า วัตถุต่างๆที่ประกอบอยูใ่ นองค์ประกอบของภาพล้วนต้องการ
สื่ อความหมายในเชิงสัญลักษณ์ของภาพความเป็ นมนุษย์ในสังคมร่ วมสมัยที่ได้รับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมที่มาจากสื่ อสารมวลชนในโลกของทุนนิยมเสรี อีกทั้งในบางภาพก็มีการสื่ อถึงการให้ค่า
วัตถุต่างๆเหมือนกับเป็ นสิ่ งมีชีวิตโดยการนําภาพใบหน้าของมนุษย์เข้าไปผสานกับภาพวัตถุต่างๆ
โดยเป็ นการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครหลักกับวัตถุน้ นั ๆ
และรู ปแบบโดยรวมของผลงานที่มีการใช้องค์ประกอบที่มีลกั ษณะแบบภาพประกอบหรื อ
ภาพการ์ตนู ก็เป็ นแนวความคิดที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะPop Art ที่นาํ เอารู ปแบบศิลปะแบบ
พานิชยศิลป์ มานําเสนอในบริ บทของศิลปะบริ สุทธิ์เพื่อสร้างMood & Tone ของภาพให้สื่อถึงความ
ร่ วมสมัยและเป็ นปั จจุบนั โดยนําเอารู ปแบบที่คุน้ ชินจากสื่ อโดยทัว่ ไปมาใช้ในแง่ศิลปะนัน่ เอง

`

บทที่ 4
การประยุกต์ ตดิ ตั้งผลงานเข้ ากับสถานที่
ในการคัดเลือกสถานที่ที่จะนําผลงานศิลปะมาประยุกต์ติดตั้งเพื่อเป็ นกรณี ศึกษาสําหรับการ
สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้น้ นั ข้าพเจ้าได้เลือกสถานที่คือร้านไอเบอร์รี่มาเป็ นโจทย์
เนื่องจากโดยส่ วนตัวข้าพเจ้ามีความชื่นชอบสิ นค้าและบริ การรู ปแบบการตกแต่งร้านของของไอ
เบอร์รี่ อีกทั้งข้าพเจ้ามองเห็นความเป็ นไปได้ในการเชื่อมโยงระหว่างภาพรวมของร้านไอเบอร์รี่นนั่
คือรู ปแบบการตกแต่งร้าน,สิ นค้าและลูกค้าที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายกับรู ปแบบผลงานจิตรกรรมของ
ข้าพเจ้า จึงได้เข้าไปทําการศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการประยุกต์ติดตั้งผลงานเข้ากับ
สถานที่ โดยทั้งนี้จากที่ร้านไอเบอร์รี่มีสาขาอยูม่ ากมายหลายสาขา ข้าพเจ้าได้เลือกพื้นที่ที่น่าสนใจ
และมีความเป็ นไปได้ในการที่จะทําการเข้าไปติดตั้งผลงานจิตรกรรมมา2สาขา นัน่ คือ ไอเบอร์รี่
สยามสแควร์ และ ไอเบอร์รี่เชียงใหม่ มาเป็ นพื้นที่สาํ หรับทําการศึกษา
ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
Iberry คํากะทัดรัดที่ออกเสี ยงน่ารัก ๆ ซึ่งถูกเลือกมาตั้งเป็ นชื่อร้านและชื่อตราไอศกรี ม
คุณภาพเจ้าแรกในเมืองไทยคํานี้ มีที่มาจากคําว่า ice ซึ่งมาจาก ice cream ขนมเย็น…หวาน… ยอด
นิยมของคนทัว่ โลก ที่รู้จกั กันดีในชื่อไอศกรี ม โดยประสมเข้าด้วยกันกับคําว่า berry ที่หมายถึง
ลูกไม้ผลเล็ก ๆ นานาชนิด
Iberry ริ เริ่ มและก่อร่ างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 ด้วยความมุ่งมัน่ ตั้งใจของสองพี่นอ้ ง วิวฒั น์อัจฉรา บุรารักษ์ คุณก๋ อยและคุณปลา หนุ่ม-สาวรุ่ นใหม่ผชู ้ ื่นชอบไอศกรี มเป็ นชีวิตจิตใจ และ
ปรารถนาจะสร้างสรรค์รสชาติ คุณภาพที่สอดคล้องกับอารมณ์ รสนิยม และรู ปแบบการใช้ชีวิตของ
คนไทยยุคใหม่ ร้านไอศกรี มเล็กๆแห่งแรกในซอยสุ ขมุ วิท 24 จึงได้ถือกําเนิดขึ้น เพียงชัว่ ระยะเวลา
ไม่นาน จากเสี ยงบอกเล่าปากต่อปากของกลุ่มลูกค้าที่ติดอกติดใจในรสชาติ ชื่อเสี ยงของร้าน Iberry
ก็เริ่ มเป็ นที่รู้จกั ของผูค้ นในวงกว้าง ซึ่งไม่จาํ กัดเฉพาะลูกค้าที่อยูใ่ นละแวกสุ ขมุ วิทเท่านั้น
Iberry จึงเป็ นทางเลือกใหม่ของผูน้ ิยมลิ้มรสหวานเย็นชื่นที่น่าพึงพอใจ ปลอดภัยต่อสุ ขภาพ
จากการผลิตแบบ home made ที่สามารถพิถีพิถนั ได้กบั ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกส่ วนผสมเกรดเอ
วัตถุดิบสดใหม่ เป็ นไอศกรี มที่มีกลิ่นรสแท้ๆ จากธรรมชาติ สูตรของทางร้านได้ลดทอน
กระบวนการที่จะทําให้เกิดผลเสี ยต่อสุ ขภาพผูบ้ ริ โภค เช่น การอัดก๊าซให้เนื้อไอศกรี มเบาฟู หรื อใช้
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สี -กลิ่นสังเคราะห์จากวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
Iberry ที่หวานหอมเนียนนุ่มลิ้นคําแรก ได้จากการปรับปรุ งแต่งเติมจนลงตัว โดยใช้ตาํ รับ
ไอศกรี มดั้งเดิมของสถาบันอาหารจากเวียนนา สมัยที่คุณก๋ อยไปศึกษาการทําเบเกอรี ณ ประเทศ
ออสเตรี ย ซึ่งเขาก็ยงั มุ่งมัน่ ผลิตไอศกรี มต่าง ๆ กว่า 100 รสชาติ ในฐานะผูบ้ ริ หารสายงานการผลิต
ของ Iberry ในปั จจุบนั
Iberry ถือเป็ นแหล่งรวมไอศกรี มหลากสไตล์ ทั้ง ไอศกรี มตํารับอิตาเลียน ที่โดดเด่นด้วย
ความหอมแอลกอฮอล์ในทีรามิสึ หรื อไอศกรี มกลิ่นรสเบา ๆ ของสมุนไพรสไตล์ญี่ปุ่น เช่น รสชา
เขียว งาดํา งาขาว ฯลฯ ตลอดจนอเมริ กนั สไตล์ที่ขน้ มันถึงนมเนยของ คุกกี้แอนด์ครี ม ช็อกโกแลต
ชิป บานานาแอนด์ชีส …
Iberry ยังมีความสดชื่นชุ่มคอของไอศกรี มรสผลไม้จากทัว่ โลก อย่าง สตรอเบอรี ราสพ์เบอ
รี แบลกเบอรี บลูเบอรี กีวี และที่โดดเด่นเป็ นพิเศษจนถือได้วา่ เป็ นความภาคภูมิใจของทางร้านคือ
การนําผลไม้สดตามฤดูกาลของเมืองไทยมาประยุกต์ให้เป็ นต้นตํารับไอศกรี มผลไม้แบบไทยๆ อาทิ
มะดัน มะขาม กระท้อน มะยม ลิ้นจี่ ส้มจี๊ด ทุเรี ยน มังคุด มะม่วงนํ้าดอกไม้ ตลอดจน มะพร้าว
นํ้าหอมที่ให้กลิ่นและรสชื่นใจจริ ง ๆ
Iberry sorbets รสชาติแบบเปรี้ ยวนิดหวานหน่อยของผลไม้ไทย ที่หมุนเวียนกันออกมา
ตลอดปี จึงเป็ นคุณค่าอีกด้านหนึ่งที่ Iberry พยายามแนะนําสู่ สงั คม จากแนวคิดของคุณปลา ผูบ้ ริ หาร
การตลาดสาวที่หวังจะเห็นผลไม้พ้ืนเมืองของไทยกลายเป็ นพืชเศรษฐกิจอีกประเภทหนึ่ง
Iberry รสผลไม้ไทย 100 % นั้น นับเป็ นเสน่ห์เฉพาะที่ยากจะเลียนแบบของ Iberry ซึ่งมี
ผลไม้สดจากหลายแหล่งที่มา เภทพันธุ์ เป็ นปัจจัยสําคัญ ตลอดจนขีดขั้นความสุ กงอมในแต่ละครั้ง
รสอร่ อยที่ได้ในแต่ละครั้งจึงต่างกันเล็กน้อยตามระดับกรด-นํ้าตาลในผลไม้แต่ละคราว โดย Iberry
ยืนยันที่จะจะไม่เติมสารแต่งรสเกินจําเป็ น…เพื่อให้ Iberry เป็ นรสของธรรมชาติโดยแท้
Iberry ภายใต้อุณหภูมิ –25 องศา ฟาเรนต์ไฮต์ ในตูเ้ ก็บความเย็นที่สงั่ ตรงจากอิตาลี ต้นแบบ
ธุรกิจไอศกรี มที่ไม่เคยหยุดนิ่ง… Iberry ทุกรสชาติจะถูกรักษาคุณภาพไว้ได้จนกว่าจะถูกตักขึ้นมา
เสิ ร์ฟ
Iberry shop คือร้านไอศกรี มที่เจ้าของร้านมีความใส่ ใจอย่างยิง่ ในเรื่ องของการดีไซน์ ทั้ง
บรรยากาศภายนอกและภายในร้านให้สวยงาม รวมถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการตกแต่งประดับ
ประดา เพื่อให้ Iberry เป็ นร้านไอศกรี มที่มีบรรยากาศสบายๆ แต่ทว่าเก๋ ไก๋ ร่วมสมัย โดยเฉพาะความ
ใส่ ใจในการออกแบบตกแต่ง ให้แต่ละร้านมีเสน่ห์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันเลย ก็เพื่อสร้างความ
ประทับใจ รวมถึงความตั้งใจที่จะสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ ให้กบั ลูกค้าที่แวะเข้ามาเยีย่ มเยียน
Iberry ในแต่สาขา Iberry ในหลายๆแห่ ง จึงกลายเป็ นสถานที่“see and to be seen” หรื อที่ปรากฎตัว
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ของบรรดาหนุ่มสาวรุ่ นใหม่ที่นิยมไลฟ์ สไตล์เก๋ ไก๋ ทนั สมัย โดยเฉพาะที่สาขา J avenue ในคืนวัน
ศุกร์หรื อวันเสาร์น้ นั เนืองแน่นไปด้วยสาวๆหนุ่มๆมาพบปะสังสรรค์ดูคึกคัก หรื อ กลางย่านสยามส
แควร์ (ซ.2)ก็เป็ นอีกร้านที่ชื่นชอบของนัก hang out รุ่ นเยาว์ที่สงั สรรค์กนั ไม่ดึกนัก เพราะนอกจาก
ไอศกรี มของ Iberry แล้ว ยังมีเครื่ องดื่ม ของว่าง และอาหารเบา ๆ รสชาติดี ready to serve ในเวลา
ไม่กี่นาทีอีกหลากหลายเมนู
Iberry ขยายไปแล้วถึง16 สาขา ซึ่งอยูใ่ นย่านจับจ่ายยอดนิยม ได้แก่ สยามสแควร์ ซอย 2,
ชั้น G ห้าง Siam Paragon, ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ (ในร้าน Grayhound), ชั้น 2 ห้าง Central World, J
avenue และ Market Place สาขาทองหล่อ,อาคารเพรสซิ เดนท์พาร์ค สุขมุ วิท 24, ชั้น 5 ห้าง The
Emporium ,ชั้น M ห้าง Esplanade รัชดา, The Avenue แจ้งวัฒนะ, La Villa อารี ย,์ ปิ ยะรมย์ เพลส
สุ ขมุ วิท 101, ชั้น 2 เมเจอร์ รัชโยธิน, เซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต,The Avenue พัทยา และน้องใหม่
ล่าสุ ด ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 17 เชียงใหม่ ( http://www.iberryhomemade.com )

ภาพที 52 สิ นค้าหลักของร้านไอเบอร์รี่
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การวิเคราะห์ รูปแบบการตกแต่ งร้ านของไอเบอร์ รี่
โดยภาพรวมของทุกสาขาแล้วร้านไอเบอร์รี่มีรูปแบบการตกแต่งที่มีรูปแบบอย่างที่เรี ยกว่า
มิกซ์แอนด์แมตช์ (Mix & Match ) ซึ่งถ้าจะให้อธิบายความถึงรู ปแบบการตกแต่งแบบนี้โดยคร่ าวๆก็
คือ แนวทางการตกแต่งแบบผสมผสานข้ามยุคสมัย สไตล์ และกาลเวลา มีท้ งั ความหลากหลายใน
รู ปแบบการออกแบบที่ไม่ตอ้ งคํานึงถึงช่วงเวลาเช่นเดียวกันกับแนวร่ วมสมัย หรื ออาจเรี ยกในเชิง
ล้อเลียนได้วา่ แนว “จับแพะชนแกะ” ได้รับความนิยมสูงสุ ดในยุคโลกาภิวฒั น์ที่วฒั นธรรมต่าง
หลัง่ ไหล ได้รับการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกัน ( เอกชาติ จันอุไรรัตน์ 2551:244 )
โดยที่ในความเป็ นมิกซ์แอนด์แมตช์ ของไอเบอร์รี่น้ นั เป็ นมิกซ์แอนด์แมตช์ ที่ถูกคุมโทนอยู่
ด้วยความน่ารักสดใสและความอ่อนหวานจากความเป็ นคันทรี่ โพสโมเดิร์น ( Country Post-Modern
)ซึ่งก็คือ การตกแต่งที่เน้นความเป็ นธรรมชาติ ออกแบบดิบๆคล้ายสไตล์คนั ทรี่ คือใช้รูปแบบสี สนั ที่
สนุกสนาน แต่กย็ งั คงความดิบให้กลิ่นอายแบบชนบทอยู่ ( เอกชาติ จันอุไรรัตน์ 2551:242 ) โดยที่
เห็นได้จากการใช้เฟอร์นิเจอร์และเครื่ องตกแต่งประดับประดาต่างๆ โดยที่ใการใช้โทนสี โดยรวม
นั้นเป็ นโทนสี ที่ดูเบาๆอ่อนหวานเช่นสี ขาวหรื อสี ครี ม แต่กแ็ ทรกสี ที่เป็ นสี ที่มีความสดใสแบบพาส
เทล อยูเ่ ป็ นบางจุดซึ่งก็ทาํ ให้ดูเป็ นความอ่อนหวานแต่กม็ ีความสดใสอยูใ่ นขณะเดียวกัน แต่ในความ
อ่อนหวานน่ารักสดใสนั้นก็ถูกทําให้ไม่ดูเลี่ยนจนเกินไปด้วยการใช้ความดิบจากการใช้วสั ดุอย่างปูน
เปลือย ,ไม้ หรื อพื้นผิวจากการทําผนังก่ออิฐแบบหยาบๆเข้ามาร่ วมด้วย
ซึ่งจากภาพรวมที่กล่าวมานั้นก็ขอวิเคราะห์ในรายละเอียดถึงแต่ละพื้นที่ของแต่ละสาขาที่
ข้าพเจ้าได้เลือกมาทําการศึกษาดังนี้
ไอเบอร์ รี่สยามสแควร์
ไอเบอร์รี่สาขานี้เป็ นร้านไอศกรี มที่มีการตกแต่งแบบมิกซ์แอนด์แมตช์ ที่มีบรรยากาศน่ารัก
สดใสแบบคันทรี่ เจือปนอยูแ่ ต่กด็ ูไม่เลี่ยนจนเกินไปนัก บรรยากาศในร้านถูกควบคุมด้วยโทนสี เขียว
อ่อนแกมเหลือง และขาว ที่ทาํ ให้ได้อารมณ์สบายๆแบบธรรมชาติ สดใสและสบายตา เข้ากับตัว
ผลิตภัณฑ์หลักของทางร้านที่เน้นความเป็ นธรรมชาติ แต่ในความน่ารักสดใสก็ถูกเบรคให้ดูไม่เลี่ยน
ด้วยผนังและพื้นที่เป็ นเป็ นพื้นผิวแบบปูนเปลือยที่ให้อารมณ์แบบดิบๆรวมถึงผนังอีกด้านหนึ่งของ
โถงตรงกลางที่เป็ นผนังสี ขาวที่เป็ นการก่ออิฐแบบหยาบๆทําให้ผนังสี ขาวมีรายละเอียดของพื้นผิวดู
ไม่น่าเบื่อ
และเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกนํามาใช้กเ็ ป็ นสไตล์เรโทรแบบยุคทศวรรษที่1960s ที่มีความเท่ห์ ร่ วม
สมัย แต่กม็ ีความคลาสสิ คอยูใ่ นตัว ตัวยวัสดุที่ผสมผสานกันระหว่างหนังที่มีสีโทนเขียว,นํ้าตาลและ
ขาว ที่ไปกันได้ดีกบั โทนสี หลักของร้าน กับวัสดุที่เป็ นไม้ ซึ่งก็ดูดิบแต่กด็ ูมีความอบอุ่นสบายๆอยู่
ในตัว ซึ่งคุณสมบัติของไม้น้ ีกเ็ ข้ากันได้ดีกบั พื้นและผนังปูนเปลือย และตรงบริ เวณกลางโถงก็มีที่
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นัง่ วงกลมอันใหญ่สีขาวที่มี ลักษณะเหมือนหวายถัก ก็เข้ามาผสมผสานเพิ่มความอ่อนโยนแบบคันท
รี่ หรื อวินเทจให้กบั บรรยากาศของร้านได้ดี อีกทั้งส่ วนประกอบอื่นๆอย่างเช่นโคมไฟระย้าก็ให้
อารมณ์หรู หราที่เป็ นการขัดแย้งกับความดิบของปูนเปลือยอย่างลงตัว อีกทั้งยังให้ความรู ้สึกของการ
ตกแต่งที่มีอารมณ์อ่อนโยนแบบผูห้ ญิงๆ(Feminine)อีกด้วย

ภาพที่ 53 บรรยากาศการตกแต่งร้านไอเบอร์รี่สยามสแควร์
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ภาพที่ 54 บรรยากาศการตกแต่งร้านไอเบอร์รี่สยามสแควร์
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ไอเบอร์ รี่เชียงใหม่
ไอเบอร์รี่เชียงใหม่เป็ นสาขาที่มีการตกแต่งที่แสดงออกถึงรู ปแบบความเป็ นมิกซ์แอนด์แม
ตช์อย่างชัดเจนมากกว่าสาขาอื่นๆ มีความเป็ นfeminineในงานตกแต่งค่อนข้างน้อย รวมถึงไม่ได้มี
รู ปแบบที่เป็ นคันทรี่ หรื อวินเทจที่ดูจะเป็ นแนวหลักของการตกแต่งของไอเบอร์รี่สาขาอื่นๆ แต่
รู ปแบบที่เห็นได้ชดั เจนในงานตกแต่งของที่นี่กค็ ือการตกแต่งแบบ “คิตช์”(Kitsch) นัน่ ก็คือการ
ตกแต่งที่เน้นการใช้วสั ดุที่เป็ นพลาสติกราคาถูกในการตกแต่ง จากของเหลือใช้ต่างๆในงานย้อนยุค
นํามาออกแบบใหม่ในรู ปลักษณ์และวัสดุที่ยงั คงกลิ่นอายของงานในยุคนั้น ต่างกันที่คิตช์ใช้วสั ดุ
ราคาถูก หาได้ง่ายจากร้านหรื อตลาดขายของเก่า(Flea Market ) ( เอกชาติ จันอุไรรัตน์ 2551:242 )
ซึ่งความเป็ นคิตช์กป็ รากฏให้เห็นจากเครื่ องตกแต่งต่างๆอย่างเช่น โคมไฟที่ทาํ จากวัสดุเหลือใช้อย่าง
กระป๋ องสเปรย์และถ้วยพสาสติกราคาถูกที่นาํ มาประกอบกันแบบJunk Art หรื อตูs้ ideboardที่ดู
เหมือนทําจากฝาตูไ้ ม้เก่าที่มีลกั ษณะต่างๆกันแล้วนํามาประกอบกับขึ้นมาใหม่เป็ นต้น
ส่ วนการใช้เฟอร์นิเจอร์ของที่นี่กม็ ีการใช้ที่ผสมผสานปนเปกันหลากหลายจนดูคล้าย
สะเปะสะปะ ซึ่งก็มีท้ งั โมเดิร์น,เรโทร ,คันทรี่ ,โอเรี ยลทัล รวมถึงเก้าอี้พลาสติกอย่างดาษๆ แต่เมื่อ
มาอยูด่ ว้ ยกันแล้วก็กลับกลายเป็ นความหลากหลายที่สนุกสนาน ไม่ยดึ ติดกับรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง
ซึ่งก็คือแนวความคิดแบบคิตช์นนั่ เอง
และที่ ไอเบอร์รี่แห่ งนี้กม็ ีการนําเอาความดิบของวัสดุเข้ามาใช้เช่นเดียวกันกับไอเบอร์รี่
สยามสแควร์ นัน่ ก็คือผนังในบางด้านก็จะทิ้งร่ องรอยการฉาบปูนแบบหยาบๆและกะเทาะให้เห็นอิฐ
ที่เป็ นโครงสร้างภายในที่โผล่มาให้บางจุดคล้ายกับเป็ นผนังเก่าที่ปูนฉาบนั้นล่อนออกมา ซึ่งความ
ดิบของผนังปูนเหล่านี้กเ็ ข้ากันได้ดีกบั คิว้ ไม้ที่เป็ นขอบหน้าต่างและบานประตู ซึ่งแม้การใช้ผนังปูน
เก่ากับคิว้ ไม้อาจจะชวนให้นึกถึงอาคารเก่าหรื อโบราณ แต่บานกระจกหน้าต่างที่มีขนาดใหญ่มาก
อีกทั้งหน้าต่างด้านหนึ่งที่รูปร่ างคล้ายหัวของตัวการ์ตูนมิคกี้เม้าส์ รวมไปถึงส่ วนประดับแบบคิตช์
ต่างๆที่ประกอบกันอยูใ่ นที่น้ ีกท็ าํ ให้ภาพรวมของที่นี่ดูมีความร่ วมสมัยเป็ นอย่างมาก
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ภาพที่ 55 บรรยากาศการตกแต่งร้านไอเบอร์รีเชียงใหม่
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ภาพที่ 56 ภาพประกอบ บรรยากาศการตกแต่งร้านไอเบอร์รีเชียงใหม่
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การทดลองวิธีการต่ างๆในการติดตั้งผลงานเข้ ากับสถานที่
ก่อนที่ได้นาํ ผลงานจิตรกรรมวิทยานิพนธ์มาทําการประยุกต์ติดตั้งเข้ากันสถานที่น้ นั ข้าพเจ้า
ก็ได้ทาํ การทดสอบหาวิธีการติดตั้งเพื่อหาวิธีการที่จะเชื่อมโยงตัวผลงานเข้ากับผนังและบรรยากาศ
โดยรวมของสถานที่ โดยมีลกั ษณะต่างๆดังนี้
ติดตั้งเป็ นเฟรมเปล่าโดยไม่ ใช้ กรอบประกอบการติดตั้งแบบต่ างๆ
จัดเรี ยงเป็ นชุดภาพด้วยขนาดที่หลากหลาย

ภาพที่ 57จัดเรี ยงเป็ นชุดภาพด้วยขนาดที่หลากหลาย

ภาพที่ 58จัดเรี ยงเป็ นชุดภาพด้วยขนาดที่หลากหลาย
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จัดเรี ยงเป็ นชุดภาพด้วยโดยเรี ยงขนาดใกล้เคียงกัน

ภาพที่ 59จัดเรี ยงเป็ นชุดภาพด้วยโดยเรี ยงขนาดใกล้เคียงกัน
จัดเรี ยงเป็ นชุดภาพด้วยโดยมีขนาดเท่ากันและเรี ยงชิดกัน

ภาพที่ 60 จัดเรี ยงเป็ นชุดภาพด้วยโดยมีขนาดเท่ากันและเรี ยงชิดกัน
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ติตตั้งโดยใช้1ภาพต่อ1ผนัง

ภาพที่ 61ติตตั้งโดยใช้1ภาพต่อ1ผนัง

ภาพที่ 62 ติตตั้งโดยใช้1ภาพต่อ1ผนัง
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ติดตั้งโดยใช้ กรอบแบบต่ างๆ
กรอบสี ขาว

ภาพที่ 63 กรอบสี ขาว

ภาพที่ 64 กรอบสี ขาว
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กรอบที่มีสีสนั สดใส

ภาพที่ 65 กรอบที่มีสีสนั สดใส

ภาพที่ 66 กรอบที่มีสีสนั สดใส
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กรอบสี เนื้อไม้

ภาพที่ 67 กรอบสี เนื้อไม้

ภาพที่ 68 กรอบสี เนื้อไม้

90

การประยุกต์ ตดิ ตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ เข้ ากับพืน้ ทีข่ องไอเบอร์ รี่สยามสแควร์
ผังพื้นที่ภายในสถานที่ไอเบอร์รี่สยามสแควร์ และผนังที่จะติดตั้งผลงาน

ผนังติดตั้งที่1

ผนังติดตั้งที่4

ผนังติดตั้งที่2

ผนังติดตั้งที่3

ผนังติดตั้งที่5
ผนังติดตั้งที่6

ภาพที่ 69ผังพื้นที่ภายในสถานที่ไอเบอร์รี่สยามสแควร์

91

ในการติดตั้งชุดผลงานวิทยานิพนธ์เข้ากันพื้นที่ในส่วนของไอเบอร์รี่สยามสแควร์น้ นั
ข้าพเจ้าเลือกใช้วิธีการติดตั้งโดยใช้ กรอบสี ขาวเพื่อให้เข้ากับโทนสี โดยรวมของพื้นที่ที่เป็ นสี ขาว
ของผนังอิฐ สี เขียวอ่อนที่กระจายอยูต่ ามจุดต่างๆ และสี เทาของผนังปูนเปลือย ซึ่งโดยภาพรวมของ
สี มีลกั ษณะสว่างสดใส แต่โดยผังพื้นที่แล้วก็ยงั คงมีลกั ษณะที่ปิดทึบ โดยเฉพาะโถงกลางร้านที่เป็ น
ปูนเปลือยทั้งผนังและพื้น การนําผลงานจิตรกรรมเข้าไปติดตั้งส่ วนหนึ่งจึงเป็ นการทําให้ลด
ความรู ้สึกอึดอัดทึบตันของพื้นที่ได้ และการใช้กรอบสี ขาว ก็เป็ นการเพิม่ ความสว่าง และสะอาดตา
ดูกลมกลืนไปกับผนังอิฐสี ขาว ซึ่งเป็ นการสร้างความหลากหลายบนพื้นผิวขรุ ขระระหว่างผนังอิฐสี
ขาวกับเส้นสายของกรอบรู ปสี ขาวได้ดี และการเชื่อมโยงระหว่างผนังกับตัวงานนั้น กรอบสี ขาวก็
ทําให้ตวั งานจิตรกรรมนั้นดูสะอาดสดใส และเช่นเดียวกัน กรอบสี ขาวบนผนังปูเปลือยสี เทานั้นก็
ช่วยลดความอึดอัดทึบตันของพื้นที่โถงกลางร้านได้ ซึ่งในแต่ละส่ วนของผนังที่ขา้ พเจ้าจะได้ทาํ การ
ติดตั้งนั้น ข้าพเจ้าก็ได้ทาํ การเลือกชิ้นงานและวิธีการติดตั้งดังนี้
ผนังติดตั้งที่ 1
ภาพผนังก่อนติดตั้ง

ภาพที่ 70 ผนังติดตั้งที่ 1 ภาพผนังก่อนติดตั้ง
เป็ นหลืบผนังปูนเปลือยแคบๆ อยูร่ ะหว่างทางเดินเข้าจากหน้าร้านไปยังตูไ้ อศกรี ม
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ทดลองนําชิ้นงานมาติดตั้ง
ทดลองแบบที่ 1

ภาพที่ 71 ผนังติดตั้งที่ 1 ทดลองแบบที่ 1
ทดลองแบบที่ 2

ภาพที่ 72 ผนังติดตั้งที่ 1 ทดลองแบบที่ 2
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แบบของการติดตั้งวิทยานิพนธ์ที่เลือกใช้กบั ผนังติดตั้งที่ 1(สยามสแควร์)

ภาพที่ 73 แบบของการติดตั้งวิทยานิพนธ์ที่เลือกใช้กบั ผนังติดตั้งที่ 1
ผนังติดตั้งที่1ไอเบอร์รี่สยามสแควร์ ข้าพเจ้าเลือกใช้ผลงานชิ้นที่6 ซึ่งเป็ นภาพหญิงสาวบน
พื้นหลังสี เขียวสลับแดง เนื่องจากพื้นที่บริ เวณนี้เป็ นส่ วนของทางเดินเข้าจากหน้าร้าน ทั้งพื้นที่
ทางเดินและตัวผนังเองมีลกั ษณะแคบ จึงเลือกใช้ผลงานที่มีลกั ษณะองค์ประกอบค่อนข้างเล็ก อีกทั้ง
ในส่ วนนี้จะเป็ นส่ วนที่เมื่อเข้าร้านมาจะมองเห็นผลงานที่ติดผนังนี้เป็ นชิ้นแรก จึงเลือกชิ้นงานที่ดูมี
เนื้อหาสบายๆไม่ซบั ซ้อน เพราะเป็ นจุดที่ลูกค้าจะเดินผ่านไป และเมื่อเลือกที่นงั่ แล้วก็ไม่ค่อยจะมี
มุมให้มองได้สะดวกนักจึงเลือกชิ้นงานที่มีลกั ษณะที่จะเป็ นส่ วนประกอบรองและส่ งเสริ ม กับงาน
ชิ้นอื่นๆที่อยูบ่ นผนังหลังๆต่อไป แม้ในการทดลองติดตั้งแบบที่หนึ่งจะใช้ผลงานที่มีโทนสี โดยรวม
เป็ นสี เหลือง ซึ่งเข้ากับส่ วนของบานประตูได้ดี แต่กเ็ ป็ นชิ้นงานที่มีรายละเอียดของเรื่ องราว
ค่อนข้างมากจึงเหมาะที่จะไปติดตั้งที่ส่วนอื่นมากกว่า
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ผนังติดตั้งที่ 2
ภาพผนังก่อนติดตั้ง

ภาพที่ 74 ผนังติดตั้งที่ 2 ภาพผนังก่อนติดตั้ง
เป็ นผนังพื้นผิวขรุ ขระแบบก่ออิฐทาด้วยสี ขาวทอดยาวจากส่ วนหน้าที่เป็ นตูเ้ ค้กไปยังส่ วนตู ้
ไอศกรี มและแคชเชียร์โดยมีเสาสี เขียวกั้นเป็ นกรอบอยูท่ ้งั สองด้าน
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ทดลองนําชิ้นงานมาติดตั้ง
ทดลองแบบที่ 1

ภาพที่ 75 ผนังติดตั้งที่ 2 ทดลองแบบที่ 1
ทดลองแบบที่ 2

ภาพที่ 76 ผนังติดตั้งที่ 2 ทดลองแบบที่ 2
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แบบของการติดตั้งวิทยานิพนธ์ที่เลือกใช้กบั ผนังติดตั้งที่ 2 (สยามสแควร์)

ภาพที่ 77 แบบของการติดตั้งวิทยานิพนธ์ที่เลือกใช้กบั ผนังติดตั้งที่ 2
ผนังติดตั้งที่2ไอเบอร์รี่สยามสแควร์ ข้าพเจ้าเลือกใช้การติดตั้งแบบที่1เป็ นชุดภาพจิตรกรรม
4ชิ้นที่มีขนาดเท่ากันโดยเลือกใช้ผลงานชิ้นที่ 10,5,2,3 เรี ยงกันไปและเว้นช่องไฟระหว่างแต่ละชิ้น
ให้พอดีกบั พื้นที่ผนัง โดยที่การนําผลงาน4ชิ้นมาเรี ยงต่อกันนั้นทําให้เกิดจังหวะขององค์ประกอบที่
หลากหลาย โทนสี ของผลงานแต่ละชิ้นแม้แตกต่างกันแต่กส็ ามารถอยูด่ ว้ ยกันอย่างมีเอกภาพ ซึ่งแต่
ละชิ้นงานที่เลือกมาใช้ในชุดนี้เป็ นชุดสี มีมีน้ าํ หนักความเปรี ยบต่างค่อนข้างสูงและมีค่าความสดใส
ค่อนข้างมาก ทําให้ในภาพรวมแล้วเกิดความสดใสและสนุกสนานขององค์ประกอบ มากกว่า
ทดลองแบบที่2 ซึ่งจะดุเรี ยบและนิ่งเกินไป ทั้งนี้การจัดเรี ยงลําดับของแต่ละภาพนั้นเป็ นการคํานึงถึง
โครงสร้างทิดทางของตัวฟิ กเกอร์ในแต่ละภาพให้เมื่อมาเรี ยงอยูด่ ว้ ยกันแล้วให้ดูเป็ นกลุ่มก้อนเป็ น
มวลเดียวกัน อีกทั้งกรอบสี ขาวที่วางอยูบ่ นผนังอิฐสี ขาวที่ขรุ ขระก็ก่อให้เกิดรายละเอียดที่น่าสนใจ
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ผนังติดตั้งที่ 3
ภาพผนังก่อนติดตั้ง

ภาพที่ 78 ผนังติดตั้งที่ 3 ภาพผนังก่อนติดตั้ง
เป็ นผนังที่อยูใ่ นส่ วนของโถงกลางร้านทีมีพ้ืนผิวเป็ นปูนเปลือยสี ขดั มันสี เทาและมีร่องรอย
ด่างจากการขัด ให้อารมณ์ดิบๆของวัสดุ โดยที่ผนังด้านนี้จะเป็ นผนังด้านที่ดูสูงโล่งที่สุดเนื่องจากไม่
มีคานมาแทรกบดบังระนาบทั้งหมดของผนัง
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ทดลองนําชิ้นงานมาติดตั้ง
ทดลองแบบที่ 1

ภาพที่ 79 ผนังติดตั้งที่ 3 ทดลองแบบที่ 1
ทดลองแบบที่ 2

ภาพที่ 80 ผนังติดตั้งที่ 3 ทดลองแบบที่ 2
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แบบของการติดตั้งวิทยานิพนธ์ที่เลือกใช้กบั ผนังติดตั้งที่ 3 (สยามสแควร์)

ภาพที่ 81 แบบของการติดตั้งวิทยานิพนธ์ที่เลือกใช้กบั ผนังติดตั้งที่ 3
ผนังติดตั้งที่3ไอเบอร์รี่สยามสแควร์ ข้าพเจ้าเลือกใช้การติดตั้งจากการทดลองแบบที่2 โดย
เลือกใช้ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่7และ12 โดยที่ติดตั้งเป็ นชุด2ชิ้นเรี ยงกันด้วยขนาดที่ไม่ใหญ่มาก
อย่างการทดลองแบบที่1 เนื่องจากข้าพเจ้าต้องการให้ ผนังด้านนี้เป็ นเป็ นส่ วนประกอบหรื อส่ วนรอง
ที่จะส่ งเสริ มกับผนังด้านติดตั้งที่2กับที่4 ที่ในส่ วนโถงเดียวกันโดยที่ผลงานทั้ง2ชิ้นก็มีองค์ประกอบ
ของสี และนํ้าหนักที่เบาทําให้เมื่อดูในภาพรวมของห้องห้องแล้วไม่ดูรกตาจนเกินไป
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ผนังติดตั้งที่ 4
ภาพผนังก่อนติดตั้ง

ภาพที่ 82 ผนังติดตั้งที่ 4 ภาพผนังก่อนติดตั้ง
ผนังด้านนี้กเ็ ป็ นส่ วนหนึ่งของผนังคอนกรี ตปูนเปลือยขัดมันในส่ วนของโถงกลางเช่นกัน มี
ลักษณะเป็ นผนังทอดยาวจากผนังคอนกรี ตอีกด้านหนึ่งไปสุ ดที่ทางเข้าไปยังส่ วนของห้องนํ้า ซึ่ง
พื้นที่ของส่ วนนี้โดยรวมทั้งพื้นและผนังก็เป็ นปูนดิบสี ที่ดูทึบ แต่กม็ ีส่วนที่ทาํ ให้ดูสว่างอยูไ่ ด้กด็ ว้ ย
การจัดแสงและเพดานที่เป็ นสี ขาว อีกทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่เป็ นไม้และหวายสี ขาวก็ช่วยลดความแข็ง
กระด้างของปูนไปได้ส่วนหนึ่ง
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ทดลองนําชิ้นงานมาติดตั้ง
ทดลองแบบที่1

ภาพที่ 83 ผนังติดตั้งที่ 4 ทดลองแบบที่1
ทดลองแบบที่2

ภาพที่ 84 ผนังติดตั้งที่ 4 ทดลองแบบที่2
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แบบของการติดตั้งศิลปะนิพนธ์ที่เลือกใช้กบั ผนังติดตั้งที่ 4 (สยามสแควร์)

ภาพที่ 85 แบบของการติดตั้งศิลปะนิพนธ์ที่เลือกใช้กบั ผนังติดตั้งที่ 4
ผนังติดตั้งที่4ไอเบอร์รี่สยามสแควร์ ข้าพเจ้าเลือกใช้การติดตั้งจากการทดลองแบบที่2 โดย
เลือกใช้ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 16 และ17 ติดตั้งเป็ นชุด2 ภาพ ซึ่งทั้ง2ชิ้นเป็ นผลงานที่มีลกั ษณะ
โครงสร้างองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกัน สามารถเชื่องโยงเข้าหากันได้โดยง่าย โครงสี โดยรวมของทั้ง
2มีลกั ษณะเป็ นสี ครี มที่มีน้ าํ หนักอ่อนจึงช่วยเพิ่มความสว่างให้แก่พ้นื ที่ของโถงในส่ วนนี้ อีกทั้งการ
เลือกใช้ชุดภาพแค่2ภาพ และขนาดชิ้นงานเท่ากับชิ้นงานในผนังติดตั้งที่3 แม้ผนังในส่ วนนี้จะมี
ลักษณะทอดยาว ก็เพราะผนังด้านนี้กอ็ ยูต่ รงข้ามกับผนังติดตั้งที่ 2 ซึ่งมีชิ้นงานถึง4ชิ้นซึ่งดูแน่นอยู่
แล้ว การติดตั้ง2ชิ้นจึงทําให้ไม่ดูลายตาจนเกินไป ข้าพเจ้าจึงไม่เลือกใช้การติดตั้งจากการทดลอง
แบบที่1 ซึ่งดูแน่นกว่าและการจัดชุดของชิ้นงานดูไม่เข้ากันได้ดีเท่าการทดลองแบบที่ 2
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ผนังติดตั้งที่ 5 และ 6
ภาพผนังก่อนติดตั้ง

ภาพที่ 86 ผนังติดตั้งที่ 5 และ 6 ภาพผนังก่อนติดตั้ง
พื้นที่ในส่ วนนี้เป็ นพื้นที่ของห้องนํ้าที่อยูใ่ นส่ วนด้านหลังร้าน แบ่งเป็ นห้องนํ้าหญิงและ
ห้องนํ้าชาย โดยแต่ละห้องเป็ นส่ วนพื้นที่แคบๆซึ่งเข้าใช้ได้ที่ละคน แต่กม็ ีเพดานสูง และมีส่วนผนัง
ด้านหลังโถส้วมที่โล่งอยู่ สามารถมีส่วนประดับตกแต่งเข้าไปติดตั้งได้
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ทดลองนําชิ้นงานมาติดตั้ง
ทดลองแบบที่ 1

ภาพที่ 87 ผนังติดตั้งที่ 5 และ 6 ทดลองแบบที่ 1
ทดลองแบบที่ 2

ภาพที่ 88 ผนังติดตั้งที่ 5 และ 6 ทดลองแบบที่ 2
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แบบของการติดตั้งวิทยานิพนธ์ที่เลือกใช้กบั ผนังติดตั้งที่ 5 และ 6 (สยามสแควร์)

ภาพที่ 89 แบบของการติดตั้งวิทยานิพนธ์ที่เลือกใช้กบั ผนังติดตั้งที่ 5 และ 6
ผนังติดตั้งที่6และ7ไอเบอร์รี่สยามสแควร์ ข้าพเจ้าเลือกใช้การติดตั้งจากการทดลองแบบที่2
โดยเลือกใช้ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่13และ14 ในการเลือกผลงานมาติดตั้งในส่ วนนี้นอกจากเพื่อ
ประดับตกแต่งแล้ว ตัวผลงานยังต้องทําหน้าที่เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ในการสื่ อสารอีกด้วย
กล่าวคือ พื้นที่ในส่ วนที่ที่เป็ นส่ วนของห้องนํ้าชายและหญิง เมื่อครั้งที่ขา้ พเจ้าได้ไปทําการ
สํารวจพื้นที่จริ งนั้นข้าพเจ้าสังเกตว่า ไม่ได้มีป้ายหรื อเครื่ องหมายที่แสดงว่าห้องไหนสําหรับผูช้ าย
หรื อผูห้ ญิงอย่างชัดเจน ซึ่งการเข้าใช้งานก็จะสังเกตจากห้องที่มีโถปัสสาวะก็แสดงว่าเป็ นห้องของ
ผูช้ าย ส่ วนห้องที่ไม่มีกค็ ือห้องผูห้ ญิง และลักษณะของประตูหอ้ งนํ้าแต่ละห้องที่เป็ นบานพับคู่น้ นั
ปกติเมื่อยังไม่มีคนเข้าใช้งานก็จะถูกเปิ ดกว้างไว้เสมอ
เพราะฉะนั้น ผนังด้านหลังที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตอนที่ประตูถูกเปิ ดค้างไว้ ก็
น่าจะติดตั้งรู ปภาพที่ทาํ หน้าที่เป็ นทั้งส่ วนประดับตกแต่งที่คงคอนเซปเดียวกันกับงานชิ้นอื่นๆด้าน
นอก และทําหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือเป็ นสัญลักษณ์ แสดงความเป็ นเพศชายและหญิงสําหรับสังเกตุ
เพื่อแสดงการแยกส่ วนการเข้าใช้งาน ข้าพเจ้าจึงใช้ผลงานที่มีลกั ษณะองค์ประกอบที่เรี ยบง่าย เพือ่
ความเข้าใจที่รวดเร็วในการมองเพียงครั้งแรก โดยมีลกั ษณะเป็ นใบหน้าที่แสดงภาพลักษณ์ของเพศ
ชายและหญิงอย่างชัดเจน เพื่อนําไปติดตั้งเข้ากับผนังของห้องนํ้าทั้งสองส่ วนที่จะสามารถมองเห็น
ได้อย่างโด่นเด่นเมื่อประตูหอ้ งนํ้าถูกเปิ ดทิ้งไว้ขณะที่ยงั ไม่มีคนเข้าใช้งาน
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แบบจําลองการติดตั้งผลงานทีไ่ อเบอร์ รี่สยามสแควร์
ผนังติดตั้งที่2

ภาพที่ 90 แบบจําลองการติดตั้งผลงานที่ไอเบอร์รี่สยามสแควร์

ผนังติดตั้งที่4

ผนังติดตั้งที่3
ผนังติดตั้งที่1

ภาพที่ 91 แบบจําลองการติดตั้งผลงานที่ไอเบอร์รี่สยามสแควร์
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ผนังติดตั้งที่ 5 และ 6

ภาพที่ 92 แบบจําลองการติดตั้งผลงานที่ไอเบอร์รี่สยามสแควร์

ภาพที่ 93 แบบจําลองการติดตั้งผลงานที่ไอเบอร์รี่สยามสแควร์
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การประยุกต์ ตดิ ตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ เข้ ากับพืน้ ทีข่ องไอเบอร์ รี่เชียงใหม่

ผังพื้นที่ภายในสถานที่ไอเบอร์รี่เชียงใหม่และผนังที่จะติดตั้งผลงาน

ผนังติดตั้งที่1

ภาพที่ 94 ผังพื้นที่ภายในสถานที่ไอเบอร์รี่เชียงใหม่

ผนังติดตั้งที่ 2
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ในการติดตั้งชุดผลงานวิทยานิพนธ์เข้ากันพื้นที่ในส่วนของไอเบอร์รี่เชียงใหม่น้ นั ข้าพเจ้า
เลือกใช้วิธีการติดตั้งโดยใช้ กรอบเนือ้ ไม้ สีนา้ํ ตาลเข้ ม เนื่องจากข้าพเจ้าเห็นว่าโทนสี โดยรวมของ
โครงสร้างหลักของสถานที่แห่ งนี้มีลกั ษณะเป็ นสี เอิร์ธโทน โดยเฉพาะสี น้ าํ ตาลจากคิ้วไม้ กรอบวง
กบหน้าต่าง และกรอบประตูต่างๆ ล้วนเป็ นสี น้ าํ ตาล ส่ วนผนังสี ขาวที่มีลกั ษณะพื้นผิวเป็ นปูน
กะเทาะ ก็มิได้เป็ นสี ขาวแท้ แต่เป็ นสี ขาวหม่นๆออกสี ครี มนํ้าตาลหรื อสี ขาวควันบุหรี่ ซึ่งโดย
ภาพรวมให้ความรู ้สึกเก่าๆ คลาสสิ กและดูอบอุ่น จากการแสดงเนื้อวัสดุจากไม้และปูน อีกทั้งสภาพ
แสงและบรรยากาศ ภายในของสถานที่น้ ีกม็ ีลกั ษณะสว่างและปลอดโปร่ งเนื่องจากมีกระจก
หน้าต่างบานใหญ่ติดตั้งอยูโ่ ดยรอบทําให้ในเวลากลางวันแสงสามารถส่ องเข้ามาอย่างทัว่ ถึง ข้าพเจ้า
จึงเลือกใช้ กรอบเนื้อไม้สีน้ าํ ตาลเข้ม สําหรับวิธีการติดตั้งผลงานเข้ากับสถานที่แห่ งนี้เพื่อให้กรอบ
เป็ นตัวเชื่องโยงและสร้างความกลมกลืนระหว่างตัวผลงานกับบรรยากาศสภาพแวดล้อมของสถานที่
ซึ่งในที่น้ ีขา้ พเจ้าได้เลือกพื้นที่ติดตั้งผลงานออกเป็ นสองผนัง ซึ่งข้าพเจ้าได้ทาํ การเลือกชิ้นงานและ
วิธีการติดตั้งดังต่อไปนี้
ผนังติดตั้งที่ 1
ภาพผนังก่อนติดตั้ง

ภาพที่ 95 ผนังติดตั้งที่ 1 ภาพผนังก่อนติดตั้ง
ผนังที่จะทําการติดตั้งผลงานส่ วนนี้ มีลกั ษณะเป็ นพื้นที่ขนาดไม่ใหญ่มากมีลกั ษณะแคบ
และสู ง อยูแ่ ทรกระหว่างส่ วนที่เป็ นพื้นที่โปร่ งแสงทั้งผนังและประตูที่เป็ นบานกระจก ข้าพเจ้าเห็น
ว่าเหมาะสําหรับติดตั้งผลงานขนาดค่อนข้างใหญ่ให้มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อเพิ่มรายละเอียด
ให้มีส่วนประดับตกแต่งไม่ให้ผนังดูโล่งเกินไป
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ทดลองนําชิ้นงานมาติดตั้ง
ทดลองแบบที่ 1

ภาพที่ 96 ผนังติดตั้งที่ 1 ทดลองแบบที่ 1
ทดลองแบบที่ 2

ภาพที่ 97 ผนังติดตั้งที่ 1 ทดลองแบบที่ 2

111

แบบของการติดตั้งวิทยานิพนธ์ที่เลือกใช้กบั ผนังติดตั้งที่1(เชียงใหม่)

ภาพที่ 98 แบบของการติดตั้งวิทยานิพนธ์ที่เลือกใช้กบั ผนังติดตั้งที่1
ผนังติดตั้งที่1ไอเบอร์รี่เชียงใหม่ ข้าพเจ้าเลือกใช้การติดตั้งจากการทดลองแบบที่2 โดยใช้
ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่1 และชิ้นที่ 8 โดยติดตั้งให้มีการวางจังหวะและขนาดลดหลัน่ เพื่อให้เป็ น
การสอดคล้องกลมกลืนเข้ากับองค์ประกอบในสภาพแวดล้อมของร้านในอารมณ์สบายๆไม่ดูอึดอัด
จนเกินไปเมื่อเปรี ยบเทียบกับการทดลองแบบที่1 ซึ่งแม้จะทําให้ภาพดูมีพลัง แต่กท็ าํ ให้พ้ืนที่ดูขึงขัง
และจริ งจัง

112

ผนังติดตั้งที่ 2
ภาพผนังก่อนติดตั้ง

ภาพที่ 99 ผนังติดตั้งที่ 2 ภาพผนังก่อนติดตั้ง
ผนังด้านนี้เป็ นผนังขนาดใหญ่มีลกั ษณะเป็ นปูนฉาบสี ขาวหม่นมีร่องรอยพื้นผิวกะเทาะ
หลุดล่อนเห็นร่ องรอยของอิฐก่อคล้ายกับผนังของอาคารเก่า
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ทดลองนําชิ้นงานมาติดตั้ง
ทดลองแบบที่ 1

ภาพที่ 100 ผนังติดตั้งที่ 2 ทดลองแบบที่ 1
ทดลองแบบที่2

ภาพที่ 101 ผนังติดตั้งที่ 2 ทดลองแบบที่ 2
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แบบของการติดตั้งวิทยานิพนธ์ที่เลือกใช้กบั ผนังติดตั้งที่2(เชียงใหม่)

ภาพที่ 102 แบบของการติดตั้งวิทยานิพนธ์ที่เลือกใช้กบั ผนังติดตั้งที่2
ผนังติดตั้งที่2ไอเบอร์รี่เชียงใหม่ ข้าพเจ้าเลือกใช้การติดตั้งจากการทดลองแบบที่2 โดยใช้
ชุดภาพจิตรกรรม3ภาพ โดยใช้ผลงานชิ้นที่4กับ9 จัดเรี ยงให้มีขนาดเท่ากัน และใช้ผลงานชิ้นที่11มา
จัดเรี ยงด้วยขนาดที่เล็กกว่าเล็กน้อย เพื่อให้พ้ืนที่ของผนังดูไม่อีดอัดแต่กย็ งั ทําให้ท้ งั 3ชิ้นยังดู
เชื่อมโยงเป็ นชุดเดียวกันและยังกลมกลืนเข้ากับจังหวะขององค์ประกอบในสภาพแวดล้อมมากกว่า
เมื่อเทียบกับการทดลองแบบที่1 ซึ่งทําให้ชุดภาพดูมีพลังและโดดเด่นเกินไปเมื่อเทียบกับ
สภาพแวดล้อม
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แบบจําลองการติดตั้งผลงานทีไ่ อเบอร์ รี่เชียงใหม่

ผนังติดตั้งที่ 2
ผนังติดตั้งที่1

ภาพที่ 103 แบบจําลองการติดตั้งผลงานที่ไอเบอร์รี่เชียงใหม่
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ภาพที่ 104 แบบจําลองการติดตั้งผลงานที่ไอเบอร์รี่เชียงใหม่

ภาพที่105 แบบจําลองการติดตั้งผลงานที่ไอเบอร์รี่เชียงใหม่

`

บทที5่
สรุ ปผลการสร้ างสรรค์
ผลงานวิทยานิพนธ์เรื่ อง “ภาพลักษณ์ ตัวตนบุคคลในวิถีชีวิตร่ วมสมัย” เป็ นการสร้างสรรค์
ชุดผลงานจิตรกรรมที่ขา้ พเจ้าได้สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจที่ได้รับจากวิถีชิวิตในสังคมร่ วมสมัย ที่
ได้รับอิทธิพลและการหล่อหลอมขึ้นโดยมีระบบการสื่ อสารสมัยใหม่ที่เป็ นกลไกสําคัญในการสร้าง
ค่านิยมและทัศนคติต่างๆในการดํารงชีวติ ซึ่งการสร้างตัวตนบุคคลขึ้นมาโดยใช้ภาพลักษณ์
ภายนอกเป็ นเครื่ องแสดงออกก็เป็ นวิถีอย่างหนึ่งที่จะมาเติมเต็มความรู ้สึกอันเป็ นธรรมชาติด้ งั เดิมที่
เหนือไปจากความต้องการพื้นฐานทางกายภาพของมนุษย์นนั่ คือความต้องการต้องการมีตวั ตนอยูใ่ น
สังคมไม่วา่ จะเป็ นโลกแห่ งความเป็ นจริ งหรื อในโลกเสมือนจริ ง
ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวก็ได้ถ่ายทอดจากข้อมูลและแรงบันดาลใจให้เปลี่ยนผ่านไปเป็ นผลงาน
ศิลปะผ่านกระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม โดยที่มีบริ บทของสถานที่ติดตั้งนัน่ ก็คือ
ร้านไอเบอรี่ ซ่ ึงข้าพเจ้าได้เลือกสรรค์มาจากการเล็งเห็นถึงความเป็ นไปได้ในการนํามาทําการศึกษา
เพื่อเป็ นวิทยานิพนธ์โดยนํามาประกอบเป็ นเงื่อนไขในการออกแบบผลงานเพื่อการประยุกต์ติดตั้ง
สรุ ปกระบวนการสร้ างสรรค์
ในการทํางานสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ เริ่ มจากการวิเคราะห์ศึกษาในลักษณะ
ของการสํารวจตนเองจากรู ปแบบผลงานของข้าพเจ้าที่สร้างสรรค์มาในช่วงเวลาหลายปี นับตั้งแต่
ผลงานวิทยานิพนธ์ช่วงปริ ญญาตรี และช่วงหลังจากจบปริ ญญาตรี ที่เป็ นผลงานสร้างสรรค์ส่วนตัวที่
เป็ นการสร้างสรรค์ไปตามสัญชาติญาณและความชอบส่ วนตัว จนมาถึงช่วงที่ได้เข้ามาศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาที่สถาบันแห่งนี้ที่เป็ นการศึกษาค้นคว้าทดลองอย่างเป็ นระบบมากขึ้น โดยเป็ น
การวิเคราะห์เพื่อค้นหารู ปแบบที่เป็ นปัจเจกในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า
และเมื่อพอจะมองเห็นรู ปแบบที่เป็ นการสร้างสรรค์เฉพาะตนในผลงานของข้าพเจ้าเองแล้ว
จึงได้ไปทําการค้นหาสถานที่ที่มีความเป็ นไปได้ในการนํามาประกอบเป็ นกรณี ศึกษาในเชิงประยุกต์
ศิลป์ เมื่อได้ขอ้ มูลจึงทําการออกแบบผลงานจากเรื่ องราวที่เป็ นแรงบันดาลใจโดยมีบริ บทของ
สถานที่เป็ นเงื่อนไข โดยแปรเปลี่ยนข้อมูลเรื่ องราวต่างๆที่ได้คน้ คว้ามาให้กลายเป็ นภาพ ภายใต้
รู ปแบบที่เป็ นการสร้างสรรค์เฉพาะตนและควบคุมองค์ประกอบทั้งในทางเนื้อหาและทัศนธาตุเพือ่
เชื่อมโยงระหว่างตัวผลงานและสถานที่ให้ประกอบเข้าด้วยกันได้
117
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ซึ่งในการประยุกต์ระหว่างตัวผลงานและสถานที่น้ นั ก็เป็ นไปเพื่อเสริ มสร้างบรรยากาศใน
พื้นที่ ให้เกิดมิติและรายละเอียดขึ้นมาจากโครงสร้างและการตกแต่งภายใน และกลายเป็ นพื้นที่ที่มี
มิติทางศิลปะที่ลอ้ มเป็ นบรรยากาศอยูภ่ ายใน ซึ่งในการเชื่อมโยงผลงานกับสถานที่น้ นั โดยสรุ ปก็
เป็ นไปในสองส่ วนหลักนัน่ ก็คือ
-เป็ นการเชื่อมโยงด้วยรู ปแบบทางศิลปะระหว่างรู ปแบบในตัวผลงานและรู ปแบบการ
ตกแต่งสถานที่ซ่ ึงโดยภาพรวมเป็ นลักษณะรู ปแบบการตกแต่งอย่างผสมผสานในแบบร่ วมสมัย ที่มี
ความน่ารักสดใสของสี สนั บรรยากาศแต่กไ็ ม่หวานเลี่ยนซึ่งมีความขัดแย้งจากความดิบของพื้นผิว
วัสดุเข้ามาประกอบ ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้นาํ เอาผลงานที่มีความเป็ นพ๊อพ อาร์ตที่มีความน่ารักสดใส
เช่นกันนําไปแทรกอยูใ่ นความดิบเหล่านั้นโดยออกแบบองค์ประกอบและการติดตั้งให้กลมกลืนมิ
ให้เป็ นสิ่ งแปลกปลอมต่อพื้นที่
-เป็ นการเชื่อมโยงด้วยแนวความคิดในผลงานที่มีต่อบริ บทพื้นที่แวดล้อมของสถานที่ ซึ่ง
เนื้อหาและความคิดในงานข้าพเจ้ามิได้มุ่งเชื่อมโยงกับตัวสิ นค้า(ไอศกรี ม)เป็ นหลัก หากแต่มุ่ง
เป้ าหมายที่จะเชื่อมโยงและสะท้อนภาพกลุ่มลูกค้าเสี ยมากกว่า เพื่อสร้างภาพลักษณ์ดว้ ยบริ บทความ
เป็ นสยามสแควร์ และ เชียงใหม่(นิมมานเหมินท์) ให้แตกต่างจากร้านไอศกรี มอื่นๆ โดยทัว่ ไป
ปัญหาและข้ อผิดพลาด
การทํางานทุกสิ่ งย่อมมีปัญหาและข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเสมอ ซึ่งในการทํางานวิทยานิพนธ์
ครั้งนี้กไ็ ด้พบปัญหาและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นดังนี้
ปัญหาจากการสร้ างแนวความคิดทีส่ ่ งผลต่ อการสร้ างสรรค์ ผลงาน
โดยธรรมชาติการทํางานศิลปะของข้าพเจ้าที่ผา่ นมา ข้าพเจ้ามักจะสร้างผลงานขึ้นจากภาพ
จินตนาการที่ปรากฏขึ้นภายใน โดยที่ไม่ได้คาํ นึงถึงแนวความคิดหรื อมีเรื่ องราวในผลงานที่ชดั เจน
แต่เนื่องจากการทํางานวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้เป็ นการทํางานในลักษณะการทํางานเพือ่ การศึกษาวิจยั
อีกทั้งยังเป็ นการศึกษาในเชิงประยุกต์ศิลป์ ที่มีเงื่อนไขในการสร้างสรรค์ผลงานมากําหนด การสร้าง
แนวความคิดที่ชดั เจนในการทํางานจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ น แต่กระนั้นก็ส่งผลให้ในการออกแบบ
สร้างสรรค์ผลงานเป็ นไปในลักษณะเพื่อตอบสนองแนวความคิด จึงทําให้ขาดความยืดหยุน่ และติด
ยึดอยูใ่ นกรอบของความคิด และข้อมูลดิบต่างๆที่ได้มา การสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละชิ้นจึงไปให้
ความสําคัญต่อการสร้างเรื่ องราวและสัญลักษณ์เป็ นหลัก การสร้างสรรค์ในเชิงองค์ประกอบของ
รู ปทรงและทัศนธาตุจึงเป็ นไปอย่างไม่อิสระและหลากหลายมากนัก
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ปัญหาจากการวางระบบขั้นตอนในการสร้ างสรรค์
ขั้นตอนของการทํางานวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เริ่ มต้นจากการวางแนวความคิดและ
สร้างผลงานจิตรกรรมขึ้นมาก่อนโดยในการวางองค์ประกอบของตัวชิ้นงานนั้นก็เป็ นการคํานึงถึง
การเชื่อมโยงต่อพื้นที่ติดตั้งอย่างคร่ าวๆโดยไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดมากนัก และวางองค์ประกอบ
,ทัศนธาตุ,สัดส่ วนชิ้นงาน ในลักษณะให้มีการยืดหยุน่ ต่อการที่จะจัดวางปรับเปลี่ยนในขั้นตอนการ
ประยุกต์ติดตั้งในภายหลัง แต่เมื่อสร้างตัวชิ้นงานเสร็ จหมดแล้ว เมื่อนําเอาชิ้นงานมาจัดวางกับพื้นที่
ผนังต่างๆ แม้จะสามารถสร้างทางเลือกและปรับประยุกต์ได้ประมาณหนึ่ง แต่กเ็ ป็ นไปในลักษณะ
เรี ยบง่ายคล้ายการจัดนิทรรศการมากกว่า ข้าพเจ้าจึงตระหนักได้วา่ ถ้าปรับขั้นตอนการทํางานเสี ย
ใหม่โดยศึกษาจากพื้นที่ติดตั้งโดยละเอียดและเฉพาะเจาะจงเสี ยก่อน ก็น่าจะออกแบบตัวชิ้นงานและ
วิธีการติดตั้งที่มีความหลากหลายและเป็ นลักษณะเฉพาะเจาะจงต่อพื้นที่ได้มากว่า
ข้ อเสนอแนะ
ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ แม้จะเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายและเป็ นบทสรุ ปของการที่ขา้ พเจ้าได้เข้า
มาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันแห่งนี้ ซึ่งอาจมีปัญหาข้อผิดพลาดและหลายสิ่ งที่ได้ขาด
ตกบกพร่ องไป แต่ท้ งั นี้กเ็ ป็ นไปในกระบวนการของการศึกษาเรี ยนรู ้ ข้าพเจ้าเองนั้นแต่เดิมในการ
ทํางานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก็มกั จะทํางานโดยอาศัยจิตนาการจากภายในและความเคยชินโดย
ไม่ได้นาํ หลักการและเหตุผลมาใช้มากนัก แต่หลังจากที่ได้ผา่ นกระบวนการศึกษาจนมาถึงการทํา
วิทยานิพนธ์ของหลักสู ตรนี้กท็ าํ ให้ขา้ พเจ้าได้มีกระบวนการออกแบบและหลักคิดในการสร้างสรรค์
ผลงานมากยิง่ ขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าจะได้นาํ ไปปรับใช้ในการทํางานสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต
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