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In the present, technological developments require human beings to adjust
themselves appropriately in order to catch up with technologies. Such rapid global changes
have caused considerable effects on human mind and mentality . Thus the humans have
consequently come to consider what ways to attain the real values and significance for
themselves are.
A means to achieve the aforementioned goals can be done through moments of
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mixed with feelings of sadness. It recalls the happy memories of childhood that can never
happen once more.
In this thesis I want to present a concept of regaining happiness via moments of
nostalgia with a belief that it can help improve the human state of mind. It will help relax
tensions and worries caused by various changes and phenomena in the current world society.
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กิตติกรรมประกาศ
ขาพเจาขอนอมระลึกถึงพระคุณของบิดามารดา ผูใหกําเนิด เลี้ยงดู ดวยความรักและ
ความหวงใยเสมอมา และขอนอมระลึกถึงคุณของครูบาอาจารยทุกทานทั้งในอดีตและปจจุบัน ผู
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแกศิษย ขอขอบคุณความรักที่ยิ่งใหญที่ ผลักดันเกิดใหเกิดแรง
บันดาลใจ กําลังใจ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา และสุดทายขอขอบคุณมิตรภาพไมตรีจิตรในทุกสรรพ
สิ่งบนโลกใบนี้ที่คอยเกื้อหนุนจุนเจือซึ่งกันและกัน
สุ ด ท า ยนี้ ข อขอบพระคุ ณ โรงแรมการ ม าการ เ มท เกาะสมุ ย ตลอดจนผู ที่ ใ ห ค วาม
อนุเคราะหในสวนของขอมูล อันเปนประโยชนในการดําเนินงานวิทยานิพนธนี้

(อักษรประจําหนา)

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของเรื่องที่ศึกษา
ในปจจุบันสภาวะการของมนุษยภายใตความรูสึกที่ออนไหวและถวิลหาบรรยากาศ
ความคุนเคยในอดีต เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามกระแสของโลกในปจจุบัน ยุคโลกาภิวัฒน ทําให
มนุษยตองใชชีวิตอยางเรงรีบไดสงผลกระทบตอจิตใจของมนุษยในสังคม จนเกิดการแสวงหา
ความหมายใหแกตนเอง ทําใหเกิดปรากฎการณโหยหาอดีต (Nostalgia) นั้นคือการจินตนาการถึง
โลกที่เราไดสูญเสียไปแลว (Imagination of a world we have lose) หรือ การเรียกหาอดีตที่เลือนหาย
ใหกลับคืนมา (to call up a vanished post)
การโหยหาอดีตทําใหมนุษยสรางอดีตขึ้นมาในโลกปจจุบัน เพื่อสนองความตองการ
ทางดานตาง ๆ เชน การโหยหาธรรมชาติ โหยหาความเปนไทยในแบบชนบท ความสัมพันธที่ไม
อาจมองหาไดในสังคมเมืองหลวงและการโหยหาความสัมพันธแบบครอบครัวกลุมเพื่อนฝูง อาจ
กลาวไดวา Nostalgia คือการคนหาอัตลักษณรวมกัน เปนการมองยอนกลับหลังไปในอดีตมากกวา
อนาคต แสดงถึงแนวคิดที่วา อดีตมั่นคงกวาปจจุบัน ทําใหทางออกคือการยอนกลับไปหารากเหงา
วัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคมในสมัยวัยเยาว ที่ทําใหเกิดความสุขเมื่อนึกถึงเรื่องราวในอดีต ชวยให
มนุษยหลุดพนจากความเปนจริงของสังคมโลก เพราะมนุษยมีความวิตกกังวลและขาดความมั่นใจ
กับการดําเนินไปของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน จึงสรางบางสิ่งขึ้นมาทดแทน
มนุษยจะนึกคิดอะรก็ตองอาศัยประสบการณที่ผานมาแลวทั้งสิ้น ในความหมายที่กลาว
วาประสบการณนั้น มิไดหมายความวาจะตองไปศึกษาหามาจากที่อันไกลแสนไกล ความจริงแลว
ประสบการณนี้ หากไดจากตัวเอง การเฝาดูอารมณ จับความรูสึกของตนเอง เฝามองอาการอันเกิด
กับตัวเอง ไมวาจะเปนอารมณความรูสึกนึกคิดในขณะทํางาน สิ่งเหลานี้เปนประสบการณที่ดีเยี่ยม
ทีเดียว ศิลปนที่เขาถึงอาการดังกลาวผลงานจะเรียบงาย และเปยมดวยพลัง 1 ประสบการณสอนให
มนุษยรูจักพัฒนาในทุก ๆ ดาน ศิลปนที่ยิ่งใหญนั้น ลวนแลวแตเปนผูที่สั่งสอมประสบการณมานาน
นับปดวยกันทั้งสิ้น ประสบการณเหลานี้เองที่ศิลปนนํามาแสดงออก
0

1

ชะวันชัย ภาติณชุ, ศิลปะศิลปนหรือศิลปนศิลปะ (กรุงเทพฯ : โอเอสพริ้นติ้งเฮาส,

2532), 41.
1

2
สิ่งเหลานี้เองเปนสาเหตุของการหันไปบริโภครสนิยมยอนหลัง (retro style) ดังจะเห็น
ไดจากความตองการทางดานวัตถุ สิ่งกอสราง หรือ รูปสัญลักษณของอดีต สิ่งเหลานี้สามารถพบได
ในสังคม เชน การรวมตัวของศิลปน นักรอง เมื่อทศวรรษที่ผานมา จินตภาพ คือ การสรางภาพขึ้น
ในความคิด จะเปนภาพอะไรก็ได จินตภาพที่สรางขึ้นจะเปนขอมูลที่สามารถลงสูจิตใตสํานึกได
จินตภาพจึงเปนเหมือนตัวจุดประกายของชีวิตที่พบวาจินตภาพที่สรางสรรค สามารถแกไขปญหา
ของชีวิตและจิตใจได ทําใหชีวิตถูกผลักดันในทางที่ดี
ดวยเหตุผลตาง ๆ เหลานี้จึงเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคงานภาพถายของขาพเจา
ที่ตองการใหผูชมงานสามารถยอนรื้อฟนอดีต ทําใหเกิดอารมณความรูสึกรวมไปดวย นอกเหนือจาก
นั้นยังมีสวนของความตองการที่จะกลับไปสรางความสมบูรณในสิ่งที่ขาดหายไปในขณะนั้นดวย
กลาวคือ การดึงยอนอดีต ไมใชเปนเพียงภาพและความรูสึก แตดึงเอาความปรารถนาที่ยังไมไดรับ
การตอบสนองในอดีต กลับออกมาดวย เปนเหมือนการเปลี่ยนแปลงอดีตใหสมบูรณดวย เรียกวาเปน
การดึ ง อดี ต ที่ รื่ น รมย ก ลั บ มาอี ก ครั้ ง ทํ า ให เ รานึก ถึ ง โลกที่ ไ ม ส ามารถกลั บ ไปได แต เ รากลั บ มี
ความรูสึกรวมกับสิ่งนั้น ยิ่งรูจักโลกกวางนั้น ความรูสึกโหยหาความสุขในการยอนกลับไปถึงวัย
เด็ก โลกที่เคยเปนจริงในอดีตตองอาศัยจินตนาการในการเดินไปถึง
การสร า งสรรค ผ ลงานศิ ล ปะภาพถา ยของขา พเจ า นั้น นั บตั้ งแตป 2540 ถึ ง ปจ จุบั น
ขาพเจามีความสนใจในเรื่องของการใชสื่อสัญลักษณ (sign) เขามาใชในงาน เพื่อสื่อความหมายและ
แนวคิดใหผูชมงานไดตีความในภาพถาย ทําใหสามารถจินตนาการจากแนวทางในการสรางสรรค
ผลงานภาพถายของขาพเจา ขาพเจามีความสนใจที่จะนําผลงานภาพถายเขาไปติดตั้งภายในโรงแรม
การมาการเมท (Karmakamet) เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี เพื่อสงเสริมภาพลักษณของโรงแรมและ
แสดงตัวตนทางศิลปะภาพถายของขาพเจา โดยบรรยากาศของโรงแรมนี้มีความสวยงาม คลาสสิค
ดวยสถาปตยกรรมและการตกแตงสไตลโคโลเนียล ภายใตแนวความคิด Secret World (โลกแหง
ความลับ) ที่ไดแรงบันดาลใจจากประสบการณชวงชีวิตในวัยเยาวของเจาของ และพยายามสื่อถึง
โลกเรนลับสวนบุคคล โลกที่เปนชวงเวลาแหงความสุข เฉพาะบุคคลที่จะยอนกลับมาอีกครั้ง จะได
กลิ่นอายของการใชชีวิตการกินอยูอยางประณีต
ข า พเจ า คิด วา โรงแรมการ ม าการเ มท เกาะสมุ ย เป น สถานที่ ที่ มีค วามน า สนใจและ
เหมาะสมตอการวิจัยในเชิงประยุกตศิลปศึกษา โดยการนําผลงานสรางสรรคศิลปะภาพถายของ
ขาพเจา ซึ่งมีรูปแบบที่สอดคลองกัน เพื่อตกแตงใหมีความเขากันกับสถานที่
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ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสื่อสารเรื่องราวความสัมพันธของการโหยหาอดีต ในสภาวการณปจจุบัน
ไดอยางจินตนาการ
2. เพื่อสรางสรรคผลงานภาพถายในลักษณะของการจัดวางองคประกอบศิลปะใน
รูปแบบภาพถายเชิงสัญลักษณ
3. เพื่อศึกษาการสร างสรรคและประยุก ตติด ตั้งผลงานศิลปะใหเ ขากั บรูปแบบการ
ตกแตงของโรงแรมการมาการเมท สมุย
สมมติฐานการศึกษา
โครงการสรางสรรคภาพถายเรื่อง “จินตภาพแหงวันวาน” จะสงเสริมภาพลักษณใหแก
สถานที่โรงแรมการมาการเมท ทําใหเกิดความรวมสมัย เกิดความประทับใจ
ขอบเขตการศึกษา
1. ศึกษากระบวนการสรางสรรคสื่อภาพถายแนวเกินจริง โดยการใชสื่อสัญลักษณ
(sign) นํามาใชในการจัดองคประกอบภาพ เพื่อกระตุนการรับรูของผูชมงานใหเกิดความรูสึกรวม
ของจินตภาพในอดีตไดจริง
2. เป น การสร า งสรรค ผ ลงานภาพถ า ย โดยใช สั ญ ลั ก ษณ เ พื่ อ สื่ อ ความหมายและ
จินตนาการ
3. เปนการศึกษาการสรางสรรคและประยุกตติดตั้งผลงานศิลปะภาพถายใหเขากันกับ
สถานที่โรงแรมการมาการเมท สมุย

บทที่ 2
การรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลเพื่อการสรางสรรค
ในการสรา งสรรคผ ลงานภาพถา ย หัว ขอ วิท ยานิพ นธ “จิน ตภาพแหง วัน วาน”
โครงการสรางสรรคภาพถายเพื่อติดตั้งภายในโรงแรมการมาการเมท เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร
ธานี ขาพเจาไดรับอิทธิพลทางความคิดและแรงบันดาลใจ จากประสบการณในวัยเยาวที่ผานมา
ในครั้งที่ขาพเจายังเปนเด็ก ภาพแหงความเด็ก ภาพแหงความสุข ความทรงจํา ทั้งหมดที่กลาวมา
กอใหเกิดความผูกพัน และเปนความทรงจําที่มีคุณคา จึงไดนําความรูสึกดังกลาวมาสรางสรรคใน
ผลงานวิท ยานิพ นธ ซึ่ง มีก ระบวนการสรา งสรรคผ ลงานที่สามารถแบงหัว ขอ ในการรวบรวม
ขอมูล เพื่อวิเคราะหขอมูลไดดังนี้
1. ขอมูลดานเนื้อหา
2. ขอมูลดานรูปแบบ
3. ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดตั้ง
4. ผลงานในอดีตระหวางป 2550 – 2553
ขอมูลดานเนื้อหา
เกิ ด จากประสบการณ ส ว นตั ว ที่ ถ วิ ล หาอดี ต ความสุ ข ความทรงจํ า ในวั ยเด็ ก ความ
ประทับใจที่มีตอครอบครัว เพื่อนฝูง สิ่งแวดลอม บรรยากาศในวัยเรียน ความสนุกสนาน มิตรภาพที่
งดงาม ภาพความทรงจําทั้งหลายในอดีตเหลานี้ที่ไมสามารถยอนเวลากลับคืนไปไดในโลกแหง
ความเปนจริง ความสุข ความทรงจําที่ไดมองยอนกลับไปในอดีตเหลานี้นั้นจะชวยฟนฟูสภาพ
อารมณและจิตใจของมนุษย ที่มีตอสภาพความเปนจริงที่ดําเนินไปในสังคม ความเปนจริงที่ตอง
แขงขัน แกงแยงชิงดีชิงเดน ความวิกฤตของเทคโนโลยีที่กาวล้ํานําสมัยมากขึ้น สงผลกระทบตอ
ภาวะจิตใจของมนุษยที่ใชชีวิตในสังคม ความใกลชิดกับธรรมชาติลดนอยลงไปในทุกขณะ ความ
เลวรายของสภาพสังคมโลกในปจจุบัน กอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาอยางมากมาย ไมวาจะเปน
อาชญากรรม ยาเสพติด ความเครียด อันกอใหเกิดโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ตามมา สิ่งเหลานี้ไดสงผลกระทบ
ต อ จิ ต ใจ อารมณ และความรู สึ ก จนเกิ ด การแสวงหาความหมายให แ ก ต นเอง จึ ง ทํ า ให
เกิดปรากฎการณ การโหยหาอดีต (Nostalgia) คือ การจินตนาการถึงโลกที่เราไดสูญเสียไปแลว
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ไมสามารถจะยอนคืนกลับมาไดอีกในความเปนจริง เปนการเรียกหาอดีตที่เลือนหายใหคืนกลับมา
เชน จากการฟงเพลงเกา ชมภาพยนตรยอนยุค การสะสมของเกา nostalgia เปนคําลาตินที่มี
ความหมาย คือความรูสึกโหยหาความคิดถึง หรืออาจแปลวาโรคคิดถึงบาน ในปจจุบันมีการนําคํานี้
มาใชในความหมายที่กวางขึ้น คือแสดงถึงสภาวะอาการและความรูสึกของคน ที่รูสึกออนไหว และ
ถวิลหาบรรยากาศหรือความคุนเคยแบบในอดีต รวมถึงความรูสึกเศราซึมเมื่อรําลึกถึงความทรงจําในอดีต
ความตองการสําหรับ “อารมณถวิลหาอดีต” (Nostalgia) จึงปรากฏออกมาในรูปของความตองการ
ทางดานวัตถุ, สิ่งกอสราง หรือกระทั่งรูปสัญลักษณหรือแบบฟอรมของอดีต เปนหลักยึดจากสิ่งที่
ตกยุค ตกสมัย แลวพยายามที่จะไขวควาเอาไว สิ่งที่จะเกิดขึ้นในที่สุด คือ ภาพประวัติศาสตรจะยอน
กลับมาใหมตามกระแสของอารมณถวิลหาอดีต
ขอมูลทางดานเนื้อหานี้เกิดจากความชอบและความสนใจในศิลปะภาพถาย ขาพเจา
มีค วามสนใจในศิล ปะภาพถา ยมาตั้ง แตขา พเจา ศึก ษาในชั้น มัธยมศึก ษาตอนปลาย ดว ยความ
สนใจนี้จึงทําใหขา พเจาศึก ษาตอในสถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกลา เจา คุณ ทหารลาดกระบัง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ภาควิชานิ เทศศิลป สาขาการถ ายภาพ ในปพุ ทธศัก ราช 2541 เปน
ระยะเวลา 4 ป ไดศึกษาเรียนรูในศาสตรวิชาการถายภาพแนวตาง ๆ โดยขาพเจามีความสนใจแนวทาง
การถายภาพแบบเหนือจริง (Surrealism) ซึ่งการถายภาพแบบเหนือจริงนี้มักมีการหาสื่อสัญลักษณ
(sign) มาใชเพื่อสื่อความหมายในภาพ ทําใหภาพถายมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น เปนเสนหเฉพาะตัว
ภาพถายเหนือจริงสะทอนถึงบุคลิกมุมมองของขาพเจาที่มีความเพอฝนในโลกแหงจินตนาการ
ขาพเจามีความชอบและความสนใจในเรื่องราวที่เ ปนเรื่องเหนือความเป นจริง เชน
การตูนและภาพยนตรแนวแฟนตาซี ดังนั้นขาพเจาจึงมักจะสรางสรรคผลงานภาพถายเซอรเรียลลิสม
ที่มีการนําเสนอสื่อสัญลักษณ (sign) เขามาใชในผลงานการถายภาพดวย โดยมีการคนควาศึกษาหา
ขอมู ลจากศิลปน ที่ขาพเจาชื่นชอบในแนวทางการทํางานนํามาเปนแนวทางในการสรางสรรค
ผลงานวิทยานิพนธ
ขอมูลดานรูปแบบ
จากการศึกษาผลงานของศิลปนที่เปนแบบอยางและมีอิทธิพลตอรูปแบบผลงานเพื่อ
นํามาสรางสรรคเปนแนวทางเฉพาะตัว โดยขาพเจาไดศึกษาผลงานศิลปะของศิลปนดังตอไปนี้
1. Salvador Dali
2. Rodney Smith
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อิทธิพลที่ไดรับจากผลงานของ Salvador Dali (1904-1989)
ในการสรางสรรคผลงานภาพถายของตนเอง นอกการจะไดรับอิทธิพลและแรงบันดาล
ใจจากประสบการณที่ผานมาของตนเองแลว ยังไดอิทธิพลมาจากผลงานจิตรกรรมของ ซาวาดอร
ดาลี่ ศิลปนชาวสเปนแนววาดภาพเหนือจริง (Surrealism)
ซาวาดอร ดาลี่ (Salvador Dali) จิตรกรชาวสเปน มีชื่อเต็มวา ซัลวาดอร เฟลิป จาซินโต
เดลี่ เกิดที่เมือง Flgueres ซึ่งเปนเมืองเล็ก ๆ ในสเปน เปนลูกชายคนเดียวของครอบครัว มีโอกาส
แสดงผลงานศิลปะขอตัวเองตงแตอายุ 14 ป โดยไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวอยางเต็มที่
ตอมาเขาไดเขาเรียนโรงเรียนสอนศิลปะในกรุงมาดริด แตเขาไมเคยเขาสอบเลย เพราะคิดวาไมมีใคร
สามารถตัดสินงานศิลปะของเขาได ทําใหเขาถูกไลออกถึง 2 ครั้ง อยางไรก็ตามทําใหเขาไดพบกับ
กาเซีย ลอการ ซึ่งตอมาไดเปนกวีเอกของสเปนและภรรยาของดาลี่ เมื่อดาลี่มีอายุได 20 ป เดลี่ถูกจับ
ขอหาทางการเมืองอีก 5 ป ตอมาเขาจึงไดเขารวมกับศิลปนกลุมเซอรเรียล (Surrealism) ซึ่งเปนกลุม
จิตรกรลัทธิเหนือจริงที่มุงเนนผลงานเพอฝนเกินจริง อีกทั้งยังทําใหเขาไดพบกับ ปกัสโซ จิตรกรเอก
อีกคน เดลี่ไดอยูรวมกันกับกาลา และทํานิตยสารรวมกัน เมื่อเขาอายุได 34 ป เดลี่เริ่มพัฒนาผลงาน
เขียนของเขามากขึ้นดังเห็นไดจากภาพ “Sublime Moment” และ “The Transparent Simulacrum of
the Feigned Image” ที่เขียนขึ้นใน พ.ศ.2481 เดลี่มีอายุได 85 ป เขาก็จากไปดวยโรคหัวใจลมเหลว
เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2532 เหลือไวเพียงผลงานศิลปะของเขาใหเปนแบบอยางของศิลปนรุนหลัง
ดวยผลงานที่เปยมไปดวยเอกลักษณในการเขียนรูป และมีชื่อเสียงไปทั่วโลกอยาง “The Persistence
of Memory” ซึ่งวาดในป พ.ศ. 2474 โดยใชสีสังเคราะห (Artificial Pigment) นั่นเอง และสีเหลานี้
เองที่บรรดาศิลปนชั้นเยี่ยมของโลกไดนํามาใชในการสรางสรรคงานที่เปนอมตะ และยิ่งใหญใหกับ
โลกของเรา โดยสีที่ศิลปนใชลวนมีรูปแบบและสไตลที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับยุคสมัยที่ศิลปนผูนั้น
มีชีวิตอยู 1
0

1

Art of colour [Online], accessed 31 March 2003, Available from
http://artofcolour.com/wic.html/
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ภาพที่ 1

“The Persistence of Memory”

ภาพ The Persistence of Memory หรือในอีกชื่อหนึ่งวา นาฬิกาเหลว เขียนในป 1931
เปนภาพที่มีชื่อเสียงมาก วาดขึ้นจากความฝนในฤดูรอน แสดงถึงจินตนาการอันประหลาดล้ํา

ภาพที่ 2

“Premonition of Civil War”

ภาพ Premonition of Civil War ป 1936 โดย Salvador Dali แสดงบรรยากาศของความ
หวาดกลัว ดวยรูปอมนุษยนาเกลียด และโทนสีหมนหมอง
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ภาพที่ 3

“Dali Alomicus”

ภาพที่ชื่อ Dali Alomicus บุคคลในภาพคือ Salvador Dali ศิลปน Surrealist ชาวสเปน
ชีวิตและผลงานของ Dali ก็นาสนใจไมยิ่งหยอนไปกวา Phillippe Halsman ทุกสิ่งทุกอยางในภาพ
เหมือนลอยอยูในอากาศ ไมวาตัวศิลปน รูปเขียนของเขา หนึ่งในนั้นคือรูป Leda Atomica ที่Dali
ยังเขียนไมเสร็จ อันเปนที่มาของภาพ “Dali Alomicus” เกาอี้ แมวดํา (ผูนาสงสาร) หรือแมแต
“น้ํา” ภาพเขียนเบื้องหลังถูกแขวนจากเพดานดวยเสนเอ็นที่มองไมเห็นเกาอี้ที่ดูเหมือนลอยได ถา
สังเกตใหดีจะเห็นวาขาสองขางอยูนอกกรอบออกไป ภรรยาของ Halsman ยืนยกเกาอี้ทั้งตัวอยู
ฉากดวยขาคูนั้น สวนที่ยากที่สุดยังมาไมถึง นั่นคือ timing Dali กระโดดตัวลอย ทีมงานชวยกัน
โยนแมวดําทั้งสามตัวออกมา และมีคนสาดน้ําเขามาในฉาก เวลาผานไป 6 ชม. เหตุการณที่เกิด
ขึ้นอยู 28 รอบ จนสตูดิโอชุมโชกไปหมด แลวผลลัพธที่ไดก็คือ Masterpiece ตลอดกาลของการ
ถายภาพ “Dali Alomicus”
อิทธิพลที่ไดรับจากผลงานของ Rodney Smith
รอดนี ย สมิ ธ เป น ช า งภาพฝ มื อ ยอดเยี่ ย มที่ ไ ด รั บ การยกย อ งอย า งสู ง สุ ด สั่ ง สม
ประสบการณและชื่อเสียงดานการถายภาพมานานกวา 30 ป เขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวอร
จีเนียเมื่อป 1970 และจบปริญญาโทสาขาเทววิทยา (Theology) จากมหาวิทยาลัยเยลในป 1973 ตลอด
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การทํางาน 30 ปของเขา สามารถควารางวัลไดถึง 79 รางวัลผลงานไดจัดแสดงตามแกลลอรี่ชั้นนํา
ทั่วโลก
งานถา ยภาพของรอดนีย สมิธ มัก จะถา ยทอดอารมณออ นหวาน โรแมนติค ความ
ขัด แยง ความขบขัน เชิง เสีย ดสี หรือ แมแ ตค วามประหลาดใจที่ช วนใหนึก ถึง ความหลัง และ
จินตนาการอันไรขอบเขต งานภาพเกาของรอดนีย สมิธ มีความงดงาม ทั้งดานแสงและเงา ฉาก
หลังที่ตระการตา ทั้งที่ใชแสงธรรมชาติเพราะเขาตองการใกลชิดกับซึ่งที่เขาถายใหมากที่สุด
สไตลก ารถา ยภาพของ รอดนีย  สมิธ ไดร ับ อิท ธิพ ลมาจากศิล ปะแนวเหนือ จริง
(Surrealism) ตัวอยางเห็นไดจากงานภาพถายชื่อ Tree Men with Shears no.1, Reims, France,
1997 เปนภาพชายสามคนใสสูทสีดํา สวยหมวกทรงสูง ยืนหันหลังในทุงแปลงผักอันกวางใหญ
ในมือถือกรรไกรตัดตนไมคนละคู ภาพนี้คลายภาพวาดเซอรเ รีย ลลิสม แสดงใหเ ห็น ถึงเขาได
จับคูชายสามคน กับวัตถุและสภาพแวดลอมสะทอนออกมาเปนสัญลักษณของศิลปะเซอรเรียลลิ
สมอยางชัดเจน

ภาพที่ 4

“Tree Men with Shears no.1”

สวนใหญ รอดนีย สมิธ มักจะถายภาพเปนภาพขาวดํา โดยใหเหตุผลวา ภาพขาวดําเปน
งานทาทายในแงของการควบคุมแสงและความสวยงาม เชนภาพชื่อ A.J. Looking Over IvyCovered Wall, Harriman, NY, 1994 เปนภาพคนหันหลังอยูบนบันได และเปนภาพที่ทําใหเขามี

10
ชื่อเสียงมาก เขาไมไดตั้งใจถายภาพนี้ ภาพนี้เกิดขึ้นจากความบังเอิญ ที่มีคนยกบันไดผานมา เขาจึง
ใหเพื่อนเขาไปยืนหันหลัง และเขาไดถายภาพนี้ภายในเวลา 20-30วินาที และกลายมาเปนภาพที่มี
ชื่อเสียงในปจจุบัน

ภาพที่ 5

“A.J. Looking Over Ivy-Covered Wall”

ดวยแนวความคิดในการถายภาพของรอดนีย สมิธ ที่เนนการใชแสงธรรมชาติ เพื่อ
ถายทอดอารมณที่ออนหวาน ชวนใหนึกถึงความหลัง และมีการนําสื่อสัญลักษณ (sign) เขามาใชใน
งานภาพถาย แตแสดงออกมาในรูปแบบที่เ รีย บงาย ไมซับซอนจนเกินไป ขาพเจาจึ งไดรับเอา
อิทธิพลในเรื่องของการวางรูปแบบ และการใชแสงเงาที่เนนแสงจากธรรมชาติ ความงดงามของ
ธรรมชาติสิ่งแวดลอมมาปรับใชในงานวิทยานิพนธของขาพเจาดวย
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ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดตั้ง
โรงแรมการมาการเมท (Karmakamet Aromatic Hotel)
โรงแรมการมาการเมท เปนโรงแรมระดับ 4 ดาวตั้งอยูที่หาดบอผุด เกาะสมุย สราษฎร
ธานี มีจํานวนหองพัก 15 หอง ตกแตงสไตลอินโดไชนา
โรงแรมนี้เปนโรงแรมบูติคขนาด 15 หอง วางตัวอยูริมชายหาดบางรักษ เบื้องหนาเปน
เกาะพะงัน ตัวอาคารเปนตึกสองชั้นเปนรูปตัวยู ตรงกลางเปนสระน้ํากวาง มีหอง 2 แบบใหเลือกคือ
Beach front suites จํานวน 3 หอง และ Sea Breeze จํานวน 12 หอง หองพักทุกมุมจะเห็นวิวทะเล
และไดรับการตกแตงสามแบบสามสไตล
แนวความคิดของการออกแบบโรงแรมการมาการเมท แสดงถึงความรูสึกที่พาเขาสู
โลกแหงความฝนระคนกับสัมผัสจริงที่ไดรับ ใชบรรยากาศอบอุนของชุมชนอินโดนีเซียโบราณ
ใชวัสดุธรรมชาติมาผลิตน้ําหอม เปนสถานที่สําหรับพักผอนคลายดวยกลิ่นหอมที่สวยงามและ
สงบเงียบ ใชการวางผังเมืองของชุมชน สงผลใหงานสถาปตยกรรมมีกลิ่นอายของจีนเขามาเปน
องคประกอบ โดยนําเอกลักษณของแนวคิดดานการเชื่อมมนุษยใหเขากับความทรงจําในอดีต
โรงแรมการมาการเมท แบงหองออกเปน 2 แบบ คือ Beach front Suites ตกแตงใน
สไตล ยุโรปโทนสีเทาออนปนทอง และสีเ ขีย วออน หัว เตียงฉลุล ายดว ยหวายถักแบบโบราณ
ผามานไหมสีขาวมุกซอนผาสีเทา ดูมีระดับ เลือกใชวัสดุทองเหลืองแบบเกามาประดับใช หอง
Beach front Suite นี้มีจํานวน 3 หอง เปนหองที่ติดกับริมหาด และตกแตงในแบบสไตลยุโรป
หองสไตลจีน (china style) นําความละเมียดละไมของชาวจีนและความเปนพื้นถิ่น
ทางใตเขามาตกแตงไดอยางเหมาะสม รวมทั้งเฟอรนิเจอร โตะ เตียง โคมไฟ ที่กั้นหองลายฉลุ ทุก
สิ่งผานการคัดสรรมาอยางดี
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ภาพที่ 6

ภาพโรงแรมการมาการเมท เกาะสมุย
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ผลงานในอดีตระหวางป 2550 - 2553
ผลงานสรางสรรคโดยใชเทคนิคภาพถายเรื่อง “The Aesthetic Sadness” ป 2550-2551
1. แนวคิดการสรางสรรคผลงาน
แนวความคิดในผลงานชุดนี้ ตองการนําเสนอถึงเรื่องราวของความรัก ความผูกพัน
อาลัยอาวรณ และความปรารถนาดีที่มีตอมารดาของขาพเจาที่ลวงลับไปแลว ถายทอดผลงานจาก
ความรูสึกถึงการจากลา โหยหาและคิดถึง ภาพถายที่แสดงออกมาตองการนําเสนอถึงความปรารถนาดี
ความคิดถึงในตางภพ ตางเวลาและสถานที่
2. การจัดวางองคประกอบทางศิลปะในผลงานภาพถายเรื่อง “The Aesthetic Sadness”
ลักษณะของการจัดวางรูปทรงของภาพชุดนี้ รูปทรงของแผนภาพวาดที่กําลังปลิว
ออกนอกหนาตาง มีลักษณะกระจายพุงไปตามแสงที่ทอดยาว ขนาดของแผนภาพวาดมีความใหญ
เล็ก แตกตางกัน ทําใหเกิดระยะของภาพถาย สรางมุมมองที่ใกลและไกลออกไป ในภาพผลงานชิ้นนี้ถาย
ภาพนิ่ง ภายในสถานที่ที่เปนหองนอนราง ภายในหองมีฟูกเกา ๆ ขาด ๆ ผุพัง วางอยูติดผนังหอง แตถูก
พับเก็บไป แสดงถึ งความเจ็ บป ว ย ความทุ ก ขทรมานจากโรครายเป นระยะอันยาวนาน ใชแสง
ธรรมชาติที่ลอดผานเขามาในหอง แสดงถึงความหวัง การนําพาความทุกขเปลี่ยนผานสูความสงบ
สุ ข จะเห็ น ได จ ากการใช สี บ รรยากาศของภายในและภายนอกที่ มี ค วามขั ด แย ง กั น จากความ
หมนหมองเปลี่ยนไปสูความสุขสดใส
ผลงานภาพนี้ใชคูสีที่มีความแปลกตางของสี (contrast) คอนขางมาก ทําใหภาพ
โดยรวมใหความรูสึกหนักแนนและจริงจังมากขึ้น ทําภาพใหมีความเหนือจริง (surrealism) มาก
ยิ่งขึ้น และมีการใชบริเวณวาง (Space) พื้นที่วางมีลักษณะเปน 2 มิติ และ 3 มิติ เปนตัวกําหนดพื้นที่
ของรูปทรงจากความสัมพันธทางทัศนธาตุ ที่วางเปน 2 มิติจะถูกกําหนดดวยความกวางและความ
ยาวเทานั้น เปนที่ราบของพื้นผิวที่แบนราบ สวนที่วางแบบ 3 มิติ คือที่วางที่กําหนดดวยความกวาง
ความยาว และความลึก เปนที่วางที่มีปริมาตร ที่วางในทางลึกของจิตรกรรมจะแสดงทักศนธาตุให
เกิดภาพลวง 3 มิติ 2 พื้นที่วางภายในผลงานอยูที่ภาพพื้นหลัง ซึ่งมีสวนชวยใหองคประกอบทาง
ทัศนศิลปอื่น ๆ ในภาพมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ลักษณะของการจัดวางภาพชุดนอนปลิวออกสูชองเพดานดานบน สื่อถึงความหมาย
ของการหลุดพนจากความทุกขสูความสงบสุขบนทองฟาที่สวยงาม
1

2

115.

เอกชาติ จันอุไรรัตน, “The Art for Display,” Dna แมกกาซีน 12, 4 (เมษายน 2546) :
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ภาพที่ 7

ภาพชุดผลงานสรางสรรคภาพถายเรื่อง “The Aesthetic Sadness” พ.ศ. 2551
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ผลงานสรางสรรคภาพถายเรื่อง “The Aesthetic Sadness” ปการศึกษา 2552 (ภาค
การศึกษาตน)
1. แนวความคิดในผลงานสรางสรรคภาพถายเรื่อง “The Aesthetic Sadness”
ผลงานภาพถายในชุดนี้ยังคงเปนแนวความคิดที่ตอเนื่องมาจากชวงป พ.ศ.2551 ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับความรักความผูกพันที่มีตอมารดา ผลงานในชุดนี้มีการนําเอาสิ่งมีชีวิตมาใชในงาน
ตางจากผลงานชุดที่แลว เพื่อทําใหภาพแสดงอารมณความรูสึกไดอยางชัดเจนขึ้นมากยิ่งขึ้น
2. การจั ด วางองค ป ระกอบทางศิ ล ปะในผลงานสร า งสรรค ภ าพถ า ยเรื่ อ ง “The
Aesthetic Sadness”
เนนการจัดองคประกอบใหมีระยะของภาพมากขึ้น เชน การใชฉากหนาและฉากหลัง มา
ใช ในภาพเกิดเปนมุมมองที่นาสนใจ การซอนทับของรูปทรงวัตถุตาง ๆ ภายในภาพ ทําใหเกิด
ทิศทาง การนําสายตามุงเขาสูจุดเดนของภาพ ภาพชุดนี้ใชหลักการจัดองคประกอบใหจุดเดนอยูตรง
กึ่งกลางของภาพ มีการนําเอาเสนตรงมาใช
3. การใชแสงและสีในผลงานสรางสรรคภาพถายเรื่อง “The Aesthetic Sadness”
การใชโครงสีในผลงานชุดนี้ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ ลดความสดของโครงสีที่
ใช ลงจากการใชเทคนิคปรับแสงสีในคอมพิวเตอร เพื่อใหภาพมีความเหมือนจริงมากยิ่งขึ้น และใช
แสงดูทะมึน มืดมัวเล็กนอย สรางบรรยากาศที่แฝงความลึกลับ นาคนหา มีการใชแสงเพื่อผลักระยะ
ระหวางฉากหนาและฉากหลังใหมีความแตกตางกัน ทําใหดูมีมิติใกลไกลชัดเจนขึ้น
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ภาพที่ 8

ภาพชุดผลงานสรางสรรคภาพถายเรื่อง “The Aesthetic Sadness” ภาคตนปการศึกษา
2552

17
ผลงานสรางสรรคภาพถายเรื่อง “จินตภาพแหงวันวาน” ปการศึกษา 2552 (ภาค
การศึกษาปลาย)
1. แนวความคิดในผลงานสรางสรรคภาพถายเรื่อง “จินตภาพแหงวันวาน”
ผลงานในระยะนี้ไดพัฒนาแนวความคิดมาจากภาคปลายปการศึกษา 2552 เนื้อหา
สาระของงานยังคงเปนแนวความคิดเดิม คือ ความผูกพันที่มีตอมารดา เปนความทรงจําในอดีต แต
ผลงานในชุดนี้มีความแตกตางไปจากเดิมตรงที่ใสความมีชีวิตชีวาในงานมากยิ่งขึ้น การใชสื่อ
สัญลักษณ (sign) นําเขามาใชในผลงานชุดนี้มากขึ้นกวากวาผลงานชุดกอน บุคคลในภาพถายชุดนี้
มีการเคลื่อนไหว ภาพดูเหมือนจริงมากยิ่งขึ้น ทั้งในดานของการจัดวางองคประกอบของภาพและสีแสง
ในบรรยากาศภายในภาพถาย ยังมีการนําเอารูปทรงของ ของเด็กเลน นกกระดาษ เรือกระดาษ
หมวกสาน หรือแมกระทั่งบุคคล คือ เด็ก มาแสดงความหมายใหเกิดเรื่องราวในภาพถายมากยิ่งขึ้น
แตยังคงแนวคิดเดิม ภาพชุดนี้ไดนําเอาความคิดจินตนาการในสมัยยังเปนเด็ก มีมุมมองของความเปนเด็ก
และดวยรูปทรงของวัตถุที่นํามาใชในตัวผลงาน ทําใหภาพถายที่มีความเหนือจริง (surrealism) เนน
การใชขนาดของวัตถุในการจัดวางองคประกอบใหมีความเล็กใหญตางกัน เพื่อทําใหภาพมีมิติ
ลึกเขาไป ฉากหลังเปนวิวทิวทัศนธรรมชาติเพื่อตองการสรางบรรยากาศของภาพใหเหมือนเปน
สถานที่ในความทรงจําที่มีตอธรรมชาติสิ่งแวดลอมในครั้งยังเปนเด็ก
2. การใชสีและแสงในผลงานสรางสรรคภาพถายเรื่อง “จินตภาพแหงวันวาน”
โครงสีภ าพโดยรวมใช โทนสี อบอุน นุมนวล ชวนฝน ลดความจัด จ านของสีใ ห
นอยลง ชวนใหยอนนึกถึงเรื่องราวในอดีต แสงที่ใชในงานเปนแสงธรรมชาติ มีแสงเงา นุมนวล
และแสงเขาดานขางเพื่อใหวัตถุมีมิติและดูมีชีวิตชีวา โดยการใชสีและการใชแสงในภาพถายชุดนี้
เนนความเปนธรรมชาติ และอบอุนมากไปกวาผลงานในชุดที่ผานมา
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ภาพที่ 9

ภาพชุดผลงานสรางสรรคภาพถายเรื่อง “จินตภาพแหงวันวาน” ภาคปลายปการศึกษา
2552
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ภาพที่ 10 ภาพชุดผลงานสรางสรรคภาพถายเรื่อง “จินตภาพแหงวันวาน” ภาคปลายปการศึกษา
2552

20
ผลงานสรางสรรคภาพถายเรื่อง “จินตภาพแหงวันวาน” ปการศึกษา 2553 (ภาค
การศึกษาตน)
1. แนวความคิดในผลงานสรางสรรคภาพถายเรื่อง “จินตภาพแหงวันวาน”
ผลงานในระยะนี้ไดพัฒนาความคิดจากผลงานชุดที่แลวมา ในการทํางานชวงที่ผาน
มาทําใหขาพเจาไดพัฒนาความคิดในการสรางสรรคผลงานอยางตอเนื่อง ทางดานแนวความคิด
ยังคงเปนเรื่องของความทรงจําในอดีตในวัยเด็ก แตมีความแตกตางจากผลงานชุดเดิม ๆ ที่ผานมา
ตรงที่ไดนําเอาสื่อสัญลักษณ (sign) มาใชในงานทุกภาพ โดยไมมีภาพบุคคลเขามาใชในตัวผลงาน
เลย เพื่อตองการใหผลงานมีรูปแบบ แนวทางที่แตกตางแปลกตาออกไป และชวนใหผูชมงานได
ตีความหมายจากงานภาพถายจากสื่อสัญลักษณดังกลาว ภาพบางภาพมีการนํารูปทรงและลักษณะ
ของสัตวเลี้ยง อยางเชน แมว มาเปนสื่อสัญลักษณของงานอีกดวย หรือแมกระทั่งมาไม ของเลนของ
เด็กในอดีต นํามาใชเปนตัวแทนของความเปนเพื่อนที่เลนดวยกันมา ความสนุกสนาน การผจญภัย
เปนการแสดงความสัมพันธระหวางคนและของเลน จินตนาการอันกวางไกลที่มีความสุข
จะเห็นไดวาผลงานภาพชุดนี้เนนแนวความคิดของความทรงจําในวัยเด็ก การอยาก
ยอนคืนกลับสูอดีตมากกวาที่จะเปนเรื่องราวของมารดาเหมือนผลงานชุดที่ผานมา
2. การจัดวางองคประกอบในผลงานสรางสรรคภาพถายเรื่อง “จินตภาพแหงวันวาน”
สื่อสัญลักษณที่นํามาใชมีความเหมือนจริง โดยหยิบเอายกเอารูปทรงของ ของเลน
โตะ หมวก เตียง บันได มาใชเปนสื่อ การจัดวางมีความเหมือนจริง เปนไปแบบเรียบงาย
3. การใชสีในผลงานสรางสรรคภาพถายเรื่อง “จินตภาพแหงวันวาน”
โครงสีโดยรวมเปนโทนสีอบอุน เชน สีน้ําตาล ไลเฉดออนเขม ทําใหภาพดูนุมนวล
และดูละมุนละไมมากขึ้น ไดบรรยากาศของความหลังครั้งเกา นอกจากนี้ยังนําโทนสีขาวดํามาใชใน
บางภาพ ทําใหภาพมีความลึกลับ นาคนหา และดูเรียบงาย ภาพโดยรวมใชสีของธรรมชาติที่มีอยู
มากขึ้น เชน สีเขียวของตนไมและสีน้ําตาลของไม สีเทาของกอนหิน
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ภาพที่ 11 ภาพชุดผลงานสรางสรรคภาพถายเรื่อง “จินตภาพแหงวันวาน” ปการศึกษา 2553
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ภาพที่ 12 ภาพชุดผลงานสรางสรรคภาพถายเรื่อง “จินตภาพแหงวันวาน” ปการศึกษา 2553
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ผลงานสรางสรรคภาพถายเรื่อง “จินตภาพแหงวันวาน” ปการศึกษา 2553 (ชวงเสนอหัวขอ
วิทยานิพนธ)
1. แนวความคิดในผลงานสรางสรรคภาพถายเรื่อง “จินตภาพแหงวันวาน”
การทํางานในชวงเสนอหัวขอวิทยานิพนธ ไดพัฒนาแนวความคิดตอเนื่องมาจาก
ผลงานในชวงปการศึกษาที่ผานมา ผลงานในชวงนี้มีความเปลี่ยนแปลงเล็กนอยในดานของสื่อ
สัญลักษณ (sign) ที่ใชมีลักษณะรูปทรงที่ตางออกไป เรื่องราวจึงเปลี่ยนไปจากเดิมเล็กนอย คือ
ผลงานชุดนี้ มีการนําเอารูปทรงของเด็ก สัตว และสื่อสัญลักษณ (sign) ตาง ๆ เขามารวมในผลงาน
เพื่ อ สร า งสรรค จิ น ตนาการได ม ากกว า เดิ ม และทั้ ง นี้ ยั ง สนั บ สนุ น แนวคิ ด หลั ก ของผลงาน
วิทยานิพนธชุดนี้ดวย และไดทําการศึกษาสถานที่ที่ตองการติดตั้งภาพผลงานชุดนี้ ซึ่งแนวความคิด
ของสถานที่ในดานรูปลักษณและการออกแบบสถานที่นั้นสงเสริมกับแนวทางการสรางสรรคงาน
ของขาพเจาตลอดมา ทั้งนี้สถานที่ที่ใชติดตั้งผลงานคือ โรงแรมการมาการเมท เกาะสมุย จ.สุราษฎร
ธานี
ผลงานถายภาพในชวงของการเสนอหัวขอวิทยานิพันธนี้มีรูปแบบการทํางานที่ชัดเจน
ขึ้น และทําใหผลงานที่สรางสรรคออกมานั้น เปนไปในทิศทางเดียวกันมากยิ่งขึ้น ทั้งทางดานตาง ๆ
เชนทางดานเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวของกับความทรงจําในวัยเด็ก ความสุข สนุกสนาน ปนความเศรา
ซึ้ง แตจะเนนไปในความสุขที่ไดนึกถึงมากกวา
2. การใชสีโดยรวมของผลงานภาพถายเรื่อง “จินตภาพแหงวันวาน”
โครงสีโดยรวมของภาพถายชุดนี้ออกมาในโทนสบายตามากขึ้นกวาผลงานครั้งกอน
โดยใชสีที่พบเห็นตามธรรมชาตินําเขามาใช เชน สีเขียวใบไม สีน้ําตาล มาสรางบรรยากาศ เพื่อ
ความผอนคลาย ความเปนทองถิ่นที่จับตองได และความเปนอยูแบบวิถีชีวิตอันเรียบงาย โลกแหง
จินตนาการ เมื่อไดนึกยอนหลังไปในวัยเด็ก การสรางสรรคโดยใชสื่อสัญลักษณ (sign) เชน มาหมุน
ตุกตา ของเด็กเลน มาไม ลูกโปง กุญแจ หรือแมกระทั่งสัตวเลี้ยงนารักเชนแมลง เปนตน
นอกเหนือจากนี้การจัดองคประกอบของภาพเปนแบบเรียบงายมีการใชเสนนอนเขามา
ในภาพ ทําใหภาพดูผอนคลาย สงบนิ่ง มุมมองของภาพถายเปนแนวยาวตามแบบการถายภาพแนว
พาโนรามา (panorama) แทนทิศทางการมองเห็นของสายตาได 180 องศา ทําใหภาพดูนาสนใจมากขึ้น
และจึงนํามาสรางสรรคผลงานภาพถายในสวนของวิทยานิพนธตอไป
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ภาพที่ 13 ภาพชุดผลงานสรางสรรคภาพถายเรื่อง “จินตภาพแหงวันวาน” ปการศึกษา 2553 (ชวง
เสนอหัวขอวิทยานิพนธ)
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ภาพที่ 14 ภาพชุดผลงานสรางสรรคภาพถายเรื่อง “จินตภาพแหงวันวาน” ปการศึกษา 2553 (ชวง
เสนอหัวขอวิทยานิพนธ)

บทที่ 3
กระบวนการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ
ในกระบวนการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ เรื่อง จินตภาพแหงวันวาน นั้นเปนการ
ประมวลความรู จากการรวบรวมข อ มูล จริ งและสร า งออกมาเป น ผลงานโครงการสร า งสรรค
ภาพถายเพื่อนําไปใชในเชิงประยุกตเปนการออกแบบติดตั้งผลงานใหมีความสัมพันธกับสถานที่ ซึง่
สถานที่ในที่นี้คือ โรงแรมการมาการเมท เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี โดยขาพเจามีแนวทางในการ
สรางสรรคผลงานภาพถายใหมีความกลมกลืนกับโรงแรมที่ใชออกแบบติดตั้งผลงาน และความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน โดยขาพเจาสามารถแยกแยะขอมูลที่ใชในการสรางสรรค ไดดังนี้
วิธีการศึกษา
1. หาขอมูลจากความทรงจําในอดีต ภาพถายในอดีต ผลงานของศิลปนอื่น ๆ ที่นาสนใจ
2. ศึกษาขอมูลสถานที่และบรรยากาศภายในของสถานที่ติดตั้ง
3. กําหนดขนาดและทดลองรางภาพเพื่อกําหนดจุดติดตั้งผลงาน
4. สรางแบบจําลองของสถานที่ที่ใชติดตั้งเพื่อศึกษาถึงขนาดและสัดสวนของอาคาร
5. สรางผลงานและทดลองการติดตั้ง
การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธในครั้งนี้ มีผลงานภาพถายที่นําเสนอประกอบกัน
ทั้งหมด 31 ชิ้น โดยใชเทคนิคการรีทัชภาพทางคอมพิวเตอรเขามาชวยในการสรางสรรคผลงาน มี
ขั้นตอนดังตอไปนี้
1. นําขอมูลที่รวบรวมไดทั้งหมดมาวิเคราะห ทั้งขอมูลเรื่องสถานที่ และขอมูลทางดาน
เนื้อหาที่เกิดจากประสบการณในวัยเด็ก เกิดเปนแนวความคิดที่ตองการนําเสนอทดลองสรางสรรค
ภาพ โดยทําการรางภาพ (Sketch) จากมือ จากนั้นจึงทดลองรางภาพจากคอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมการแตงภาพในคอมพิวเตอรขึ้นมาใหดูเปนรูปธรรม โดยขาพเจาคํานึงถึงความเปนไปได
ในการประยุกตผลงานใหเขากับสถานที่โรงแรมการมาการเมท ทั้งนี้ตองคํานึงถึงตําแหนงในการ
ติดตั้ง บรรยากาศ โทนสี การออกแบบตกแตงภายในตามหองตาง ๆ ที่มีความแตกตางกัน
26
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2. เมื่อไดภาพรางตนแบบแลวจึงทําการเลือกภาพที่เหมาะสมที่สุดในการติดตั้งในแตละ
หองของโรงแรมที่มีจํานวนทั้งหมด 15 หอง และแบงเปน 3 สไตล คือ European style , China style
และ Local style
3. นําไฟลทั้งหมดไปทําการพิมพ (print) โดยมีการทดสอบความเหมาะสมบนพื้นผิว
ของกระดาษที่ใชอัดภาพที่พื้นผิวของกระดาษที่แตกตางกันออกไป และเลือกพื้นผิวที่เหมาะกับ
ผลงานวิทยานิพนธใหมากที่สุด โดยการอัดภาพถายนั้นควรจะทําการอัดภาพขนาดเล็กกอน เพื่อ
ทดลองในการจัดวาง เพื่อความสะดวกในการจัดวางกับสถานที่จริงมากยิ่งขึ้น และมีการตรวจสอบ
ความถูกตอง เชน สีเพี้ยนหรือไม อยางไร
4. เมื่อทําการคัดเลือกภาพและทดลองในการจัดวางภาพเรียบรอยแลว นําไฟลภาพ
ผลงาน ไปอัดขยายตามขนาดที่เหมาะสม และใชกระดาษที่เลือกสําหรับอัดภาพถายเพื่อเสนอผลงานจริง
5. เมื่อไดตัวชิ้นผลงานภาพถายที่อัดขยายมาเสร็จเรียบรอยแลว ทําการรีทัชภาพผลงาน
จริงติดตั้งในสถานที่ นั่นคือ โรงแรมการมาการเมท เพื่อเปนการจําลองติดตัวผลงานสรางสรรค
6. เมื่อผลงานสรางสรรคภาพถายสําเร็จเปนที่นาพอใจแลว นําแบบที่เลือก จําลองเปน
Model เพื่อใหเห็นถึงบรรยากาศและภาพรวมของสถานที่
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ภาพที่ 16 ภาพชุดสเก็ตชผลงาน
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ภาพที่ 17 ภาพชุดสเก็ตชผลงาน
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ภาพที่ 18 ภาพชุดสเก็ตซผลงานทางคอมพิวเตอร (1)
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ภาพที่ 19 ภาพชุดสเก็ตซผลงานทางคอมพิวเตอร (2)
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ภาพที่ 20 ภาพชุดสเก็ตซผลงานทางคอมพิวเตอร (3)
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ศิลปะแนวเหนือจริง
ศิลปะแนวเหนือจริง มาจากคําวา Surrealism (เซอรเรียลลิสม) เปนศิลปะที่วากันดวยเรื่อง
ของ การถายทอดภาพจากจิตใตสํานึก ความเพอฝน ความแปลกแยกโดดเดี่ยว ฯลฯ มีศิลปนที่ถายทอด
ผลงานแนวนี้มากมาย เชน Jean Arp, Max Ernst, Giorgio de Chirico, Man Ray, Joan Miro, Rene
Magritte แตที่มีชื่อเสียงและคุนตามากที่สุดก็นาจะเปน ซาลวาดอร ดาลี (Salvador Dali) ศิลปนเซอร
เรียลลิสตชาวสเปน บุคลิกเพี้ยน ๆ ที่มีผลงานไดรับการยอมรับไปทั่วโลก ทั้งในวงการศิลปะทัศนศิลป
, การแสดง, กราฟกดีไซน, ออกแบบตกแตงภายนอก-ภายใน, จนไปถึงผลงานทางภาพยนตร

ภาพที่ 21 ภาพศิลปะแนวเหนือจริง
ลัทธิศิลปะเหนือจริง เริ่มขึ้นตอนตนของศตวรรษที่ 20 ในประเทศฝรั่งเศส มีรูปแบบ
รากฐานมาจากกลุมดาดา (Dada) โดยนักทฤษฎีหลักประจํากลุมก็คือ อองเดร เบรตง มีจุดมุงหมาย
อยูที่การคลี่คลายสภาพอันขัดแยงระยะหางของความฝนและความเปนจริง โดยถายทอดออกมาใน
งานศิลปะดวยวิธีตาง ๆ กัน เชน สรางภาพซึ่งดูเหนือจริงหรือถึงขั้นหลอน หรือพัฒนาเทคนิคดานภาพ
ที่ จ ะช ว ยถ า ยทอดความฝ น หรื อ จิ ต ใต สํา นึ ก ออกมา งานของกลุ ม นี้ จึ ง มั ก เกี่ ย วข อ งกั บ ทฤษฎี
จิตวิเคราะหของซิกมันต ฟรอยด ที่วา มนุษยทุกคนอยูภายใตอิทธิพลของจิตใตสํานึก ซึ่งเราฝงความอยาก
อันมิไดขัดเกลาเอาไว จนทําใหรูสึกวาความปาเถื่อนยังมิไดหายไปจากมนุษย หากแตหลบอยูใน
สวนลึกของจิตใจ
ศิลปนกลุมนี้กลาววา ความรูสึกของมนุษยเปนสิ่งสําคัญมาก ถาทานรูสึกอยางไร จง
แสดงออกทันที อยาสกัดกั้นเอาไว เพราะมันจะฝงอยูใตจิตสํานึก และจะเปนอันตรายตอตัวทานเอง
จากคํากลาวขางตน ทําใหทราบวาลัทธินี้เกี่ยวของกับจิตไรสํานึก ซึ่งเปนระยะพอดีกับที่นายแพทย
ซิกมันต ฟรอยด (1856-1934) ประกาศทฤษฎีดานจิตวิทยาอยูในยุโรปพอดี นับวา ซิกมันต ฟรอยด
มีสวนชวยใหลัทธิเซอรเรียลลิสม มีอิทธิพลตอวงการมาก
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ศิลปะแนวเซอรเรียลลิสม เพราะศิลปะแนวนี้ถายทอดเรื่องราวเหนือธรรมชาติ ถายทอด
สิ่งที่อยูในความฝนออกมา งานเซอรเรียลลิสมจึงมีความสําคัญอยูที่ การแสดงออกของจิตใตสํานึก
อยางอิสระ ปราศจากการควบคุมของเหตุผล มีความฝนและอารมณ จินตนาการ คอนขางโนมเอียง
ไปในทางกามวิสัย หลักการของเซอรเรียลลิสมคือ จินตนาการเปนสวนสําคัญของการแสดงออก
จินตนาการคือจิตไรสํานึก และจิตไรสํานึกเปนภาวะของความฝนที่มีขบวนการตอเนื่องกัน ซึ่งนําไปสู
การสรางสรรคงานศิลปะได สิ่งที่เราเห็นจากโลกภายนอกขณะตื่น เปนเพียงปรากฏการณทางการ
แทรกแซง ความงามของพวกเขาคือความมหัศจรรย ความมหัศจรรยเพียงอยางเดียวที่สามารถสราง
ศิลปะใหสมบูรณได และยังใหความรูสึกเต็มไปดวยความหมายตอความรูสึกของมนุษย

ภาพที่ 22 ภาพศิลปะแนวเซอรเรียลลิสม
ในสมัยที่การถายภาพเปนฟลมอยูนั้น การถายภาพสไตล Surrealism ใหไดอยางที่ตั้งใจ
นั้น เทคนิคสําคัญอยูที่การวางมุมกลอง ไอเดียในการสรางสรรคที่จะทําใหไดผลลัพธตามที่ตองการ
ไมวาจะการใชเทคนิคการถายภาพซอน การใชสารเคมีใหหองมืด การจัดถาย หรือแมแตการตกแตง
ภาพ ซึ่งจะตางกันเล็กนอยในยุคของดิจิตอล ที่เรามีโปรแกรมตกแตงภาพถายที่ทําใหเราสรางผลงาน
ไดหลากหลายและงายดายมากยิ่งขึ้น สิ่งสําคัญไมไดอยูที่เทคนิควิธีการเหลานั้น แตอยูที่เนื้อหาที่เรา
ตองการสื่อบนภาพของเรามากกวาวาเราสามารถถายทอดออกมไดดีแคไหน การใชเทคนิคหองมืด
การถายซอน หรือการตกแตงไฟลดวยโปรแกรม เปนเพียงชองทางที่เราเลือกใชเทานั้น
การจัดภาพ
การถายภาพในยุคปจจุบันนั้นงาย เพราะมีอุปกรณสมัยใหมกาวหนามาก มีระบบอัตโนมัติ
ชวยในการถายภาพไดสะดวกและงายดาย แตการถายภาพเพียงใหไดภาพอยางเดียวนั้นก็ไมพอ
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การสรางงานตองรูจักคนหามุมมองของภาพ สามารถจับอารมณและใหความรูสึกพรอมกับการจัดภาพ
อยางมีศิลปะดวย
ศิลปะของการจัดภาพตองมีการฝกฝนและเรียนรูถึงองคประกอบภาพ เชน การเรียนรู
สวนตาง ๆ ที่จัดอยูในภาพใหดูสมดุล หรือโดยการใชเสนนําสายตา ชวยภาพเพิ่มหรือตัดบางสวน
ออกใหดูดี และรูจักวิธีเพิ่มสีสันใหกับภาพ จึงตองตัดสินใจใหแนนอนวาจะถายรูปอะไรจะตองทํา
สิ่งนั้นใหเดนและมีความสําคัญ ภาพนั้นจึงมีความหมาย การเลือกแสดงเฉพาะสิ่งที่ตองการแสดง
นั้นนับวาเปนศิลปะอันสําคัญยิ่ง
การจัดภาพ มีประโยชนแกงานประเภทจิตรกรรม ภาพพิมพ งานออกแบบลักษณะ 2 มิติ
ที่อยูพื้นระนาบหรืองานประติมากรรม สื่อผสมที่อยูบนพื้นภาพในลักษณะนูนสูงแบบ 3 มิติ เพื่อ
ความสะดวกในการศึกษาจะแยกกลาวเปนเรื่อง ๆ ตามลําดับ คือ
1. สวนประกอบของภาพ
2. การวางจุดเดน
3. การเนน
4. รูปแบบของการจัดภาพ
สวนประกอบของภาพ
งานทัศนศิลปและงานศิลปะประยุกตสว นใหญจะประกอบดวย
1. สวนประธาน (principal) จัดเปนสวนสําคัญในการออกแบบและการเขียนภาพ
เพราะเปนจุดสนใจของภาพ โดยจะอยูในตําแหนงฉากหนา ฉากกลาง หรือฉากหลังก็ได การ
เขีย นภาพและการออกแบบใหเ กิด จุด เดน นา สนใจนั้น ตอ งใชห ลัก การเนน เพื่อ ใหเ ห็น ความ
แตกตางเดนชัดขึ้น ตัวอยางภาพที่แสดงสวนประธานอยูในตําแหนงฉากหนา

ภาพที่ 23 ภาพ “The Angelus” โดย Jean Francois Millet
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2. สวนรองประธาน (subordination) มีหนาที่เสริมใหเห็นความสําคัญของสวนประธาน
ทําใหภาพหรือผลงานมีความสมบูรณ กลมกลืนมีความเปนเอกภาพในดานเนื้อหา ภาพผลงานที่ไมมีพื้น
หรือฉากหลัง จะทําใหภาพขาดความสมบูรณไมมีชีวิดชีวา เกิดที่วางในภาพมาก แตเมื่อมีพื้นที่หรือ
ฉากหลังที่สัมพันธกับจุดเดนแลวจะทําใหเกิดความเชื่อมโยง เกิดความงามที่สมบูรณ

ภาพที่ 24 ภาพ “A Bar at the Folies-Bergere” ใชเทคนิคภาพสีน้ํามัน โดยสิลปน Edouard Manet
ภาพนีแ้ สดงสวนรองประธานของภาพใหมีความสมบูรณทั้งองคประกอบและเนื้อหา
การวางจุดเดน
คําวาจุดเดน (dominance) หมายถึงสวนสําคัญที่มีความเดน มีความสะดุดตา มีอํานาจ
ครอบงํา ในทางศิลปะอาจกลาวไดวา จุดเดน คือสวนสําคัญและชัดเจนกวาสวนใดในภาพ มีความ
สะดุดตา เปนสิ่งแรกที่รับรูไดดวยการมอง และจุดเดนอาจเกิดไดจากการเนนหรือการสงเสริม จาก
องคประกอบตาง ๆ เชน ขนาด สี ลักษณะผิว เปนตน
1. การวางภาพแนวตั้งหรือแนวนอน การตัด สินใจวางภาพแนวตั้งหรือแนวนอน
จะตองสังเกตขนาดและโครงสร างโดยรวมของจุดเดนเสียกอนวามีพื้นที่หรือขนาดอย างไร เชน
โครงสรางโดยรวมเปนรูปดานสูงมากกวาดานกวาง การวางภาพควรวางแนวตั้ง ถาโครงสรางโดยรวมเปน
รูปดานกวางมากกวาดานสูงก็ควรจะวางภาพแนวนอน แตถารูปดานกวางเทากับรูปดานสูงจะวางภาพ
แนวตั้งหรือแนวนอนก็ไดตามความเหมาะสม
การตัดสินใจวางภาพแนวตั้งหรือแนวนอนนั้น ถาตัดสินใจถูกตองเหมาะสมจะทํา
ใหภาพมีความสมบูรณ ศิลปนสามารถขยายขนาดของจุดเดนหรือรูปทรงในภาพใหเหมาะสมกับกรอบ
ภาพ ทําใหภาพเหลือที่วางนอยลง ที่วางที่เหลือศิลปนอาจเพิ่มเรื่องราวที่สัมพันธกับจุดเดนลงไปได
บางเล็กนอยเพื่อใหเห็นจุดเดนไดชัดเจนขึ้น ในทางตรงกันขาม ถาศิลปนตัดสินใจวางภาพผิดไปจะทํา
ใหเหลือที่วางมาก จําเปนตองเพิ่มเรื่องราวที่สอดคลองกับจุดเดนนั้นลงไปมากซึ่งอาจดึงความสนใจไป
จากจุดเดนที่มีขนาดเล็กอยูแลวได ทําใหภาพหรือผลงานลดความนาสนใจลงไป
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2. ตําแหนงและจุดเดน เมื่อตัดสินใจแลววาจะวางภาพแนวตั้งหรือแนวนอน ขั้นตอไป
ตองคํานึงถึงตําแหนงของจุดเดนในภาพ สวนใหญจุดเดนจะอยูใกลกับตําแหนงกึ่งกลางของภาพแต
ไมควรอยูตรงจุดกึ่งกลางพอดี และไมนิยมใหอยูสูงหรือต่ํา ชิดซายหรือชิดขวา หรือติดมุมภาพ
เกินไป
วิธีการกําหนดตําแหนงของจุดเดนหรือจุดสนใจของภาพ มีหลักการงาย ๆ คือ แบง
ดานทั้ง 4 ดานของภาพออกเปนดานละ3 สวน โยงเสนจากจุดแบงบนแตละดานเขาหากันจะเกิดจุดตัด
4 จุด คือ จุด A, B, C และ D การกําหนดจุดเดนควรใหทับจุดใดจุดหนึ่งในภาพหรือ 2 จุด 3 จุด หรือ 4 จุด
ก็ได ขึ้นอยูกับความเหมาะสม

ภาพที่ 25 แสดงวิธีการกําหนดตําแหนงของจุดเดนหรือจุดสนใจของภาพ
ตําแหนงของจุดเดนทั้ง 4 จุดของภาพนั้น ยังมีระดับของการสงเสริมความเดนที่ไมเทากัน
อีก เฮอรมัน เอฟ. บรันดต (Herman F. Brandt) ไดทําการศึกษาและทดลองเรื่องตําแหนงจุด
สนใจของภาพที่เดนที่สุดจากการมองในกรอบสี่เหลี่ยม ดังนี้

ภาพที่ 26 แสดงการกําหนดจุดสนใจของภาพที่เดนที่สุด
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ในการจัดภาพ ศิลปนนิยมกําหนดจุดเดนใหอยูในตําแหนงใกลกับจุดกึ่งกลางของ
ภาพ หรืออาจมีบางสวนของจุดเดนทับจุดกึ่งกลางภาพ นอกจากนี้ ศิลปนยังสรางจุดสนใจดวยการ
กําหนดขนาดของจุดเดนใหใหญเพื่อลดความสําคัญของรูปทรงประกอบภาพบริเวณอื่นลงไป

ภาพที่ 27 ภาพ “The Scout , Friend or Enemy?” โดยศิลปน เฟเดอริก เรมิงตัน
แสดงตําแหนงของจุดเดนของภาพในมุมบนซาย

ภาพที่ 28 ภาพ “On the Bank of the Seine” โดยศิลปน โกลด โมเน
แสดงตําแหนงการวางจุดเดนไวในมุมลางซาย
ในกรณีรูปทรงของจุดเดนมีหลายรูป มีขนาดใกลเคียงกันและอยูหางกัน ศิลปนหรือ
นักออกแบบอาจแกปญหาโดยการใชคาความออนแกหรือน้ําหนักของรูปทรงที่แตกตางกัน หรือ
การตัดรายละเอียดของรูปทรงที่ไมตองการเนนออกเพื่อลดความสําคัญของรูปทรงนั้นลงไปบาง
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ภาพที่มีรูปทรงซ้ํากัน มีสี คาความออนแก ขนาด และรายละเอียดใกลเคียงกัน จะทําให
ผูดู ไมเขาใจจุดมุงหมายวาตองการใหรูปทรงใดเปนจุดเดน ผูดูจะใหความสําคัญแกรูปทรงทั้งหมด
นั้นเทา ๆ กัน จากเหตุผลดังกลาวนี้อาจประโยชนตอศิลปนบางคนที่ไมตองการเนนจุดสนใจจุดใดจุด
หนึ่ง แตจะใหความสําคัญในทุกสวนของภาพเทากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายและความรูสึกและ
ความรูสึกที่ศิลปนตองการแสดงออก
3. ขนาดของจุดเดน การจัดจุดสนใจของภาพ นอกจากจะวางตําแหนงใหเหมาะสม
กับภาพแลวยังตองคํานึง ถึงขนาดจุดเดนใหมีความเหมาะสมกับกรอบภาพอีกดวย ถาจุดเดนเล็กเกินไปจะ
ทําใหภาพเหลือที่วางมาก ศิลปนหรือนักออกแบบจึงตองแกปญหาดวยการเพิ่มเนื้อหาอื่น ๆ ลงไปมาก
เพื่อใหสัมพันธกับจุดเดนของภาพซึ่งอาจเปนการลดความสําคัญของจุดเดนลง จุดเดนที่มีขนาดใหญ
เกินไปอาจทําใหเหลือที่วางที่จะบรรจุเนื้อหาปะรกอบจุดเดนนอย หรืออาจไมมีพื้นที่เหลืออยูเลยก็
ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของศิลปนและนักออกแบบเปนสําคัญ

ภาพที่ 29 ภาพ “The lemon” โดยศิลปน Manet แสดงจุดเดนที่มีขนาดใหญของภาพ
เพื่อแสดงรายละเอียดและความหมายที่ชัดเจนของภาพ
การเนน (emphasis) หมายถึง การทําใหภาพผลงานเกิดความเดนขึ้นเปนจุดสนใจของ
ภาพ ซึ่งโดยปกติแลวภาพควรจะมีจุดเดนเพียงจุดเดียว ถามีจุดเดนมากกวา 1 จุดจะเกิดการแขงขัน
กันระหวางจุดเดน ทําใหลดความสําคัญของจุดเดนลง หากมีจุดสนใจมากเกินไปจะทําใหเกิดความ
หลากหลายมากเกินไป นอกจากจะหาจุดเดนไมไดแลวยังทําใหขาดความกลมกลืนและขาดความ
เปนเอกภาพไปดวย
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ในการเริ่มเขียนภาพหรืออกแบบสรางสรรคงานจําเปนตองวางแผนไวกอนวาเราจะ
เนนสวนใดของภาพหรืองานนั้นใหเปนจุดสนใจหรือสวนสําคัญที่สุด และจะเนนดวยวิธีใด เพื่อให
เหมาะสมกับผลงานและสามารถสื่อถึงความคิดของศิลปนหรือนักออกแบบได
4. ลักษณะของการเนน
โดยทั่วสามารถแบงการเนนไดเปน 9 วิธี ดังตอไปนี้
4.1 การเนนดวยการตัดกัน การตัดกันหรือความแตกตางเปนองคประกอบหลักที่สําคัญ
ที่สุดในการสงเสริมเกิดความเดนหรือจุดสนใจขึ้น เชน คนผิวขาวไปอยูทามกลางคนผิวดํา ผาสีแดง
ไปตากรวมกับผาสีเขียวจํานวนมาก เปนตน

ภาพที่ 30 ภาพ “The Sower” แสดงภาพการเนนดวยการตัดกันของรูปทรงและน้ําหนัก
โดยศิลปน ฟน เซนต ฟาน กอก เทคนิคภาพสีน้ํามัน
ศิลปนและนักออกแบบไดนําหลักของความแตกตางมาใชในการสงเสริมความ
เดน เชน ความแตกตางของเสน รูปราง รูปทรง สี คาความออนแกลักษณะผิว เปนตน ใหมีปริมาณไม
เทากัน สวนใดของภาพที่มีปริมาณขององคประกอบแตกตางจากสวนอื่น ๆ อยางชัดเจนสวนนั้นจะ
เกิดเปนจุดเดนขึ้นมา
4.2 การเนนดวยขนาด ขนาดหมายถึงความใหญเล็กของรูปราง รูปทรงตามปกติ
มนุษยจะมองเห็นและรับรูรูปทรงที่มีขนาดใหญกอนรูปทรงที่มีขนาดเล็ก ศิลปนและนักออกแบบ
จึงไดนําความรูนี้มาใชประโยชนในการสรางสรรคใหเกิดจุดเดน
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ภาพที่ 31 ภาพ “Walt Disney” โดยศิลปน Salvador Dali แสดงถึงการเนนดวยขนาดภาพ
เพื่อความสะดุดตาของจุดเดนหัวคนสองในภาพนี้
4.3 การเนนดวยความผิดสัดสวนจากความจริง หากผลงานศิลปะหรืองานออกแบบ
ใดที่จุดเดนและพื้นหลังมีขนาดสัดสวนขัดกับความเปนจริงในธรรมชาติ จะชวยดึงดูดความสนใจ
ของผูพบเห็นได
4.4 การเนนดวยจุดลับสายตา จุดลับสายตาหรือจุดรวมสายตา (vanishing point)
หมายถึงจุดจุดหนึ่งบนเสนระดับสายตา ซึ่งแสดงถึงตําแหนงที่อยูไกลที่สุดในภาพ วิธีการเนนกระทํา
โดยกําหนดรูปทรงที่ตองการเนนใหอยูหางออกไปเกือบถึงจุดลับสายตาแลวอาศัยเสนที่เกิดขึ้นจริง
หรือเสนเชิงนัยเปนตัวโยงหรือนําสายตาใหเคลื่อนเขาไปหาจุดเดน ในบางครั้งศิลปนอาจใชหลักการ
เนนดวยจุดลับสายตารวมกับการเนนดวยวิธีการอื่น ๆ เพื่อสงเสริมความเดนใหมากขึ้น
4.5 การเนนดวยกรอบ ในการเขียนภาพหรือถายภาพ หากใหมีจุดเดนอยูบนพื้น
อยางเดียวจะรูสึกธรรมดา ศิลปนจึงนําเนื้อหาที่กลมกลืนกับจุดเดนนั้นมาทําเปนกรอบเพื่อใหจุดเดน
นาสนใจมากขึ้น การถายภาพก็เชนเดียวกัน หากถายภาพบุคคลผานกรอบธรรมชาติหรือหนาตาง
หรือผานคน สัตว สิ่งของอื่นที่มีลักษณะเปนกรอบ โดยปรับระยะชัดไปที่บุคคลหรือจุดสนใจนั้น ๆ
จะทําใหจุดเดนนาสนใจมากขึ้น
4.6 การเนนดวยรูปทรงที่อยูนอกกรอบ ศิลปนและนักออกแบบบางทานเกรงวาถาจัด
รูปทรงของจุดเดนไวในกรอบแลวจะทําใหผูดูรูสึกวาจุดเดนอยูหางเกินไป จึงพยายามคิดออกแบบให
จุดเดนลนหรือพุงหรือยื่นออกมานอกกรอบเพื่อใหรูสึกวาจุดเดนอยูใกลผูดูและนาสนใจมากขึ้นการ
เนนดวยวิธีนี้นิยมใชกันมากในงานพาณิชยศิลป เชน ภาพโฆษณา หรือปายโฆษณา บางจะพบเห็น
วานักออกแบบจัดภาพใหจุดเดนพุงออกมานอกกรอบหรือพุงออกมาจากพื้นระนาบจนกลายเปน
งานที่มีลักษณะ 3 มิติ สามารถสรางความสนใจใหแกผูดูไดอยางดี
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4.7 การเนนดวยวิธีผันแปร การแปรหรือจังหวะแปร หมายถึงการจัดองคประกอบ
พื้นฐานที่มีลักษณะตางกันมาเรียงตามลําดับไวดวยกันแบบคอยเปนคอยไป เชนออนไปหาเขม เล็ก
ไปหาใหญ เรียบไปหาขรุขระ ละเอียดไปสูหยาบ สีเย็นไปสูสีรอน เปนตน เปนการ นําสายตาผูดู
ไปสูจุดเดนไดอีกวิธีหนึ่ง
4.8 การเนนดวยการแยกตัวออกจากกลุม เปนการเนนโดยการทําใหสวนประกอบ
บางสวนของภาพแยกตัวออกมาจากสวนประกอบสวนใหญ เพื่อใหสวนประกอบสวนนั้นเดนชัด
และเกิดความนาสนใจกวาสวนอื่น ๆ การเนนโดยวิธีนี้นิยมนําไปใชทั้งในงานทัศนศิลปและงาน
พาณิชยศิลป
4.9 การไมปรากฏจุดเดน หมายถึงการไมเนนสวนหนึ่งสวนใดของภาพหรือผลงาน
ใหเปนจุดเดนอยางชัดเจน แตจะใหความสําคัญแกรูปทรงทั้งหมดของภาพหรือผลงานนั้น ๆ โดย
ขึ้นอยูกับจุดมุงหมาย ความพอใจ และเหตุผลของศิลปนและนักออกแบบเปนสําคัญ
รูปแบบของการจัดภาพ การจัดภาพโดยทั่วไปสามารถแบงไดเปน 7 รูปแบบ ดังนี้
1. การจัดภาพแนวนอน การจัดภาพในรูปแบบนี้ภาพจะประกอบดวยเสนนอนเปนเสนหลัก
ภาพแนวนอนจะใหความรูสึกสงบ ผอนคลาย มักใชกับภาพทิวทัศนและภาพอื่น ๆ ที่มีรูปทรง
โดยรวมของจุดเดนเปนแนวนอน

ภาพที่ 32 ภาพ “Portrait of Mary Adelaide” โดยศิลปน Jean Mare Nattier
แสดงการจัดภาพในลักษณะแนวนอน ใหความรูสึกผอนคลายในทวงทา อริยาบท
2. การจัดภาพแนวตั้ง เปนการจัดภาพที่ใหความรูสึกแข็งแรง มั่นคง ภาพจะประกอบ
ดวยเสนตั้งฉาก หรือเกือบตั้งฉาก หรือมีรูปทรงโดยรวมของจุดเดนเปนแนวตั้ง
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ภาพที่ 33 ภาพ “Judith I” โดยศิลปน Gustar Klimt แสดงลักษณะการจัดภาพในแนวตั้ง
3. การจัดภาพลักษณะนําสายตา การจัดภาพลักษณะนี้เปนการนําเสนสายตามาใชให
เกิดประโยชนในการสายตาผูดูไปสูจุดสนใจของภาพได

ภาพที่ 34 การจัดภาพในลักษณะนําสายตา
4. การจัดภาพลักษณะซ้ํา เปนการจัดภาพโดยใหรูปทรงหรือองคประกอบพื้นฐานอื่น
ปรากฏซ้ํา ๆ กันเปนจังหวะ บางครั้งอาจดูมีลักษณะคลายลวดลาย ถาหากศิลปนหรือนักออกแบจัดให
องคประกอบตาง ๆ ซ้ํากันมากเกินไปจะทําใหเกิดความนาเบื่อ อาจแกปญหาดวยการสลับกัน
ลดหลั่นกันบาง เพื่อใหลดความนาเบื่อลงไปไดบาง
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ภาพที่ 35 การจัดภาพในลักษณะซ้ํา
5. การจัดภาพลักษณะสามเหลี่ยม เปนการจัดภาพที่ใหเนื้อหาของภาพบรรจุอยูใน
พื้นที่สามเหลี่ยมหรือดวยการโยงเสนรอบรูปของรูปทรงทั้งหมดดวยสายตาเปนรูปสามเหลี่ยม ให
ความรูสึกมั่นคง สงางาม

ภาพที่ 36 ภาพ “The Holy Family (Madonna with a Beardless Joseph)”
ภาพนีใ้ ชเทคนิคสีน้ํามัน โดยศิลปนราฟาเอล แสดงถึงการจัดภาพลักษณะสามเหลี่ยม
6. การจัดภาพลักษณะวงกลม เปนการจัดภาพที่ใหรูปทรงและเนื้อหาของภาพอยูใน
ลักษณะวงกลมหรือวงรี ใหความรูสึกออนหวาน เคลื่อนไหวไมรูจบ

45

ภาพที่ 37 ภาพ “กระแสธารแหงชีวิต” ภาพนี้เปนภาพสีน้ํามัน โดยศิลปน ชาญ อาศรมสาธนา
แสดงถึงการจัดภาพลักษณะวงกลม
7. การจัดภาพลักษณะกระจายเปนรัศมี เปนการจัดภาพโดยใชรูปทรงตาง ๆ กระจาย
ออกจากจุดศูนยกลาง เพื่อใหเกิดความรูสึกถึงพลังอํานาจ การรวมกลุม หรือพลังเคลื่อนไหว
องคประกอบในงานภาพถาย
1. สวนประกอบภาพ (Picture Elements)
เมื่อเราพิจารณาใหดีจะเห็นวาแตละภาพจะมีสวนประกอบเหลานี้อยู เชน รูปราง
ลวดลาย ความขรุขระของผิว หรือรูปทรง บางภาพมีเพียงสวนเดียว แตบางภาพมีหลายสวนรวมกัน
ฉะนั้นเราควรทําความรูจักและเขาใจสวนประกอบเหลานี้ใหดีเสียกอน
รูปราง (Shape) จะเห็นไดชัดเจนเมื่อเรามองสิ่งนั้นยอนแสง เชนการดูหนังตะลุง หรือสิ่ง
นั้น มีฉากหลังสีออนกวา เชน คนขี่เกวียนตอนเชา
ลวดลาย (Pattern) มีใหเห็นมากมายในธรรมชาติ เชนลวดลายของใบไม ลวดลาย
เกิดขึ้นจากรูปรางและเสนสายที่เกิดซ้ํากันบอยครั้ง สวนใหญจะเปนภาพแบน โดยการใหแสงตรง
ความขรุขระของผิว (Texture) ผิวของวัตถุในภาพเราไมสามารถที่จะสัมผัสได แตเราจะ
เห็นไดชัดเจนตอเมื่อมีแสงสองดานขางของวัตถุซึ่งจะทําใหเกิดเงาชวยทําใหเห็นความขรุขระของผิว
เดนชัด เมื่อพิจารณาการกอกําเนิดอันเกิดจากการลาก ขูด ขีด จากวัสดุแหลมคม หรือวัสดุที่
กอใหเกิดรองรอยบนพื้นรองรับหรือเสนที่ปรากฎใหเห็น รวมไปถึงรอยตอของสี รอยตอของแสง
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เงา ลีลาของวัตถุธรรมชาติ เชน ตนไม กิ่งไม งูเลื้อย ฯลฯ หรือลีลาของวัตถุที่มนุษยสรางขึ้น เชน
เชือก ลวดลายผา ฯลฯ 1
รูปทรง (Form) คือความกลมนูนของวัตถุ เห็นไดชัดเจน เพราะน้ําหนักของแสงที่ตก
กระทบวัตถุแตกตางกัน เชนสวนที่ถูกแสงสองจะสวางกวาดานตรงขามที่เปนดานตรงขามที่เปน
ดานเงาระหวางกลางจะมีน้ําหนักของแสงตาง ๆ กัน จึงชวยใหเห็นวัตถุเปนรูปทรงขึ้น
2. การจัดภาพ (Composition)
การจัดภาพเปนศิลปะที่ตองมีการเรียนรูและฝกฝน เพื่อชวยในการมองภาพผาน
เลนสสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งเกะกะสายตา และเพิ่มเติมสิ่งที่ชวยสรางภาพใหมีความหมายมากขึ้น
วิธีการฝกมองภาพไดแบงออกเปน 5 หัวขอ
2.1 วิธีเลือกมุมกลอง (Camera Angle) ตําแหนงของกลองชวยภาพไดมาก สามารถ
ชวยใหความสําคัญและเปลี่ยนความรูสึกของภาพไดเปนอยางดี ทุกครั้งกอนถายภาพถามีโอกาสควรลอง
เปลี่ยนมุมกลองดู เชนมุมตรงจากที่เรายืน มุมต่ําโดยการยอตัวถายภาพยอนขึ้น มุมสูงจากชั้น 2 ของ
ตัวตึก หรือยืนถายจากโตะเกาอี้
2.2 ความสมดุลของภาพ (Balance) คือการสมดุลในการใชเนื้อที่ของภาพ เชน การ
แบงครึ่งภาพดวยสิ่งของอยาง เทากับภาพจะใหความรูสึกอยูนิ่ง หรือเปนภาพลอเลียนกันเหมือนคู
แฝด สวนภาพที่มีเนื้อที่มาก แลวใชภาพเล็กเปนจุดถวงก็ดูสมดุลกันไดดี หรือภาพที่จัดใหอยูในรูป
สามเหลี่ยมเทากัน เชนกิจการในทางศาสนา ซึ่งจะใหความสมดุลที่ดูขลังและศักดิ์สิทธิ์
2.3 เสนนําสายตา (Line) เสนสายตาในภาพถาจัดใหดีจะชวยภาพไดมาก เชน เสน
ทแยงมุม ดูภาพวางหรือภาพแมน้ําลําคลองที่เปนรูปตัว “S” นําสายตาจากดานลางสูสวนบนของ
ภาพ หรือวางตําแหนงภาพนําสายตาเปนรูปตัว “O”
2.4 ความลึกของภาพ (Perspective) จุดพบระหวางเสนนําสายตากับเสนระดับ
สายตา ชวยทําใหภาพดูลึก เปนวิชาที่นักเขียนภาพในสมัยกอนใชเปนหลักในการเขียนภาพ ซึ่งมี
บทบาทมากในการถายภาพแตละตําแหนงของจุดพบนี้จะใหความรูสึกตาง ๆ กันออกไป
2.5 การใชกรอบบังสาย (Framing) การใชกรอบบังสายตาเปนวิธีที่มีประโยชนมาก
ในการถายภาพ เชนการถายภาพผานชองประตูโคง หรือผานเสาหิน หรือกิ่งไมใบไมชวยบีบบังคับ
สายตาใหมองมายังจุดที่สําคัญของภาพ
0

1

92.

ศุภชัย สิงหยะบุศย, ทัศนศิลปปริทัศน (กรุงเทพฯ : โอเอสพริ้นติ้งเฮาท, 2546), 93-
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การสื่ออารมณจากภาพถาย
จับอารมณในภาพ
อารมณคือความรูสึกในภาพวาเปนเชนใด เปนความรูสึกอันดับแรกที่เรามองเห็นภาพ
กอนที่รายละเอียดอยางอื่นจะเขามาทําใหเราสนใจ ภาพถายของมนุษยทําใหเรามีอารมณบางประการขึ้น
อาจจะเพียงแผว ๆ หรือรุนแรง อาจจะนานถาวรหรือเพียงชั่วขณะ แตการมองใบหนาของผูอื่นมักทําใหเรา
เกิดอารมณไดเสมอ เมื่อมองภาพบุคคลใด ๆ ใหสังเกตวาวาเกิดอารมณอยางใดขึ้น บางภาพอาจทําให
เรารูสึกรัก บางภาพทําใหเรารูสึกเกลียดชัง บางภาพชวนใหเราสนใจเหตุการณในขณะนั้น แตบางภาพ
ก็ทําใหเราโลงใจวามิไดอยูในเหตุการณดวย

ภาพที่ 38 ภาพแสดงการจับอารมณในภาพถาย
อารมณในภาพนั้นดูออกงายนิดเดียว ภาพนี้เปนตัวอยางของอารมณของความสุขและ
อารมณใสซื่อที่ไรเดียงสา ชางภาพมองเห็นวาเปนของดีจึงไดบรรจงจับไวในกรอบภาพเพื่อทําให
อารมณดังกลาวเปนอมตะ แตอารมณของภาพอาจเปนไปตามความรูสึกของผูชมภาพแตละคนก็ได
ภาพนี้อาจชวนใหระลึกถึงครั้งหนึ่งสมัยเมื่อเปนเด็ก อารมณที่เกิดขึ้นมักจะไดรับการสนับสนุนจาก
ความคุนเคยของผูชมเปนสวนใหญ
เราจึงอาจกลาวไดวา อารมณเปนสิ่งที่ชวนใหมีการถายภาพเกิดขึ้น ทุกคนอยากถายภาพ
เมื่อไดเห็นสิ่งใด ๆ ที่รุกเราอารมณในชวงเวลานั้นอยางรุนแรง วิธีการที่จะสอดใสอารมณเขาไปในภาพ
นั้นมีเพียงไมเกี่ยวอยาง อยางแรกใหสังเกตดูวาอะไรที่เปนตนเหตุใหเกิดความรูสึกอยางที่เรารูสึก
ไดรับตอนนั้น อาจจะเปนสีหนาของคนผูนั้น การแสดงกิริยาอาการ หรือการเกี่ยวของสัมพันธ
ระหวางบุคคล เรื่องนี้จําตองอาศัยสภาพของแสง เพราะแสงเปนตัวการสําคัญในการกอใหเกิด
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อารมณขึ้นเมื่อพบสิ่งนั้ น หลังจากพิจารณาอยางแนชั ดแลวก็จะได ภาพที่มีอารมณอยางแทจริง
ผลงานของทานจะสะทอนอารมณที่บันดาลใหเกิดภาพขึ้น
เรียนรูเรื่องของแสง
แสงสวางเปนตนกําเนิดของการถายภาพทุกอยาง เพราะแสใหความสวาง แสงชวยใหเห็น
สิ่งที่อยูในภาพ ใหสีสันและใหเห็นรูปทรงของบุคคลที่เราถาย เราจึงตองศึกษาเรื่องของแสง ทั้งแสง
ธรรมชาติ และแสงประดิ ษ ฐ ควรเขาใจในแสงทุกประเภทและรูจัก ลั ก ษณะของแสงที่ต องการ
รวมทั้งทราบกอนวาจะไดผลอยางไรในขณะถายภาพ

ภาพที่ 39 ภาพลักษณะแสง window light ใหความรูส ึกนุมนวลและสรางมิติใหกบั ภาพ
ใหสังเกตดูวาแสงแดดกอใหเกิดผลอยางไรบางบนใบหนาของบุคคล ใบหนาจะเปลี่ยนไป
เมื่อแสงสองขางหนา สองทางขางหรือสองทางหลัง และจะเปลี่ยนไปอยางนาทึ่งตั้งแตเที่ยงวันไป
จนถึงเย็นค่ํา ควรสังเกตความคิดแปลกไประหวางความสวางในวันแดดจากับวันแดดสลัวดวย
สวนแสงประดิษฐนั้นสามารถพลิกแพลงสรางสรรคยิ่งไปกวาแสงธรรมชาติ เพราะ
สรางสีสันและสองเขามาไดทุกทิศทางในเวลาเดียวกัน เชนแสงที่สองมาจากเบื้องบนตรงศีรษะ
จะทําใหจมูกสวางแตในเบาตามืด สวนความสวางจากตนแสงกวาง ๆ ทําใหเกิดเงาออนนุมยิ่งกวาแสง
ที่พุงเขามาโดยตรง ถาใชไฟแฟลตถายจะไดแสงแบน ๆ บนใบหนา
อั ต ลั ก ษณ สํ า คั ญ ของแสงอี ก อย า งหนึ่ ง ก็ คื อ สามารถสร า งผลได ม ากกว า ที่ นั ย น ต า
มองเห็น คือใหความสะเทือนอารมณได แสงบางอยางอาจเพิ่มอารมณหรือสรางบรรยากาศขึ้นใน
ภาพไดเหมือนกัน เชนภาพสมาชิกในครอบครัวชุมนุมกันหนาเตาผิงนั้นทําใหรูสึกอบอุนเสมือนทาน
ไดเขาไปรวมวงอยูดวย

49
แตไมวาจะถายภาพโดยจัดจั้งตนแสงเองหรือถายตามสภาพของแสงที่มีอยูก็ตาม ควร
พยายามสรางสรรคอารมณและคุณลักษณะทางจิตวิทยาขึ้นในภาพตามลักษณะของแสง เพราะแสง
ไมไดใหแคความสวาง มันยังใหอารมณอีกดวย
เนนอารมณใหมากขึ้น
อารมณเปนสิ่งสําคัญของภาพแตก็มักเปลี่ยนแปรไปเสมอ การเปลี่ยนแปรแมมีเพียง
เล็กนอยแตก็สามารถเปลี่ยนความรูสึกในภาพไดมากเหมือนกัน บางทีทานอาจเปลี่ยนสภาพของสิ่งที่
ถายไปบางเพื่อเนนอารมณที่มีอยูแลวใหมากขึ้นหรือจะเปลี่ยนเสียทั้งหมดก็ได

ภาพที่ 40 ภาพการเนนอารมณใหมากขึ้นดวยทิศทางแสง
การเปลี่ยนแปลงอารมณของภาพของภาพหมายถึงการปรับปรุงหรือสรางสรรคบางอยาง
ใหดีขึ้น หลักก็มีอยูวาทานจะตองพิจารณาวาความสัมพันธระหวางจิตวิทยาและอารมณอยางใดใหภาพ
เปนไปอยางที่คิดไว ตองคาดคะเนไดวาภาพจะออกมาอยางใด งานเปลี่ยนอารมณของภาพจึงจะไดผล
วิธีเปลี่ยนอารมณของภาพใหไดผลดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแสงไปจากสภาพเดิม เพิ่มเขาไป
ย า ยออกไปเสี ย เปลี่ ย นทิ ศ ทาง หรื อ ให แ สงที่ เ ป น สี ย อ มสร า งความแปลกใหม ขึ้ น โดนการดึ ง
ความหมายของภาพออกมาใหเดนขึ้นหรือลบเลือนไปเสีย บางทีเรื่องนี้อาจทําไดงายเพียงแตคอยให
สภาพของแสงเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ ตัวอยางเชน เพื่อนของทานพากันเขาไปเที่ยวในสวนสนุก พวกเขา
จะดูมีความราเริงภายใตแสงอาทิตยที่สวางจัดจายิ่งกวาภายใตรมเงาสีน้ําเงินขณะที่มีหมูเมฆผานเขามา
บดบังดวงอาทิตย หรือการสองไฟเปดเงาเขาไปจะชวยใหเห็นรูปทรงไดดีขึ้น แตลดขอเปรียบตาง
อันนาทึ่งออกไป สวนแสงที่เปนสีนั้นไมวาสีอุนหรือสีเย็นยอมจะเปลี่ยนอารมณของภาพไปไดเสมอ
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ภาพที่ 41 ภาพการเนนอารมณของภาพดวยมุมมองและอารมณของบุคคลในภาพ
นอกจากแสงสวาง จุดมองภาพและการตัดสวนภาพก็สิ่งสําคัญที่ทานอาจสรางสรรค
อารมณของภาพขึ้นไดเมื่อมองผานชองของกลองออกไป ใหคิดวาควรบรรจุอะไรเขาไปบางเพื่อทําให
ภาพดีขึ้น ใชวิธีตัดสวนภาพเพื่อชวยเชิดชูสิ่งสําคัญในภาพใหเดนและหาหนทางขจัดสิ่งที่รบกวน
สายตาออกไปเสีย ถาสงสัยวาควรจะตัดบางสิ่งออกไปหรือไมตองชั่งใจระหวางสิ่งทั้งสองใหดี การเปลี่ยน
จุดมองอาจเปลี่ยนอารมณของภาพไปไดอยางนาทึ่ง
ความชัดลึก
ในการถายภาพบุคคลนั้นสิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่เหมือนกับการถายภาพประเภทอื่น ๆ ก็
คือความชัดลึก อันเปนสวนหนึ่งที่วัตถุในภาพอยูในระยะชัดนั่นเอง สวนอื่นของภาพที่อยูไกลจาก
ระยะนี้หรือใกลกวาจะพรามัวเพราะพนระยะชัด ในเมื่อมีความชัดลึกมากก็จะเริ่มชัดเมื่อหางจาก
หนาเลนส 2-3 นิ้ว ไปจนไกลสุดเทาที่ตามองเห็น ความชัดลึกที่ยาวมากดังนั้นจะทําใหสิ่งที่อยูแยกยาย
หางจากกันมีความชัดดวยกันหมด เปนการทําใหบุคคลกับฉากหลังหรือฉากหนาอยูในระยะชัดตลอด
แตถาหากความชัดมีจํากัดก็อาจจะตั้งความชัดตรงแตบุคคลที่ถายแลวปลอยใหฉากหลัง
พรามัวไป แบบนี้เปนวิธีถายภาพบุคคลที่ไดผลดีมากอยางหนึ่ง โดยทั่วไปแลวความชัดลึกในชวงสั้น
ๆ อาจนําไปใชสรางความสนใจเฉพาะบางสิ่ง หรือใชทําใหฉากหนาพรามัวกรอบนุมนวล
ความชัดลึกที่ไดจากเลนสนั้นแตกตางกันเนื่องจากชองรับแสงที่ใช ถาชองรับแสงกวาง
จะไดความชัดลึกสั้น ดังนั้นความชัดลึกสั้นที่สุดก็ไดจากเลนสที่เปดชองรับแสงกวางที่สุด โดยมาก
เปนขนาด f/1.4 หรือ f/2 อันเปนเลนสปกติของกลองสะทอนแสงเลนสเดี่ยว และความชัดลึกยาวที่
ไดจากเลนสที่หรี่ชองรับแสงลงเล็กที่สุดอันนาจะเปน f/16 หรือเล็กกวา ความชัดลึกยังเปลี่ยนได
โดยระยะที่ผูนั้นอยูหางจากกลอง ยิ่งผูนั้นอยูใกลกลองเทาความชัดลึกก็ยิ่งสั้นเขา ดังนั้นการที่จะได
ความชัดลึกสั้นที่สุดก็ตองเปดชองรับแสงใหกวางที่สุดแลวตั้งความชัดผูที่อยูใกลกลอง แลวจะได
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ชวงความชัดยาวที่สุดเมื่อหรี่เลนสลงใหเล็กสุดแลวตั้งความชัดตรงผูที่หางจากกลองไปประมาณ 1/3
ของระยะไกลทั้งหมด ถาตั้งความชัดตรงระยะหางไปเทาใดก็ยิ่งจะเสียความชัดขางหนาไปเทานั้น

ภาพที่ 42 ภาพแสดงความชัดลึกโดยศิลปนชางภาพ Matthu Placek
นอกจากชองรับแสงและระยะหางของผูที่เปนแบบแลว ความชัดลึกยังมีอิทธิพลของ
ความยาวโฟกัสของเลนสอักดวย เลนสใดยิ่งมีความยาวโฟกัสนอยก็ยิ่งมีความชัดลึกยาวตรง f-stop
เทากัน ดังนั้นความชัดลึกมาก ๆ ก็จะไดจากเลนสมุมกวางทํานองเดียวกับความชัดลึกสั้นที่ไดจาก
เลนสถายไกล เลนสมุมกวางจึงมีประโยชนเมื่อตองการไดความชัดจากฉากหนาลึกเขาไปถึงฉากหลัง
หรือจําตองถายภาพในระยะใกล ๆ โดยไมมีเวลาตั้งระยะ ในทางตรงกันขามเลนสถายไกลก็มี
ประโยชนมากเมื่อตองการแยกบุคคลที่อยูหางไกลออกจากหมูคนรอบขางเหลานั้น โดยทําใหคนอื่น
ที่อยูใกลเขามาหรือไกลออกไปพรามัวไปเสีย
ถาเปลี่ย นชองรับแสงเพื่อปรับความชั ดลึ กก็ตองเปลี่ยนความเร็ว ชัตเตอรตามความ
เหมาะสมเพื่อใหไดแสงที่ถูกตอง เชนถาเปดเลนสโตขึ้นอีก 3 stop จาก f/5.6 เปน f/2 ก็ตองเปลี่ยน
ชัตเตอรใหเร็วขึ้นจาก 1/60 เปน 1/500 วินาที กลองบางอยางจะปรับใหโดยอัตโนมัติ หรือบางที
จะตองปรับเอาเอง
จุดมองภาพ
การเลือกจุดมองเวลาถายภาพใครสักคนนั้นนับวาสําคัญมาก สวนใหญมักถายกันจาก
ระดับสายตาตามที่เห็นตั้งแตแรก ภาพตอไปจึงควรเดินดูรอบ ๆ ดูจากมุมสูงบาง มุมต่ําบาง เขาไปใกล
หรือถอยหางออกไป เหลานี้จะทําใหมีการเปลี่ยนแปลงอยางนาสนใจระหวางผูที่เปนแบบกับสิ่งอื่น ๆ
เปลี่ยนไป เมื่อมองจากมุมต่ําดูวาบุคคลผูนั้นสูงขึ้น และมีความสําคัญมากขึ้น เมื่อมองจากมุมสูงบุคคล
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ผูนั้นก็ดูต่ําเตี้ยไรความสําคัญไป ถาถายในมุมสูงมากก็ไมรูวาผูเปนแบบคือใคร มุมกลองสูงและต่ําอาจ
นํามาใชถายภาพบุคคลเพื่อทําใหเห็นคางเขาใหญหรือกลบเกลื่อนศีรษะลานของเขาเสีย

ภาพที่ 43 ภาพมุมมองภาพถายจากดานบน
เมื่อไมอาจเคลื่อนยายผูเปนแบบไปทางอื่นได การเปลี่ยนมุมมองภาพก็เปนวิธีเดียวที่
ควบคุมฉากหลังได และทําใหสิ่งที่ถายเดนขึ้นมา การขยับไปขาง ๆ เล็กนอยอาจจะเพียงพอสําหรับ
แยกผูนั้นออกไปเสียจากหมูคนที่เดินขวักไขวบนทางเทา ถาลดกลองลงถายในมุมต่ําก็จะทําใหเขามี
ทองฟาหรือกําแพงเรียบ ๆ เปนฉากหลัง และโดยการปนบันไดขึ้นไปสัก 2-3ขั้น ก็อาจแยกบางคน
ออกมาใหมีฉากหลังเปนลานวาง สนามหญาหรือพื้นหองก็ได สวนสิ่งที่รบกวนสายตาบางอยางหาก
ใชรางกายของผูที่เปนแบบบังเสีย ก็จะไดภาพดีขึ้นอีกมาก หรืออาจจะใชวิธีมองวัตถุผานสิ่งอื่น เชน
เงาสะทอนสิ่งกอสรางผานพื้นผิวน้ํา เราอาจจะถายผานเงาสะทอนนั้น เพื่อใหสรางเกิดความแปลก
ตา และสรางอารมณอีกรูปแบบที่นาสนใจ

ภาพที่ 44 ภาพมุมมองภาพถายจากภาพสะทอนในเงาน้ํา
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เมื่อมุมมองเปลี่ยนไป ความสําคัญระหวางบุคคลกับสิ่งอื่น ๆ ในภาพก็อาจจะเปลี่ยนไป
อยางนาอภิรมย ถาคนหนึ่งยืนหางจากอีกคนหนึ่ง 2-3 ฟุต เขาทั้งสองอาจจะดูสูงเทากันเมื่อมองจาก
ระยะไกล แตถาเขาไปใกลอีกสักหนอยคนที่ยืนขางหนาก็จะดูสูงใหญในอัตราที่รวดเร็วกวาคนที่อยูขางหลัง
สิ่งที่อยูในฉากหนาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปไดตามมุมที่มองภาพ อาจใชทํากรอบหรือทําเปนเสนนํา
สายตาไปสูผูที่เปนแบบ รอยรั้วหรือเสนขอบชายคาอาจสรางความสนใจใหบุคคลที่ยืนขางหลังหรือ
ขาง ๆ ไดเปนอันมาก

ภาพที่ 45 ภาพแสดงมุมมองแปลกตา โดยศิลปนชางภาพ Simon Procter
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ทิศทางของแสง
การเปลี่ยนแปลงในความสวางของแสง ในทิศทางหรือสองโดยตรงทําใหแสงมีอิทธิพล
ตอการเปลี่ยนรูปลักษณะของบุคคลที่ถายได แงมุมที่แสงสองสิ่งใดยอมแสดงถึงความสําคัญมาก
ทิศทางของแสงสามารถเนนบางสิ่งใหเดนและกดสิ่งอื่นใหดอยลงไป หรือเปลี่ยนวิถีทางที่สีสันและ
รูปลักษณอันปรากฏบนภาพไมได
ในสมัยกอนเปนธรรมเนียมที่จะตองใหแสงสองทางดานหนาของสิ่งที่ถายเสมอ โดยให
แสงสองมาจากดานหลังของชางภาพ ถึงแมในปจจุบันก็ยังมีผูนิยมใชวิธีนี้อยู แตแสงสองดานหนา
ตรง ๆ นั้นทําใหรูสึกวาภาพแบน เพราะมิไดสรางเงาขึ้นเพียงพอจะทําใหภาพดูกลมกลืน บุคคลที่
เปนแบบดูเหมือนถูกกดติดกับฉากหลังดุจภาพโฆษณาที่ติดกับกําแพงตึก
แสงสอ งขา งหนา ลดมิติภ าพถา ยรา งกายมนุษ ยใ หเ หลือ เพีย ง 2 มิติ โดยเจตนาเพื่อ
สรางผลพิเศษ เมื่อตองการใหสีสันใด ๆ สดใสจับตาที่สุดหรือเมื่อประสงคจะใหเห็นรายละเอียด
ของสิ่งที่ถายชัดเจนที่สุด และในกรณีที่ภาพมีความยุงยากซับซอนแสงสองขางหนาจะชว ยได
โดยขจัดเงาไปเสีย

ภาพที่ 46 ภาพแสดงอารมณที่เกิดจากทิศทางของแสงดานเดียว
สําหรับการถายภาพทั่วไปแลวแสงที่สองดานขางนั้นดีกวามาก เงาที่เกิดขึ้นแสงขางทํา
ใหภาพมีสวนลึกและดูกลมกลืน แสงจากดานขางจะเปลี่ยนลักษณะของภาพไปไดมากมาย ถายาย
จุดตั้งของผูที่เปนแบบใหไดสวนกับตนแสงและกลองถายภาพ ถาแสงเขามาจากดานขางทั้งหมด
โดยมีตนแสงอยูเปนมุมฉากกับดานที่ตรงกับกลองของผูเปนแบบ ผลที่ไดอาจจะนาดูมาก บางทีก็
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เห็นหนาเพียงครึ่งเดียว แตชางภาพหลาย ๆ ทานนิยมใชแสงเฉียงประมาณ 45 องศา คอนมาขางหนา
ตามอยางแสงอาทิตยซึ่งเปนแสงขางตามธรรมชาติดีที่สุดในตอนสายและตอนบาย

ภาพที่ 47 ภาพแสดงอารมณที่เกิดจากทิศทางของแสงดานเดียว
แสงที่แรงเกินไปจะทําใหภาพมีเงามืดสีเขมมากอันบดบังลักษณะบางอยางของผูที่เรา
ถายไปเสียหมด ควรแกดวยแผนสะทอนแสงเชนกระดาษสีขาวหรือสีน้ําเงิน นํามาตั้งใหสะทอน
แสงเขาสูบริเวณเงามืดหรือจัดใหผูเปนแบบอยูใกลสิ่งสะทอนแสงตามธรรมชาติ เชนกําแพงสีขาว
หรือสีออน พื้นทรายหรือลายซีเมนตก็ได
การวิเคราะหผลงานวิทยานิพนธเรื่อง “จินตภาพแหงวันวาน”
ผลงานในชุ ด วิ ท ยานิ พ นธ เ รื่ อ ง “จิ น ตภาพแห ง วั น วาน” เป น ผลงานที่ เ กิ ด จากการ
รวบรวมแนวความคิดและการพัฒนาผลงานภาพถายมาตั้งแตป พ.ศ.2550 จนถึงในชวงเสนอหัวขอ
วิทยานิพนธในป พ.ศ.2553 ซึ่งไดมีการทดลองปรับปรุงแกไข จนทายที่สุดไดเลือกที่จะทําเปน
ผลงานวิทยานิพนธในชุดนี้ โดยเลือกที่จะนําเอาการใชสื่อสัญลักษณ (sign) มาใชในงานภาพถาย
เพื่อเปนการนําเสนอเรื่องราว และเปนตัวแทนเพื่อแสดงความหมายของความทรงจําในวัยเด็ก
โดยการเสนอผลงานวิทยานิพนธในครั้งนี้ สื่อสัญลักษณ (sign) ที่ขาพเจานํามาใชใน
ผลงานภาพถาย เชน ของเลนของเด็ก เปนสิ่งที่แสดงถึงความสนุกสนาน ความบันเทิงใจ เปนของที่เด็ก
โปรดปราน เปนความผูกพันระหวางสิ่งที่ไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต ของเลนเปนเสมือนเพื่อนรักในยามเหงา
ยามสุข ยามทุกข ของเลนหลาย ๆ ชิ้นถูกเก็บรักษาและทะนุถนอมดวยความรัก คุณคาของมันทวีคา
มากขึ้นไปตามวันเวลา ตามอายุของเจาของและเพิ่มขึ้นในคุณคาภายในจิตใจ
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เพราะสภาพจิ ต ใจของมนุ ษ ย ใ นสภาวะโลกในป จ จุ บั น ภายใต ค วามรู สึ ก ที่ ถ วิ ล หา
บรรยากาศความคุนเคยในอดีต เพราะในยุคโลกาภิวัฒนนี้ มนุษยเกิดการแขงขัน เรงรีบ การแกงแยง
ชิงดีชิงเดน ในภาวะอันบีบคั้นเหลานี้ ไดสงผลกระทบตอจิตใจของมนุษยในสังคม จนเกิดการ
แสวงหาความหมายใหแกตนเอง ทําใหเกิดปรากฎการณโหยหาอดีต (Nostalgia) นั่นคือ การ
จินตนาการถึงโลกที่เราไดสูญเสียไปแลว หรือการเรียกอดีตที่เลือนหายใหคืนกลับมา
ด ว ยสิ่ ง เหล า นี้ เ อง ข า พเจ า จึ ง เกิ ด แนวความคิ ด ในการทํ า ให เ กิ ด ความสุ ข เมื่ อ นึ ก ถึ ง
เรื่องราวในอดีตวันวาน โดยนํามาสรางเปนผลงานภาพถายที่ผสมผสานแนวความคิด ถายทอด
อารมณ สุ น ทรี ย ภ าพในอดี ต สร า งบรรยากาศให เ ป น การมองย อ นกลั บ ไปในอดี ต แสดงถึ ง
แนวความคิดวา อดีตมั่นคงกวาปจจุบัน เพราะโลกในปจจุบันมีปจจัยหลายอยางที่ทําใหเกิดความไม
มั่นคงในชีวิต ทําใหมนุษยมีความวิตกกังวลและขาดความมั่นใจ โดยจะเห็นไดจากการที่มนุษย
พยายามสรางอดีตขึ้นมาในโลกปจจุบัน เชน ภาพยนตรที่ยอนเรื่องราวในอดีต ทําใหผูชมไดรับ
ความอบอุนใจ และบันเทิงเริงใจในขณะเดียวกัน
ผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ ตองการที่จะยกระดับคุณคาทางจิตใจในชวงเวลาที่มนุษยใน
โลกยุคปจจุบันมีความโหยหาความสุขที่เกิดจากการยอนหลังกลับเขาไปในอดีต โดยผลงานขาพเจา
เปนการนําเสนอสิ่งที่เหมาะสม เพื่อใหไดแนวคิดดังนี้
1. ผลทางดานความรูสึกเพื่อตอบสนองแนวความคิด นั่นคือ ความสุขใจ ความอบอุน
ใจ ที่ไดนึกถึงภาพความทรงจําในวันวาน เมื่อชมผลงานวิทยานิพนธ
2. ผลทางการทดลองการติดตั้ง ผลงานวิทยานิพนธชุด “จินตภาพแหงวันวาน” ใหเขา
กันกับสถานที่โรงแรมการมาการเมท

บทที่ 4
การวิเคราะหผลงานวิทยานิพนธเรื่อง “จินตภาพแหงวันวาน” และการวิเคราะหลักษณะการ
ออกแบบตกแตงภายในโรงแรม Karmakamet
การสรางสรรคผลงานศิลปะแขนงใดก็ตาม ศิลปนควรจะมีแนวทางเปนของตนเอง และ
มีทัศนคติที่ดีตองานที่สรางสรรค อีกทั้งยังมีความเขาใจในตนเอง และเขาใจในผลงานศิลปะเพื่อ
ดําเนินไปในแนวทางที่ดีและเหมาะสมที่สุด
ขั้นตอนการประมวลความคิด
กระบวนการทางความคิดเกิดจากพฤติกรรมในการเรียนรู การจดจํา จากสิ่งแวดลอม
สภาพชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรม และสิ่งตาง ๆ ที่สั่งสมมา จนเกิดเปนประสบการณที่เกิดขึ้นเอง
เชน อารมณความรูสึกนึกคิดของตนเอง ที่ถายทอดออกมาเปนผลงานทางศิลปะ สิ่งเหลานี้เกิดการ
สังเกต การเฝาดูอารมณความรูสึกที่เกิดขึ้น เมื่อศิลปนสามารถสรางสรรคผลงานไดตามที่รูสึก ทํา
ใหผลงานนั้นมีพลังและมีคุณคา อีกทั้งเปนการยกระดับทางจิตใจของมนุษย เมื่อนําเรื่องราวจาก
ประสบการณที่ไดพบนํามาเปนสิ่งที่ตองเรียนรู เพื่อพัฒนาทั้งทางดานความคิดและจิตใจในการ
ดําเนินชีวิตตอไป
เนื้อหา (content) ในงานภาพถาย เปนเรื่องราวจากความทรงจําในวัยเด็กของตนเอง ที่
ตองการจะแสดงออกถึงความสุข ความคิดถึง ความโหยหาความสุข ความงดงามในชวงเวลาวัยเด็ก
นั้นซึ่งในปจจุบันที่ไมสามารถยอนเวลากลับไปได นํามาสรางเปนผลงานใหเปนบรรยากาศแหง
ความฝนและจินตนาการ ความรูสึกอบอุนผอนคลาย เหมือนเขาไปอยูในดินแดนที่มีแตความสุข
สวยงาม เมื่อกําหนดแนวความคิดแลวก็ทําการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับแนวความคิดนั้น ทั้งจาก
ประสบการณสวนตัว เชน ภาพถายบุคคล สถานที่ในวัยเด็ก รวมถึงการคนควาหาขอมูลจากหนังสือ
คอมพิวเตอร และจากศิลปนที่ชื่นชอบ เพื่อนํามาประยุกตใชในการสรางสรรคงานวิทยานิพนธของ
ตนเอง เมื่อรวบรวมขอมูลและกําหนดแนวความคิดไดแลว จึงไดเลือกในทางใชรูปทรงของวัตถุที่
นํามาเปนสื่อสัญลักษณเพื่อแทนความหมายและสื่ออารมณความรูสึกออกมาไดตามที่ตองการ
ผลงานชุดวิทยานิพนธเรื่อง “จินตภาพแหงวันวาน” สรางขึ้นจากเทคนิคการถายภาพ
และการตกแตงภาพดวยเทคนิคทางคอมพิวเตอรแตละผลงาน มีทั้งหมด 31 ชิ้น ดังนี้
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ภาพที่ 48 ผลงานวิทยานิพนธภาพ “Playground” งานสรางสรรคโดยใชเทคนิคภาพถาย
ขนาด 75 x 125 เซนติเมตร
ภาพที่ 1 Playground (Thesis) ผลงานการสรางสรรคภาพถายชิ้นนี้ ไดกําหนดรูปทรง
หลักคือกระจกบานใหญ เปนจุดเดนกลางภาพ มีฉากหลังเปนทุงหญาสีเหลืองทอง บรรยากาศ
โดยรวมของภาพดูอบอุน แตในขณะเดียวกันก็มีความลึกลับ นาคนหา และมีความมหัศจรรยในภาพ
นี้ ผลงานชิ้นนี้ตองการนําเสนอเรื่องราวของความสุขในวัยเด็ก เปนบรรยากาศของความสนุกสนาน
ตื่นเตนกับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติที่คุนเคย เชน สนามทรายสื่อสัญลักษณสําคัญของภาพนี้ คือ
กระจก สื่อถึงมิติของเวลา การยอนกลับไปสูอดีต ภาพสะทอนของวันเวลาในสมัยเด็ก
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ภาพที่ 49 ผลงานวิทยานิพนธภาพ “ติดเกาะ1” งานสรางสรรคโดยใชเทคนิคภาพถาย
ขนาด 75 x 115 เซนติเมตร
ภาพที่ 2 ติดเกาะ 1 (Thesis) ผลงานภาพถายชิ้นนี้สรางสรรคโดยตองการนําเสนอ
ความคิดจินตนาการถึงสมัยยังเปนเด็กที่มีกิจกรรมสนุกสนาน การเลนของเลนตาง ๆ มากมายหลาย
ชนิด และนํ า มาประกอบเข ากั น เปน เรื่องราว ของเลน ทุ ก ชิ้น ลว นมีคา ควรแกก ารจดจํา การจั ด
องคประกอบภาพเนนระยะฉากหนาและฉากหลัง เพื่อใหภาพมีระยะใกลไกล ชัดเจน แตกตางกัน
ในดานขนาดของวัตถุความคมชัดของวัตถุที่อยูใกลจะชัดกวาวัตถุที่อยูไกลออกไป ฉากหลังเปน
ทะเลที่มีบรรยากาศเวิ้งวาง ดูนาตื่นตาตื่นใจ
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ภาพที่ 50 ผลงานวิทยานิพนธภาพ “คิด” งานสรางสรรคโดยใชเทคนิคภาพถาย
ขนาด 75 x 115 เซนติเมตร
ภาพที่ 3 คิด (Thesis) ผลงานสรางสรรคภาพถายชิ้นนี้ จุดเดนของภาพคือสื่อสัญลักษณ
ของเลนมาหมุนสีเหลืองที่อยูตรงกลางภาพ และมีฉากหลังเปนบรรยากาศทุงหญาสีเหลืองสดที่มีรถ
เครนกําลังกอสรางอยู ภาพนี้มีการผลักระยะใหฉากหลังเบลอมาก เพื่อใหวัตถุหลักเดนขึ้นมาเกิด
ระยะความใกลไกลในภาพนี้ บรรยากาศของภาพนี้มีความอบอุน นารัก ใชแสงและเงาชวยในการ
สรางบรรยากาศใกลเคียงกับบรรยากาศจริง ดูเปนแสงธรรมชาติและชวยเนนโครงรางของวัตถุตาง ๆ
ใหมีมิติมากขึ้น ผลงานชิ้นนี้ตองการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจินตนาการของเด็ก ความตื่นเตน ผจญ
ภัย ความสุข ความคิดริเริ่มในการเลนสนุกสนาน
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ภาพที่ 51 ผลงานวิทยานิพนธภาพ “The doll” งานสรางสรรคโดยใชเทคนิคภาพถาย
ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร
ภาพที่ 4 The doll (Thesis) ผลงานการสรางสรรคภาพถายชิ้นนี้ มีจุดเดนคือของเลนมา
หมุนสีเหลืองที่มีตุกตาเด็กหญิงยืนอยูบรรยากาศของภาพนี้เปนทุงหญาสีทองอรามตา ดูอบอุนเปน
ธรรมชาติ บงบอกถึงความบริสุทธิ์ สวยงาม ไรเดียงสา ของเด็กผูหญิง ไดแรงบันดาลใจมาจากการ
เลนของเลนของเด็กผูหญิง มีกระจกสองหนาจําลองเหมือนเปนหองแตงตัว ความสนุกสนานที่เกิด
จากของเลนในวัยเด็ก ภาพนี้ใชการเลนระยะของภาพ เพื่อใหเกิดมิติในภาพ ดวยขนาดของฉากหนา
และฉากหลังที่แตกตางกัน อีกทั้งการควบคุมความคมชัดของวัตถุหลักและการปลอยฉากหลังให
เบลอ เพื่อเนนวัตถุหลักใหโดดเดน แสงและสีของภาพเปนสีโทนอบอุน ผอนคลาย
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ภาพที่ 52 ผลงานวิทยานิพนธภาพ “RAINY DAY” งานสรางสรรคโดยใชเทคนิคภาพถาย
ขนาด 75 x 104 เซนติเมตร
ภาพที่ 5 RAINY DAY (Thesis) ผลงานการสรางสรรคภาพถายชิ้นนี้เปนเรื่องราวของ
ความสุขกับการไดอยูคนเดียวทามกลางธรรมชาติ เปนความทรงจําในวัยเด็ก ในวันเวลาที่เหงา ๆ แต
เพียงแคของเลนชิ้นเดียวที่เปนเหมือนเพื่อนเลนที่ทําใหเกิดความผูกพันและมีความสุข โทนสีของ
ภาพนี้เนนความเปนธรรมชาติโดยการใช สีเขียว สีน้ําตาล ที่มีอยูในธรรมชาติสรางบรรยากาศถึง
ความชุมฉ่ํา ทามกลางสายฝน เห็นไดจากหยดน้ําที่เปนฉากหนาของภาพ เนนจุดโฟกัสไปที่ตุกตา
เด็กหญิงและมาหมุนอยูขาง ๆ
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ภาพที่ 53 ผลงานวิทยานิพนธภาพ “กวางสีสม” งานสรางสรรคโดยใชเทคนิคภาพถาย
ขนาด 75 x 104 เซนติเมตร
ภาพที่ 6 กวางสีสม (Thesis) ผลงานการสรางสรรคภาพถายชิ้นนี้ เปนเรื่องราวของการ
พักผอน การไปเที่ยวในวันหยุด สวนสนุกที่มีแตความสุขสันต สื่อสัญลักษณในภาพนี้คือมาหมุนตัว
กวาง เปนสิ่งแทนความสุข พยายามนําเสนอใหมีความรูสึกมีชีวิตจริง เปนเหมือนเพื่อนเลน ความ
เปนมิตร โดยการจัดองคประกอบในภาพนี้เนนจุดสนใจไปที่กลางภาพและสรางบรรยากาศของ
ภาพใหดูอบอุนดวยโทนสีซีเปย เปนความรูสึกที่นุมนวล ออนโยน การเคลื่อนที่ผานไปอยางชา ๆ
ใชมุมมองสายตาแทนการนั่งอยูบนรถไฟ มองออกไปนอกหนาตาง เหมือนการมองยอนเวลาและ
เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในวัยเด็ก
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ภาพที่ 54 ผลงานวิทยานิพนธภาพ “The field 1” งานสรางสรรคโดยใชเทคนิคภาพถาย
ขนาด 75 x 104 เซนติเมตร
ภาพที่ 7 The field 1 (Thesis) ผลงานการสรางสรรคภาพถายชิ้นนี้มีแนวคิดเดียวกันกับ
ภาพผลงานที่ 3 นั่นคือ ความสุข ความรื่นรมย การเดินทางเขาไปในที่ที่มีแตความสุข สนุกสนาน
บรรยากาศของภาพนี้ใชโทนสีที่อบอุน มีแสงเงาเสมือนอยูในสถานที่จริง ธรรมชาติของภูเขาและ
ทุงหญา แสดงถึงความบริสุทธิ์สดชื่อ มุมมองของภาพ ๆ นี้เนนใหเห็นระยะที่ไกลสุดสายตา ภาพมุม
กวางแสดงเรื่องราวไดชัดเจนขึ้น

65

ภาพที่ 55 ผลงานวิทยานิพนธภาพ “The field 2” งานสรางสรรคโดยใชเทคนิคภาพถาย
ขนาด 75 x 104 เซนติเมตร
ภาพที่ 8 The field 2 (Thesis) ผลงานภาพถายชิ้นนี้มีแนวคิดคลายกับผลงานชิ้นที่แลว
คือเรื่องของความนาตื่นเตนตื่นตาตื่นใจ แตมีนัยแฝงความเรนลับ นาคนหา สื่อสัญลักษณคือมาหมุน
ที่มี ค วั น ลอยขึ้ น มาบดบั ง อํ า พรางสายตา สร า งบรรยากาศของภาพให มี ค วามมื ด ครึ้ ม ต อ งการ
นําเสนอถึงความตื่นเตนปนสนุกสนาน
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ภาพที่ 56 ผลงานวิทยานิพนธภาพ “ติดเกาะ” งานสรางสรรคโดยใชเทคนิคภาพถาย
ขนาด 75 x 104 เซนติเมตร
ภาพที่ 9 ติดเกาะ (Thesis) ภาพที่สื่อสัญลักษณที่ใชคือกลองดนตรีสีเหลือง และเปน
จุดเดนของภาพเพียงสิ่งเดียว ใชหลักการจัดองคประกอบแบบสมดุลซายขวา บรรยากาศของแสง
คลายบรรยากาศในสถานที่จริง มีฉากเปนทะเล ลายเสนของทรายนําสายตาสูจุดเดน ใหความรูสึก
ของความเปนหนึ่งเดียว ความสงบเงียบทามกลางอากาศที่มืดครึ้ม เรื่องราวของภาพนี้คือ ของเลน
ของเด็กที่มีชีวิต มีขนาดคลายของจริง มีตุกตาที่มีชีวิต ตองการนําเสนอถึงความเปนไปไดในโลก
ของความคิดที่ยอนกลับไปสูวัยเด็ก เปนเหมือนการเกิดสิ่งใหมที่นาตื่นเตนในสถานที่ที่แปลกใหม
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ภาพที่ 57 ผลงานวิทยานิพนธภาพ “การเดินทางของเวลา” งานสรางสรรคโดยใชเทคนิคภาพถาย
ขนาด 75 x 104 เซนติเมตร
ภาพที่ 10 การเดินทางของเวลา (Thesis) ผลงานภาพถายชิ้นนี้เปนเรื่องราวเกี่ยวกับความ
ทรงจําที่ยอนกลับสูชวงเวลาในวัยเด็ก เปนการเดินทางขามผานความนึกคิดในปจจุบันยอนกลับ
ไปสูอดีต สื่อสัญลักษณสําคัญของภาพคือเด็กผูหญิงและนาฬิกาแสดงถึงเวลาที่ยอนไป ลักษณะของ
ภาพนี้ ทํ า ให เ กิ ด ความรู สึ ก ลึ ก ลั บ ใช โ ทนสี มื ด ผสมผสานกั บ บรรยากาศของความสลั ว สร า ง
ความรูสึกเกินจริง เหมือนเปนโลกแหงความนึกคิดและจินตนาการ
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ภาพที่ 58 ผลงานวิทยานิพนธภาพ “เปลี่ยนผาน 1” งานสรางสรรคโดยใชเทคนิคภาพถาย
ขนาด 75 x 66 เซนติเมตร
ภาพที่ 11 เปลี่ยนผาน 1 (Thesis) ผลงานภาพถายชิ้นนี้ คือเรื่องราวที่ตองการนําเสนอถึง
ความทรงจําในชวงเวลาเด็ก การตอสู ความเปนผูนําและผูตาม ในหมูผองเพื่อน สื่อสัญลักษณใน
ภาพคือหุนมาที่มีลักษณะเหมือนมาที่กําลังออกรบ การจัดองคประกอบภาพเนนจุดเดนเปนมาโยก
ตัวใหญบริเวณกลางภาพและมาตัวเล็กกระจัดกระจายกันออกไป บางตัวถูกตัดไมใหเห็นครบทั้งตัว
การใชสีเปนโทนมืดครึ้ม บรรยากาศภาพสลัว ฉากหลังเปนปุยเมฆราวกับอยูบนฟา
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ภาพที่ 59 ผลงานวิทยานิพนธภาพ “เปลี่ยนผาน 2” งานสรางสรรคโดยใชเทคนิคภาพถาย
ขนาด 75 x 143 เซนติเมตร
ภาพที่ 12 เปลี่ยนผาน 2 (Thesis) ผลงานภาพถายชิ้นนี้ ตองการนําเสนอเรื่องราวของการ
ผจญชัย ความสนุกสนาน โลดแลน ในดินแดนอันเปนพื้นที่สวนตัว การเปลี่ยนผานทางมิติเวลา
ระหวางอดีตกับปจจุบัน การจัดองคประกอบภาพเนนการมองภาพเปนทิศทางกระจายออกสูดาน
นอก เพื่อเนนที่วางตรงกลาง ทําใหภาพดูมีเนื้อหามากขึ้น บรรยากาศภาพสลัว ดูนาคนหาและลึกลับ
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ภาพที่ 60 ผลงานวิทยานิพนธภาพ “มากระดาษ 1” งานสรางสรรคโดยใชเทคนิคภาพถาย
ขนาด 75 x 118 เซนติเมตร
ภาพที่ 13 มากระดาษ (Thesis) ผลงานชิ้นนี้มีรูปทรงหลักคือ มากระดาษที่กําลังยืนอยูร มิ
ทะเล มีฉากหลังเปนทะเล บรรยากาศดูเรียบงาย เครงขรึม แตแฝงไปดวยความนาประหลาดใจใช
โครงสีน้ําตาล ดํา และขาว เพื่อความสวยงามดูสงบเงียบ ผลงานชิ้นนี้ตองการนําเสนอเรื่องราวของ
ชีวิตวัยเด็กที่ชอบการประดิษฐวัสดุของเลนจากกระดาษ และสนุกกับการพับกระดาษเปนรูปสัตวที่
ชอบ
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ภาพที่ 61 ผลงานวิทยานิพนธภาพ “มากระดาษ 1” งานสรางสรรคโดยใชเทคนิคภาพถาย
ขนาด 75 x 115 เซนติเมตร
ภาพที่ 14 มากระดาษ 2 (Thesis) ผลงานภาพถายชิ้นนี้ตองการนําเสนอเรื่องราวของ
ความสนุกสนานในวัยเด็ก ความสุขในการเลนเฮฮากับเพื่อน ทามกลางบรรยากาศที่ผอนคลายและ
เปนธรรมชาติ ใชทะเลเปนฉากหลังโดยภาพนี้มีสื่อสัญลักษณเปนมากระดาษ แสดงถึงความสนุก
ผจญภัย นาตื่นเตน หลักการจัดองคประกอบภาพนี้ไดนําเอากระดานลื่นสีเหลืองมาใชเปนรูปทรง
เดนของภาพนี้ ทําใหภาพดูไมนาเบื่อ และสรางความรูสึกของสนามทรายที่มีเด็ก ๆ มาทํากิจกรรม
อยูรวมกัน
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ภาพที่ 62 ผลงานวิทยานิพนธภาพ “Goldfish” งานสรางสรรคโดยใชเทคนิคภาพถาย
ขนาด 75 x 104 เซนติเมตร
ภาพที่ 15 Goldfish (Thesis) ผลงานภาพถายชิ้นนี้มีสื่อสัญลักษณ (sign) สําคัญคือปลา
ยางสีสมในโหลทรงหยดน้ํา เปนเรื่องราวของวันหยุดในการไปเที่ยวทะเล สื่อสัญลักษณในภาพ
แสดงถึงเพื่อนคูใจยามเหงา ความสุขใจเมื่อไดไปเที่ยวทะเล ภาพนี้จึงใชจินตนาการของการนําสิ่งที่
ไมมีชีวิตคือปลายาง ทําใหมีชีวิตเหมือนจริง บรรยากาศของภาพนี้เต็มไปดวยความเพลิดเพลินนาดู
นาชม โดยทําภาพใหดูเหนือจริงโดยการจัดองคประกอบเดนของภาพใหมีขนาดใหญเกินความเปน
จริง และความเปนไปไมไดของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาพถายชิ้นนี้ สวนบรรยากาศของภาพถายเนน
สีโทนอบอุน สบายตา ชวนใหนึกถึงภาพฝนและจินตนาการ
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ภาพที่ 63 ผลงานวิทยานิพนธภาพ “บานไมหลังเล็ก” งานสรางสรรคโดยใชเทคนิคภาพถาย
ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร
ภาพที่ 16 บานไมหลังเล็ก (Thesis) ผลงานภาพถายชิ้นนี้มีสื่อสัญลักษณเดนคือ บานไม
หลังเล็ก ๆ ในปาใหญ ผลงานชิ้นนี้ใชเสนนอนในภาพพื้นหลัง แลวแบงโทนสีใหมีความแตกตาง
ของน้ําหนักสีและมีมิติความใกลไกล ใชเสนตั้งของตนไมที่เรียงรายกันเปนทิวแถว ทําใหเกิดความ
แตกตางของระยะชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเรื่องราวที่ตองการนําเสนอ คือ ความสนุกสนานในการเขา
ไปเที่ยวในปาที่มีตนไมเยอะ ๆ ความนาตื่นตาตื่นใจของสิ่งที่ไดพบในการเดินทาง
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ภาพที่ 64 ผลงานวิทยานิพนธภาพ “บานตนไม 2” งานสรางสรรคโดยใชเทคนิคภาพถาย
ขนาด 75 x 143 เซนติเมตร
ภาพที่ 17 บานตนไม (Thesis) ผลงานภาพถายชิ้นนี้ ตองการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ
ความสุขสนุกสนานของการไดจินตนาการถึง มาไม ที่เปนของเด็กเลนในวัยเด็ก และสัตวเลี้ยงที่
น า รั ก อย า งแมว ที่ มี ลั ก ษณะท า ทางประหลาดใจเมื่ อ ได เ ห็ น ภาพที่ ป รากฏตรงหน า การจั ด
องคประกอบภาพนี้สรางความสมดุลของภาพดวยการจัดวางภาพใหน้ําหนักซายและขวาเทากัน มี
ความแตกตางของแสงภายในบานและภายนอก เพื่อสรางระยะและมิติใหชัดเจน บรรยากาศ
โดยรวมใชสีสลัว ๆ แตอบอุน และมีแสงฟุงเหมือนอยูในความฝน
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ภาพที่ 65 ผลงานวิทยานิพนธภาพ “มะพราวยักษ” งานสรางสรรคโดยใชเทคนิคภาพถาย
ขนาด 75 x 115 เซนติเมตร
ภาพที่ 18 มะพราวยักษ (Thesis) ผลงานภาพถายชิ้นนี้ตองการนําเสนอชีวิตในวัยเด็ก
กิจกรรมที่เลนสนุกกับเพื่อนฝูง ในสถานที่ที่เปนเหมือนพื้นที่แสนสนุกและผอนคลาย ทุกคนมี
ความสุขรวมกัน โดยใชวัสดุที่มีมาจากธรรมชาติ คือลูกมะพราว มาสรางสรรค เพิ่มขนาดใหใหญ
เปนพิเศษ เพื่อสรางเรื่องราวที่นาประหลาดใจ ภาพนี้จึงแสดงความผูกพันระหวางคน เพื่อนฝูง และ
ความผูกพันกับธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่น พบหาไดงายอยางลูกมะพราว สรางมิติของภาพดวย
น้ําหนักสีและแสงเงาที่มีความจัดจาน อีกทั้งยังเสริมใหภาพนี้ดูลึกลับเกินความเปนจริงขึ้นมา
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ภาพที่ 66 ผลงานวิทยานิพนธภาพ “ลองลอยไป” งานสรางสรรคโดยใชเทคนิคภาพถาย
ขนาด 75 x 153 เซนติเมตร
ภาพที่ 19 ลองลอยไป (Thesis) ผลงานภาพถายชิ้นนี้ สรางสรรคจากแนวความคิดเรื่อง
จินตนาการที่เกิดจากความสนุกสนานในการเปาลูกโปง ความสวยงามของสีสันที่ปรากฏขณะที่
เฝาดูลูกโปงเหลานั้นลองลอยไป เปรียบเหมือนความคิดฝนที่ลองลอยไปอยางไรขอบเขต โทรสีของ
ภาพนี้สรางบรรยากาศภาพใหดูมีความสดใสขึ้น โดยการเจือสีสันมากมายลงไปในภาพ สรางความ
สวยงาม ผอนคลาย และความสนุกสุขสันตในวัยเด็ก
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ภาพที่ 67 ผลงานวิทยานิพนธภาพ “มากระดก” งานสรางสรรคโดยใชเทคนิคภาพถาย
ขนาด 75 x 104 เซนติเมตร
ภาพที่ 20 มากระดก (Thesis) ผลงานภาพถายชิ้นนี้เปนเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางเพื่อน เปนกิจกรรมที่เคยสนุกสนานรวมกัน ผลงานชิ้นนี้ขาพเจานําสื่อสัญลักษณ มากระดก
มาเปนนัยความหมายของเพื่อน ภาพนี้จะมีความสุขที่แฝงความเศราของความคิดถึง การเก็บไวใน
ความทรงจํา เหมือนกับสิ่งที่ฝงอยูในผืนทราย บรรยากาศของภาพจึงอึมครึมเล็กนอย
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ภาพที่ 68 ผลงานวิทยานิพนธภาพ “วันหยุด” งานสรางสรรคโดยใชเทคนิคภาพถาย
ขนาด 75 x 104 เซนติเมตร
ภาพที่ 21 วันหยุด (Thesis) ผลงานภาพถายชิ้นนี้เปนเรื่องราวของการพักผอนวันหยุดที่
แสนสดใส สื่อสัญลักษณในภาพนี้เปนรูปของขวดโหลปราสาททราย แสดงความหมายของการเลน
ที่นาสนุก เบิกบาน การกอรางสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อยางเพลิดเพลินใจในวันสบาย ๆ ทามกลาง
บรรยากาศของทะเลที่รายลอมไปดวยของเลนที่มีชีวิต บรรยากาศของแสงและสีมีความเหมือนจริง
ความสดใสของทองฟาที่มีแดดรําไร ทําใหภาพดูอบอุน เหมือนอยูในบรรยากาศทะเลจริง ๆ
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ภาพที่ 69 ผลงานวิทยานิพนธภาพ “A little girl” งานสรางสรรคโดยใชเทคนิคภาพถาย
ขนาด 75 x 122 เซนติเมตร
ภาพที่ 22 A little girl (Thesis) ผลงานภาพถายชิ้นนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับความบริสุทธิ์นา รัก
ของความเปนเด็ก เด็กผูหญิงเปนจุดเดนของภาพนี้ ยืนขาง ๆ กองทรายริมชายหาด ใหความรูสึกถึง
ความบริสุทธิ์ ใสซื่อเปนธรรมชาติ มีทิวทัศนทะเลเปนฉากหลัง ทําใหภาพนี้มีความออนโยน เปน
ความสัมพันธระหวางบุคคลกับกิจกรรมและสถานที่
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ภาพที่ 70 ผลงานวิทยานิพนธภาพ “พี่สาวตัวเล็ก” งานสรางสรรคโดยใชเทคนิคภาพถาย
ขนาด 75 x 104 เซนติเมตร
ภาพที่ 23 พี่สาวตัวเล็ก (Thesis) ผลงานภาพถายชิ้นนี้ตองการนําเสนอเรื่องราวของ
พี่สาวกับนอง การเลนและทํากิจกรรมรวมกันในวัยเด็ก เปนความอบอุนความนารักของพี่และนอง
พี่สาวที่คอยดูแลนองอยูหาง ๆ อยางไรเดียงสา บรรยากาศธรรมชาติหอมลอมราวกับกินแดนที่เปน
สวนตัว เปนความสนุกสนานในวัยเด็กทามกลางธรรมชาติและความผูกพันระหวางพี่กับนอง ใช
โครงสีอบอุนและปรับภาพใหดูนุมนวลขึ้น
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ภาพที่ 71 ผลงานวิทยานิพนธภาพ “หลังเลิกเรียน” งานสรางสรรคโดยใชเทคนิคภาพถาย
ขนาด 75 x 104 เซนติเมตร
ภาพที่ 24 หลังเลิกเรียน (Thesis) ผลงานภาพถายชิ้นนี้เปนเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมหลัก
เลิกเรียน ชวงเวลากลับบานเปนชวงที่ทุกคนผอนคลายและไดใชเวลาคุยและทํากิจกรรมตาง ๆ กับ
เพื่อนฝูงในโรงเรียน สื่อสัญลักษณของภาพนี้มีหลายสิ่ง เชน เกาอี้ที่ลอยเควงในอากาศ แสดงถึง
ความเปนอิสระของชวงเวลาหลังโรงเรียนเลิก ไมตองนั่งเรียนอีกตอไป ตองการสรางความแตกตาง
ของอารมณภ าพดวยการใช แสงภายในหองเรียนและบรรยากาศภายนอกหองเรีย น ใหมีความ
แตกตางกันชัดเจน
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ภาพที่ 72 ผลงานวิทยานิพนธภาพ “คิดถึง” งานสรางสรรคโดยใชเทคนิคภาพถาย
ขนาด 75 x 104 เซนติเมตร
ภาพที่ 25 คิ ด ถึ ง (Thesis) ผลงานภาพถ ายชิ้ น นี้ ตอ งการแสดงถึ ง ความรั ก และความ
ผูกพันที่มีตอสถานที่บรรยากาศบริเวณพื้นที่ที่เคยอยู บานหลังเล็ก ๆ นารักที่เต็มไปดวยความอบอุน
ในครอบครั ว ความคิ ด ถึ ง ที่ มี ทั้ ง ความสุ ข ปนเศร า โทนสี ข องภาพใช โ ทนสีห ม น บรรยากาศดู
ขมุกขมัวเล็กนอย ทําใหภาพดูนุมนวลขึ้นดวยการปรับแสงใหฟุงขึ้น สื่อสัญลักษณในภาพ เชน มา
หมุนที่หลุดออกมา เปนเหมือนการเดินทางผานชวงเวลาความสุขในบริเวณสถานที่แหงนั้น
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ภาพที่ 73 ผลงานวิทยานิพนธภาพ “ลานบิน” งานสรางสรรคโดยใชเทคนิคภาพถาย
ขนาด 75 x 104 เซนติเมตร
ภาพที่ 26 ลานบิน (Thesis) ผลงานการสรางสรรคภาพถายชิ้นนี้ เปนเรื่องราวเกี่ยวกับ
ความสนุกสนาน เบิกบาน ทามกลางธรรมชาติกับของเลน เปนเหมือนพื้นที่ของความสนุก มีสื่อ
สัญลักษณในภาพที่โดดเดนคือ เครื่องบินของเด็กเลนที่นํามาเพิ่มขนาดใหญเทาเครื่องบินจริง ๆ
แสดงถึงความสุขที่เดินทางมาถึง เปนการจินตนาการถึงของเลน ความสุขสนุกสนานในขณะที่เลน
ของเลนเหลานั้น การจัดวางองคประกอบของภาพ วางระยะวัตถุตาง ๆ ตามทิศทางการมองเห็นของ
สายตา และมีเสนขอบฟาเปนเสนแนวนอน ทําใหแบงพื้นที่สวนลางและสวนบนของภาพ ๆ นี้ สี
บรรยากาศของภาพอบอุน มีความฟุงเล็กนอยคลายภาพฝนจินตนาการ
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ภาพที่ 74 ผลงานวิทยานิพนธภาพ “A little girl 2” งานสรางสรรคโดยใชเทคนิคภาพถาย
ขนาด 75 X 102 เซนติเมตร
ภาพที่ 27 A little girl 2 ผลงานสรางสรรคภาพถายรูปนี้นําเสนอความคิด ความนึกฝน
จินตนาการของเด็กผูหญิงที่นารัก จุดเดนของภาพคือเด็กผูหญิงนารักยืนอยูดานหนา คลายกําลัง
คิดถึ งเรื่องราวที่มี ความสุ ข สีในภาพเปนโทนอบอุน เนนความเปนธรรมชาติ มีตนไม และสื่อ
สัญลักษณอีกสีหนึ่งคือ กวางสีสม เปนของเด็กเลนที่มีชีวิตจริงในภาพถายนี้
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ภาพที่ 75 ผลงานวิทยานิพนธภาพ “Blue” งานสรางสรรคโดยใชเทคนิคภาพถาย
ขนาด 75 x 115 เซนติเมตร
ภาพที่ 28 Blue (Thesis) ผลงานภาพถายชิ้นนี้เปนเรื่องราวของการหวนหลับไปสู
วันวานในชวงเวลาที่คิดถึงบรรยากาศของธรรมชาติในวัยเด็ก ความรูสึกถึงการเหมอลอยเมื่ออยูที่
บ า น การปล อ ยใจไปกั บ ความคิ ด เพื่ อ นข า งกายอย า งแมว สั ต ว เ ลี้ ย งแสนรั ก จะเห็ น ได ว า สื่ อ
สัญลักษณในภาพ ๆ นี้มีมากมาย แตสื่อสัญลักษณที่เดนคือ ตุกตามาสีฟา ที่มีความรูสึกเศราสรอย
ในขณะเดียวกันนกกระดาษที่เปนสื่อสัญลักษณอีกอยางหนึ่งนั่นคือเพื่อนที่คอยปลอบใจ ภาพนี้จึง
เปนเหมือนการจินตนาการในการสรางเรื่องราวใหเกิดขึ้นในขณะที่อยูคนเดียว และมีความรูสึกเหงา
ของเลนทุกอยางในภาพทําใหดูมีชีวิต
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ภาพที่ 76 ผลงานวิทยานิพนธภาพ “ลูกแกววิเศษ” งานสรางสรรคโดยใชเทคนิคภาพถาย
ขนาด 75 x 104 เซนติเมตร
ภาพที่ 29 ลูกแกววิเศษ (Thesis) ผลงานภาพถายชิ้นนี้เปนเรื่องราวของความทรงจําในการ
เลนลูกแกวสีสวยในวัยเด็ก ความสุขที่ไดอยูกับเพื่อนสนิท การไดนั่งเลนชมวิวในบรรยากาศของ
ธรรมชาติที่รายลอมรอบตัว สื่อสัญลักษณในภาพนี้คือ ลูกแกวที่กําลังลอยน้ํา ภายในมีตุกตาเปดนอย
สีเหลือง แสดงถึงความเพลอดเพลินใจในการไดชมลูกแกวที่สะทอนกับแสงแดดอยางสวยงาม
บรรยากาศภาพเปนแบบฟุงฝน ออนโยน ใชแสงนุมนวล ใชโครงสีสบายตา เปนโทนสีน้ําตาลและเขียว
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ภาพที่ 77 ผลงานวิทยานิพนธภาพ “หองใตหลังคา” งานสรางสรรคโดยใชเทคนิคภาพถาย
ขนาด 75 x 61 เซนติเมตร
ภาพที่ 30 หองใตหลังคา (Thesis) ผลงานภาพชิ้นนี้เปนเรื่องราวของความผูกพันที่มีตอ
สถานที่ นั่นคือ บาน ความสนุกสนานเมื่อไดเลนอยูที่บาน ความผูกพันที่มีตอธรรมชาติบริเวณบาน
มีตนไมใหญใหความรมรื่น สื่อสัญลักษณของภาพคือ มาไม ทําใหเกิดความมีชีวิต ลองลอยอยู
บริเวณใตตนไม คลายกําลังเลนกันอยู โทนสีของภาพเปนโทนอบอุน ใชแสงธรรมชาติเปนหลัก
และแสงมือและสวางในภาพนี้ ทําใหมีเรื่องราวที่ดูแตกตาง นาตื่นเตน การเปลี่ยนแปลงจากมือไป
หาสวาง เหมือนเปนการคนพบอะไรใหม ๆ
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ภาพที่ 78 ผลงานวิทยานิพนธภาพ “ขรึม” งานสรางสรรคโดยใชเทคนิคภาพถาย
ขนาด 75 x 140 เซนติเมตร
ภาพที่ 31 ขรึม (thesis) ผลงานภาพถายชิ้นนี้ตองการเสนอเรื่องราวของชวงเวลาในวัยเด็ก
ที่ไดอยูเงียบ ๆ คนเดียว กับสัตวเลี้ยงขางกายเชนแมว สื่อสัญลักษณเดนในภาพคือ เกาอี้เด็ก แสดง
ถึงความเปนเด็ก เปนพื้นที่สวนตัวที่สามารถจะอยูตรงไหนก็ได มีความสนับสนุนในการนึกคิดและ
เพอฝนไดอยางเต็มที่ โทนสีของภาพนี้คอนขางมีความเครงขรึม ใชโทนสีน้ําตาลแก บรรยากาศภาพ
ดูเงียบสงบ ภาพถายเปนภาพมุมกวาง
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สรุปผลงานวิทยานิพนธชุด จินตภาพแหงวันวาน”
การสรางสรรคผลงานภาพถายเรื่อง “จินตภาพแหงวันวาน” เกิดจากความทรงจําของ
ตนเองในวัยเด็ก เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต ไมวาจะเปนครอบครัว เพื่อน สัตวเลี้ยง หรือสิ่งตาง ๆ เชน
ของเลน ลวนแตเปนความประทับใจและความผูกพันที่เกิดขึ้นจากความทรงจําในวัยเด็ก เมื่อวันเวลา
ผานพนไป แตภาพความทรงจําเหลานั้นยังคงอยูในใจเราเสมอ ยิ่งทวีคุณคาภายในใจมากขึ้นทุก ๆ
ครั้งที่ไดคิดถึง แมวาความสุขเหลานั้นจะแฝงไวซึ่งความเศราในบางขณะของเวลา เปนความสุขที่ได
นึกยอนกลับไปในสิ่งที่เปนไปไมไดในโลกแหงความเปนจริง ดวยแนวความคิดดังกลาวจึงไดมีการ
นําเอาสื่อสัญลักษณ (sign) เขามาใชในการสรางสรรคผลงานภาพถายชุดนี้ เพื่อเปนสื่อในการ
แสดงออกถึงจินตนาการ อารมณ และความรูสึกไดเปนอยางดี โดยมีการนําเอาบรรยากาศของสีที่
อบอุนคลายกับอยูในอดีต และการใชแสงที่ดูนุมนวลเหมือนโลกแหงความฝนในจินตนาการ สื่อ
สัญลักษณตาง ๆ ที่ขาพเจานํามาใชในผลงานภาพถายชุดนี้ เปนเสมือนตัวแทนของความทรงจําใน
อดีตที่มีคุณคา เพื่อถายทอดความหมาย บอกเลาเรื่องราวตาง ๆ ผานผลงานการสรางสรรคภาพถาย
มีความเขาใจงาย ไมซับซอน
การวิเคราะหลักษณะการออกแบบตกแตงโรงแรม Karmakamet
โรงแรมการมาการเมท ตั้งอยูในทําเลที่ดีเลิศสําหรับผูที่เดินทางมาพักผอน และทําธุรกิจ
ในเกาะสมุย สุราษฎรธานี เปนโรงแรมระดับ 4 ดาว มีความเปนมาตรฐานที่ไดรับการตกแตงเปน
อยางดี โรงแรมนี้เปนโรงแรมบูติคขนาด 15 หอง วางตัวอยูริมชายหาดบางรักษ เห็นเกาะพงันอยู
เบื้องหนา ตัวอาคารเปนตึกสองชั้นรูปตัว U ตรงกลางเปนสระน้ํากวาง มีแนวความคิดในการ
ออกแบบตกแตงเพื่อโนมนํามาใหเรารูสึกพาเขาสูโลกแหงความฝน ระคนกับสัมผัสจริงที่ไดรับ
บรรยากาศเกา ๆ มีความคลาสสิคของหอง Beach Front ตกแตงสไตลยุโรป โทนสีครีม หรูหรา และ
ยังมีการออกแบบหองอีกสองประเภทคือ แบบจีน และแบบพื้นบาน ที่นําความละเมียดละไมของ
ชาวจีนและความเปนพื้นถิ่นภาคใตเขามาใชไดอยางพอเหมาะ นับเปนโรงแรมที่ใหความสุข สงบ
เปนสวนตัว อบอวลดวยความหอม พาใหเขาสูบรรยากาศที่เปน Secret World ตามแนวความคิดของ
โรงแรมการมาการเมท ที่มีความเรียบงาย ทั้งนี้ไดรับอิทธิพลทางศิลปเการตกแตงแบบบาเฮาท
(Bauhaus) ซึ่งมีปลักปรัชญา คือ ความงามเปนรองจากประโยชนใชสอย เนนการใชโครงสรางของ
เสนและแสงเงาที่เรียบงาย โดยตัดความสลับซับซอนออกไป เพื่อสรางความรูสึกที่เปดโลง ความ
กวางของพื้นที่ทําใหเกิดความเรียบงายในการตกแตง โดยจะใชลวดลายและสีที่จํากัด 1 คือ สีขาว สี
ดํา และสีกลุมเอิรทโทน
0

1

มาโนช กงกะนันท. “Bauhaus 1919-1933,” เอกสารประกอบการสอนวิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ เรื่อง ประวัติการออกแบบสถาปตยกรรมการตกแตงภายใน ศตวรรษที่ 20, 28
กรกฏาคม 2541. (อัดสําเนา)
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เนื่องจากโลกในสภาวะปจจุบันที่มีการแขงขันเรงรีบ ทําใหมนุษยอยูภายใตอารมณ
ความรู ส ึก ที ่อ อ นไหวและถวิล หาบรรยากาศความคุ น เคยในอดีต จนเกิด เปน การแสวงหา
ความหมายใหแกตนเอง ทําใหเกิดปรากฎการณโหยหาอดีต (Nostalgia) คือการจินตนาการถึงโลก
ที่เราไดสุญเสียไปแลว เปนการเรียกหาอดีตที่เลือนหายใหคืนกลับมา สิ่งเหลานี้เองทําใหมนุษยหัน
ไปบริโภครสนิยมยอนหลัง (retro style) เห็นไดจากการปรากฏความตองการดานวัตถุ สิ่งกอสราง
การโหยหาอดีต ทําใหมนุษยสรางอดีตขึ้นมาในโลกปจจุบัน เพื่อสนองความตองการทางดานตาง
ๆ เชน การโหยหาธรรมชาติ โหยหาความเปนไทยในแบบชนบท ความสัมพันธท่ไี มอาจมองหาได
ในสังคมเมืองหลวง
อาจกลาวไดวา Nostalgia คือการคนหาอัตลักษณรวมกัน เปนการมองยอนหลังไปใน
อดีตมากกวาอนาคต แสดงแนวคิดที่วา อดีตมั่นคงกวาปจจุบัน ทําใหทางออกคือการยอนกลับไป
หารากเหงาวัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคมในสมัยวัยเยาว ที่ทําใหเกิดความสุขเมื่อนึกถึงเรื่องราวใน
อดีต ชวยใหมนุษยหลุดพนจากความเปนจริงทางโลก เพราะเหตุเกิดจากความวิตกกังวลในใจจน
เกิดความไมมั่นใจกับการดําเนินไปของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน จึงสรางบางสิ่งบางอยางมา
ทดแทน
จากที่กลาวมาขางตน การตกแตงโรงแรมการมาการเมทนี้ทําใหนึกถึงบรรยากาศอัน
แสนอบอุน เหมือนไดรับการตอนรับจากญาติสนิท โลกที่สงบและรมเย็นแหงนี้จึงตอบสนองกับ
ความตองการของมนุษย ในสังคมที่สับสนวุนวาย ที่หางเหินคุณธรรมจริยธรรม อันเกิดจากโลกยุค
ปจจุบันที่เกิดจากความเจริญทางดานวัตถุ เทคโนโลยี ความเห็นแกตัวของมนุษย ความกาวราว
รุนแรงทางความคิด ดวยเหตุนี้การที่มนุษยไดหลักเลี่ยงภาวการณเรงรีบในสภาพสังคมดังกลาว
มายังสถานที่ที่ทํา ใหห วนรําลึก ถึงความสงบสุขในอดีตนั้น จึงทําใหลดความหยาบกระดางใน
จิตใจ ความตึงเครียดกับความเปนจริง ชวยบรรเทาความออนลาจากการทํางานเหน็ดเหนื่อย ดังนั้น
สถานที่จึงมีความสําคัญตออารมณความรูสึกของมนุษย แมจะเปนเพียงชวงระยะเวลาที่ไดผอน
คลายเพียงไมนานก็ตาม
การออกแบบตกแตงสถาปตยกรรมภายในโรงแรม Karmakamet
โรงแรม Karmakamet เปนโรงแรมบูติคขนาด 15 หอง ตัวอาคารเปนตึกสองชั้นรูปตัว
U ตรงกลางเปนสระน้ํากวาง ดานหนาติดริมหาดเปนหองอาหารที่บริการตลอดทั้งวัน
แนวความคิด การวางผัง เมือ งของชุม ชนเยาวราชบวกกับ รัฐ กลัน ตัน สง ผลใหง าน
สถาปตยกรรมมีก ลิ่นอายของจีนเขามา ระหวางทางเขาโรงแรมคลายเปนเหมือนรานคา (shop
house) ในเยาวราช ซึ่งบริเวณนี้จะขายเครื่องหอมทั้งสองขางทาง
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แบงหองออกเปน 3 สไตลดวยกัน
หอง Eorupean Style ไดรับการตกแตงจากยุคลาอาณานิคมของอังกฤษ โทนสีของ
หองเปนโทนสีครีม เทาออนปนทอง และสีเขียวออน ไดถูกนํามาใชกับทุกสิ่งทุกอยางในหอง หัว
เตีย งฉลุดว ยลายที่ทํา จากหวายถักแบบโบราณ ผามา นทํา จากผา ไหมสีข าวมุก ซอ นเทาชว ยให
บรรยากาศดูหรูหรา หองน้ําบรรจงเลือกวัสดุทองเหลืองแบบเกามาประดับใช เชน อางอาบน้ําทรง
กลีบดอกไมยกสูงจากพื้น หัวกอกทองเหลือง ฯลฯ และที่สําคัญคือกลิ่นเครื่องหอมที่ชวยสราง
บรรยากาศในการพักผอน
สวนหองอีกสองประเภทนั้นคือแบบจีนและแบบพื้นบาน ที่นําความละเมียดละไมของ
ชาวจีนและความเปนพื้นถิ่นภาคใตเขามาใสอยางพอเหมาะ ไมวาจะเปนเฟอรนิเจอร ที่กั้นหอง
ลายฉลุ โตะ เตียง โคมไฟ เปนตน โดยหอง Chinese Style สวนในแบบสไตลตะวันออก ได
แนวความคิดจากที่พักแบบหองแถวในชุมชนชาวจีน อารมณสงบ เครงขรึมแตแฝงความหรูหรา
อยูที่เครื่องเรือนจีนที่เขียนสีแบบโบราณ หองLocal Style หรือหองสไตลพื้นบาน ใหความรูสึก
สบาย ตกแตง ดว ยเฟอรนิเ จอรห วายถัก และงานทอมือ โดยหอ งพัก สองประเภทคือ หอ ง Sea
Breeze และหอง Beach Front suite ไดรับการตกแตงอยางสวยงามในสามแบบสามสไตล โรงแรม
การมาการเมทยังมีหองอาหาร Le Jaroen Restaurant ที่เปนกันเองทามกลางบรรยากาศแบบเปด
โลงติดริมหาดทะเลสมุย
การออกแบบตกแตงทางสถาปตยกรรมภายในโรงแรม Karmakarmet แบงเปนบริเวณ
พื้นที่ตาง ๆ ดังนี้
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พื้นที่ชั้นลาง

ภาพที่ 79 ภาพชุดพืน้ ที่การออกแบบทางสถาปตยกรรมชั้นลางของโรงแรม Karmakamet
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แ

ภาพที่ 80 ภาพชุดพืน้ ที่ชนั้ ลางโรงแรม Karmakarmet
ในสวนของพื้นที่ชั้นลางที่เปนจุดแรกที่เมื่อเขามาจะพบกับ Lobby เปนจุดแรก โดย
ลักษณะของตัวอาคารจะแบงออกเปน 2 ชั้น คือ ชั้นลางและชั้นบน พื้นที่ชั้นลางแบงออกเปน Lobby
หองพักสไตล Local เมื่อเขามาจะอยูดานขวามือจํานวน 3 หองเรียงติดกัน และ Lobby อยูทางดาน
ซายมือ ติดกับหอง Lobby คือ หองสไตล Chinese จํานวน 2 หอง ที่คั่นกลางดวยบันไดขึ้นชั้น 2
สวนหองถัดมาคือ หองสไตลยุโรป และหองสุดทายเปนหองสไตลยุโรป Beach Front Room ที่มี
ขนาดใหญพิเศษ ชั้นลางยังมีสระวายน้ําวางตัวอยูตรงกลางอาคารรูปตัว U โอบลอมอีกดวย พื้นที่ริม
สระดานขางติดกับทางเดินหนาหอง Chinese style และ European style เปนสวนของราน เลอเจริญ
ภัตตาคาร ที่ใชโตะและเกาอี้หวายวางเรียงรายกัน
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พื้นที่ในสวนของชั้นลางเมื่อเดินเขามา lobby จะอยูดานซายมือ มีเนื้อที่ประมาณ 59.30
ตารางเมตร ติดกระจกดานหนาสามารถมองผานเขาไปไดและเพื่อรับแสงจากภายนอกเขามา ภายใน
lobby ตกแตงด วยเฟอร นิเ จอรสีครีม น้ําตาล ทอง ดูสวยงามและคลาสสิ คตามสไตลยุโรป
เครื่องประดับประกอบไปดวยทองเหลือง ชุดเกาอี้รับแขกประกอบไปดวยเกาอี้โซฟายาว 1 ตัว และ
เกาอี้เล็ก 1 ตัว พรอมโตะกลาง อีกมุมหนึ่งในสวนของบริเวณที่ติดกระจกทางเขาคลายเปนมุม
นั่งเลน มีโตะกลางตัวเล็กเขามุมและเกาอี้อีก 2 ตัว พื้นปูดวยพรมสีน้ําตาลครีม เมื่อเดินถัดเขาไปดาน
ในจะมีรานเครื่องหอมนานาชนิด
พื้นที่สวนที่ 2 ของชั้นลาง คือหอง Chinese style จํานวน 2 หอง หองพักขนาด....
ภายในตกแตงดวยสไตลตะวันออก ไดไอเดียจากที่พักแบบหองแถวของชุมชนชาวจีน อารมณสงบ
ขรึม แตแ ฝงความหรู ห ราอยู ที่เ ครื่ อ งเรื อ นจี น เขีย นสี แ บบโบราณ หอ งนี้ ใ ช เ ฟอรนิ เ จอร ไ ม ให
ความรูสึกเครงขรึม โทนสีของหองนี้คือสีน้ําตาลแกและสีครีม มีเตียงที่มีเสาทั้งสี่มุม ดานหนาเปน
ประตูกระจกใสสามารถมองผานทะลุไดทั้งดานในและดานนอก มีมานสีขาวปดไดหากไมตองการ
รับแสงจากภายนอก

ภาพที่ 81 ภาพชุดพืน้ ที่ชนั้ ลางสไตลจีน
พื้นที่สวนที่ 3 ของชั้นลาง คือหองพักสไตลยุโรป (European Style) ไดรับอิทธิพลการ
ตกแตงจากยุคลาอาณานิคมของอังกฤษ ขนาดหองนอนมีพื้นที่ 23.40 ตารางเมตร หองน้ํามีพื้นที่
17.27 ตารางเมตร
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ภาพที่ 82 ภาพชุดพืน้ ที่ชนั้ ลางสไตล European จํานวน 1 หอง
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ภาพที่ 83 ภาพชุดพืน้ ที่ชนั้ ลางโรงแรมการมาการเมท สวนที่ 4
พื้นที่สวนที่ 4 ของชั้นลาง คือ หองพักประเภท sea breeze ในสไตลทองถิ่น Local style
จํานวนหองพัก 2 หอง ขนาดพื้นที่หองนอนคือ 25.60 ตารางเมตร หองน้ํามีพื้นที่ 12.00 ตารางเมตร
ดานหนาของหองพัก 2 หองนี้ คือสระน้ําขนาด 84 ตารางเมตร หองพักใน Local style นี้ให
ความรูสึกสบาย ตกแตงดวยเฟอรนิเจอรหวายถักและเต็มไปดวยงานทอมือแบบชาวบาน

97

ภาพที่ 84 ภาพชุดพืน้ ที่ชนั้ ลางโรงแรมการมาการเมท สวนที่ 5
พื้นที่สวนที่ 5 ของชั้นลาง คือ หองอาหาร เลอ เจริญ มีพื้นที่ทั้งหมด 180 ตารางเมตร มีโตะ
สําหรับนั่งรับประทานอาหารกลางแจง 15 โตะ 40 ที่นั่ง ใหบริการอาหารฝรั่งเศส อินฟลูเอนซคูซีน
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พื้นที่ชั้นบน
เมื่อเดินขึ้นบันไดจากชั้นลางที่อยูระหวางหองพักสไตลจีนประเภท sea breeze จะพบกับ
พื้นที่สวนชั้นบน จะพบพื้นที่แยกไปทางซายและขวา โดยแบงพื้นที่หองพักออกเปน 3 สวนดวยกัน ดังนี้

ภาพที่ 85 ภาพชุดพืน้ ที่การออกแบบทางสถาปตยกรรมชั้นบนของโรงแรม Karmakarmet
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ภาพที่ 86 ภาพชุดพืน้ ที่ชนั้ บนโรงแรมการมาการเมท สวนที่ 1
พื้นที่ชั้นบนสวนที่ 1 พื้นที่สวนนี้นับเริ่มตั้งแตขึ้นบันไดมาถึงทั้งสองฝงซายมือและ
ขวามือ จะพบกับหองพักสไตลจีนประเภท sea breeze จํานวน 2 หองดานซายมือ และจํานวนอีก 2
หองดานขวามือ โดยหองสไตลจีนทั้ง 2 หองฝงซายมีขนาดพื้นที่ 24.60 ตารางเมตร พื้นที่หองน้ํา
10.35 ตารางเมตร และอีกหองหนึ่งขนาดพื้นที่ 20.48 ตารางเมตร สวนหองสไตลจีนฝงขวามีพื้นที่
ขนาด 24.60 ตารางเมตร เดินถัดเขามาเปนหองพักสไตลยุโรปที่มีขนาดเทากันกับหองจีนที่อยูติดกัน
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ภาพที่ 87 ภาพชุดพืน้ ที่ชนั้ บนโรงแรมการมาการเมท สวนที่ 2
พื้นที่ชั้นบนสวนที่ 2 คือ หองพักประเภท Beach Front suite ที่มีการตกแตงสไตลยุโรป
(European style) เปนหองพิเศษเพราะอยูติดทะเล สามารถมองวิวทิวทัศนริมทะเลไดสวยงาม ซึ่ง
เมื่อขึ้นบันไดและไปทางดานขวาจนสุดระเบียงทางเดิน จะพบกับหองนี้ หองมีพื้นที่ขนาด 35.89
ตารางเมตร หองน้ํามีพื้นที่ 16.69 ตารางเมตร และมีระเบียงสวนตัวกวาง 5.26 ตารางเมตร

101

ภาพที่ 88 ภาพชุดพืน้ ที่ชนั้ บนโรงแรมการมาการเมท สวนที่ 3
พื้นที่ชั้นบนสวนที่ 3 คือบริเวณฝงตรงกันขามกับพื้นที่ชั้นบนสวนที่ 1 และสวนที่ 2
เปนหองพักประเภท sea breeze อยูติดริมทะเล ทิวทัศนสวยงาม ตกแตงแบบทองถิ่น local style มี
ขนาดพื้นที่หองนอน 25 ตารางเมตร หองน้ํามีพื้นที่ 12 ตารางเมตร และมีระเบียงสวนตัว จํานวน 1
หอง และมีหองขนาดเล็กตกแตงแบบ local style จํานวน 3 หองติดกัน

บทที่ 5
การสรางสรรคและการออกแบบผลงานภาพถายเรื่อง “จินตภาพแหงวันวาน”
เพื่อติดตัง้ ภายในโรงแรม Karmakamet เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
Karmakamet เปนโรงแรมสไตลบูติกบนเกาะสมุย เปนโรงแรมอโรมาติกระดับ 4 ดาว
ใหบรรยากาศอบอุนของชุมชนอินโดจีนโบราณ รวบรวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเชน
ชมภาพยนตรคลาสสิคในหองดื่มชา สัมผัสแกนรากของวัฒนธรรมอาณานิคมอินโดจีนผานความ
งดงามดานสถาปตยกรรม
Karmakamet มีฉายาวา Secret World เปนที่พักผอนไดอยางเต็มที่ มีความสงบเงียบและ
เปนสวนตัวดีมาก การออกแบบของโรงแรมสื่อถึงโลกเรนลับสวนบุคคล โลกที่เปนความสุขเฉพาะ
บุคคล เหมาะกับผูที่ชื่นชอบและหลงใหลในความงามของทองทะเลและชายหาด
สิ่งที่เปนจุดเดนของโรงแรม Karmakamet คือการที่ผูมาพัดจะไดประสบการณ “การอยู
ทอมกินทอม” เพื่อสัมผัสการใชชีวิตการกินอยูอยางประณีตเฉกเชนในอดีต ทุกคนสามารถดื่มด่ํากับ
“โลกเรนลับสวนบุคคล” โรงแรมนี้จะนําสิ่งที่ทุกคนไมสามารถเอื้อมถึง ซึ่งก็คือชวงเวลาแหง
ความสุขในอดีตใหยอนกลับมาอีกครั้ง
แผนผังการออกแบบภายในโรงแรม Karmakamet มีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด
ยาว แบงเปน 2 สวน คือ ชั้นลางและชั้นบน การตกแตงเปนไปอยางเรียบงาย มีหองพักทั้งหมด 15
หองบนอาคารสองชั้น แบงหองพักออกเปน 2 ประเภท คือ หอง Sea Breeze และ หอง Beach Front
suites หองพักทุกหองมองเห็นวิวทิวทัศนของทะเล และไดรับการตกแตงอยางสวยงามสามแบบ
สามสไตล พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน หองพักสามสไตลประกอบไปดวย สไตลทองถิ่น
(Local style) สไตลจีน (Chinese style) และ สไตลยุโรป (European style)
ในการทําวิทยานิพนธ โครงการสรางสรรคภาพถายเรื่อง “จินตภาพแหงวันวาน” เพื่อ
ติดตั้งภายในโรงแรม Karmakamet นี้ พบวา การตกแตงแบงออกเปน 3 สไตล คือ สไตลทองถิ่น,
สไตลจีน และสไตลยุโรป แตละสไตลเนนความสวยงามแบบคลาสสิค โดยดึงเอาเอกลักษณของแต
ละสไตล นํามาวิเคราะหในการออกแบบผลงาน โดยพิจารณาถึงเรื่องโทนสีของหอง เฟอรนิเจอร
และอารมณ ค วามรู สึ ก ของการหวนระลึ ก ถึ ง อดี ต ในวั ย เยาว เพื่ อ ให แ ต ล ะห อ งแต ล ะสไตล ดู มี
ชีวิตชีวามากขึ้นไปกวาความรูสึกเครงขรึมและเรียบงายเกินไป ทําใหผูที่มาใชบริการไดผอนคลาย
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และจินตนาการไปกับแนวความคิดในการยอนวันเวลากลับไปสูวันวาน จึงเปนเหตุผลที่ดีในการ
นําเอาผลงานภาพถายที่ถายทอกเรื่องราวของความสุข ความรื่นรมยปนความซึ้ง ในความทรงจําที่
เกิดจากอดีต แตงแตมอารมณดวยจินตนาการความคิด โดยใชสีบรรยากาศของภาพถายในการสื่อ
อารมณ ใ หเ ข า มามี สว นรว ม เพื่อ ติด ตั้ งในโรงแรม Karmakamet ทั้ งชั้ น บนและชั้น ลาง เพื่อ การ
สงเสริมซึ่งกันและกัน และสรางความกลมกลืนในเกิดขึ้นระหวางผลงานและสถานที่
โครงการสรางสรรคภาพถายเรื่อง “จินตภาพแหงวันวาน” ใหมีความสัมพันธสอดคลองกับโรงแรม
Karmakamet
แนวคิดในการสรางสรรคผลงานภาพถายเรื่อง “จินตภาพแหงวันวาน”
ต อ งการสื่ อ ถึ ง เรื่ อ งราวของความสุ ข ความทรงจํ า ในอดี ต ขณะที่ ยั ง เป น เด็ ก ที่ มี แ ต
ความสุข สนุกสนาน ความรื่นรมย ในขณะเดียวกัน ผลงานแสดงออกถึงความสุขปนเศราซึ้ง ในการ
หวนคิดถึงเรื่องราวในวันวานที่ไมอาจยอนกลับมาไดในความเปนจริงในโลกปจจุบัน แตผูชมงาน
สามารถจินตนาการยอนเวลากลับไปเพื่อระลึกถึง และแตงเติมความคิดจินตนาการใหกับอดีตไดอีก
ครั้ง โดยผลงานชุดนี้มีการแสดงออกผานสื่อสัญลักษณ (sign) ที่ทําใหผลงานแสดงความหมาย
เรื่ อ งราว ได อย า งสมบู รณ ยิ่ง ขึ้ น โดยตัว ผลงานใช โ ครงสีที่ ดูอ บอุ น สวยงาม สบายตา มี ค วาม
กลมกลืนไมขัดแยงกันกับสถานที่ใหมากที่สุด
การกําหนดเนื้อหาของรูปทรง
รูปทรงที่ใชเกิดจากสื่อสัญลักษณ (sign) โดยสื่อสัญลักษณเปนสิ่งแทนคาเรื่องราวเกิด
เปนความหมาย โดยสื่อสัญลักษณที่ใชมีความเรียบงายไมซับซอน โดยจัดองคประกอบภายใน
ภาพถายใหมีความลงตัวทั้งทางดานพื้นที่วาง ระยะการจัดวางวัตถุ ความคมชัดของระยะหนาและ
หลั ง และมี ก ารใช แ สดงบรรยากาศ แสดงออกถึ ง การสั ม ผั ส ช ว งเวลาเหล า นั้ น ได จ ริ ง ผลงาน
แสดงออกถึงความอบอุน เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอดีตในวัยเยาวไดเปนอยางดี
การกําหนดเนื้อหาเรื่องราว
เนื้ อ หาเรื่ อ งราวเป น ความทรงจํ า ที่ มี ใ นวั ย เยาว ส มั ย ครั้ ง ยั ง เป น เด็ ก ที่ มี แ ต ค วามสุ ข
สนุกสนาน เปนความผูกพันที่มีตอครอบครัว เพื่อนฝูง สัตวเลี้ยง แมกระทั่งสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ
สิ่งทั้งหลายเหลานั้นเปนเกราะปองกันสภาพความเสื่อมโทรมทางดานจิตใจของมนุษยในสังคมยุค
ปจ จุ บัน ที่ มี แ ต ความเอารั ด เอาเปรีย บ ความเห็ น แก ป ระโยชน ชีวิ ตที่ต องเผชิ ญ ความทุก ขต รม
เนื่องจากสภาพสังคมบีบรัด เพราะยามที่เราหวนรําลึกถึงอดีตที่มีแตความรื่นรมยนั้น จะชวยขัดเกลา
จิตใจใหออนโยน มีศีลธรรม คิดถึงรากเหงาของวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยูแบบเรียบงายใน
อดีต ผลงานภาพถายที่สรางสรรคนี้จะทําใหผูชมเกิดมุมมองและแนวคิดในการใชชีวิตในปจจุบันได
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จากแนวความคิดดังกลาว จึงนํามาถายทอดผานสื่อสัญลักษณ (sign) ภายในภาพดวย และใชโครงสี
ที่อบอุนสวยงาม เพื่อใหเกิดความสอดคลองและเหมาะสมกลมกลืนกับบรรยากาศของสถานที่ ที่จะ
นําผลงานเขาไปติดตั้งภายในโรงแรม Karmakamet ดวย
โครงการออกแบบสร า งสรรค ผ ลงานภาพถายเรื่อง “จิน ตภาพแห ง วั น วาน” เพื่ อ ไปติด ตั้ ง ให มี
ความสัมพันธสอดคลองกับลักษณะการออกแบบภายในโรงแรม Karmakamet
ในการออกแบบสรางสรรคผลงานภาพถายเพื่อติดตั้งภายในโรงแรม Karmakamet นี้
ดวยโรงแรมเปนโรงแรมบูติค จึงมีขนาดไมใหญมากนักในแตละหองพัก และแบงหองพักออกเปน
3 แบบ 3 สไตล จํ า นวนห อ งพั ก มี ทั้ ง หมด 15 ห อ ง แต ล ะห อ งนั้ น มี พื้ น ที่ ใ นการติ ด ตั้ ง ในมุ ม ที่
เหมาะสม เชน มุมนั่งเลนภายในหอง มุมเขียนหนังสือ เปนตน ถึงแมหองพักจะมีสไตลแบงออกเปน
3 สไตล คือ Local , Chinese และ Europe แตจุดเดนของความคิดของโรงแรมนั้นครอบคลุมทั้ง 3
สไตล นั่นคือ การยอนเวลาแหงความสุขในอดีตใหกลับคืนมาอีกครั้ง สวนโทนสีและการตกแตง
ของหองพักทั้ง 3 สไตลนั้นคอนขางไปในทิศทางเดียวกันอยูแลวจะแตกตางกันที่วัสดุเฟอรนิเจอร
แตดูโดยภาพรวมแลว ทุก ๆ หองมีกลิ่นอายของอดีตเหมือน ๆ กัน ผลงานภาพถายที่นํามาติดตั้งนั้น
บางส ว นจํ า เป น ต อ งลดหรื อ ขยายขนาดของงานให เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ ติ ด ตั้ ง เพื่ อ ให เ กิ ด ความ
กลมกลืน สงเสริมซึ่งกันและกัน โดยจะมีการวิเคราะหพื้นที่สวนติดตั้งและการออกแบบผลงานใน
พื้นที่ติดตั้งในแตละจุดดังนี้
การกํ า หนดจุด ติ ด ตั้ ง ผลงานภาพถายเรื่ อง “จิน ตภาพแห ง วัน วาน” ภายในโรงแรม
Karmakamet (ชั้นลาง)
พื้นที่ชั้นลางของโรงแรม Karmakamet สวนแรกคือ lobby ที่ลูกคาจะไดพบเปนจุดแรก
เมื่อเดินเขามาจากประตูทางเขา โดย lobby จะอยูดานซายมือ ภายในหองกระจกที่สามารถมองทะลุ
ทั้งภายในและภายนอกได ทําใหสามารถมองเห็นผนังฝงตรงขามที่ประดับไปดวยชั้นวางกระถาง
ตนไมเล็ก ๆ และของประดับตกแตงเล็ก ๆ นารัก ภายในหอง lobby ในสวนของดานหลังโซฟายาว
บริเวณนี้เองเปนผนังโลงที่เปนจุดนําสายตาของลูกคาที่เขามาขางในหอง นี้คือจุดแรกที่เหมาะแกการ
ติดตั้งผลงาน
ผลงานชุดที่ 1 เมื่อลูกคาเดินเขามาในโรงแรมในสวนของ lobby ดานขวาจะเปนชุด
รับแขกโซฟายาว 1 ตัว เกาอี้ 1 ตัว และโตะกลาง ดานหลังของโซฟายาวคือผนังโลงกวาง ภาพที่จะ
นํามาติดตั้งนี้เหมือนเปนการเชื้อเชิญสําหรับภาพที่จะติดในชิ้นตอ ๆ ไป บรรยากาศภายในโซนนี้มี
ความสงบแคตรงจุดนี้ เพราะเมื่อเดินเขาไปดานใน lobby จะมีโซนขายเครื่องหอมอยูเปนชั้นกระจกใส
ลอมรอบซึ่งดูคอนขางลายตาและมีลูกคาเดินวนเขาออกเพื่อเลือกซื้อสินคา ผูที่มาใชบริการตรงสวน
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นี้มักจะมาติดตอหองพักและใชเวลาไมนานนัก แตก็นานพอที่จะคุยสนทนา จิบชากาแฟ พักผอน
หยอนใจไดในมุมรับแขกที่มี 2 มุมดวยกัน โดยอีกมุมหนึ่งจะอยูทางดานซายเมื่อเดินเขาประตู lobby
แตเปนเพียงมุมโตะเล็ก ๆ เทานั้น ซึ่งมีเกาอี้ 2 ตัววางอยู หันหนาเขาหาชุดรับแขกใหญที่ติดกับผนัง
ที่จะติดตั้งผลงาน การตกแตงภายในบริเวณนี้ใหสีครีม น้ําตาล และสีทอง ผนังเปนสีครีมมุกสวาง พื้นปู
พรมสีครีมลายน้ําตาล แสงสวางจากภายนอกเขามาสู lobby ที่คอนขางมีแสงที่เปนไฟสีเหลืองผสม
อยูจึงสวางพอ และเปนจุดเหมาะสมในการติดตั้งผลงาน
สวนของ lobby นี้จะทําการติดตั้งผลงาน 1 ชิ้นดวยกัน ผลงานภาพถายชิ้นใหญขนาด
เหมาะสมกับผนัง ตองการติดตั้งผลงานภาพถายเพียงชิ้นเดียวเพื่อใหมีเอกภาพ (unity)
ผลงานชุดที่ 2 กําหนดจุดติดตั้งไวคือภายในหองพักที่อยูถัดจาก lobby หองพักสไตลจีน
เปนหองพักแรกที่ลูกคาจะพบเห็น ดานหนาทางเขาเปนประตูกระจกโปรงกรอบไมใหความรูสึก
โลงสบาย ทําใหมองเห็นวิวทิวทัศนดานนอก ตนไม สระวายน้ํา สามารถรับแสงจากภายนอกได
และถาไมตองการก็สามารถดึงผามานขาวปดได ในหองนี้ปูพื้นดวยกระเบื้องสีน้ําตาลแก ผนังเปนสี
ครีม มีชุดโซฟานั่งเลนบริเวณมุมหองขางเตียงนอน มีมุมเขียนหนังสืออยูบริเวณปลายเตียงนอน
สวนในสุดคือหองน้ํา สีของเฟอรนิเจอรภายในหองครอบคลุมสีน้ําตาลเขม ขาว ครีม ใหความรูสึก
สงบ เครงขรึม ในแบบสไตลจี น มีการใชแสงจากโคมไฟทําใหบรรยากาศดูนุมนวลขึ้น ขนาด
หองนอนมีพื้นที่ 23.40 ตารางเมตร จะติดผลงานบริเวณผนังตรงมุมโซฟานั่งเลน ผลงานที่ติดตั้ง
จํานวน 2 ชิ้น จึงไมควรมีขนาดใหญหรือเล็กมากเกินจนเกินไปนัก
ผลงานชุ ด ที่ 3 กํ า หนดขุ ด ติ ด ตั้ ง ภายในหอ งพั ก ชั้ น ล า งถั ด จากบั น ไดทางขึ้น นั่ น คื อ
หองพักสไตลจีน (Chinese style) ที่มีขนาดพื้นที่หองนอน 20.13 ตารางเมตร แตความแตกตางใน
การตกแตงภายในของหองนี้กับหองสไตลจีนที่ใชติดผลงานชิ้นที่ 2 นั่นคือ บริเวณมุมนั่งเลนติดกับ
ผนังกระจกที่มีมานกั้น จึงไมสามารถนําผลงานภาพถายไปติดตั้งได จึงมีมุมที่เหมาะกับการติดตั้ง
เพียงมุมเดียว คือ ผนังตรงมุมโตะเขียนหนังสือบริเวณเยื้องกับปลายเตียงดานขวามือ มุมนี้ติดกันกับ
ประตูกระจกทางเขาหองพัก การจัดวางผลงานควรรับกับขนาดเฟอรนิเจอรและพื้นที่วางบริเวณนั้น
ผลงานจึงไมควรมีขนาดใหญจนเกินไป
ผลงานชุดที่ 4 กําหนดจุดติดตั้งในหองประเภท Sea Breeze suite หองพักสไตล
ตะวันตก (European style) มีขนาดหองนอน 23.40 ตารางเมตร และหองน้ํา 17.27 ตารางเมตร การ
ตกแตงภายในมีเฟอรนิเจอรสไตลตะวันตก วัสดุหลายชนิดทําจากทองเหลือง ใหความรูสึกเรียบหรู
คลาสสิค ปูพื้นดวยกระเบื้องสีครีมลายสีเขียว ผนังวอลเปเปอรสีเทาลายบาง ๆ บริเวณที่จะติดตั้งคือ
มุมโซฟานั่งเลนขางเตียงนอน ผลงานที่จะติดตั้งมีจํานวน 2 ชิ้น
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ผลงานชุดที่ 5 กําหนดการติดตั้งภายในหองพักชั้นลาง คือหองประเภท Beach Front
suites เปนหองพักที่มีการตกแตงสไตลตะวันตก (European style) ในสวนของหองนอนมีพื้นที่
37.12 ตารางเมตร หองน้ํามีพื้นที่ 16.91 ตารางเมตร และมีระเบียงสวนตัวกวาง 25.60 ตารางเมตร
หองนี้มีความพิเศษคือเปนหองที่ติดกับชายทะเล มีขนาดใหญพิเศษกวาหองอื่นจึงมองเห็นทิวทัศน
ภายนอกไดเต็มที่ ภายในหองตกแตงแบบสไตลตะวันตก ปูพื้นกระเบื้องสีครีมลายเขียวปนเทา
เฟอรนิเจอรหลายชิ้นเรียบหรูขลิบสีทอง โทนสีโดยรวมคือสีเทาออนปนน้ําตาลและทอง ผนังเปนสีครีมออน
โดยรวมแลวดูสวยงาม เรียบ แตแฝงไปดวยความคลาสสิคในแบบผูดีตะวันตก เมื่อเปดประตูบานกระจก
เขาไปในหองพักมีมุมที่เหมาะสมในการติดตั้งผลงานอยู 2 มุมดวยกัน คือ บริเวณผนังมุมโซฟา
นั่งเลนขางเตียงนอน และมุมนั่งเลนเล็ก ๆ บริเวณเยื้องปลายเตียง มีเกาอี้วางอยู 1 ตัว โดยผลงาน
ภาพถายที่นํามาติดตั้งนี้ประกอบไปดวยผลงานจํานวน 2 ชิ้น ในมุมแรก
และอี ก มุ ม นั่ ง เล น เล็ ก ๆ นั้ น จะติ ด ผลงานจํ า นวน 1 ชิ้ น เพราะมี เ นื้ อ ที่ จํ า กั ด และ
เหมาะสมที่จะติดผลงานเพียงชิ้นเดียว โดยผนังดานนี้มีความกวางประมาณ 1 เมตรเทานั้น
ผลงานชุดที่ 6 กําหนดจุดติดตั้งตรงหองพักประเภท Sea Breeze suite มีการตกแตงใน
สไตลทองถิ่น (Local style) เมื่อเดินเขามาจากประตูทางเขาดานซายมือคือ lobby แตเมื่อเลี้ยวไปทาง
ขวามือจะพบกับหองพักดังกลาวจํานวน 2 หอง มีขนาดพื้นที่หองนอน 25.60 ตารางเมตร หองน้ํามี
พื้นที่ 12.00 ตารางเมตรดานหนาหองพักเปนสระวายน้ําดานแนวกวาง การตกแตงสไตลทองถิ่น ให
ความรูสึกสบาย เปนกันเอง ตกแตงเฟอรนิเจอรหวายถักและเต็มไปดวยงานทอมือแบบชาวบาน มีผนัง
สีครีมเรียบ ปูพื้นไมสีน้ําตาล โทนสีของเฟอรนิเจอรมีสีสันมากกวาหองในประเภทอื่น ๆ มีการ
นําเอาสีของทองทะเล เชน สีฟาน้ําทะเล สีเขียว เขามาใชในการตกแตงบางเล็กนอย เชนโคมไฟสี
เขียวน้ําทะเล ของประดับตกแตงสวนใหญเปนงานทอมือ เชน ชุดโซฟาหวาย เกาอี้ โคมไฟผาทอมือ
เปนตน บริเวณที่จะติดผลงานนั้นคือ ผนังบริเวณหัวเตียงและโซฟานั่งเลน ผลงานภาพถายที่จะ
ติดตั้งมีจํานวน 1 ชิ้น ในบริเวณนี้
และบริเวณโตะเขียนหนังสือตรงปลายเตียงใกล ๆ กันกับชั้นวางทีวี ผลงานที่จะติดตั้งมี
จํานวน 1 ชิ้น
ผลงานชุดที่ 7 กําหนดติดตั้งในหองพักประเภท Sea Breeze suite มีการตกแตงในสไตล
ทองถิ่น อยูติดกันกับหองผลงานชิ้นที่ 6 มีขนาดพื้นที่หองนอน 25.60 ตารางเมตรเทากัน และมีการ
จัดการเฟอรนิเจอรที่ตกแตงภายในเหมือนกัน เพราะฉะนั้นการติดตั้งในหองพักสไตลนี้จึงมีขนาด
ของผลงานและจํานวนชิ้นของผลงานเทากัน อันประกอบไปดวย การติดตั้งบริเวณผนังตรงตรงมุม
ชุดนั่งเลนติดกับหัวเตียง จํานวนชิ้นผลงาน 1 ชิ้น และอีกมุมหนึ่งคือบริเวณผนังที่วางโตะเขียน
หนังสือจํานวนผลงาน 1 ชิ้น
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แนวความคิดในการออกแบบสรางสรรคผลงานภาพถายเรื่อง “จินตภาพแหงวันวาน”
เพื่อติดตั้งภายในโรงแรม Karmakamet (ชั้นลาง)
เนื่องจากบรรยากาศภายในโรงแรม Karmakamet ชั้นลางเปนบรรยากาศของการทํา
กิจกรรม เชน การติดตอที่พัก การรับประทานอาหาร วายน้ํา เดินเลน ชมทิวทัศน พื้นที่สวนที่ 1
บริเวณ lobby จะมีลูกคาเขามาติดตอหองพักและเขาเลือกซื้อเลือกชมรานเครื่องหอมที่ตองเดินผาน
เขาไปดานใน ผลงานชิ้นที่ 1 ที่จะติดตั้งใน lobby จึงเปนผลงานที่มีขนาดใหญพอที่จะสะดุดตา โทน
สีที่ใชในผลงานใชโทนสีที่ดูอบอุนสบายตา เปนภาพที่ใชสื่อสัญลักษณ คือกระจกบานใหญ แทน
เรื่ องราว แทนการเปด สูโลกแหงอดี ตวัยเยาว ผลงานชิ้น แรกจึง เต็มไปดวยเรื่ องราวที่นาคน หา
ชักชวนใหนาติดตามดูผลงานในชิ้นตอ ๆ ไป
ผลงานชุดที่ 2 และผลงานชุดที่ 3 เปนพื้นที่ที่เปนหองสไตลจีน (Chinese style) ที่มีการ
ตกแตงแบบเรียบ ขรึม โทนสีของวัสดุและเฟอรนิเจอรเปนสีน้ําตาลเขม จึงสรางสรรคภาพถายที่ใช
สื่อสัญลักษณที่สะทอนถึงความรูสึกเรียบงายแตสนุกสนาน ใชการจัดวางองคประกอบในภาพถาย
ทําใหบรรยากาศที่ดูเครงขรึม มีชีวิตชีวาขึ้น
ผลงานชุดที่ 4 พื้นที่ในสวนของหองพักสไตลยุโรป (European style) แนวความคิดของ
ผลงานใชสัญลักษณเปนของเลนที่นํามาสรางสรรคใสจินตนาการใหมีชีวิต เรื่องราวในภาพแสดงถึง
ความสุข นาประหลาดใจ ใชโทนสีของภาพเปนสีอบอุนทามกลางบรรยากาศของธรรมชาติ ทําให
ผูชมงานรูสึกถึงความสุข สงบ มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น
ผลงานชุดที่ 5 ติดตั้งตรงพื้นที่ภายในหองพักประเภท Beach Front suite ที่ตกแตงสไตล
ยุโรป (European style) แนวความคิดของชุดผลงานที่นํามาติดตั้งคลายกันกับผลงานในชุดที่ 4
แตกตางกันที่จํานวนของผลงาน เพราะดวยขนาดพื้นที่ของหองที่ใหญและโลงตามากกวา ผลงาน
แสดงถึงความสุข ความทรงจําในวัยเด็ก อันไดแก ความสุขที่มีตอของเลน ความสุขที่มีตอธรรมชาติ
ถูกถายทอดออกมาในรูปแบบของสื่อสัญลักษณ (sign) ในภาพถาย ใชโทนสีอบอุน สบายตา
ผลงานชุดที่ 6 และผลงานชุดที่ 7 เปนพื้นที่ในสวนของหองพักประเภท Sea Breeze
suite ที่มีการตกแตงสไตลทองถิ่น (Local style) แนวความคิดของผลงานจึงแสดงออกถึงความ
ผูกพันในรูปแบบเพื่อน การละเลน ความสุกสนานที่มีรวมกัน ผานสื่อสัญลักษณที่เขาใจงาย ไม
ซับซอน และแสดงเรื่องราวที่มีความผูกพันกับถิ่นกําเนิด โดยทั้งสองหองพักที่มีสไตลเดียวกันนี้ ใช
แนวความคิดเดียวกันในการสรางสรรคผลงาน
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การกําหนดจุดติดตั้งผลงานภาพถายเรื่อง “จินตภาพแหงวันวาน” ภายในโรงแรม Karmakamet
(ชั้นบน)
พื้นที่ชั้นบนของโรงแรม Karmakamet แบงเปน 3 สวน คือ พื้นที่ชั้นบนสวนที่ 1
นับตั้งแตขึ้นบันไดมา เมื่อเดินผาน lobby และขึ้นบันไดฝงซายเมืองจะพบกับหองสไตลจีนประเภท
sea breeze จํานวน 2 หอง ขนาดพื้นที่ 24.60 ตารางเมตร พื้นที่หองน้ํา 10.35 ตารางเมตร ภายใน
ห อ งพั ก ตกแต ง เหมื อ นกั น กั บ ห อ งพั ก สไตล จี น ชั้ น ล า ง คื อ ใช ก ารตกแต ง ภายในห อ งด ว ยสี
เฟอรนิเจอรไมสีน้ําตาลเขม ตัดกับเตียงสีขาว ใหความรูสึกเครงขรึม ปูกระเบื้องสีน้ําตาลแก พื้นที่
สวนที่ 2 คือ พื้นที่ฝงขวาเมื่อขึ้นบันไดมาเปนหองพักสไตลจีนจํานวน 2 หอง เชนเดียวกัน
ผลงานชุดที่ 8 ติดตั้งในหองพักสไตลจีน (Chinese style) การติดตั้งผลงานทั้ง 2 หอง
สไตลจีนในฝงซายนี้ติดตั้งผลงานจํานวน 2 ชิ้น บริเวณที่ติดตั้งไดแกบริเวณหัวเตียงนอน และมุม
โตะเขียนหนังสือในฝงตรงกันขาม ขนาดของผลงานที่ติดตั้งจึงไมควรมีขนาดใหญหรือเล็กมาก
เกินไป และเลือกผลงานที่มีการจัดองคประกอบภาพที่ไมยุงยากซับซอน
ผลงานชุดที่ 9 กําหนดติดตั้งภายในหองพักสไตลจีน (Chinese style) ที่อยูติดกันโดย
หองพักนี้จะอยูติดกันกับหองสํานักงาน (office) ดวย มีขนาดพื้นที่ 20.48 ตารางเมตร เนื่องจากพื้นที่
หองพักมีขนาดเล็กกวาหองอื่น ๆ ในสไตลจีน จึงตองการติดตั้งผลงานเพียงชิ้นเดียวเทนั้น โดยจะ
ติดตั้งผลงานบริ เวณมุมโตะเขียนหนั งสือ พื้น ที่ผนังบริเ วณพื้น ที่มี ความกวางประมาณ 2 เมตร
ผลงานติดตั้งจึงไมควรมีขนาดใหญจนเกินไป เพราะอาจทําใหดูอึดอัด
ผลงานชุดที่ 10 กําหนดจุดติดตั้งภายในหองพักสไตลจีน (Chinese style) ดานขวามือ
เมื่อขึ้นจากบันไดชั้นลางมาหองพักจะอยูติดกันกับบันได ขนาดหองนอนมีพื้นที่ 20.48 ตารางเมตร
และขนาดพื้นที่หองน้ํา 10.35 ตารางเมตร การตกแตงเหมือนกันกับหองพักสไตลจีนฝงซายมือ คือ
ใชเฟอรนิเจอรสีไมเขม บรรยากาศหองดูสงบ เครงขรึม ผลงานที่ติดตั้งมีจํานวน 2 ชิ้น บริเวณที่
ติดตั้งคือ หัวเตียงนอนและมุมโตะเขียนหนังสือ ขนาดของภาพที่ติดตั้งบริเวณมีความเหมาะสมกับ
พื้นที่ผนัง จึงไมควรใหญหรือเล็กจนเกินไป
ผลงานชุดที่ 11 กําหนดจุดติดตั้งภายในหองพักสไตลจีน (Chinese style) ที่อยูติดกัน
และหองพักนี้อยู ติดกันกั บหองพั กสไตลยุโรปดวย ขนาดหองพักในสว นของหองนอนมีพื้ น ที่
เทากันกับหองพักสไตลจีนที่อยูติดกัน ตางกันตรงทิศทางของหองนอนและเฟอรนิเจอรจะอยูในทิศ
ตรงกันขามกันกับอีกหองหนึ่ง จุดติดตั้งผลงานมี 2 จุด คือบริเวณหัวเตียงนอนและมุมเขียนหนังสือ
ผลงานชุดที่ 12 กําหนดจุดติดตั้งบริเวณพื้นที่ชั้นบนสวนที่ 2 นั่นคือ หองพักประเภท
Beach front suite มีการตกแตงสไตลยุโรป (European style) มีขนาดหองใหญเปนพิเศษ เพราะอยู
ติดทะเล สามารถชมทิวทัศนริมทะเลเกาะสมุย มีขนาดหองนอนพื้นที่ขนาด 35.89 ตารางเมตร และ
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มีขนาดหองน้ําพื้นที่ 16.69 ตารางเมตร และมีระเบียงสวนตัวกวาง 5.26 ตารางเมตร การตกแตง
ภายในของหองพักประเภทนี้เปนโทนสีครีม เทาออนปนทอง หัวเตียงฉลุดวยลายที่ทําจากหวายถัก
โบราณ ผามานสีขาวมุกซอนเทา ดูหรูหราและสะทอนถึงสไตลผูดีแบบอังกฤษในยุคลาอาณานิคม
ผลงานภาพถายที่ติดตั้งมีทั้งหมด 3 ชิ้น นั่นคือบริเวณมุมนั่งเลน มีขนาดพื้นที่ผนังเพียง 1 เมตร
เทานั้นจึงควรใชขนาดภาพถายที่เหมาะสม ติดตั้งจํานวน 1 ภาพ และบริเวณหัวเตียงนอน จํานวน 2 ชิ้น
ผลงานชุดที่ 13 กําหนดจุดติดตั้งบริเวณพื้นที่ชั้นบนสวนที่ 3 คือบริเวณฝงตรงขามหอง
ประเภท Beach front suite สไตลยุโรป โดยพื้นที่จุดติดตั้งนี้ คือหองพักสไตลทองถิ่น (Local style)
มีขนาดพื้นที่หองนอน 25 ตารางเมตร พื้นที่หองน้ํา 12 ตางเมตร และมีระเบียงสวนตัว การตกแตง
ภายในมีการนําสีผาและสีเขียวเขามาตกแตงรวมกับเฟอรนิเจอรไมและผลงานทอมือในแบบทองถิ่น
จํานวนผลงานที่ติดตั้งมี 2 ชิ้น มุมที่จะติดตั้งคือ มุมหัวเตียงนอน และมุมเขียนหนังสือ
แนวความคิดในการออกแบบสรางสรรคผลงานภาพถายเรื่อง “จินตภาพแหงวันวาน”
เพื่อติดตั้งภายในโรงแรม Karmakamet (ชั้นบน)
เนื่องจากบรรยากาศภายในโรงแรม Karmakamet ชั้นบน เปนพื้นที่ที่คอนขางมีความ
เปนสวนตัวสูงกวาชั้นลาง เพราะกิจกรรมตาง ๆ เชน หองอาหาร สระวายน้ํา lobby สวนใหญอยูชั้น
ลางทั้งหมด ชั้นบนจึงมีความเงียบสงบ จึงมีแนวความคิดในการติดตั้งผลงานดังตอไปนี้
ผลงานชุดที่ 8 และผลงานชุดที่ 9 เปนพื้นที่ติดตั้งในหองพักสไตลจีน (Chinese style) ที่
มีการตกแตงแบบเรียบงาย เครงขรึม โทนสีของวัตถุและเฟอรนิเจอรเปนสีน้ําตาลเขม จึงสรางสรรค
ภาพถายที่สะทอนถึงความเรียบงาย แตแฝงไวซึ่งความสนุกสนาน โดยเนนการจัดวางองคประกอบ
ทางศิลปะในภาพถายใหดูมีความสนุกสนาน มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น
ผลงานชุดที่ 10 และผลงานชุดที่ 11 เปนพื้นที่ในหองพักสไตลจีน (Chinese style) ที่อยู
ติดกันกับหองพักสไตลยุโรป การตกแตงในหองพักสไตลจีนชั้นบนนี้ มีการตกแตงเหมือนกันกับ
หองพักสไตลจีนใหหองอื่น ๆ คือมีความเครงขรึม เรียบงาย เฟอรนิเจอรใชสีไมเขม ตัดกับเตียง
นอนสีขาว แนวความคิดในผลงานภาพถาย เนนเรื่องราวในภาพใหดูมีชีวิตวีวา ชวยสงเสริมให
บรรยากาศในหองพักสไตลจีนมีเงียบขรึม ดูไมนาเบื่อและเรียบจนเกินไป
ผลงานชุดที่ 12 เปนพื้นที่ติดตั้งในหองพักสไตลยุโรป (European style) แนวความคิด
ผลงานตองการแสดงถึงบรรยากาศที่อบอุน ทามกลางธรรมชาติ ทําใหผูชมงานมีความรื่นรมยมาก
ขึ้น ห อ งพัก ประเภทนี้ มีค วามพิ เ ศษ ตรงที่อ ยูติ ด ทะเล สามารถชมทิ ว ทั ศ น ไ ด ง ดงาม เพราะอยู
ดานหนาสุดของโรงแรม ผลงานภาพถายที่ติดตั้งจึงเนนเรื่องราวของสถานที่อื่น ๆ ที่แปลกตาไปอีก
เชนภูเขา ทุงหญา เปนตน เพื่อใหผูชมไดมีจินตนาการมากกวาสิ่งทีไดเห็น
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ผลงานชุดที่ 13 เปนพื้นที่ติดตั้งในหองพักสไตลทองถิ่น (Local style) แนวความคิดของ
ผลงานแสดงออกถึงความเปนพื้นถิ่น ความเปนมิตรภาพ เปนเรื่องราวของการใชชีวิตในวัยเด็ก
ทามกลางเพื่อนฝูง การจัดองคประกอบของภาพใชโทนสีมีความเปนธรรมชาติ เชน สีเขียว สีน้ําตาล
ทําใหเสริมสรางบรรยากาศภายในหองพักใหดูลึกซึ้งยิ่งขึ้น
การกําหนดสัดสวนของภาพผลงานเพื่อติดตั้งภายในโรงแรม Karmakamet
เนื่องจากไดกําหนดตําแหนงของการติดตั้งผลงานบนผนังในแตละหอง ซึ่งผนังที่ติดตั้ง
ผลงานในแตละดานมีขนาดความกวางยาวไมเทากัน จึงไดทําการทดลองติดตั้งภาพผลงานเปนแบบ
ตาง ๆ เพื่อเลือกหาความเหมาะสมในการติดตั้งภาพผลงานใหมากที่สุด

ภาพที่ 89 ภาพการกําหนดจุดติดตั้งผลงาน ชุดที่ 1
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ภาพที่ 90 ภาพการกําหนดจุดติดตั้งผลงาน ชุดที่ 2

112

ภาพที่ 91 ภาพการกําหนดจุดติดตั้งผลงาน ชุดที่ 3
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ภาพที่ 92 ภาพการกําหนดจุดติดตั้งผลงาน ชุดที่ 4
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ภาพที่ 93 ภาพการกําหนดจุดติดตั้งผลงาน ชุดที่ 5

115

ภาพที่ 94 ภาพการกําหนดจุดติดตั้งผลงาน ชุดที่ 6
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ภาพที่ 95 ภาพการกําหนดจุดติดตั้งผลงาน ชุดที่ 7
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ภาพที่ 96 ภาพการกําหนดจุดติดตั้งผลงาน ชุดที่ 8
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ภาพที่ 97 ภาพการกําหนดจุดติดตั้งผลงาน ชุดที่ 9
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ภาพที่ 98 ภาพการกําหนดจุดติดตั้งผลงาน ชุดที่ 10
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ภาพที่ 99 ภาพการกําหนดจุดติดตั้งผลงาน ชุดที่ 11
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ภาพที่ 100 ภาพการกําหนดจุดติดตั้งผลงาน ชุดที่ 12
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ภาพที่ 101 ภาพการกําหนดจุดติดตั้งผลงาน ชุดที่ 13

ภาพที่ 102 ภาพการกําหนดจุดติดตั้งผลงาน ชุดที่ 14
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ภาพที่ 103 ภาพการกําหนดจุดติดตั้งผลงาน ชุดที่ 15
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ภาพที่ 104 ภาพการกําหนดจุดติดตั้งผลงาน ชุดที่ 16
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ภาพที่ 105 ภาพชุดแบบจําลองโมลเดลโรงแรมการมาการเมท ชั้นบน (1)
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ภาพที่ 106 ภาพชุดแบบจําลองโมลเดลโรงแรมการมาการเมท ชั้นบน (1)
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ภาพที่ 107 ภาพชุดแบบจําลองโมลเดลโรงแรมการมาการเมท ชั้นบน (1)
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ภาพที่ 108 ภาพชุดแบบจําลองโมลเดลโรงแรมการมาการเมท ชั้นบน (1)
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ปญหาและอุปสรรค
ในการทําวิทยานิพนธ เรื่อง จินตภาพแหงวันวาน โครงการสรางสรรคภาพถายเพื่อ
ติดตั้งในโรงแรม Karmakamet เกาะสมุยแหงนี้ ไดพบกับปญหาและอุปสรรคตาง ๆ นับตั้งแตการ
หาสถานที่ที่จะติดตั้งผลงาน เพื่อใหเหมาะสมและเขากันกับแนวความคิด บางสถานที่ก็มีขนาดเล็ก
เกินไป บางสถานที่มีแนวความคิดที่เขากันไดดีกับวิทยานิพนธ แตดวยการตกแตงทําใหไมควรนํา
ผลงานเขาไปติดตั้งอีก จนกระทั่งไดพบกับโรงแรม Karmakamet ซึ่งเปนโรงแรมระดับ 4 ดาว ทาง
โรงแรมมีแนวคามคิดใหผูที่เขามาพักไดสัมผัสกับบรรยากาศของความเปนสวนตัว และไดใชชีวิต
ประณีตเฉกเชนในอดีต โดยขนาดของโรงแรมมีขนาดกะทัดรัด เปน เนนเฟอรนิเจอรที่เปนไม ดู
เรียบงาย สบายตา โดยแบงหองพักออกเปนสามสไตล คือ สไตลยุโรป สไตลจีน และสไตลทองถิ่น
เมื่อไดเขาไปสํารวจสถานที่แหงนี้พบวา การตกแตงที่ดูพิถีพิถันเรียบงาย บางครั้งทําใหรูสึกขาด
ความมีชีวิตชีวา จึงพบวาโรงแรม Karmakamet เหมาะสมกับการที่จะนําผลงานมาติดตั้ง
ปญหาที่พบตอมาคือ ปญหาของขนาดผลงานที่ติดตั้ง บางมุมออกแบบมาเพื่อติดตั้งลง
ไปเพียงภาพเดียว จึงไดนําผลงานทดลองทําการติดตั้งใหม กลับพบวาผลงานที่ติดตั้งเพียงชิ้นเดียว
นั้นอาจยังทําใหหองดูสงบนิ่งเงียบอยู จึงควรเพิ่มผลงานเขาไปอีก 1 ภาพ ทําใหภาพมีการโตตอบกัน
และทําใหหองดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น สวนบางภาพมีความจําเปนตองขยายหรือลดขนาดของภาพลง
เล็กนอย เพื่อใหไดสัดสวนพอเหมาะกับขนาดของหอง
จากการไดวิเคราะหทดลองศึกษาถึงการออกแบบตกแตงภายในโรงแรม Karmakamet
ทําใหทรงถึงปญหาตาง เชน การตกแตงที่มีความเรียบงาย อาจทําใหผูเขามาพักเกิดความรูสึกนิ่ง
เงียบจนเกินไป เพราะใหความรูสึกของผูที่เขามาพักนั้นยอมมีความคิดและความชอบไมเหมือนกัน
ทุกคน บางคนอาจพอใจ บางคนรูสึกเบื่อหนาย ดวยเหตุนี้การออกแบบยอมสงผลตอจิตใจและ
อารมณของผูที่เขามาพักเสมอ จึงเปนเหตุผลที่ดีและเหมาะสมในการที่จะนําผลงานการสรางสรรค
ใหเขามามีสวนรวมกับการออกแบบติดตั้งภายในโรงแรม Karmakamet เพื่อสงเสริมบรรยากาศของ
โรงแรมใหรูสึกผอนคลายและมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น

บทที่ 6
บทสรุป
โครงการสรางสรรคภาพถายเพื่อติดตั้งภายในโรงแรมการมาการเมท เกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎรธานี เรื่อง “จินตภาพแหงวันวาน” เปนผลงานวิทยานิพนธที่ไดผานการวิเคราะหถึงที่มาที่
ไป เหตุผลเกี่ยวกับการออกแบบตกแตงสถานที่โรงแรม Karmakamet และไดวิเคราะหถึงการ
สรางสรรคผลงานภาพถายที่จะนําไปติดตั้ง เพื่อใหผลงานและสถานที่มีความสอดคลองเหมาะสม
และสามารถสงเสริมซึ่งกันและกันได นอกจากนั้นยังใหความรูสึกถึงความอบอุน ความสุข เมื่อได
ชมผลงานและไดจินตนาการถึงเรื่องราวที่แสดงออกมาผานผลงานการสรางสรรคภาพถายชุดนี้
ทามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบของโรงแรมการมาการเมท ทําใหนึกยอนไปถึงความสุขความทรง
จําในอดีตครั้งยังเปนเด็กไดเปนอยางดี เปนการยกระดับจิตใจของผูมาพัก ทําใหไดพื้นที่ของความ
เปนสวนตัวที่มีความสุขกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง
ในการทําผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ไดพบกับปญหาและอุปสรรคตางๆเล็กนอย นับตั้งแต
การหาสถานที่ รมถึงกระบวนการสรางสรรคและแนวคิดในผลงานที่จะนําไปติดตั้ง ปญหาในการ
ติดตั้งผลงาน ปญหาตางๆ ทําใหเกิดความพยายามในการปรับปรุงแกไขใหมีการพัฒนาทั้งทางดาน
ตัวผลงาน ทําใหการสรางสรรคงานเขาไปอยางมีระบบมากขึ้น นอกจากประโยชนที่ไดรับจาก
กระบวนการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ในเรื่องของกระบวนการทางความคิดและวิธีการ
ออกแบบสรางสรรคผลงานภาพถายเพื่อนําไปติดตั้งภายในสถานที่แลว ยังทําใหตระหนักถึงคุณคา
ของการนึกถึงอดีตเมื่อไดคิดถึงความทรงจําที่มีความสุข ความซึ้งใจ ความรักที่มีตอครอบครัว เพื่อ
ฝูง สัตวเลี้ยง และบรรยากาศของวันเกาๆ ทําใหจิตใจของเรามีความละเอียดออน ผอนคลาย สบาย
ใจมากยิ่งขึ้น สิ่งตางๆทั้งหลายเหลานี้จึงเปนเหมือนกําลังใจที่จะทําใหเราใชชีวิตอยางมีคุณคาใน
สังคมตอไป
การหวนคิ ด ถึ ง โลกที่ เ ราได สู ญ เสี ย ไปแล ว คื อ เหตุ ก ารณ ใ นวั น วานสมั ย ยั ง เด็ ก ไม
สามารถยอนคืนกลับมาไดในความจริงปจจุบัน ผลงานวิทยานิพนธเรื่อง “จินตภาพแหงวันวาน”
โครงการสรางสรรคภาพถายเพื่อติดตั้งภายในโรงแรม การมาการเมท เกาะสมุย ตองการนําเสนอ
แนวคิดในการเรียกความสุขเมื่อไดนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่ผานมา ทั้งนี้เพื่อชวยยกระดับจิตใจของ
มนุษย ทําใหผอนคลายจากความตึงเครียด ความวิตกกังวลอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
สังคมปจจุบันนี้
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ประวัติสวนตัว
ชื่อ
เกิดวันที่
ภูมิลําเนา
ที่อยูปจจุบัน
การศึกษา

นางสาว กาซาลอง คําจริง
6 กันยายน พ.ศ. 2522 สัญชาติไทย ศาสนา พุทธ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
116 ซ.สุขุมวิท 97/1แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
สาขาวิชาการถายภาพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ภาควิชานิเทศศิลป
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (ป 2544)

ประวัติการศึกษา
ระดับอนุบาล อนุบาล ปาณยา
ระดับประถม ชั้นประถมศึกษาปที่1-6 โรงเรียน นารีนิรมล
ระดับมัธยม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียน วชิรธรรมสาธิต (วิทย-คณิต)
ระดับอุดมศึกษา ชั้นปที่1-4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
กิจกรรมพิเศษระหวางการศึกษา
โครงการศิลปภาพถายที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศไทยตามแนวคิดเรื่อง ชุมชน
ปฏิสัมพันธ (Community Involovement ) อํานวยการสอนโดย ฮันส ยอรจ แบรเกอร มีหอศิลป
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนผูดําเนินงาน โดยความรวมมือของ สถาบันเกอเต กรุงเทพ, DAAD
ประเทศเยอรมัน และ AFAA ประเทศฝรั่งเศส โดยมีมหาวิทยาลัยและสถาบันศิลปะรวม 19 แหง
จํานวนนักศึกษา 50 คน (หลักสูตร 3 ป)
ผลงานและนิทรรศการ
นิทรรศการภาพถาย หนึ่งทศวรรษแหง แสงและเงา (A DECADE OF LIGHT &
SHADOW) จัดโดยสาขาวิชาการถายภาพ ภาควิชานิเทศศิลป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง ในวาระครบรอบ 10 ป

