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เนื่องด้วยข้าพเจ้าเป็นชาวต่างชาติที่ย้ายมาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ข้าพเจ้าจึงมีความ
สนใจเรื่องภาษาที่แตกต่างกันระหว่างไทยและญี่ปุ่น ในภาษาไทยมีคาชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “สัทพจน์”
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kachi ในภาษาญี่ปุ่น โอโนมาโตเปะ (Onomatopoeia) ในภาษาญี่ปุ่น เป็นคาเลียนแบบจากทั้งภาพ
และเสียง ออกมาเป็นคาจนสามารถอธิบายให้เข้าใจได้ชัดเจน เช่น ฝนตก “สู้ สู้” น้าไหล “จ๊อก จ๊อก”
ซึ่งคนญี่ปุ่นมักใช้คาโอโนมาโตเปะเพื่อสื่อสารกันในชีวิตประจาวันอีกทั้งข้าพเจ้ามี ความสนใจในงาน
ประติมากรรมแบบเคลื่อนไหวได้ “จลนศิลป์” (Kinetic Art) จึงต้องการนารูปแบบการเคลื่อนไหว
ของจลนศิ ล ป์ นี้ ม าพั ฒ นาเป็ น เครื่ อ งประดั บ เพื่ อ น าเสนอความหมายของค าโอโนมาโตเปะ
(Onomatopoeia)
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I am a foreigner who move to stay in Bangkok, Thailand so I am very
interesting about the differences and the similar between Thai and Japanese
language. In both language they have a type of word call “Onomatopoeia”. Thai
people use this kind of word to describe or explain the sound of the nature such as
cat crying meaw meaw or bird singing jib jib. In Japanese “Onomatopoeia” is a type
of word that Japanese people use for describe or explain not just only the sound
but including the picture so you can clearly understand and Japanese people always
use “Onomatopoeia” in daily life such as raining sound “Su Su” or the moving water
sound “JokJok” so Onomatopoeia in different language sometime have a different
pronunciation because they use different root of languages such as alphabet and
tone for example in Thai the clock sound "tik tok" but in Japan sound " kachi kachi " I
am also interest in “Kinetic art”. I want to develop the movement techniques of
Kinetic art for my moving jewelry design for represent the meaning of Onomatopoeia.
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ชีวิตประจาวันของเราพบเห็นการเคลื่อนไหวมากมาย ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมและสนใจ การ
เคลื่อนไหวในชีวิตประจาวันเหล่านี้ ทาให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงการมีชีวิตอยู่ ทั้งกับตัวตนและธรรมชาติ
รอบตัว ข้าพเจ้าสนใจการเคลื่อนไหวซ้าๆ ของสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น ฝูงปลาว่ายน้า ใบไม้หลายหลาย
ใบที่เคลื่อนไหวบนต้นไม้ เหล่านี้ทาให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความงดงาม สุนทรียศาสตร์ และความสอด
ประสานของชีวิตที่แตกต่างกันไปตามจังหวะของสิ่งนั้นๆ รู้สึกถึงพลังและพลวัตที่ขับเคลื่อนสังคมและ
โลกใบนี้
ดังนั้นเมื่อข้าพเจ้าเห็นการเคลื่อนไหวเหล่านั้น
ข้าพเจ้าจึงนึกถึงคาโอโนมาโตเปะ
(Onomatopoeia) ซึ่งในภาษาไทยจะเรียกว่าคาสัทพจน์ เป็นคาเรียกเพื่ออธิบายให้รู้สึกถึงสภาพ หรือ
บริบทของสิ่งที่เกิดขึ้น ในวัฒนธรรมของข้าพเจ้า (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งมีมากกว่า 4,500 คา
โอโนมาโตเปะ คือการใช้คาเพื่อแสดงให้เห็นภาพและเสียง ในภาษาญี่ปุ่น แสดงให้เห็นถึง
ลูกเล่นของภาษา ที่สามารถทาให้เกิดจินตนาการได้ ข้าพเจ้าจึงอยากสร้างเครื่องประดับที่เกิดจาก
ความประทับใจในขณะที่อยู่ในประเทศไทย โดยใช้โอโนมาโตเปะ เป็นคาเรียกเครื่องประดับแต่ละชิ้น
เพื่อให้คนไทยได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมภาษาญี่ปุ่น เพื่อแสดงให้เห็นภาพ รวมทั้งจินตนาการ ความรู้สึก
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นของคนญี่ปุ่นโดยใช้การเคลื่อนไหวแบบจลนศิลป์ (Kinetic Art) ซึง่ จลนศิลป์ มาจาก
ภาษากรีก Kinetikos หมายถึงความเคลื่อนไหว จลนศิลป์เป็นศิลปะที่เคลื่อนไหวได้ ตั้งอยู่บนความคิด
ที่ว่าแสงและการเคลื่อนไหวสามารถเป็นผลงานศิลปะได้ โดยอาศัยกลไก แสงเงา สิ่งแวดล้อมรวมถึง
เวลาเพื่อสร้างรูปแบบทางศิลปะทาให้ชิ้นงานนั้น ออกฤทธิ์ สร้างผลกระทบ ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวมัก
ได้รับพลังจากลม มอเตอร์ หรือจากผู้สังเกต จลนศิลป์มีหลากหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นคือ
ประติมากรรมจลดุล (Mobile Art) อันเป็นส่วนหนึ่งของจลนศิลป์ สร้างขึ้นเพื่อเน้นการแสดงถึง
ดุลยภาพ โดยปัจจัยหลักของประติมากรรมจะอยู่ที่ความสมดุล (Balance) เมื่อมีแรงใดมากระทบเช่น
แรงลมในธรรมชาติ ก็จะเกิดการเคลื่อนไหวและเกิดความงามเฉพาะตัวของชิ้นงานขึ้น

2
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องประดับร่วมสมัยจากแนวคิดเรื่องการเคลื่อนไหวซ้าๆ กันของ
ธรรมชาติรอบตัว อันแสดงถึงลักษณะคาโอโนมาโตเปะของภาษาญี่ปุ่น
2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ของการเคลื่อนไหวแบบจลนศิลป์ และประติมากรรมจลดุล แล้ว
นามาพัฒนาสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับ
3. เพื่อศึกษาตาแหน่งการติดตั้งและวัสดุที่จะนามาใช้
ขอบเขตในการวิจัย
1. ศึกษาโอโนมาโตเปะ
2. ศึกษาประติมากรรมจลนศิลป์และประติมากรรมจลดุล
3. ศึกษาตาแหน่งการติดตั้งและวัสดุที่จะนามาใช้
วิธีดาเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ข้าพเจ้าศึกษาคาโอโนมาโตเปะ ในภาษาไทยว่ามีคาเรียกว่าอะไรมีความหมาย
ของคาอย่างไรบ้าง จากนั้นจึงคัดเลือกคาที่มีความหมายเกี่ยวกับเสียง หรือลักษณะการเต้นของหัวใจ
เนื่องจากข้าพเจ้าต้องการให้ผู้เข้าชมงาน สามารถเข้าใจถึงความหมายหรือรับรู้ความรู้สึกได้แม้จะมี
วัฒนธรรมทางภาษาที่แตกต่างกัน และศึกษาการเคลื่อนไหว ในผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงทางด้าน
ประติมากรรมจลนศิลป์ 3 ท่านคือ อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ (Alexander Calder) จอร์จ ริคกี้
(George Rickey) ทิม เพรนทิส (Tim Prentice) เพื่อพัฒนามาเป็น Kinetic Jewelry หรือ
เครื่องประดับที่แสดงการเคลื่อนไหวสัมพันธ์กับร่างกาย

3
แผนการดาเนินงาน ระยะเวลา ลาดับขั้นตอนของการดาเนินงาน
ตารางที่ 1 แผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน

ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี)

1. ศึกษาข้อมูลคาสัทพจน์

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

2. ศึกษาข้อมูลประติมากรรมจลนศิลป์

มีนาคม พ.ศ.2559

3. ศึกษาข้อมูลประติมากรรมจลดุล

เมษายน พ.ศ.2559

4. ศึกษาผลงาน อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์

พฤษภพาคม พ.ศ.2559

5. ศึกษาผลงาน จอร์จ ริคกี้

มิถุนายน พ.ศ.2559

6. ศึกษาผลงาน ทิม เพรนทิส

กรกฎาคม พ.ศ.2559

7. ศึกษาตาแหน่งการติดตั้ง และวัสดุที่จะนามาใช้

สิงหาคม พ.ศ.2559

8. ทดลองสร้างต้นแบบสามมิติ เพื่อหาเทคนิค
การสร้างสมดุล
9. ออกแบบชิ้นงาน

ตุลาคม พ.ศ.2559

10. สร้างชิ้นงาน

มกราคม พ.ศ.2560

11. นาเสนอผลงาน

เมษายน พ.ศ.2560

พฤษภจิกายน พ.ศ.2559

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ได้ชิ้นงานเครื่องประดับที่แสดงถึงเรื่องคาสัทพจน์ในภาษาญี่ปุ่น โดยชิ้นงานเครื่องประดับมี
ความสวยงามเหมาะสมกับวัสดุต่างๆ ที่เลือกใช้ และได้ชิ้นงานเครื่องประดับที่สามารถเคลื่อนไหวใน
รูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจ

4
บทที่ 2
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ภาษาเปรียบได้กับสิ่งมีชีวิตมีการเกิดใหม่แปรเปลี่ยนไป และสูญสลายได้อยู่เสมอ เราจึงต้อง
ติดตามและเรียนรู้ภาษาอยู่ตลอดชีวิต เพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร การเข้าถึงและการแสดงตนว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่มสังคม พัชรพิมพ์ เสถบุตร กล่าวว่ามนุษย์สามารถวิวัฒนาการขึ้นมาได้ 3 ด้าน คือ
สร้างเชาวน์ปัญญา ด้านการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ สร้างเชาวน์ปัญญา ในการเสาะหาอาหารจาก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่อให้มีชีวิตรอดอยู่ได้ สุดท้ายคือเชาวน์ปัญญาในการเข้าใจคนอื่น
และสื่อสาร ทาให้สามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นสังคม ด้วยเหตุสามประการนี้ จึงเกิดการปรับตัวและการ
คัดสรรค์ทางธรรมชาติขึ้น ทาให้เกิดวิวัฒนาการทางกายภาพตามมา เช่น ลุกขึ้นเดินได้สองขา สมอง
ใหญ่ขึ้น เมื่อเทียบตามอัตราส่วนขนาดสมองต่อขนาดร่างกาย ลักษณะฟันและปากที่สามารถผันเสียง
ได้ เมื่อสภาพกายภาพเอื้ออานวยก็เริ่มพัฒนาทางสังคมและการสื่อสาร เริ่มจากการแสดงท่าทาง เช่น
สัตว์เดรัจฉาน มาเป็นการสร้างสัญลักษณ์เป็นคาๆ ในที่สุดก็เป็นการเรียงลาดับคาขึ้นมาเป็นประโยค
เพื่อการสื่อสารที่ซับซ้อน ลักษณะเด่นที่ทาให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่นๆ คือความสามารถทางภาษา
ซึ่งเป็นช่องทางให้มนุษย์ได้แลกเปลี่ยนความคิด มีจิตสานึก มีการวางแผน การวิเคราะห์หาเหตุผล กา
ราคิดสร้างสรรค์ และการปฏิสัมพันธ์กันในสังคม หากมนุษย์ไม่สามารถถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ออกไปสู่
สมาชิกอื่นๆ ในสังคมได้ มนุษย์เราก็ไม่สามารถก้าวมาจนถึงจุดนี้ได้ ภาษาจึงเป็นเครื่องมือที่ทาให้มี
การเคลื่อนไหวในสังคมอย่างต่อเนื่องพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงของโลก และวิถีชีวิตบนโลก ภาษา
ไม่เคยอยู่นิ่ง มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เพื่อยึดเหนี่ยวเชื่อมโยงระหว่างสมาชิกในสังคม
(พัชรพิมพ์ เสถบุตร, 2554)
ข้าพเจ้าเป็นชาวต่างชาติที่ย้ายมาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ข้าพเจ้าจึงมีความจาเป็นต้องเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรมของไทย ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นที่จะช่วยให้ข้าพเจ้าสามารถใช้ชีวิต และติดต่อสื่อสาร
กับผู้อื่นได้ เมื่อข้าพเจ้ามีความเข้าใจภาษาไทยในระดับหนึ่งสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับทราบ และเกิดความ
สนใจเพิ่มขึ้นมาคือเรื่องความเหมือนและความแตกต่างกันระหว่างภาษาไทยและญี่ปุ่น เนื่องจากใน
บางครั้งการออกเสียงคาพูดคาเดียวกันในทั้งสองภาษามีทั้งที่ใกล้เคียงกันมาก และต่างกันมาก ซึ่งคาๆ
นั้นคือคาสัทพจน์ ซึ่งเป็นการสื่อสารทางภาษา ที่มีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ทั้งยังเป็นคาที่มีอยู่ใน
ทุกประเทศและทุกวัฒนธรรม โดยคาสัทพจน์นี้ ส่วนใหญ่สามารถสื่อสารให้เข้าใจ หรือเห็นภาพ
เดียวกันได้แม้จะมาจากที่ต่างๆ กัน
ในบทนี้ข้าพเจ้าจึงอธิบายถึงความหมายของคาสัทพจน์ ทั้งในภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้ทราบถึงความหมาย และรูปแบบลักษณะของคา หน้าที่ของคา รวมถึงการใช้งาน
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อันเป็นเหตุผลให้ข้าพเจ้าเลือกคาว่า โดคิ โดคิ (Doki Doki) เป็นชื่อของผลงานชุดนี้ นอกจากนี้
ข้าพเจ้าจะได้อธิบายถึงรูปแบบของงานประติมากรรมที่ข้าพเจ้าให้ความสนใจ คืองานประติมากรรม
จลนศิลป์ ข้าพเจ้าได้ทาการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประติมากรรมจลนศิลป์ ผ่านตัวอย่าง
ผลงานของศิลปินสามท่าน คือ อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์, จอร์จ ริคกี้ และ ทิม เพรนทิส ซึ่งทั้งสาม
ท่านนี้ได้ชื่อว่าเป็นศิลปินชั้นนา และเป็นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ประติมากรรมจลนศิลป์ อีกทั้ง
ข้าพเจ้ายังได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับความหมาย รูปแบบ และพัฒนาการของงานเครื่องประดับ เพื่อ
สร้างความเข้าใจเป็นแนวคิดในการเลือกใช้วัสดุ และการออกแบบที่เหมาะสมกับเทคนิคที่ใช้ รวมถึง
การสวมใส่หรือการใช้งานจริง
สัทพจน์ (Onomatopoeia)
คาสัทพจน์ในภาษาไทยจะแสดงอยู่ในโวหารภาพพจน์ ซึ่งประประกอบด้วย โวหาร (Phrase)
และ ภาพพจน์ (Figure of Speech) เป็นกลวิธีการสื่อสารโดยการพลิกแพลงภาษาที่ใช้พูด หรือเขียน
ให้แปลกออกไปจากภาษาตามตัวอักษร ทาให้ผู้อ่านเกิดภาพในใจ เกิดความประทับใจ เกิดความรู้สึก
สะเทือนใจ เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างชัดเจน โดยภาพพจน์ในภาษาไทยคือถ้อยคาที่ทาให้
เกิดจินตภาพ หรือภาพในใจ เกิดจากการเรียบเรียงถ้อยคาให้ผิดแผกไปจากปรกติ หรือการ
เปรียบเทียบถ้อยคา อย่างมีศิลปะมีชั้นเชิงจนถ้อยคานั้นมีสัมผัสอารมณ์ จนผู้รับสารเห็นภาพและเกิด
ความประทับใจ หรือเกิดอารมณ์สะเทือนใจ (กิตติชัย พินโน และ อมรชัย คหกิจโกศล, 2558)
การเลียนเสียงธรรมชาติ คือการใช้ถ้อยคาเพื่อเร้าจินตนาการของผู้รับสาร ให้แจ่มชัดยิ่งขึ้น
เสียงนั้นอาจเป็นเสียงดนตรี เสียงธรรมชาติรอบตัว เสียงสัตว์ หรือเสียงที่เกิดมาจากมนุษย์ก็ได้ตัวอย่าง
“ไก่ขัน” กับ “เอกอีเอ้กเอ้ก” เอกอีเอ้กเอ้กคือสัทพจน์ (กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์, 2545)
ทั้งยุงชุม รุมกัด ปัด เปรียะประ
เสียง ผัวะผะ พึ่บพั่บ ปุบปับ แปะ
ตัวอย่างคาสัทพจน์ ซึ่งพระสุนทรโวหารหรือสุนทรภู่ เคยแต่งไว้ในนิราศเมืองเพชร จาก
ตัวอย่างคาสัทพจน์ คือคาว่า เปรียะปะ ผัวะผะ พึ่บพั่บ ปุบปับ แปะ ทาให้เราเห็นโวหารภาพพจน์
อย่างชัดเจน และทาให้เรามีอารมณ์หรือความรู้สึกร่วมในบริบทนั้นมากขึ้น คาสัทพจน์มีอยู่ใน
หลากหลายภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งในแต่ละภาษาก็จะมีการสร้างคาเลียนเสียงนี้แตกต่างกันออกไป
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รูปที่ 1 รูปการ์ตูนของ เจมส์ แชปแมน(1)
ที่มา : http://www.ufunk.net/en/insolite/james-chapman/

รูปที่ 2 รูปการ์ตูนของ เจมส์ แชปแมน(2)
ที่มา : http://www.ufunk.net/en/insolite/james-chapman/
การสร้างคาเลียนเสียงยังปรากฎในลักษณะของภาพตัวอย่างเช่น ผลงานของ เจมส์ แชปแมน
(รูปที่ 1 และ 2) ศิลปินที่ได้วาดรูปการ์ตูนเล่าถึงการเลียนเสียงธรรมชาติในภาษาที่แตกต่างกันภาพ
ของ เจมส์ แชปแมน จะเห็นความต่างกันของคาสัทพจน์ ในแต่ละภาษา และวัฒนธรรม ทาให้ผู้ชม
รู้สึกสนุกสนานไปกับความต่างนี้ โดคิ โดคิ คือเสียงของหัวใจ ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า ตื่นเต้น เป็นสิ่งที่
ข้าพเจ้ารู้สึกมากที่สุดเวลาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ทั้งสถานที่ อาหาร วิถีชีวิต และการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้คน เนื่องด้วยความรู้ด้านภาษาไทยยังไม่แตกฉาน ทาให้ข้าพเจ้าใช้คาสัทพจน์ ในภาษาญี่ปุ่นเพื่อ
แสดงให้เห็นภาพในการสื่อสาร และในความต่างกันของภาษาและวัฒนธรรมนั้นเอง จึงเป็นที่มาของ
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ความสนุกสนานในการสนทนาซึ่งกันและกัน
บันดาลใจให้ข้าพเจ้าทาเครื่องประดับชุดนี้

การเชื่อมคนจากสองวัฒนธรรมเข้าหากันและเป็นแรง

จลนศิลป์
จลนศิลป์ เป็นหนึ่งในประเภทของงานศิลปะที่พัฒนามาจากหลากหลายแหล่ง มีต้นกาเนิด
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดยศิลปินในลัทธิประทับใจ (Impressionism) เช่น โกลด มอแน
(Claude Monet) แอดการ์ เดอกา (Edgar Degas) และ เอดัวร์ มาแน (Édouard Manet) ซึง่
ทดลองกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์บนผืนผ้าใบ ศิลปินจลนศิลป์ มักสร้างมิติที่ 4 คือมิติของความเร็ว
และการเคลื่อนไหว ทาให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกประหลาดใจและคาดไม่ถึง จลนศิลป์เป็นงานศิลปะที่อยู่
บนฐานคิด และความเชื่อทางศิลปะที่ว่า แสงเงาและความเคลื่อนไหว สามารถสร้างงานศิลปะได้ วัตถุ
ต่างๆ อาจทาให้เกิดการหมุนเวียน หรือสร้างรูปแบบอันน่าสนใจซึ่งเกิดจากแสงและเงา จลนศิลป์จึง
เป็นการรวบรวมเอาชิ้นวัตถุที่สามารถแสดงการเคลื่อนไหวได้ เช่น แผ่นกระจก โลหะหรือวัสดุ
สังเคราะห์อื่นๆเข้าด้วยกัน พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของแสง เพื่อสร้างแสงเงาและการสะท้อนจาก
ตัวองค์ประกอบ ("KInetic Art," 2018)
มาร์แซล ดูว์ช็อง (Marcel Duchamp) นับเป็นคนแรกที่ใช้วิธีการแบบ จลนศิลป์ กับผลงาน
Bicycle Wheel (รูปที่ 3) ในปี ค.ศ.1913

รูปที่ 3 Bicycle Wheel
ที่มา : https://17green.wordpress.com/2014/01/18/marcelduchampwhatisart/
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ซึ่งถือเป็นตัวอย่างแรกของประติมากรรม Readymade อันเป็นชิ้นงานที่ประกอบไปด้วย
ชิ้นส่วนที่ไม่ได้ผลิตโดยศิลปิน แต่ยังไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานชิ้นแรกของศิลปะแบบจลนศิลป์
อันเนื่องมาจาก มาร์แซล ดูว์ช็อง จะให้ความสาคัญกับการเป็นประติมากรรม Readymade มากกว่า
สาหรับ มาร์แซล ดูว์ช็อง การเคลื่อนไหวนี้มีความสาคัญต่อผลงาน “ฉันชอบมองไปที่มัน” เขากล่าว
“เหมือนกับที่ฉัน ชอบที่มองไปที่เปลวไฟเต้นราในเตาผิง มันก็เหมือนการมีเตาผิงในสตูดิโอ การ
เคลื่อนไหวของล้อ ทาให้ฉันรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของเปลวไฟ” ("KInetic Art," 2018)
บุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคนแรก ที่ทาผลงานแบบจลนศิลป์คือ นูม กาโบ (Naum
Gabo) ในปี ค.ศ. 1919 เขาเรียกลักษณะการเคลื่อนไหวของประติมากรรมที่สร้างจากเหล็ก และทา
ให้เกิดการเคลื่อนไหวด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าว่า Kinetic Construction และเรียกชุดผลงานว่า Kinetic
Rhythms โดยมีชื่อผลงานว่า Standing Wave ปี ค.ศ.1919 - 1920 (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 Standing Wave
ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Kinetic_art#cite_note-4
อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์
อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ (รูปที่ 5) ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของงานประติมากรรมแบบ
จลดุล อันเป็นส่วนหนึ่งของจลนศิลป์ อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ เกิดวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ.1898 ที่
ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา ในครอบครัวของศิลปินโดยมีคุณพ่อและคุณปู่เป็นประติมากร มีคุณแม่
เป็นจิตรกร ตอนอายุ 9 ขวบ อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ เขามักจะถอดชิ้นส่วนของเล่นออกดู และชอบ
ประดิษฐ์ของใช้จากแผ่นไม้ และแผ่นโลหะกับลวด พออายุได้ 17 ปี เขาตัดสินใจเข้าเรียนทางด้าน
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รูปที่ 5 อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์
ที่มา : Alexander Calder – Performing Sculpture หน้า 118
วิศวกรรมศาสตร์ที่ Stevens Institute of Technology New Jersey Philadelphia ซึ่งมี
ชื่อเสียงด้านวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้เองทาให้ อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ สร้าง
ผลงานที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเวลาต่อมา โดยในตอนแรกเริ่ม อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ ใช้ระบบเครื่องไข
และการดึงรอกเพื่อสร้างการเคลื่อนไหวต่อมาจึงใช้หลักการสร้างดุลยภาพหรือความสมดุล เพื่อพัฒนา
ชิ้นงานให้มีความอ่อนช้อยมากขึ้น และเน้นสร้างการเคลื่อนไหวโดยการสัมผัส หรือโดยอาศัยปัจจัย
ภายในห้องแสดงเข้าทดแทน เช่น อากาศ อันเป็นจุดกาเนิดงานประติมากรรม ในรูปแบบของ อเล็ก
ซานเดอร์ คาลเดอร์ อย่างแท้จริง ผลงานของเขาส่วนใหญ่ เน้นการเคลื่อนไหวที่มีอิสระดูเป็นธรรมชาติ
มักใช้สีแดง ขาว ดา และน้าเงินในชิ้นงาน ทั้งยังมีงานประติมากรรมที่สามารถสร้างเสียง (รูปที่ 6) ได้
อีกด้วย (Borchardt-Hume, 2015)

รูปที่ 6 Untitled
ที่มา : Alexander Calder – Performing Sculpture หน้า 177
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ผลงานของ อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ ดูเหมือนจะส่งผลสะท้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนัก
ปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1943 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ไปที่งานแสดง
ของ อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ ที่ Museum of modern art New York. อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้ใช้
เวลา พิจารณา ผลงาน A Universe (รูปที่ 7 และ 8) ของ อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ นานกว่า 40
นาที จากนั้นจึงได้แสดงความคิดเห็นถึงผลงานว่า “ฉันได้แต่หวังว่าฉันเป็นคนที่คิดค้นมันขึ้น” ต่อมา
เมื่อ อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ ได้ทราบถึงเรื่องนี้ เขาจึงสันนิษฐานว่า อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ รอดูการ
เคลื่อนไหวที่เขาคิดค้น ให้ครบ 90 รอบ ซึ่ง อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ มีความปรารถนาที่จะสร้างภาพ
นามธรรมที่เคลื่อนที่ผ่านอวกาศโดยใช้รูปทรงกลม 2 ลูก เคลื่อนที่ในอัตราที่ต่างกันในช่วง 40 นาที จะ
ครบ 90 รอบ เขาได้เปรียบเทียบผลงานชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ เข้ากับระบบสุริยะ ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงาน
ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อผลงานยุคต่อไปของเขา ที่ไม่ใช้มอเตอร์เป็นต้นกาลัง (Barron & Mark, 2013)
จากบทความเกี่ยวกับนิทรรศการของ อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ เขียนไว้ว่า อเล็กซานเดอร์
คาลเดอร์ มักแนะนาแก่ผู้ชมอยู่เสมอว่าให้ใช้เวลามากขึ้น และพิจารณาชิ้นงานอย่างช้าๆ และพยายาม
เชื่อมโยงตัวตนกับชิ้นงาน และปล่อยให้แสงเงาเป็นองค์ประกอบลึกลับหนึ่งของงานนั้น อเล็กซาน
เดอร์ คาลเดอร์ เป็นประติมากรที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในศตวรรษที่ยี่สิบ ผลงานโดดเด่นที่สุดของเขา
เป็นผลงานที่เต็มไปด้วยความงามและอารมณ์ขัน อีกทั้งรูปแบบที่ไม่ซ้ากันของเขา ยังเป็นที่รู้จักดีของ
ผู้คนที่จัดแสดงนิทรรศการสาคัญมากมายในนิวยอร์ก (Barron & Mark, 2013)

รูปที่ 7 A Universe(1)
ที่มา : Calder and Abstraction หน้า 11

11

รูปที่ 8 A Universe(2)
ที่มา : Calder and Abstraction หน้า 11
ในปี ค.ศ. 1930 อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ ได้เดินทางไปที่สตูดิโอของ ปีต โมนดรียาน
(Piet Mondrian) ซึ่งก่อนหน้านั้นตัวเขาเองรู้สึกว่าตนพอเข้าใจความหมายของศิลปะสมัยใหม่
(Modern Art) แต่ยังไม่เข้าใจนักกับความหมายของคาว่า นามธรรม (Abstract) ต่อเมื่อไปสตูดิโอของ
ปีต โมนดรียาน เขาจึงเข้าใจความหมายนั้น พร้อมทั้งรู้สึกทึ่งกับผลงานของ ปีต โมนดรียาน เป็น
อย่างมาก จึงกล่าวกับ ปีต โมนดรียาน ว่าถ้าผลงานที่เค้าได้ชมนั้น สามารถเคลื่อนไหวได้จะกลายเป็น
ชิ้นงานที่ยอดเยี่ยม แต่ ปีต โมนดรียาน ปฏิเสธแนวคิดนั้นทั้งยังแนะนาให้ อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์
ให้พิจารณาผลงานดูโดยละเอียด เพราะในชิ้นงานนั้นเขาได้สร้างความเคลื่อนไหวไว้แล้ว หลังจากที่เขา
ได้พบ ปีต โมนดรียาน สองปีเขาจึงเริ่มทางานโดยใช้เทคนิค สมดุล และเมื่อเขาอายุ 33 ปี อเล็กซาน
เดอร์ คาลเดอร์ ได้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคม Abstraction Création และนาผลงานที่สามารถ
เคลื่อนไหวได้ในลักษณะไม่สมมาตร อันเกิดจากอิทธิพลของแรงลมหรือน้า โดยใช้หลักสมดุลในการ
ทรงตัวออกแสดงและเมื่อ มาร์แซล ดูว์ช็อง ได้เห็นประติมากรรมของ อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ เขาจึง
ให้ชื่อเรียกขานผลงานเหล่านั้นว่า ประติมากรรมจลนดุล (Mobile Art) ซึง่ อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์
รู้สึกประทับใจกับชื่อนี้มาก ทั้งที่ตอนแรกเขาตั้งใจจะเรียกผลงานของตนว่า “Moving Mondrian”
ฌอง อาร์พ (Jean Arp) ได้ตั้งประเด็นสงสัยขึ้นว่า ส่วนของงานประติมากรรมของ อเล็กซานเดอร์
คาลเดอร์ ที่เคลื่อนไหวไม่ได้จะเรียกว่าอะไร ซึ่ง ฌอง อาร์พ ก็ได้เสนอชื่อเรียกว่า ประติมากรรมสถิต
(Stabile) เพราะเคลื่อนไหวไม่ได้และมักทาด้วยแผ่นโลหะที่มีเส้นกรอบด้านนอกเป็นเส้นโค้ง ตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ จึงเริ่มสรรค์สร้างชิ้นงานทั้งในรูปแบบของ ประติมากรรมจลดุล
รูปร่างหรือสีสันที่ อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ เลือกใช้ในงานมักได้รับอิทธิพลจากเพื่อนศิลปินของเขา
ฌอง ฮีเลียง (Jean Helion) และ ชูอัน มีโร (Joan Miro) ส่วนในเรื่องของกลไกการเคลื่อนไหว อเล็ก
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ซานเดอร์ คาลเดอร์ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเรียนวิศวกรรม ก่อนที่จะมาเรียนที่สถาบันศิลปะ
การแสดงผลงานของ อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ ในแต่ละครั้งแม้จะเป็นผลงานชิ้นเดียวกัน แต่มักจะ
ได้ผลลัพธที่แตกต่างกัน อันเกิดจากการกระตุ้นชิ้นงานของเขานั่นเอง
โมบายที่ดักกุ้งกับหางปลา (รูปที่ 9) เป็นการนาหลักการสมดุลมาใช้ โดยด้านหนึ่งเป็นรูปร่าง
ที่ดักกุ้งโครงสร้างทาด้วยโลหะ และอีกด้านหนึ่งเป็นรูปร่างปลา ถ่วงน้าหนักด้วยโลหะรูปก้างปลา
รูปทรงทั้งหมดแขวนอยู่ได้โดยหลักการสมดุล ยามโดนลมจะเคลื่อนไหวอย่างอิสระ อเล็กซานเดอร์
คาลเดอร์ รวมความร่าเริงแห่งท้องทะเลอยู่ในโมบายของเขาเป็นความสวยงามเมื่อโครงสร้างต่างๆ
เคลื่อนไหว หมุนรอบตัว ขึ้นลง เคลื่อนไหวไปอย่างอิสระไปตามธรรมชาติ นั้นคือหัวใจของ
ประติมากรรมจลนดุล “ความงามของศิลปกรรมประเภทนี้เกิดขึ้นได้เพราะการเคลื่อนไหว”
(วุฒิ วัฒนสิน, 2552)

รูปที่ 9 Lobster Trap and Fish Tail
ที่มา : ประวัติศาสตร์ศิลปะ หน้า 144
ในปี ค.ศ. 1930 อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ แต่งงานกับ Louisa James เขามีโอกาสได้
ออกแบบแหวนแต่งงานของตัวเองจึงถือเป็นการออกแบบเครื่องประดับของเขาเป็นครั้งแรก (รูปที่ 10)
โดยวัสดุที่เลือกใช้เป็นทองเหลืองและลวด หลังจากนั้นจึงมีการออกแบบเครื่องประดับชิ้นอื่นๆ ตามมา
ซึ่งในยุคหลังเขาเลือกใช้วัสดุที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่นแผ่นวัสดุ หิน แก้ว กระดูกสัตว์
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รูปที่ 10 ผลงานเครื่องประดับของ อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์
ที่มา : https://www.christies.com/features/Calder_Jewellery-5674-1.aspx
จอร์จ ริคกี้
"หากคุณศึกษาบางสิ่งอย่างจริงจัง ยามคุณกล่าวถึงสิ่งนั้นมันอาจฟังดูไม่น่าเชื่อถือ หรืออาจฟัง
ดูราวกับบทกวี" จอร์จ ริคกี้ เกิดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 1907 ที่เมือง South Bend รัฐนิวอิง
แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา สิ่งสาคัญหนึ่งที่เขาได้เรียนรู้จากบิดา คือความสวยงามของงาน
ประติมากรรมนั้น ต้องแลกมาด้วยความทุ่มเทและความอดทนอย่างมาก ในงานของเขาแนวคิด
สร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของชิ้นงานที่สมบูรณ์ ผลงานแต่ละชิ้นของเขาล้วนมีความสง่างาม และดึงดูด
ราวถูกสะกด และในผลงานส่วนใหญ่ของเขามีส่วนประกอบมากมาย
ชิ้นงานเหล่านั้นต้องถูก
เตรียมพร้อมไว้ก่อนที่จะนามาประกอบรวมกันเป็นชิ้นงาน (Lucinda H.Gedeon, 2007)
จอร์จ ริคกี้ เติบโตมาในครอบครัวซึ่งมีคุณปู่เป็นช่างทานาฬิกา และมีคุณพ่อเป็นวิศวกร
เครื่องจักร ขณะอายุ 6 ขวบ ครอบครัวของเขาย้ายไปประเทศ Scotland เนื่องจากบิดาได้รับ
ตาแหน่ง Managing Director บริษัท Singer ในเมือง Glasgow เขาจึงใช้เวลาในช่วงต้นของชีวิตที่
Trinity Collage และไปศึกษาต่อในต่างประเทศใกล้กับเมือง Perth เขามีผลการเรียนด้านวิชา
คณิตศาสตร์และฟิสิกส์อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม จึงทาให้เขามีความใฝ่ฝันที่จะดาเนินรอยตามบิดา แต่เมื่อ
เข้าสู่วัยรุ่น จอร์จ ริคกี้ เริ่มมีความสนใจในศิลปะ และเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัย Balliol เมือง Oxford
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ภาควิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่ เขาใช้เวลาสี่ปีศึกษาที่วิทยาลัย หลังจากสาเร็จการศึกษา จอร์จ ริคกี้
เดินทางไปปารีส และใช้เวลาหนึ่งปีศึกษาที่ Acade’mie Lhote และ Acade’mie Moderne โดยใน
ขณะเดียวกันเขาหารายได้โดยการทางานเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียน Gardiner เขา
เดินทางกลับสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1930
และสอนวิชาประวัติศาสตร์ที่โรงเรียน Groton
Massachusetts อยู่ 3 ปี ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1934 ถึง ค.ศ. 1942 เขามีสตูดิโอในนิวยอร์คชื่อว่า
The Sun of a Mechanical Engineering และ The Grandson of a Clock maker ในช่วง
สงครามเขามีความสนใจอย่างมากทางด้านเครื่องกล เนื่องจากขณะนั้นเขาทางานในแผนกค้นคว้าและ
ซ่อมบารุงอากาศยานและอาวุธ และเริ่มเป็นจิตรกรในปี ค.ศ. 1950 เขาเริ่มสนใจในประติมากรรม
จนลศิลป์ อันกลายมาเป็นความหลงไหลในตลอดชีวิตของเขา ตลอดช่วงยุคทศวรรคที่ 50s และ 60s
จอร์จ ริคกี้ อีกทั้งมีโอกาสทาการสอนในหลายสถาบันทั่วประเทศ ในช่วงปี ค.ศ. 1964 เมื่องาน Two
Lines Temporal (รูปที่ 11) ได้แสดงที่ Documenta III เขามีความเชื่อมั่นว่าในขณะนั้น ตัวเขาเป็น
หนึ่งในประวัติศาสตร์ของศิลปินด้านประติมากรรมจลนศิลป์ ในปี ค.ศ. 1966 เขาตัดสินใจเลิกงาน
ด้านการสอน เพื่อทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการสร้างสรรค์คผลงาน งานของเขาได้ถูกจัดแสดง
นิทรรศการมากกว่า 150 ครั้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1933 และเป็นตัวแทนของผลงานของประเทศ
สหรัฐอเมริกามากกว่า 75 ครั้ง และอีก 12 ครั้งในต่างประเทศ (Davidson, 2004)

รูปที่ 11 Two Lines Temporal
ที่มา : https://www.moma.org/collection/works/81518
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จอร์จ ริคกี้ ให้ความสาคัญในเรื่องของความแม่นยาจากการคานวณเพื่อสร้างสมดุล ตามแบบ
ของกระบวนการวิทยาศาสตร์ ชิ้นงานจึงมีความแม่นยาเที่ยงตรงตามรูปแบบที่กาหนดและคานวณไว้
ภายนอกอาจดูเป็นการเคลื่อนไหวที่ธรรมดาเรียบง่าย แต่ทั้งหมดล้วนเกิดจากการคิดคานวณทั้งสิ้น ซึ่ง
จอร์จ ริคกี้ เรียกรูปแบบการเคลื่อนไหวของเค้าว่า Climax postponement (รูปที่ 12)

รูปที่ 12 Horizontal Column of Five Squares Excentric
ที่มา : https://www.longhouse.org/pages/george-rickey-5-kinetic-works
Crucifera เป็นชุดผลงานซึ่งตัวชิ้นงานถูกยึดไว้กับฐานเสมอ สามารถเกิดการเคลื่อนไหว
ตอบสนองได้จากทุกทิศทาง และยังใช้แสงให้เกิดการสะท้อนกับวัสดุที่ใช้ในการสร้างชิ้นงาน ซึ่งมี
รูปแบบของเหลี่ยมมุมที่หลากหลาย จึงสามารถสร้างการหักเหของแสงได้ดีเยี่ยม ชื่อ Crucifera มา
จากคาว่า Cruciferae ในภาษากรีก ซึ่งหมายความถึงตระกูลหนึ่งของดอกไม้ที่มีกลีบสี่กลีบเรียงตัว
ตามขวางเสมือนกับชิ้นงาน Crucifera ของ จอร์จ ริคกี้ ที่สร้างขึ้นจากแกนหมุนประกอบด้วยวัสดุ
สี่เหลี่ยมชิ้นเล็กๆ ผลงานชุดนี้ใช้สเตนเลส ทรงสี่เหลี่ยมสี่ชิ้น จัดเรียงในลักษณะคล้ายใบพัดกังหัน โดย
มีจุดยึดด้านบน และด้านล่างกับตัวแกน ตัวแกนหมุนจะถูกยึดไว้กับโครงสร้างหลัก และเมื่อมีแรงที่
เหมาะสม จะทาให้เกิดการเคลื่อนไหว แต่ในขณะเดียวกันด้วยแรงนั้น ก็ช่วยป้องกันไม่ไห้วัสดุเหล่านั้น
หลุดออกจากกัน ด้วยการให้แสงที่เหมาะสม ใบพัดเล็กๆ แต่ละชิ้นจึงสามารถสร้างแสงสะท้อนกลับไป
ยังผู้ชมผลงานได้อีกด้วย การสะท้อนของแสงระยิบระยับทั่วทั้งบริเวณเพดานและผนัง มันจึงเปลี่ยน
ห้องแสดงงานทั้งห้องนั้นให้กลายเป็นห้องแห่งละอองดาว (รูปที่ 13)
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รูปที่ 13 Crucifera III
ทีม่ า : http://www.artnet.com/usernet/awc/awc_workdetail.asp?aid=
425933959&gid=425933959&cid=244827&wid=426192644
เครื่องประดับของ จอร์จ ริคกี้ (รูปที่ 14) มีขนาดเล็กมาก และทุกชิ้นสร้างขึ้นโดยเจตนาที่มิได้
มุ่งหมายทางการค้า ผู้ที่มีโอกาสสวมใส่เครื่องประดับเหล่านั้นมีเพียง อีดี้ (Edie) ภรรยาของเขา หรือ
โดยการให้เป็นของขวัญในหมู่ญาติ และเพื่อนฝูงเท่านั้น

รูปที่ 14 Hairpin(ซ้าย) และ Two Lines Up(ขวา)
ทีม่ า : Maxwell Davidson 3, George Rickey The Early Works หน้า 269
ด้วยเหตุนี้นานๆ ครั้งถึงจะมีผลงานเครื่องประดับของเขาหลุดออกสู่ท้องตลาด และส่งผลทา
ให้เหล่านักสะสมไม่รีรอโอกาส ที่จะได้ครอบครองผลงานเหล่านั้น อีดี้ มักรับหน้าที่เป็นนางแบบ ใน
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ผลงานเครื่องประดับของ จอร์จ ริคกี้ ทั้งที่เป็น ทอง เงิน ทองแดง และเครื่องเคลือบ โดยแต่ละผลงาน
จะมีฐานรองเฉพาะชิ้นงานนั้นๆ เช่นเดียวกับงานประติมากรรม ผลงานของเขาเป็นงานเครื่องประดับ
ที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย มีทั้งปิ่นปักผม เข็มกลัด ต่างหู สร้อยคอ และแม้กระทั้งเครื่องประดับที่
สามารถสร้างเสียงได้ เครื่องประดับส่วนใหญ่ของเขา สามารถเคลื่อนไหวได้ มากกว่าเคลื่อนไหวไม่ได้
ทั้งยังมีลักษณะที่คล้ายคลึง กับงานประติมากรรมของเขาอีกด้วย ความเหมือนและแตกต่างของ
ผลงานระหว่าง อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ และ จอร์จ ริคกี้ ผลงานของทั้งสองให้ความสาคัญในการใช้
แรงลมและน้าหนัก ส่วนที่ต่างกันก็คือผลงาน อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ มีความโดดเด่นในด้านความ
เป็นธรรมชาติ และอิสระในการเคลื่อนไหว ทาให้ผู้ชมมีความรู้สึกสนุกสนานไปกับชิ้นงาน ส่วนของ
จอร์จ ริคกี้ จะสร้างขึ้นจากพื้นฐานของการคานวณ ความสนุกสนานอยู่ที่การคาดเดารูปแบบการ
เคลื่อนไหวไม่ได้นั้นเอง
ทิม เพรนทิส
งานประติมากรรมจลนศิลป์ของ ทิม เพรนทิส เปรียบเสมือนเรื่องราวของลมและแสง เขาให้
ความสาคัญกับการเคลื่อนไหวมากกว่าตัววัตถุ ทิม เพรนทิส มักจะให้สิ่งแวดล้อมในธรรมชาติร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในงานของเขา ผลงานประติมากรรมอันเต็มไปด้วยความละเอียดอ่อน และเปรียบเสมือนอยู่
ตรงกลางบนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นระเบียบ และความวุ่นวาย (รูปที่ 15 16 และ 17) การควบคุม
และการเป็นอิสระ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใต้การควบคุม และการเปลี่ยนแปลงอันไม่อาจคาดเดาได้
ทิม เพรนทิส เป็นศิลปินที่มีเอกลักษณ์พิเศษในการนาเอาพลังงานของลมและแสงอาทิตย์ รวมทั้ง
ความเคลื่อนไหวราวกับการเต้นราของแสงและเงามาใช้ ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ จึงเป็นการช่วยปลุก
เร้า และกระตุ้นความเป็นเด็กในตัวผู้ชมให้ตื่นขึ้น งานประติมากรรมจลนศิลป์ของเขามีหลากหลาย
รูปแบบ ผลงานหลายชิ้นได้รับการเปรียบเปรยว่าเสมือนการวาดภาพบนท้องฟ้า ทิม เพรนทิส จบ
ปริญญาโทด้านสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยเยล ในปี ค.ศ. 1960 และได้รับรางวัลร่วมกับ Loyi
Chan ในปี ค.ศ. 1965 หลังจากนั้นสิบปีเขาได้ก่อตั้งสตูดิโอที่รัฐคอนเนตทิคัต เพื่องานออกแบบและ
ปรับปรุงงานสถาปัตยกรรมจลนศิลป์ Russian Constructivists งานสถาปัตยกรรมของเขาสามารถ
พบเห็นได้ในสถานที่สาธารณะทั่วไป และในสานักงานใหญ่ของบริษัทต่างๆ ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา
รวมทั้งในไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง สวิสเซอร์แลนด์ และออสเตรเลีย อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของ
งานสะสมส่วนบุคคลมากกว่า 150 ชุด และยังเป็นสัญลักษณ์ของ Maxwell Division Gallery ใน
นิวยอร์กตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ทิม เพรนทิส เริ่มสนใจและสร้างสรรค์งานตั้งแต่ครั้งยังศึกษาด้าน
สถาปัตยกรรมอยู่ แรงบันดาลใจในการสร้างงานของเขามาจากสองบุคคลด้วยกันคือ อเล็กซานเดอร์
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คาลเดอร์ และ จอร์จ ริคกี้ โดยเขาเคยกล่าวไว้ว่าเป็นการยากที่จะให้แยกแยะว่าใครเป็นแรงบันดาล
ใจแรกของเขา ผลงานของ ทิม เพรนทิส ส่วนใหญ่เป็นประติมากรรรมที่สามารถเคลื่อนไหวได้แม้อาศัย
เพียงลมแผ่วเบา วัสดุที่เขาเลือกใช้ส่วนใหญ่ เป็นชิ้นส่วนที่ผลิตจากการอุตสาหกรรมโรงงาน เช่น
อลูมิเนียม สเตนเลส และพลาสติก แม้กระนั้นรูปแบบการเคลื่อนไหวของงาน กลับมีความอ่อนช้อย
ให้ความรู้สึกล่องลอยเป็นอิสระและมักมีการเลียนแบบจังหวะการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ จนผลงาน
ของเขาได้รับการพูดถึงว่าเป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นราวกับการวาดภาพในอากาศ จุดเด่นในงานของ ทิม
เพรนทิส
เป็นเรื่องการรวมเอาความสมดุลระหว่างความเป็นระเบียบกับความยุ่งเหยิงไว้ด้วยกันได้
อย่างลงตัว อีกทั้งเขายังมีผลงานประติมากรรมติดตั้งบนฝาผนัง ที่สามารถเคลื่อนไหวได้อีกด้วย
(Nicholas Fox Weber, 2012)

รูปที่ 15 The Wave
ที่มา : Drawing on the Air – The Kinetic Sculpture of Tim Prentice หน้า 72 ถึง 73

รูปที่ 16 Long Yellow Zinger
ที่มา : Drawing on the Air – The Kinetic Sculpture of Tim Prentice หน้า 28 ถึง 29
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รูปที่ 17 Oculus IV
ที่มา : Drawing on the Air – The Kinetic Sculpture of Tim Prentice หน้า 69

ความหมายของเครื่องประดับ
เครื่องประดับ คือวัตถุหรือสิ่งของที่ใช้ตกแต่งร่างกาย เพื่อความสวยงาม หรือเพื่อแสดง
สถานะทางสังคมแตกต่างกันตาม รูปร่าง ลักษณะ วัสดุ มีพื้นฐานมาจาก ความเชื่อ วัฒนธรรม รสนิยม
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ เครื่องประดับเกิดขึ้นพร้อมๆ กับความเจริญของมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ที่
รู้จักสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เพื่อการดารงชีวิต เช่น สร้างเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย โดยการนา
ใบไม้และเถาวัลย์มาสร้างเป็นพวงมาลัยคล้องคอ ดอกไม้ทัดหู เครื่องประดับศีรษะจากดอกไม้ ต่อมา
จึงเริ่มสร้างเครื่องประดับถาวร เช่นสร้อยคอที่ทาจากกระดูกสัตว์ งาช้าง ขนนก เครื่องหนัง หินสี ดิน
เผาและโลหะต่างๆ วัสดุที่ใช้ก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆ เครื่องประดับเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ใช้ควบคู่
กับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอื่นๆ ในสมัยโบราณวิธีการตกแต่งร่างกายใช้การสักร่างกายหรือการใช้สี
เขียนบนผิวหนัง การเขียนสีบนผิวหนังพบครั้งแรกในสมัยอียิปต์โบราณเมื่อประมาณ 2000 ปีก่อน
ศริสตศักราช คาว่า สัก ในภาษาไทยตรงกับคาว่า Tattoo ในภาษาอังกฤษ มาจากภาษาไฮติว่า
Tatau ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับการทาเครื่องหมาย โดยการสักผิวหนังเริ่มต้นในประเทศญี่ปุ่นก่อน
ประมาณ ก่อนคริสตศักราช 600 ปี แล้วจึงเผยแพร่จากเอเชียไปสู่ทะเลใต้ โดยผู้สักส่วนใหญ่จะเป็น
นักรบและ จะสัมพันธ์กับความเชื่อทางอภินิหารและศาสนา ต่อมาจึงเป็นการสักเพื่อความงาม
โดยเฉพาะโดยนักเดินเรือชาวยุโรปในช่วงหลังศริสตศตวรรษที่ 15 นิยมสักตามร่างกายเป็นสถานที่ที่
เดินทางไปถึงเพื่อเป็นที่ระลึกว่าเขาได้เดินทางไปยังที่ใดบ้าง ส่วนการแต่งกายด้วยเครื่องประดับ มีการ
พบหลักฐานการใช้ทองคามาทาเป็นเครื่องประดับ ในสมัยอียิปต์และกรีกเครื่องประดับเป็นสิ่งหนึ่งที่
สามารถบอกถึงประวัติความเป็นไป ในประวัติศาสตร์ได้ และเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงวัฒนธรรม
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี และนิสัยใจคอของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์
จึงนิยมที่จะศึกษาเรื่องราวของเครื่องประดับร่วมไปด้วย เพราะเครื่องประดับ นอกจากจะใช้ประดับ
ร่างกายเพื่อความสวยงามแล้ว ยังบอกตาแหน่งฐานะยศศักดิ์ได้ เครื่องประดับในปัจจุบันถือว่าเป็นงาน
วิจิตรศิลป์ มีสุนทรียภาพ และมีความงดงามสมบูรณ์อยู่ในตัวเอง งานเครื่องประดับเป็นงานที่เกี่ยวกับ
ความคิดสร้างสรรค์อันทรงคุณค่าของนักออกแบบ เพราะฉะนั้นการออกแบบจึงมีความสาคัญยิ่ง ใน
งานเครื่องประดับ (วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ, 2526)
เครื่องประดับร่วมสมัยในประเทศไทย
การพัฒนาเครื่องประดับร่วมสมัยในประเทศไทยเริ่มประมาณปี พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2535 ซึง่
ส่วนใหญ่เกินจากการออกไปศึกษาในต่างประเทศของศิลปินในเมืองไทย การที่จะแยกแยะและอธิบาย
ความหมายของเครื่องประดับร่วมสมัยได้ จะต้องมีการกาหนดกรอบความคิด ผ่านการตั้งคาถามที่
ความสัมพันธ์ และมีความต่อเนื่องว่าเครื่องประดับร่วมสมัยคืออะไร โดยให้ความสาคัญต่อปรัชญา
และประวัติศาสตร์ของเครื่องประดับในบริบทของเวลาวัฒนธรรม ประเพณี การเมืองการปกครอง
ความเชื่อ และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเครื่องประดับ โดยคาว่าร่วมสมัย หมายถึงการอยู่หรือความเป็น
ปัจจุบัน และการเป็นหุ้นส่วนกับความเป็นปัจจุบันกับผู้อื่น คาว่า Contemporary มาจากภาษาละติน
โบราณคาว่า Con และ Tempus มีความหมายว่า กับ และ เวลา ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่า
Contemporary หรือคาว่าร่วมสมัยนั้นหมายถึงปัจจุบัน โดยที่แหล่งที่มาของความคิดร่วมสมัยนั้นมา
จากวิถีชีวิตร่วมสมัยนั้นเอง (ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์, 2553)

รูปที่ 18 ผลงานเครื่องประดับของ Dukno Yoon “Wings”
ที่มา : http://www.dukno.com/work#/wings_digital-1/
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เครื่องประดับร่วมสมัยเป็นเครื่องประดับที่ให้ความสาคัญต่อความคิด Conceptual Idea
(รูปที่ 18 และ 19) และการแสดงออกทางความคิดของศิลปินนักออกแบบ ผ่านผลงานเครื่องประดับ
ด้วยมุมมองและแนวคิดใหม่ ให้สัมพันธ์ต่อกลุ่มประชากรใหม่และสังคมใหม่ เครื่องประดับร่วมสมัยจึง
มีความสดใหม่ น่าสนใจ และแตกต่างจากเครื่องประดับประเภทอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสังคมของผู้
รักศิลปะและการออกแบบสมัยใหม่ ในการแสดงความเป็นตัวตนของผู้สวมใส่ ที่ต้องการแสดงออกถึง
ความเป็นปัจเจกในสังคมปัจจุบัน (ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์, 2553)

รูปที่ 19 ผลงานเครื่องประดับของ Victoria Walker “Peony Locket Gold”
ที่มา : http://vwjewellery.co.uk
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินงานวิจัย
เนื้อหาในบทที่ 3 นี้ กล่าวถึงการทดลองการเคลื่อนไหว จากผลงานประติมากรรมของศิลปิน
ระดับโลกสามท่านที่ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงแล้วใน บทที่ 2 โดยจะทาการจาลองสร้างแบบการเคลื่อนไหว
ใหม่ โดยจะทาการวิเคราะห์รูปลักษณ์ จากมุมมองด้านหน้าในแบบหยุดนิ่ง แบบมีลมมากระทบ
และวิเคราะห์รูปลักษณ์จากมุมมองด้านบน แบบหยุดนิ่งและแบบมีลมมากระทบ รวมทั้งวิเคราะห์
รูปแบบการเคลื่อนไหวของชิ้นงาน และวิเคราะห์องค์ประกอบของชิ้นงานที่แตกต่างกัน เช่น รูปแบบ
การเคลื่อนไหว และรูปทรงที่เลือกใช้ ขนาดหรือน้าหนักของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อและการประกอบ
ชิ้นงานเข้าด้วยกัน อีกทั้งศึกษาทิศทางของลมที่เข้ามากระทบชิ้นงาน เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่
ชัดเจนมากที่สุด ด้วยองค์ประกอบจากการศึกษา และผลการทดลองข้างต้นดังกล่าว ทาให้ข้าพเจ้า
สามารถเลือกใช้ ส่วนประกอบของชิ้นงาน และรูปแบบของการเคลื่อนไหว ในการสร้างสรรค์
เครื่องประดับ ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับความหมายของคา โอโนมาโตเปะ ที่เลือกใช้
การศึกษาการเคลื่อนไหว
ข้าพเจ้าได้ศึกษารูปแบบงานจลนศิลป์ ของศิลปินสามท่านคือ อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์
จอร์จ ริคกี้ และ ทิม เพรนทิส โดยศึกษาและทาการจาลองสร้างแบบการเคลื่อนไหวใหม่ จะประกอบ
ไปด้วยตารางภาพ จากรูปแบบงานจลนศิลป์ของศิลปิน และการจาลองสร้างแบบการเคลื่อนไหวใหม่
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับผลงานต้นแบบ และสรุปเป็นการเรียนรู้ใหม่ของตัวข้าพเจ้าเอง โดยมี
รูปแบบดังนี้
ตารางที่ 2 วิธีวิจัย
ศึกษารูปแบบงานจลนศิลป์ของ
ศิลปินสามท่าน
แบบที่ 1 อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์
แบบที่ 2 จอร์จ ริคกี้
แบบที่ 3 ทิม เพรนทิส

จาลองสร้างแบบการ
เคลื่อนไหวใหม่

สรุปเป็นการเรียนรู้ใหม่
ของตัวข้าพเจ้าเอง

23
การศึกษาแบบที่ 1 รูปแบบงานจลนศิลป์ของศิลปิน อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์
โดยศึกษาและทาการทดลอง จากหนังสือ CALDER and ABSTRACTION from AVANTCARDE to ICONIC edited by Stephanie Barron and Lisa Gabrielle Mark ผู้ศกึ ษาได้เลือก
ลักษณะของรูปแบบการเคลื่อนไหวต่างๆ ที่น่าสนใจมา 18 รูปแบบ และทดลองทาต้นแบบ 3 มิติเพื่อ
ศึกษาการเคลื่อนไหวของงานทั้ง 18 รูปแบบ (รูปที่ 20 และ 21) แต่เลือกนามาเสนอจานวน 5 แบบ
ซึ่งเป็นแบบที่ใช้ในการสร้างผลงานชุด โดคิ โดคิ

รูปที่ 20 ผลงานของ อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ 18 รูปแบบที่นามาศึกษา
ที่มา : CALDER and ABSTRACTION

รูปที่ 21 รูปแบบผลงานที่ทดลองทาต้นแบบ 3 มิติจานวน 18 รูปแบบ
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การศึกษาแบบที่ 1.1 อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ “Bougainvillier” 1947
ตารางที่ 3 รูปแบบงานจลนศิลป์ของศิลปิน อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ “Bougainvillier” 1947
รูปแบบงานจลนศิลป์ของศิลปิน
จาลองสร้างแบบการเคลื่อนไหวใหม่
ชื่อผลงาน “Bougainvillier”
ต้นแบบ 3 มิติ ด้านหน้า

ต้นแบบ 3 มิติ ด้านบน

การจาลองสร้างแบบการเคลื่อนไหวใหม่และลักษณะการเคลื่อนไหว
เมื่อมองจากด้านหน้า สามารถมองเห็นเส้นทองเหลืองได้ครบทุกเส้น ในลักษณะกระจายตัว
ไม่ตั้งเรียงกันตามแนวดิ่ง เมื่อมีลมมากระทบจะทาให้เส้นทองเหลืองเคลื่อนไหวเล็กน้อย และเกิดความ
สั่นไหวเคลื่อนตัวในลักษณะขึ้นลงตลอดทั้งชิ้นงาน อันเนื่องมาจากจุดเชื่อมต่อในแต่ละส่วนของชิ้นงาน
ในแนวตั้ง อาศัยอยู่ในแกนเดียวกันทั้งหมดจากบนลงล่าง โดยมีการเชื่อมข้อต่อในลักษณะฟันปลา
ส่วนแผ่นกลมเมื่อโดนลม จะทาให้ชิ้นงานหมุนรอบตัวเองได้ ทาให้มีการเคลื่อนไหวที่พลิ้วไหวเล็กน้อย
สวยงามดูเป็นอิสระ เมื่อมองจากด้านบน จะเห็นเส้นทองเหลืองกระจายตัวยื่นออกไปลักษณะเป็น
เกลียว อันเนื่องมาจากลักษณะของข้อต่อแต่ละส่วน มีลักษณะเป็นห่วงคลองกันไว้ ทาให้ไม่สามารถ
หมุนรอบตัวเองได้ เมื่อชิ้นส่วนหมุนไปจนหมดระยะการให้ตัวของห่วงทองเหลือง ก็จะรั้งให้ชิ้นส่วน
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อื่นๆ หมุนตาม เมื่อโดนแรงลมมากระทบ จะทาให้เกิดการเคลื่อนไหวในลักษณะหมุนรอบกันเป็น
วงกลม รูปแบบการเคลื่อนไหวสามารถเกิดขึ้นได้จากแรงลมกระทบทุกทิศทาง แต่จะชัดเจนที่สุดเมื่อ
แรงกระทบมาจากด้านข้าง เพราะมีพื้นที่หน้าตัดของแผ่นกลมเป็นตัวรับแรงลมอยู่
การศึกษาแบบที่ 1.2 อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ “Myxomatose” 1953
ตารางที่ 4 รูปแบบงานจลนศิลป์ของศิลปิน อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ “Myxomatose” 1953
รูปแบบงานจลนศิลป์ของศิลปิน
จาลองสร้างแบบการเคลื่อนไหวใหม่
ชื่อผลงาน “Myxomatose”
ต้นแบบ 3 มิติ ด้านหน้า

ต้นแบบ 3 มิติ ด้านบน

การจาลองสร้างแบบการเคลื่อนไหวใหม่และลักษณะการเคลื่อนไหว
จากการทดลองการมองจากด้านหน้า สามารถมองเห็นแผ่นกลมเรียงกันโดยมีขนาดจากเล็ก
ไปใหญ่ และแผ่นกลมเล็กเคลื่อนไหวได้มากกว่าแผ่นกลมใหญ่ อันเนื่องมาจากน้าหนักของแผ่นกลม
และน้าหนักของเส้นทองเหลือง ที่เรียงตัวกันจากน้าหนักน้อยไปหาน้าหนักมาก มีผลทาให้เมื่อมีลมมา
กระทบ การเคลื่อนไหวของด้านแผ่นกลมเล็ก จะเคลื่อนไหวได้มากกว่าด้านแผ่นกลมใหญ่ เกิดเป็น
รูปแบบการเคลื่อนไหวเฉพาะตัว เมื่อมองจากด้านบน จะเห็นเส้นทองเหลืองกระจายตัวยื่นออกไป
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ลักษณะเป็นเกลียว อันเนื่องมาจากลักษณะของข้อต่อแต่ละส่วน มีลักษณะเป็นห่วงคลองกันไว้ ทาให้
ไม่สามารถหมุนรอบตัวเองได้ เมื่อชิ้นส่วนหมุนไปจนหมดระยะการให้ตัวของห่วงทองเหลือง ก็จะรั้งให้
ชิ้นส่วนอื่นๆหมุนตาม เมื่อโดนแรงลมมากระทบ จะทาให้เกิดการเคลื่อนไหวในลักษณะหมุนรอบกัน
เป็นวงกลม เช่นเดียวกันกับผลงานแบบที่ 1.1 รูปแบบการเคลื่อนไหวสามารถเกิดขึ้นได้จากแรง
กระทบทุกทิศทาง แต่จะชัดเจนที่สุดเมื่อแรงกระทบมาจากด้านข้าง หรือระนาบเดียวกันกับชิ้นงาน
เพราะมีพื้นที่หน้าตัดของแผ่นกลมเป็นตัวรับแรงลมอยู่ เช่นเดียวกันกับผลงานแบบที่ 1.1
การศึกษาแบบที่ 1.3 อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ “Orange Under Table” 1949
ตารางที่ 5 รูปแบบงานจลนศิลป์ของศิลปิน อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ “Orange Under Table”
1949
รูปแบบงานจลนศิลป์ของศิลปิน
จาลองสร้างแบบการเคลื่อนไหวใหม่
ชื่อผลงาน “Orange Under Table”
ต้นแบบ 3 มิติ ด้านหน้า

ต้นแบบ 3 มิติ ด้านบน

การจาลองสร้างแบบการเคลื่อนไหวใหม่และลักษณะการเคลื่อนไหว
เมื่อมองจากด้านหน้าสามารถมองเห็นเส้นทองเหลืองได้ทั้ง 8 เส้น แต่ไม่สามารถมองเห็นแผ่น
กลมได้ชัดเจน อันเนื่องมาจากแผ่นกลมเรียงตัวกันในแนวนอน เมื่อโดนลมจากด้านข้างจะเคลื่อไหวได้
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น้อยกว่าการออกแบบแผ่นกลมในแนวตั้ง และมีลักษณะการเคลื่อนที่คล้ายกับชิ้นงานรูปแบบที่ 1.1
และ 1.2 แต่เมื่อชิ้นงานโดนลมจากด้านบนหรือด้านล่างจะเคลื่อนไหวได้มากในลักษณะขึ้นลง เมื่อมอง
จากด้านหน้าจะเห็นการยกตัวของแผ่นกลม และโครงสร้างของชิ้นงาน เฉลี่ยกันไปตามแรงลมที่มา
กระทาดูสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เมื่อมองจากด้านล่างหรือด้านบนจะเห็นแผ่นทองเหลือง
ชัดเจน และตัวชิ้นงานจะค่อยๆ หมุน เป็นวงกลมคล้ายกับชิ้นงานรูปแบบที่ 1.1 และ 1.2 อัน
เนื่องมาจากลักษณะของข้อต่อแต่ละส่วน มีลักษณะเป็นห่วงทองเหลืองคลองกันไว้ ทาให้ไม่สามารถ
หมุนรอบตัวเองได้ เมื่อชิ้นส่วนหมุนไปจนหมดระยะการให้ตัวของห่วง ก็จะรั้งให้ชิ้นส่วนอื่นๆหมุนตาม
นั่นเอง
การศึกษาแบบที่ 1.4 อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ “Untitled”
ตารางที่ 6 รูปแบบงานจลนศิลป์ของศิลปิน อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ “Untitled”
รูปแบบงานจลนศิลป์ของศิลปิน
จาลองสร้างแบบการเคลื่อนไหวใหม่
ชื่อผลงาน “Untitled”
ต้นแบบ 3 มิติ ด้านหน้า

ต้นแบบ 3 มิติ ด้านบน
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การจาลองสร้างแบบการเคลื่อนไหวใหม่และลักษณะการเคลื่อนไหว
เมื่อมองจากด้านหน้า สามารถเห็นแผ่นทองเหลืองชัดเจน เมื่อมีลมมากระทบจากด้านข้าง
หรือด้านบน แผ่นกลมจะมีลักษณะการเคลื่อนไหว คล้ายกับดอกไม้ที่ลอยอยู่บนคลื่นน้า ดูสวยงามและ
มีลักษณะฉพาะตัว อันเนื่องมาจากโครงสร้างของชิ้นงานเป็นแบบสมดุล ที่มีการออกแบบให้มีแกน
สมดุลหลัก และแกนสมดุลรองรวมทั้งหมด 4 แกนก่อนที่จะยึดกับแกนของแผ่นกลม ทาให้การเคลื่อน
แกนรองแบ่งชิ้นงานออกอีก 2 ด้านโดยใช้หลักการเดียวกัน และชัดเจนมากกว่ามองจากด้านบนทุก
เส้นมีข้อต่อจุดเดียว ทาให้มีความอิสระในการเคลื่อนไหวมากกว่าแบบข้อต่อสองจุด มือมีลมมา
กระทบชิ้นงาน เส้นทองเหลืองทั้งหมดสามารถเกิดการเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในทุกทิศทาง โดยแผ่น
กลมจะเกิดการเคลื่อนไหวในลักษณะส่ายไปมาและพลิกไปมาได้ โดยมีลักษณะคล้ายคนหันหน้าไปมา
การเคลื่อนไหวสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าลมที่กระทบจะเบาหรือแรง ทั้งยังเกิดขึ้นพร้อมๆ กันทุกชิ้นส่วน
การศึกษาแบบที่ 1.5 อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ “Untitled” 1938
ตารางที่ 7 รูปแบบงานจลนศิลป์ของศิลปิน อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ “Untitled” 1938
รูปแบบงานจลนศิลป์ของศิลปิน
จาลองสร้างแบบการเคลื่อนไหวใหม่
ชื่อผลงาน “Untitled”
ต้นแบบ 3 มิติ ด้านหน้า

ต้นแบบ 3 มิติ ด้านบน

การจาลองสร้างแบบการเคลื่อนไหวใหม่และลักษณะการเคลื่อนไหว
เมื่อมองจากด้านหน้าสามารถมองเห็นเส้นทองเหลืองติดแผ่นกลมได้ครบทุกเส้น แผ่นกลมที่
ติดบริเวณปลายเส้นทองเหลืองด้านบน จะติดในลักษณะแนวนอน และมีแผ่นทองเหลืองทาหน้าที่ถ่วง
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น้าหนักอยู่ด้านล่างด้านล่างในแนวตั้ง มีความพิเศษกว่าชิ้นงานอื่นคือตัวเส้นทองเหลืองมีลักษณะโค้ง
ปลายด้านที่มีแผ่นกลมลักษณะแนวนอน จะเชิดขึ้นสูงและห้อยลง มีลักษณะคล้ายคนก้มหัว และ
สามารถมองเห็นว่าเส้นทองเหลืองถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกันโดยใช้เทคนิคเดียวกันกับชิ้นงาน
แบบที่ 1.4 เมื่อมองจากด้านบน สามารถมองเห็นเส้นทองเหลืองติดแผ่นกลมได้ครบทุกเส้น และ
สามารถมองเห็นแผ่นกลมที่ติดบริเวณปลายเส้นทองเหลืองได้ชัดเจน แต่ไม่สามารถเห็นการแบ่งกลุ่ม
ของเส้นทองเหลืองได้ชัดเจนนัก การเคลื่อนไหวสามารถเกิดขึ้นได้จากแรงกระทบทุกทิศทาง แต่จะ
ชัดเจนที่สุดเมื่อแรงกระทบมาจากด้านข้างหรือระนาบเดียวกันกับชิ้นงาน
สรุปการศึกษาแบบที่ 1 รูปแบบงานจลนศิลป์ของศิลปิน อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์
จากการศึกษาโมบายทั้ง 18 รูปแบบของ อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ ผู้ศึกษาได้ทดลอง การ
เคลื่อนไหวโดยการจาลองโมเดลออกมาทั้ง 18 แบบ โดยใช้วัสดุทองเหลืองทาเป็นเส้น และแผ่นกลม
มาศึกษาการเคลื่อนไหวของโมเดลแต่ละรูปแบบ สรุปผลได้ดังนี้
1. จุดเชื่อมต่อหรือข้อต่อมีผลต่อการเคลื่อนไหว จากการศึกษาพบว่าโมเดลที่ใช้ข้อต่อจุด
เดียวเป็นตัวเชื่อมในแต่ละเส้น จะมีการเคลื่อนไหวที่เป็นอิสระมากกว่า รูปแบบที่มีการใช้ข้อต่อแบบ
สองจุดในการเชื่อมต่อชิ้นงาน
2. การออกแบบการวางแผ่นกลม จากการศึกษาและสังเกตพบว่า การวางแผ่นกลมในแนวตั้ง
จะทาให้ชิ้นงานหมุนเมื่อมีลม ส่วนแผ่นกลมที่วางในแนวนอน เมื่อมีลมจะทาให้ชิ้นงานเคลื่อนไหวขึ้น
ลง อีกทั้งการมองเห็นแผ่นกลมเมื่อนาไปสู่การออกแบบเป็นเครื่องประดั
่
บผู้อื่นจะมองเห็นแผ่นกลมใน
แนวตั้ง และผู้สวมใส่เองก็สามารถมองลงมาเห็นแผ่นกลมในแนวนอนได้เช่นเดียวกัน
3. น้าหนักและความหนาของเส้นมีผลต่อการเคลื่อนไหว จากการศึกษาของรูปแบบในตาราง
ที่ 1.2 มีความแตกต่างในการเลือกใช้ขนาดของเส้นทองเหลือง ที่มีการเลือกใช้เส้นทองเหลืองจาก
ขนาดใหญ่ด้านโคนของจุดเชื่อมต่อ และเลือกใช้เส้นทองเหลืองขนาดเล็กในส่วนด้านปลายจุดเชื่อมต่อ
โดยค่อยๆเฉลี่ยนขนาดจากใหญ่ไปเล็ก และเลื่อกใช้แผ่นทองเหลืองกลมที่มีน้าหนักมากในส่วนของ
โคนจุดเชื่อมต่อ และเลือกใช้แผ่นทองเหลืองกลมที่มีน้าหนักน้อยในส่วนของปลายจุดเชื่อมต่อ ทาให้
ชิ้นงานมีการเคลื่อนใหวด้านปลายของชิ้นงาน มากกว่าด้านโคนของชิ้นงาน ทาให้สรุปได้ว่า น้าหนัก
ของตัวชิ้นส่วน มีผลต่อการเคลื่อนไหว ซึ่งจะทาให้ข้าพเจ้าสามารถใช้น้าหนักเป็นตัวกาหนดการ
เคลื่อนไหวได้ นอกเหนือจากการออกแบบรูปทรงในการออกแบบชิ้นงาน
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การศึกษาแบบที่ 2 รูปแบบงานจลนศิลป์ของศิลปิน จอร์จ ริคกี้
การศึกษาและทดลองการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ จากงานจลนศิลป์ของ จอร์จ ริคกี้
ข้าพเจ้าได้ทาการศึกษาการเคลื่อนไหวของงานจลนศิลป์ที่ออกแบบโดย จอร์จ ริคกี้ โดยศึกษารูปแบบ
จากหนังสือ George Rickey by Nan Rosenthal ข้าพเจ้าได้เลือกลักษณะของรูปแบบการ
เคลื่อนไหวต่างๆ ที่น่าสนใจมา 3 รูปแบบ และได้ทดลองทาต้นแบบ 3 มิติเพื่อศึกษาการเคลื่อนไหว
ของงาน
การศึกษาแบบที่ 2.1 จอร์จ ริคกี้ “Twenty Squares Two Cubes II” 1970
ตารางที่ 8 รูปแบบงานจลนศิลป์ของศิลปิน จอร์จ ริคกี้ “Twenty Squares Two Cubes II”
1970
รูปแบบงานจลนศิลป์ของศิลปิน
จาลองสร้างแบบการเคลื่อนไหวใหม่
ชื่อผลงาน “Untitled”
ต้นแบบ 3 มิติ ด้านหน้า

ต้นแบบ 3 มิติ ด้านบน
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การจาลองสร้างแบบการเคลื่อนไหวใหม่และลักษณะการเคลื่อนไหว
เมือ่ มองจากด้านหน้าสามารถเห็นใบพัด โครงสร้างหลัก ข้อต่อ ตัวถ่วงน้าหนักและแกนยึดกับ
ฐานรองได้ชัดเจน เมื่อมองจากด้านบนสามารถเห็นใบพัด โครงสร้างหลักส่วนที่เชื่อมต่อกับใบพัด
ข้อต่อ ตัวถ่วงน้าหนัก และแกนยึดกับฐานรองชัดเจน แต่ไม่สามารถเห็นแกนหลักได้ชัดเจนนักและเมื่อ
มีลมมากระทบ จะเกิดการเคลื่อนไหวในสองส่วนด้วยกัน คือ ในส่วนของใบพัดจะเกิดการหมุนรอบ
แกนใบพัดในลักษณะเดียวกันกับกังหันลม และในส่วนของโครงสร้างหลัก จะเกิดการเคลื่อนไหวใน
ลักษณะแกว่งตัว โดยด้านล่างซึ่งเป็นตัวถ่วงสมดุลของชิ้นงานจะเกิดการเคลื่อนไหวด้วย ทั้งนี้เป็นการ
เคลื่อนไหวเพื่อรักษาสมดุลของชิ้นงานนั่นเอง รูปแบบการเคลื่อนไหวสามารถเกิดขึ้นได้ชัดเจนที่สุด
เมื่อแรงกระทบมาจากด้านข้างหรือระนาบเดียวกันกับชิ้นงาน
การศึกษาแบบที่ 2.2 จอร์จ ริคกี้ “Crucifera III” 1964
ตารางที่ 9 รูปแบบงานจลนศิลป์ของศิลปิน จอร์จ ริคกี้ “Crucifera III” 1964
รูปแบบงานจลนศิลป์ของศิลปิน
จาลองสร้างแบบการเคลื่อนไหวใหม่
ชื่อผลงาน “Crucifera III”
ต้นแบบ 3 มิติ ด้านหน้า

ต้นแบบ 3 มิติ ด้านบน
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การจาลองสร้างแบบการเคลื่อนไหวใหม่และลักษณะการเคลื่อนไหว
เมื่อมองจากด้านหน้า สามารถเห็นชิ้นงานใบพัด โครงสร้างหลักรวมถึงแกนยึดกับฐานรองได้
ชัดเจน การเคลื่อนไหวแบบนี้อาจดูไม่เป็นธรรมชาติมากนัก ถ้าเทียบกับการเคลื่อนไหวในชิ้นงานของ
อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ อันเนื่องมาจากการออกแบบในลักษณะของโครงสร้างตายตัว ที่เชื่อมต่อกับ
จุดที่เคลื่อนไหวได้ ข้อดีของการออกแบบลักษณะนี้คือ สามารถกาหนดการเคลื่อนไหวของชิ้นงานได้
ชัดเจนถ้านามาผสมกับเทคนิคอื่นๆ จาทาให้ชิ้นงานมีการเคลื่อนไหวที่กาหนดได้ พร้อมกับดูมีการ
เคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น เมื่อมองจากด้านบน สามารถเห็นใบพัด โครงสร้างหลักส่วนที่
เชื่อมต่อกับใบพัดได้ชัดเจน แต่ไม่สามารถเห็นแกนหลักได้ รูปแบบการเคลื่อนไหวสามารถเกิดขึ้น
ชัดเจนที่สุด เมื่อแรงกระทบมาจากด้านข้างหรือระนาบเดียวกันกับชิ้นงาน
การศึกษาแบบที่ 2.3 จอร์จ ริคกี้ “Interview” 1961
ตารางที่ 10 รูปแบบงานจลนศิลป์ของศิลปิน จอร์จ ริคกี้ “Interview” 1961
รูปแบบงานจลนศิลป์ของศิลปิน
จาลองสร้างแบบการเคลื่อนไหวใหม่
ชื่อผลงาน “Interview”
ต้นแบบ 3 มิติ ด้านหน้า
2

3 4

1
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A
5

ต้นแบบ 3 มิติ ด้านบน

33
การจาลองสร้างแบบการเคลื่อนไหวใหม่และลักษณะการเคลื่อนไหว
เมื่อมองชิ้นงานจากด้านหน้า ไม่สามารถเห็นโครงสร้างหลักส่วนที่เชื่อมต่อกับการเคลื่อนไหว
แกนข้อต่อ และเส้นทองเหลืองได้ชัดเจนนัก แต่สามารถเห็นจุดเชื่อมต่อชิ้นงานกับแกนตั้งได้ชัดเจน
สามารถเห็นการแบ่งชิ้นงานออกเป็นสองส่วนจากจุดเชื่อมต่อกับแกนตั้ง คือส่วน A และ B รวมทั้ง
ชิ้นส่วนที่สร้างการเคลื่อนไหวทั้ง 5 อย่างชัดเจน ความพิเศษของชิ้นงานนี้อยู่ที่การออกแบบเฟรมให้
สามารถเคลื่อนไหวได้ (จุด A และ B) ทาให้การเคลื่อนไหวของชิ้นงานนี้มีลักษณะที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวคาดเดาไม่ได้ เมื่อมองจากด้านบน สามารถเห็นโครงสร้างหลักส่วนที่เชื่อมต่อกับชิ้นส่วนที่
สร้างการเคลื่อนไหวทั้ง 5 แกนข้อต่อ เส้นทองเหลือง และจุดเชื่อมต่อชิ้นงานกับแกนตั้ง รวมถึงการ
แบ่งชิ้นงานออกเป็นสองส่วนได้ชัดเจน แต่ไม่สามารถเห็นแกนตั้งได้ เมื่อมีลมกระทบจะเกิดการ
เคลื่อนไหวที่ส่งผลถึงชิ้นส่วนทุกชิ้นในกลุ่ม 1, 2, 3, 4, 5 โดยการเคลื่อนไหวแต่ละชิ้นส่วนจะส่งผลถึง
กัน เกิดเป็นรูปแบบที่หลากหลาย และคาดเดาไม่ได้ ทั้งนี้น่าจะมีผลจากการใช้แกนข้อต่อแบบจุดเดียว
และสองจุดร่วมกันในชิ้นงาน จุดเชื่อมต่อชิ้นงาน กับแกนตั้ง เกิดการเคลื่อนไหวเมื่อถูกลมกระทบ
เช่นกัน โดยการเคลื่อนไหวนั้นเกิดขึ้นเพื่อการสร้างสมดุลตามหลักดุลยภาพ ทาให้ชิ้นงานยังคงตั้งอยู่
บนแกน ไม่หลุดร่วงลงมาเมื่อกระทบกับลม รูปแบบการเคลื่อนไหวสามารถเกิดขึ้นได้จากแรงกระทบ
ทุกทิศทาง แต่ชัดเจนที่สุดเมื่อแรงมาจากด้านข้างหรือระนาบเดียวกันกับชิ้นงาน ผลงานชิ้นนี้มีการ
ออกแบบเป็นลักษณะเฟรมเหมือนกับชิ้นงานที่ 2.1 และ 2.2 แต่มีการออกแบบให้ตัวเฟรมเคลื่อนไหว
ได้ด้วย ทาให้ชิ้นงานมีการเคลื่อนไหวที่ดูเป็นธรรมชาติ สามารถกาหนดจุดที่ต้องการให้เคลื่อนไหว
และลักษณะของการเคลื่อนไหวได้
ทาให้ข้าพเจ้าสามารถออกแบบลักษณะการเคลื่อนไหวได้
หลากหลายมากขึ้น
สรุปการศึกษาแบบที่ 2 รูปแบบงานจลน์ศิลป์ของศิลปิน จอร์จ ริคกี้
จากการทดลองสร้างผลงานจาลองตามแบบของ จอร์จ ริคกี้ พบว่า ศิลปินใช้รูปแบบในการ
ประกอบชิ้นส่วนของผลงานด้วยการใช้ลักษณะของเฟรม ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ เป็นโครงในการ
เชื่อมต่อกับชิ้นงานในส่วนของการแสดงการเคลื่อนไหว ด้วยจุดต่อที่สามารถเคลื่อนไหวได้ ทาให้
รูปแบบการเคลื่อนไหวในประติมากรรมของเขาสามารถคาดเดาหรือคานวณรูปแบบทิศทางได้ ดังนั้น
ศิลปินจึงเพิ่มจุดเชื่อมต่อโดยใช้เฟรมที่เคลื่อนไหวได้มาแก้ปัญหา ซึ่งทาให้ตัวชิ้นงานมีการเคลื่อนไหวที่
พิเศษกว่าผลงานชิ้นอื่นๆ และสามารถต่อยอดไปถึงการออกแบบชิ้นงานได้อีกด้วย รวมทั้งการวาง
ระยะจุดเชื่อมที่แตกต่างกัน ทั้งในแกนนอนและแกนตั้ง เพื่อสร้างให้เกิดรูปแบบการเคลื่อนไหวที่
หลากหลายและสามารถคาดเดาได้ยากขึ้น ทาให้ผลงานของเขามีลักษณะของการออกแบบที่ดูซับซ้อน
ซึ่งความซับซ้อนนั้น อาจเป็นเสน่ห์อีกประการของผลงานของ จอร์จ ริคกี้ ก็เป็นได้

34
การศึกษาแบบที่ 3 รูปแบบงานจลนศิลป์ของศิลปิน ทิม เพรนทิส
การศึกษาและทดลองการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ จากงานจลนศิลป์ของ ทิม เพรนทิส
ข้าพเจ้าทาการศึกษาการเคลื่อนไหวของงานจลนศิลป์ที่ออกแบบโดย ทิม เพรนทิส โดยศึกษารูปแบบ
จากหนังสือ Drawing on the Air – The Kinetic Sculpture of Tim Prentice ผู้ศึกษาได้เลือก
ลักษณะของรูปแบบการเคลื่อนไหวต่างๆ ที่น่าสนใจมา 3 รูปแบบ และทดลองทาต้นแบบ 3 มิติเพื่อ
ศึกษาการเคลื่อนไหวของงานทั้ง3 รูปแบบ
การศึกษาแบบที่ 3.1 ทิม เพรนทิส “Yellow Zingers” 1994
ตารางที่ 11 รูปแบบงานจลนศิลป์ของศิลปิน ทิม เพรนทิส “Yellow Zingers” 1994
รูปแบบงานจลนศิลป์ของศิลปิน
จาลองสร้างแบบการเคลื่อนไหวใหม่
ชื่อผลงาน “Yellow Zingers”
ต้นแบบ 3 มิติ ด้านหน้า

การจาลองสร้างแบบการเคลื่อนไหวใหม่และลักษณะการเคลื่อนไหว
เมื่อมองจากด้านข้างสามารถเห็นส่วนประกอบของชิ้นงานได้ชัดเจนทุกส่วน โดยในส่วนของ
การออกแบบการสร้างสมดุลมีการใช้เทคนิคแบบเดียวกับผลงานของ อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ แบบที่
1.4 แต่ ทิม เพรนทิส มีการเพิ่มจุดเชื่อมต่อระหว่างชิ้นงานที่เคลื่อนไหวได้ ทาให้ชิ้นงานมีการ
เคลื่อนไหวที่ต่อเนื่อง เมื่อมีลมมากระทบจะทาให้เกิดการเคลื่อนไหวในลักษณะคล้ายกับระลอกคลื่น
กล่าวคือมีการเคลื่อนไหวส่งผลต่อเนื่องถึงกันทั้งชิ้นงาน ในลักษณะเช่นเดียวกับการเคลื่อนไหวของ
ระลอกคลื่นบนผิวน้า หรือการเคลื่อนไหวของงู รูปแบบการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นชัดเจนที่สุด เมื่อแรง
กระทบมาจากด้านข้างหรือระนาบเดียวกันกับชิ้นงาน
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การศึกษาแบบที่ 3.2 ทิม เพรนทิส “Oculus IV” 2010
ตารางที่ 12 รูปแบบงานจลนศิลป์ของศิลปิน ทิม เพรนทิส “Oculus IV” 2010
รูปแบบงานจลนศิลป์ของศิลปิน
จาลองสร้างแบบการเคลื่อนไหวใหม่
ชื่อผลงาน “Interview”
ต้นแบบ 3 มิติ ด้านหน้า

ต้นแบบ 3 มิติ ด้านบน

ต้นแบบ 3 มิติ ด้านข้าง

การจาลองสร้างแบบการเคลื่อนไหวใหม่และลักษณะการเคลื่อนไหว
เมื่อมองจากด้านหน้าสามารถมองเห็นโครงสร้าง และรูปแบบจุดข้อต่อในแนวดิ่งได้ชัดเจน แต่
ไม่สามารถมองเห็นเส้นทองเหลืองที่ ใช้ในการสร้างสมดุลได้ชัดเจนทั้งหมด แต่เมื่อมองจากด้านล่าง
สามารถมองเห็นส่วนประกอบของชิ้นงานได้ครบทุกส่วน และมีการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องสวยงามอัน
เนื่องมาจากชิ้นงานมีการออกแบบหลักการสมดุลเหมือนกับผลงานออกแบบของ ทิม เพรนทิส แบบที่
3.1 แต่มีการนาชิ้นส่วนด้านปลายทั้งสองด้านมาต่อกัน ทาให้ชิ้นงานมีลักษณะเป็นวงกลม เมื่อมอง
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จากด้านบน ไม่สามารถมองเห็นส่วนประกอบอื่นได้ชัดเจน เว้นแต่เส้นทองเหลืองที่ใช้ในการสร้าง
สมดุลและเมื่อมีลมมากระทบ จะทาให้เกิดการเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนระลอกคลื่น กล่าวคือมี
การเคลื่อนไหวส่งผลต่อเนื่องกันทั้งชิ้นงาน
รูปแบบการเคลื่อนไหวมองดูคล้ายการว่ายน้าของ
แมงกระพรุนซึ่งการเคลื่อนไหวแบบนี้ นอกจากจะถ่วงสมดุลผลงานด้านซ้ายและขวาแล้ว ทิม เพรนทิส
ยังเพิ่มการถ่วงสมดุลที่จุดศูนย์กลาง เพื่อรักษาให้การเคลื่อนไหวอยู่ในเส้นรอบนอกที่มีลักษณะวงกลม
เท่านั้น ซึ่งข้าพเจ้าเรียนรู้เทคนิคนี้ จากผลงานของ อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ แบบที่ 1.2 ที่น้าหนักมี
ผลต่อการเคลื่อนไหว รูปแบบการเคลื่อนไหวของผลงานชิ้นนี้ สามารถเกิดขึ้นได้จากแรงกระทบทุก
ทิศทาง แต่จะชัดเจนที่สุดเมื่อแรงกระทบมาจากด้านข้างหรือระนาบเดียวกันกับชิ้นงาน
การศึกษาแบบที่ 3.3 ทิม เพรนทิส “Large White Carpet” 2005
ตารางที่ 13 รูปแบบงานจลนศิลป์ของศิลปิน ทิม เพรนทิส “Large White Carpet” 2005
รูปแบบงานจลนศิลป์ของศิลปิน
จาลองสร้างแบบการเคลื่อนไหวใหม่
ชื่อผลงาน “Large White Carpet”
ต้นแบบ 3 มิติ ด้านหน้า

ต้นแบบ 3 มิติ ด้านบน

ต้นแบบ 3 มิติ ด้านข้าง
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การจาลองสร้างแบบการเคลื่อนไหวใหม่และลักษณะการเคลื่อนไหว
เมื่อมองจากด้านหน้าไม่สามารถเห็นรายละเอียดของชิ้นส่วนมากนัก เนื่องจากลักษณะของ
ชิ้นงานเป็นแผ่นเรียงต่อกันในแนวนอน แต่สามารถมองเห็นส่วนประกอบของชิ้นงานทุกชิ้นรวมถึงจุด
เชื่อมต่อได้ชัดเจนทุกจุดเมื่อมองจากด้านบน โดยการออกแบบการสร้างสมดุล ของผลงานชิ้นนี้มี
ลักษณะทางเทคนิค คล้ายกับผลงานแบบที่ 1.4 ของ อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ แตกต่างที่ผลงานของ
ทิม เพรนทิส มีการเชื่อมต่อชิ้นส่วนเคลื่อนไหวได้เข้าด้วยกันจนเป็นแผ่นขนาดใหญ่ ทาให้เมื่อชิ้นงาน
เคลื่อนไหว ตัวชิ้นงานจะดูมีพลังออกมากระทบผู้ชมได้มาก และเมื่อมองจากด้านล่าง สามารถมองเห็น
แผ่นทองเหลืองสี่เหลี่ยมได้ชัดเจน ทาให้เกิดรูปแบบการเคลื่อนไหวลักษณะคล้ายระลอกคลื่นบนผิวน้า
กล่าวคือมีการเคลื่อนไหวส่งผลต่อเนื่องกันทั้งชิ้นงาน คล้ายกับการเคลื่อนไหวแบบที่ 3.1 และ 3.2
สรุปการศึกษาแบบที่ 3 รูปแบบงานจลนศิลป์ของศิลปิน ทิม เพรนทิส
จากการทดลองสร้างผลงานจาลองตามแบบ ทิม เพรนทิส พบว่า ศิลปินให้ความสาคัญกับ
น้าหนักของชิ้นส่วน โดยแต่ละชิ้นต้องมีน้าหนักเท่ากันจึงจะทาให้เกิดความสมดุล ซึ่งนาไปสู่การ
เคลื่อนไหวที่ต่อเนื่อง โดยเทคนิคที่ ทิม เพรนทิส ใช้ในผลงานต้นแบบที่ข้าพเจ้านามาจาลองสร้างแบบ
การเคลื่อนไหวใหม่นั้น มาจากเทคนิคของ อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ เป็นส่วนใหญ่และ ทิม เพรนทิส
ได้ทาการพัฒนาต่อยอดเทคนิคนั้นขึ้นไปอีก ทาให้เกิดเป็นการเคลื่อนไหวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
เป็นรูปแบบของเขาเอง ทาให้ข้าพเจ้าเห็นภาพรวมการออกแบบ และการต่อยอดการสร้างความ
เคลื่อนไหวของตัวชิ้นงานที่ข้าพเจ้าจะทาการออกแบบต่อไป
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สรุปผลการทดลอง บทที่ 3
จากการจาลองสร้างแบบการเคลื่อนไหวใหม่ จากรูปแบบงานจลนศิลป์ของศิลปินทั้ง 3 ท่าน
ข้าพเจ้าได้ทดลองสร้างสมดุล โดยใช้เทคนิคต่างๆ ของศิลปินทั้ง 3 ท่าน และได้รับรู้ว่าการสร้างสมดุล
ทั้งหมดอยู่บนกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน (Sir Isaac Newton) โดยใช้หลักการของคาน (Lever) ซึ่ง
กล่าวได้ว่า คานที่อยู่ในภาวะสมดุล (Static Equilibrium) แรงทั้งหมดจะถ่วงกันพอดีก็ต่อเมื่อ
F1D1 = F2D2 (รูปที่ 22 ) โดยที่ F คือน้าหนัก D คือระยะทาง

รูปที่ 22 การคานวณโดยใช้หลักการของคาน
แต่ในการสร้างสรรผลงานของข้าพเจ้าจะเป็นการออกแบบชิ้นงานเชิงศิลปะ ที่จะเน้าไปที่การ
เคลื่อนไหวจากการสร้างสมดุล ในจุดที่ข้าพเจ้าพอใจ กล่าวคือองศาที่ต่อเนื่องกันของชิ้นงาน และ
จังหวะของการเคลื่อนไหวของชิ้นงาน ทั้งหมดเกิดจากการทดลอง และค่อยๆ ปรับแต่งชิ้นงานทีละนิด
ซึ่งไม่ต้องการความแม่นยาแบบคณิตศาสตร์ในการคานวนการออกแบบ ข้าพเจ้าจึงใช้หลักการนี้ในการ
กาหนดน้าหนัก ขนาด ระยะทาง แบบประมาณเท่านั้น และเน้นไปที่การปรับแต่งชิ้นงาน เพื่อให้เกิด
ลักษณะการเคลื่อนไหวในแบบที่ข้าพเจ้าต้องการ
ผลจากการทดลอง รูปแบบการเคลื่อนไหวของ อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ จะมีอิสระในการ
เคลื่อนไหวมากที่สุด และมีรูปแบบในการสร้างชิ้นงานที่เรียบง่ายเมื่อเทียบกับศิลปินท่านอื่น รูปแบบ
การเคลื่อนไหวของ จอร์จ ริคกี้ มีจุดเด่นในเรื่องของการใช้จุดเชื่อมต่อลักษณะเฟรม ที่ทาให้สามารถ
กาหนดรูปแบบการเคลื่อนไหวได้ และลักษณะของเฟรมที่เคลื่อนไหวได้ ทาให้การเคลื่อนไหวดูซับซ้อน
และคาดเดาได้ยาก ส่วนรูปแบบงานของ ทิม เพรนทิส มีความละเอียดมากที่สุด เนื่องจากต้องใช้
ชิ้นส่วนมากที่สุดในการสร้างผลงานแต่ละชิ้น โดยจุดเด่นที่สาคัญอีกอย่างคือ รูปแบบการเคลื่อนไหวที่
ทุกชิ้นส่วนส่งผลถึงกันอย่างต่อเนื่อง ทาให้การเคลื่อนไหวชัดเจนไม่ว่าแรงกระทบจะมาจากทิศทางใด
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การเคลื่อนไหวโดยทั่วไป โมเดลส่วนใหญ่สามารถแสดงรูปแบบได้อิสระมากที่สุด เมื่อมีข้อต่อเพียงจุด
เดียว และการกระทบของลมมาจากด้านข้างหรือแนวขนานกับชิ้นงาน ไม่ว่ารูปทรงของแผ่นกลมจะ
ติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวนอน อีกทั้งขนาดของแผ่นกลมยังส่งผลต่อการเคลื่อนไหว และลักษณะการ
หมุนหรือการสั่นขึ้นลง เนื่องจากขนาดของแผ่นกลมมีผลโดยตรงกับการรับลมที่มากระทบ นอกจากนี้
การถ่วงน้าหนักยังมีผลกับรูปแบบของชิ้นงาน กล่าวคือหากมีการถ่วงน้าหนักที่เหมาะสม จะทาให้
ชิ้นงาน เกิดการเคลื่อนไหวตามที่ข้าพเจ้าต้องการ ข้อต่อที่เลือกใช้จะส่งผลโดยตรงกับการเคลื่อนไหว
เนื่องจากการทดลองแสดงให้เห็นว่า การใช้ข้อต่อเพียงจุดเดียว ทาให้ชิ้นงานสามารถแสดงการ
เคลื่อนไหวมีอิสระมากกว่าการใช้ข้อต่อแบบสองจุด และในกรณีของชิ้นงาน ที่ใช้ข้อต่อแบบสองจุด
สามารถสร้างการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นด้วยการวางระยะห่างของข้อต่อ กล่าวคือหากระยะห่างยิ่งน้อยลง
ยิ่งมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นรวมถึงการเพิ่มจานวนของชิ้นส่วนเคลื่อนไหวได้ จะทาให้เกิดการเคลื่อนไหว
ที่มีอิสระ และหลากหลายมากขึ้นด้วย เมื่อมีลมมากระทบ ชิ้นงานโดยส่วนใหญ่สามารถเกิดการ
เคลื่อนไหวได้ชัดเจนหากลมที่กระทบมาจากด้านข้างหรือระนามเดียวกันกับชิ้นงาน บางชิ้นงานไม่
สามารถเกิดการเคลื่อนไหว หรือไม่ชัดเจนเท่าเมื่อลมกระทบจากทิศทางอื่น ทั้งนี้ด้วยรูปแบบของ
องค์ประกอบชิ้นงาน เช่น แผ่นกลมที่ติดกับเส้นทองเหลืองซึ่งมีทั้งแนวตั้งและแนวนอน ขนาดของ
องค์ประกอบที่มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รูปแบบของข้อต่อ การถ่วงน้าหนักเพื่อสร้างสมดุล และ
รูปแบบการเคลื่อนไหวที่เลือกใช้ ทั้งนี้มีเพียงชิ้นงานแบบของ ทิม เพรนทิส เท่านั้นที่การเคลื่อนไหว
ชัดเจนจากลมทุกทิศทาง
ดังนั้นจากการศึกษา ข้าพเจ้าจึงได้ข้อมูลในการสร้างการเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ เพื่อ
เลือกใช้การเคลื่อนไหวที่เหมาะสมกับตาแหน่งในการติดตั้ง รูปแบบของเครื่องประดับ และคาโอโนมา
โตแปะแต่ละคา อีกทั้งพยายามผสมผสานเทคนิคที่แตกต่างกันจากการศึกษารูปแบบการเคลื่อนไหว
ของศิลปินทั้ง 3 ท่าน เพื่อนามาประยุกต์สร้างให้ชิ้นงานเครื่องประดับของข้าพเจ้ามีความหลากหลาย
และสามารถถ่ายทอดความหมายของคาสัทพจน์ออกมาได้ชัดเจนที่สุด
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บทที่ 4
กระบวนการออกแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงานเครื่องประดับ
จากที่ข้าพเจ้าได้ทาการทดลองและศึกษาชิ้นงานประติมากรรมของศิลปินทั้งสามท่าน ตาม
เนื้อหาที่ปรากฎอยู่ในบทที่สาม และการทดลองออกแบบตาแหน่งติดตั้งเครื่องประดับตามเนื้อหาใน
บทที่สองแล้ว ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า ข้าพเจ้าต้องการกาหนดตาแหน่งการสวมใส่ผลงานเครื่องประดับ
ของข้าพเจ้า เพื่อให้การแสดงผลการเคลื่อนไหวปรากฎอยู่ในระนาบเดียวกันกับหน้าอกเป็นส่วนใหญ่
เนื่องจาก ผลงานของข้าพเจ้าชุดนี้มีชื่อว่า “โดคิ โดคิ” หมายความถึง เสียงของหัวใจเมื่อรู้สึกตื่นเต้น
เป็นความรู้สึกที่ก่อให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ มีที่มาจากการใช้ชีวิต
และการสื่อสาร รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมใหม่ในประเทศไทยของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเลือกนาคา โอโนมาโตเปะ ที่มีความหมายเกี่ยวกับเสียง หรือลักษณะการเต้นของ
หัวใจในการสร้างผลงานเครื่องประดับ และใช้ในการแสดงนิทรรศการของข้าพเจ้าเป็นหลัก ข้าพเจ้าให้
น้าหนักและมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของชิ้นงาน เพื่อนาเสนอเสียง หรือภาพการเคลื่อนไหวซึ่งทาให้
เกิดจินตภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับคา โอโนมาโตเปะ ที่เลือกเนื้อหาหลักในบทนี้ ข้าพเจ้าจะอธิบายถึง
ขั้นตอน และกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานเครื่องประดับ รวมถึงการเลือกใช้รูปแบบการ
เคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตามทฤษฎีที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการถ่ายทอด
ความหมายของคาโอโนมาโตเปะแต่ละคาที่เลือกใช้ รวมถึงความเหมาะสมของรูปแบบการเคลื่อนไหว
กับตาแหน่งที่สวมใส่เครื่องประดับแต่ละชิ้นอีกด้วย
ด้วยการใช้ชีวิตประจาวัน ความสนุก และความตื่นเต้นในเรื่องภาษาที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น
ของบทนี้ ทาให้ข้าพเจ้าเลือกคาโอโนมาโตเปะคาว่า โดคิ โดคิ เป็นชื่อชุดผลงาน เพราะคาๆ นี้เป็น
คาอธิบายถึงสภาพของหัวใจ ที่ไม่ว่าใครก็สามารถรับรู้และสัมผัสได้ทั้งยังสามารถอธิบาย และถ่ายทอด
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าขณะอยู่ในประเทศไทยได้ดี และหลากหลายที่สุด นอกจากนี้ข้าพเจ้า
อยากให้ผู้ที่ชมผลงานเครื่องประดับชุดนี้ได้นึกถึงเรื่องราว และความรู้สึกของตน ตามประสบการณ์
และการรับรู้ของแต่ละคนที่แตกต่างกัน เพื่อก่อให้เกิดการจดจา และความเข้าใจในการใช้คาโอโนมา
โตเปะในภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น
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ตาแหน่งสวมใส่เครื่องประดับ
ตาแหน่งในการสวมใส่เครื่องประดับขึ้นอยู่กับประสาทการรับรู้ที่ใช้ในการรับรู้ โอโนมาโตเปะ
นั้น ๆ เช่น โดคิ โดคิ เป็นความรู้สึกตื่นเต้นรับรู้จากการที่หัวใจของผู้สวมใส่เต้นแรง ตาแหน่งจึงอยู่ที่
หน้าอกด้านซ้าย หรือคาว่าโมกุโมกุ คือ การเคลื่อนไหวของเมฆ สามารถรับรู้โดยประสาทตาจึงสวมใส่
ลักษณะเดียวกับแว่นตา เพื่อให้สามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวได้ ดังจะแสดงในตัวอย่าง
(รูปที่ 23 ถึง 26)

รูปที่ 23 Pera Para (เป-ระ เป-ระ)
"Para Para" เป็นคาที่ใช้เรียกอะไรก็ตามที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ ซึ่งต้องใช้การสัมผัส เช่น กระดาษ
หรือตั๋วรถเมล์ ผลงานชิ้นนี้จึงติดตั้งที่มือ

รูปที่ 24 Moku Moku (โมกุ โมกุ)
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"Moku Moku" เป็น โอโนมาโตเปะ ที่ไม่มีเสียงจริง แต่เมื่อฟังแล้วจะนึกถึงเมฆ คาว่า Moku Moku
จึงใช้ประสาทสัมผัสของตาในการรับรู้โดยการมองเห็น จึงติดตั้งที่ดั้งจมูก

รูปที่ 25 Za Za (ซ่า-ซ่า)
"Za Za" เป็น โอโนมาโตเปะ ที่มีเสียงจริงใช้เรียกสายฝนในลักษณะฝนที่ตกหนัก และใช้ประสาท
สัมผัสของหูในเการได้ยินเสียง จึงติดตั้งเครื่องประดับชิ้นนี้ที่หู

รูปที่ 26 Doki Doki (โดคิ โดคิ)
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"Doki Doki" เป็น โอโนมาโตเปะ ที่บ่งบอกถึงลักษณะการเต้นของหัวใจในขณะที่เราตื่นเต้น ผลงาน
ชิ้นนี้จึงติดตั้งที่หน้าอกในระนาบเดียวกันกับหัวใจ
เสียงของหัวใจ
ข้าพเจ้าได้ศึกษาคาสัทพจน์ในภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับเสียงของหัวใจ และได้เลือกลักษณะของ
คาออกมาให้ครอบคลุมความรู้สึกที่หลากหลาย สามารถแสดงออกเป็นโวหารภาพพจน์ได้ชัดเจน และ
สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายในภาษาไทย เช่น เศร้า ตื่นเต้น ดีใจ มีความสุข ข้าพเจ้าจึงเลือกคา
สัทพจน์ ในภาษาญี่ปุ่นออกมาทั้งหมด 9 คาคือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โดกิ โดกิ
ฮาระ ฮาระ
คุชูง
อุคิ อุคิ
ยาคิ โมคิ
โตคุ โตคุ
วาคุ วาคุ
บิ๊ บิ๊
ซาวะ ซาวะ

ความหมาย
ความหมาย
ความหมาย
ความหมาย
ความหมาย
ความหมาย
ความหมาย
ความหมาย
ความหมาย

ตื่นเต้น
เป็นห่วง กังวล
ผิดหวัง ท้อแท้
ดีใจ สนุก
วิตกกังวล จิตใจสับสน
การเต้นของชีพจรอย่าง สม่าเสมอ
หัวใจที่พองโตจาก ความคาดหวัง
ความรู้สึกโดนใจอย่างรวดเร็ว ราวกับโดนไฟช็อต
ไม่สบายใจ

ซึ่งทุกคาเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกของหัวใจ ข้าพเจ้าจึงเลือกตาแหน่งติดตั้ง
เครื่องประดับให้อยู่ในระนาบของหัวใจ
วิธีการเลือกวัสดุ
กระดาษสีขาว
เนื่องจากกระดาษ เป็นวัสดุที่หาได้ง่าย พบเจอได้ในชีวิตประจาวัน มีความหลากหลายใน
รูปแบบและเนื้อสัมผัส ทั้งยังราคาไม่สูง และสามารถเข้าถึงได้กับทุกเพศทุกวัย โดยกระดาษที่เลือกใช้
ในงานนี้เป็นกระดาษชนิดพิเศษ ทาขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงออกถึงโอโนมาโตเปะโดยเฉพาะ และมีการ
จัดแยกเป็นหมวดหมู่ ตามประเภทของคา โอโนมาโตเปะ เช่น ความมันวาว (Tsuru Tsuru) หรือ
ความนุ่มนวล (Fun Wa Ri) ซึ่งในแต่ละหมวดคา จะมีกระดาษให้เลือกหลากหลายรูปแบบและสัมผัส
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อีกทั้งกระดาษยังเป็นวัสดุที่มีน้าหนักเบา ไม่ว่าชิ้นงานจะมีขนาดใด ก็ไม่สร้างปัญหาเรื่องน้าหนัก
สาหรับผู้สวมใส่
การเลือกใช้กระดาษสีขาว เป็นความตั้งใจของข้าพเจ้า เพื่อให้ผู้พบเห็นหรือผู้สวมใส่มีโอกาส
ได้ใช้จินตนาการของตน เช่นเดียวกับการใช้กระดาษสีขาวของสถาปนิกในการแบบจาลอง ที่ส่วนใหญ่
จะเลือกใช้กระดาษสีขาว เพื่อให้ผู้ชมสามารถจินตนาการถึงสีสัน หรือวัสดุที่ตนชอบและต้องการใช้ใน
การสร้างบ้านได้ง่ายขึ้น อีกทั้งสีขาวยังให้ความรู้สึกที่เป็นกลางต่างจากสีสันอื่นๆ ซึ่งอาจสร้าง
ความรู้สึก หรือการตีความจากการรับรู้แก่ผู้ชม เช่น สีแดงสร้างความรู้สึกอันตราย หรือเกี่ยวข้องกับ
ความรัก สีเทาให้ความรู้สึกหม่นหมอง หรือสีเหลืองสร้างความรู้สึกสดใสร่าเริง จึงเป็นการช่วยให้ผู้ชม
จดจ่อกับการเคลื่อนไหวของชิ้นงาน อันเป็นจุดประสงค์หลักในการสื่อสารคา โอโนมาโตเปะ ได้ง่ายขึ้น
ทองเหลือง
ทองเหลืองเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน น้าหนักเบา แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถ
เปลี่ยนหรือสร้างรูปทรงตามที่ต้องการได้ง่าย
จึงสะดวกและเหมาะต่อการใช้ในงานออกแบบ
เครื่องประดับที่จาเป็นต้องสร้างรูปทรงที่หลากหลาย น้าหนักเบาสะดวกกับการสวมใส่ โดยเฉพาะใน
การสร้างชิ้นงานเพื่อสื่อถึงคา โอโนมาโตเปะ จาเป็นต้องใช้รูปทรงสามมิติเพื่อสร้างพื้นที่ และความ
เป็นอิสระแก่การเคลื่อนไหวของชิ้นงานตามความหมายของคาแต่ละคา
ด้าย
ด้ายเป็นวัสดุที่มีความเหมาะสมในการยึดวัสดุอื่นข้างต้นเข้าด้วยกัน เนื่องจากการยึดด้วยด้าย
ไม่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผิวสัมผัส หรือคุณสมบัติของวัสดุที่เลือกใช้ ทั้งทองเหลืองและกระดาษ
เพราะหากทาการเชื่อมติดด้วยวัสดุอื่น เช่นกาวจะทาให้ผิวของทองเหลืองเปลี่ยนสี ทาให้ผิวสัมผัสและ
เนื้อวัสดุกระดาษเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่นแข็งตัว ไม่สามารถสร้างการเคลื่อนไหวหรือสื่อความหมาย
ตามความรู้สึกที่ต้องการได้ดีเท่าที่ควร ทั้งยังเป็นการลดทอนความงามของตัวเครื่องประดับอีกด้วย
วัสดุที่ได้ทาการคัดเลือกมาทั้งสามชนิด จึงมีความเหมาะสมลงตัว ทั้งด้านการคงคุณสมบัติ
และพื้นผิวสัมผัสของวัสดุ ด้านความสะดวกและง่ายต่อการทางาน ทั้งยังสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ตามรูปทรงที่ต้องการได้หลากหลาย และแม้นกระทั่งเครื่องประดับจะผ่านระยะเวลาหรือการใช้งาน
เท่าใดก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัววัสดุตามเวลา ก็มิได้ลดทอนความงามในการเคลื่อนไหว
หรือการสื่อความหมายของคา รวมถึงความรู้สึกที่มีต่อการเคลื่อนไหวของเครื่องประดับแต่อย่างใด
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ผลงานชิ้นที่ 1 โดคิ โดคิ
“โดคิ โดคิ” - “แก้ว”, 2017, กระดาษ ทองเหลือง ด้าย, 55×75×55mm
คาว่า “ โดคิ โดคิ” เป็นทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน เพื่อแสดงความรู้สึกตื่นเต้น สภาพที่หัว
ใจเต้นแรง อันเกิดมาจากความประหม่า, ความตกใจ, ความกลัว, ความกังวล, ความยินดี และความ
คาดหวัง
ตารางที่ 14 การออกแบบชิ้นงาน โดคิ โดคิ
การออกแบบชิ้นงาน

เทคนิคที่ใช้

ขั้นตอนการออกแบบ
โดคิ โดคิ เป็นสภาพของหัวใจเวลาตื่นเต้น ซึ่งเวลามองจากภายนอกไม่สามารถเห็นได้
ข้าพเจ้าต้องการแสดงความรู้สึกตื่นเต้น ่ทีเป็
่ นสภาวะส่วนตัวและรับรู้ได้เฉพะตนเองให้ออกมาเป็น
รูปธรรม ข้าพเจ้าจึงทาการออกแบบชิ้นงานให้เป็นลักษณะน้าอยู่ในแก้ว คือถ้ามีปริมาณน้าน้อย คือ
ตื่นเต้นน้อย การเคลื่อนไหวจะน้อย แต่ถ้าปริมาณน้าเยอะขึ้น คือตื่นเต้นเยอะขึ้น การเคลื่อนไหวจะ
เยอะขึ้นเรื่อยๆ ปริมาณน้าจะเยอะขึ้นจนถึงขั้นน้ากระเฉาะออกมาจากแก้วได้ โดยข้าพเจ้าเลือกใช้การ
เคลื่อนไหวของ อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ แบบที่ 1.4 เพราะผลงานชิ้นนี้สามารถให้การเคลื่อนไหวที่
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อิสระผ่านหลักการสมดุล เมื่อมีการเคลื่อนไหวตัวชิ้นส่วนต่างๆ ของชิ้นงานจะพยายามรักษาสมดุลทา
ให้มีลักษณะคล้ายกับน้าที่พยายามรักษาสมดุลของตัวเองอยู่เสมอ ทาให้สื่อถึงการเต้นของหัวใจที่ เมื่อ
ตื่นเต้นก็จะเต้นเร็ว แต่เมื่อกลับมาเป็นปรกติก็จะเต้นตามจังหวะปรกติ เหมือนกับการรักษาสมดุลของ
น้านั่นเอง
โดยข้าพเจ้าเลือกใช้กระดาษที่มีความโปร่งแสงน้อยมาประกอบเป็นรูปทรงของแก้วน้า
เพื่อให้ผู้สวมใส่เห็นการเคลื่อนไหวได้ชัดเจน ขณะที่ผู้สังเกตุจะเห็นว่ามีการเคลื่อนไหว้เล็กน้อย ไม่
แน่ใจว่าภายในมีอะไรอยู่ เปรียบเสมือนความรู้สึกตื่นเต้น ที่ตัวเราเองเท่านั้นจะรู้ว่าตื่นเต้นแค่ไหน แต่
กับบุคลอื่นอาจจะรู้สึกได้แต่ก็ไม่ชัดเจนเท่ากับตัวเราเอง ในส่วนของด้านบนของแก้วเป็นความตื่นเต้น
มากชิ้นส่วนเคลื่อนไหวจะสูงพ้นแก้วขึ้นมา เหมือนน้าที่กระเฉาะออกจากแก้ว เพราะเวลาที่เราตื่นเต้น
มากๆ คนรอบข้างก็จะสามารถรู้สึกได้และสามารถเห็นความตื่นเต้นได้ชัดเจนขึ้นนั้นเอง

รูปที่ 27 ภาพผลงานชิ้นที่ 1 โดคิ โดคิ ที่เสร็จสมบูรณ์
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ผลที่ได้รับและข้อสรุป
ผลงานชิ้นนี้เมื่อจัดแสดงในนิทรรศการแล้ว ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่า การใช้สัญลักษณ์ ที่เป็น
รูปทรงหัวใจ เป็นการให้ความหมายชี้เฉพาะมากเกินไป จึงอาจเลือกใช้รูปทรงที่เป็นนามธรรมเช่น ทรง
กลม โดยที่องค์ประกอบอื่นๆ คือแก้วน้าและการเคลื่อนไหวของชิ้นงาน ก็น่าจะเพียงพอต่อการ
นาเสนอเรื่องการเต้นของหัวใจ อันเกิดจากความรู้สึกตื่นเต้นได้แล้ว ในส่วนของชิ้นส่วนเคลื่อนไหวรูป
หัวใจ ในผลงานชิ้นต่อไปข้าพเจ้า คิดว่าสามารถใช้จานวนแทนความรู้สึกตื่นเต้นได้ เช่น จานวนหัวใจ
มาก คือตื่นเต้นมาก จานวนหัวใจน้อย คือตื่นเต้นน้อย เพราะการเคลื่อนไหวในปริมาณที่แตกต่างกัน
ทางด้านจานวน ทาให้มีข้อต่อเยอะขึ้นซึ่งทาให้มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นตามไปด้วย
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ผลงานชิ้นที่ 2 ฮาระ ฮาระ
“ฮาระ ฮาระ” - “แว่นขยาย”, 2017, กระดาษ ทองเหลือง ด้าย, 105×220×120 mm
คาว่า “ฮาระ ฮาระ” เป็นทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน เพื่อแสดงความรู้สึกเป็นห่วงหรือกังวล
กับสถาณการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้น
ตารางที่ 15 การออกแบบชิ้นงาน ฮาระ ฮาระ
การออกแบบชิ้นงาน

เทคนิคที่ใช้

ขั้นตอนการออกแบบ
ฮาระ ฮาระ เป็นสภาพของหัวใจเวลาเป็นห่วง และมีความกังวลใจ เป็นสิ่งที่ทุกๆ คนอยาก
เก็บซ่อนเอาไว้แม้แต่ตัวข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าต้องการสร้างชิ้นงาน ที่ขยายความรู้สึกเป็นห่วงและมี
ความกังวลใจให้ออกมาเป็นรูปธรรม การที่เราจะสามารถมองเห็นความรู้สึกนี้ได้ อาจต้องตั้งใจเพ่งดู
เป็นพิเศษ ข้าพเจ้าจึงสร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้น โดยเปรียบเทียบกับการใช้แว่นขยาย ส่องไปยังวัตถุชิ้นเล็กๆ
ที่กาลังเคลื่อนไหวอยู่ โดยมีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวด้านใน แทนความรู้สึกของผู้สวมใส่ และมีชิ้นส่วน
เคลื่อนไหวด้านนอก แทนความรู้สึกที่ถูกขยายออกมา โดยชิ้นส่วนเคลื่อนไหวได้ทั้งสองชิ้น ข้าพเจ้า
เลือกใช้เทคนิคการเคลื่อนไหวของ อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ แบบที่ 1.1 เพราะผลงานชิ้นนี้สามารถให้
การเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่อง และเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย อันมีความเคลื่อนไหวที่เหมาะสมกับคา ฮาระ
ฮาระ ที่เป็นความรู้สึกที่อยู่ภายใน และต้องเพ่งสังเกตจึงจะเห็นได้ โดยชิ่นส่วนเคลื่อนไหวได้ที่อยู่
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ภายนอก จะสามารถเคลื่อนไหวได้มากกว่าชิ้นส่วนภายในเล็กน้อย อันเนื่องมาจากน้าหนัก และ
พื้นที่หน้าตัดของแผ่นกลมใหญ่กว่า ซึ่งเหมาะสมกับชิ้นงานที่ข้าพเจ้าออกแบบมา เพราะเมื่อเรามอง
อะไรผ่านแว่นขยาย ก็จะเห็นการเคลื่อนไหวได้ชัดเจนกว่านั้นเอง ข้าพเจ้าเชื่อมชิ้นส่วนเคลื่อนไหวได้
ทั้งด้านในและด้านนอกผ่านเทคนิคสมดุล เมื่อชิ้นส่วนใดเคลื่อนไหว อีกชิ้นส่วนก็จะเคลื่อนไหวตาม
เพื่อปรับสมดุลตัวเอง ข้าพเจ้าใช้เทคนิคนี้ เพื่อให้ผู้สวมใส่และผู้สังเกต รับรู้ถึงความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ผ่านการเคลื่อนไหวของชิ้นงาน เพราะชิ้นส่วนเคลื่อนไหวได้ทั้งสองชิ้น เป็นความรู้สึกเดียวกัน
ที่ถูกขยายออกมา

รูปที่ 28 ภาพผลงานชิ้นที่ 2 ฮาระ ฮาระ ที่เสร็จสมบูรณ์
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ผลที่ได้รับและข้อสรุป
ผลงาน ฮาระ ฮาระ ชิ้นนี้เมื่อจัดแสดงในนิทรรศการแล้วข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่า ถ้าขนาดของ
วงกลมที่ข้าพเจ้าเลือกใช้ในการนาเสนอภาพของแว่นขยาย และสัดส่วนของขนาดชิ้นส่วนเคลื่อนไหว
ได้ ทั้งด้านในและด้านนอกมีความแตกต่างกันมากกว่านี้ ก็จะสามารถสร้างความรู้สึกที่กาลังถูกขยาย
ได้มากขึ้น
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ผลงานชิ้นที่ 3 คุซูง
“คุซูง” - “โคมไฟ”, 2017, กระดาษ ทองเหลือง ด้าย, 60×70×125 mm
คาว่า “คุชูง” เป็นทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน เพื่อแสดงสภาพความรู้สึก ผิดหวัง ท้อแท้ เป็น
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันหลังเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้น
ตารางที่ 16 การออกแบบชิ้นงาน คุซูง
การออกแบบชิ้นงาน

เทคนิคที่ใช้

ขั้นตอนการออกแบบ
คุซูง เป็นสภาพของหัวใจเวลารู้สึก ผิดหวัง ท้อแท้ ซึ่งเวลามองจากภายนอกสามารถเห็นได้
ชัดเจน เช่น เวลาคนเดินคอตก หรือนั่งคอตกหมดอะไรตายอยาก เมื่อข้าพเจ้าเห็นผู้คนรู้สึกเช่นนี้ ทา
ให้ข้าพเจ้านึกถึงโคมไฟ ที่ก้มหัวลงและส่งแสงในความมืดมิดเพียงดวงเดียว รู้สึกโดดเดี่ยว ข้าพเจ้า
ต้องการสร้างชิ้นงานที่มีลักษณะดังกล่าว จึงเลือกใช้การเคลื่อนไหวของ อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์
แบบที่ 1.5 และได้ทาการลดทอนชิ้นส่วนเคลื่อนไหวได้เหลือเพียงชิ้นเดียว เพราะผลงานชิ้นนี้เมื่อมี
ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวได้อยู่รวมกัน จะดูสนุกสนานอันเนื่องมาจาก มีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยหลากหลาย
ชิ้นส่วนต่อเนื่องกัน แต่ถ้าลดทอนชิ้นส่วนเคลื่อนไหวลงมาเหลือเพียงชิ้นเดียว จะทาให้รู้สึกถึงการ
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เคลื่อนไหวได้น้อย และรู้สึกโดดเดี่ยว ประกอบกับตัวชิ้นงานเองก็มีลักษณะคล้ายคนกาลังก้มหัวทาคอ
ตกอีกด้วย

รูปที่ 29 ภาพผลงานชิ้นที่ 3 คุซูง ที่เสร็จสมบูรณ์
ผลที่ได้รับและข้อสรุป
ข้าพเจ้าพอใจที่ผลงานชิ้นนี้ที่มีวิธีการสื่อความหมายที่เรียบง่าย และแสดงจินตภาพของคาได้
อย่างชัดเจน ผลงานชิ้นนี้เป็นตัวอย่างของความเรียบง่ายในการเคลื่อนไหว และผู้ชมผลงานเข้าใจตัว
ผลงานได้อย่างรวดเร็ว โดยผลงานชิ้นนี้ได้ถูกขายไปในระหวางแสดงงาน และยังมีผู้ชมผลงานในครังนี้
ถ้าสามารถเพิ่มแกน และแผ่นวงกลมไปทางด้านหน้าได้อีก ก็จะเห็นการเคลื่อนไหวที่แสดงอาการ
เสียใจ ผิดหวัง ท้อแท้ คล้ายคนคอตกได้ชัดเจนมากขึ้น
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ผลงานชิ้นที่ 4 อุคิ อุคิ
“อุคิ อุค”ิ - “ภูเขาไฟฟูจิ”, 2017, กระดาษ ทองเหลือง ด้าย, 80×85×90 mm
คาว่า “อุคิ อุคิ” เป็นทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อแสดงสภาพอารมณ์ตื่นเต้นที่เกิดจาก
เรื่องดีใจหรือสนุก เหมือนเช่นความรู้สึกของข้าพเจ้า ที่รู้สึกตื่นเต้นและดีใจทุกครั้ง เมื่อได้นั่งรถไฟผ่าน
ภูเขาไฟฟูจิ
ตารางที่ 17 การออกแบบชิ้นงาน อุคิ อุคิ
การออกแบบชิ้นงาน

เทคนิคที่ใช้

ขั้นตอนการออกแบบ
อุคิ อุคิ เป็นสภาพของหัวใจเวลาตื่นเต้นอันเกิดจากเรื่องดีใจหรือสนุก ข้าพจึงนึกถึงเวลาที่
ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นและสนุกที่สุดจนหัวใจเกือบจะออกมาเต้นภายนอกร่างกาย นั่นคือตอนที่ข้าพเจ้า
ได้นั่งรถไฟผ่านภูเขาไปฟูจิในครั้งแรก ในตอนที่ข้าพเจ้าเป็นเด็ก ข้าพเจ้าจึงสร้างรูปทรงของภูเขาไฟ
ฟูจิขึ้นที่หน้าอก โดยเลือกใช้การเคลื่อนไหวของ อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ แบบที่ 1.2 เพราะผลงาน
ชิ้นนี้มีการเคลื่อนไหวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือมีการค่อยๆเพิ่มน้าหนัก และขนาดของรูปทรงจาก
ส่วนปลายสุดที่มีน้าหนักเบา มาสู่ส่วนในสุดที่มีน้าหนักมาก ทาให้ชิ้นงานส่วนปลายเคลื่อนไหวได้
มากกว่าและดูสนุกสนาน ดั่งลาวาที่พวยพุ่งออกมาจากปล่องภูเขาไฟ เปรียบเทียบคล้ายกับความสนุก
นั้นพุ่งออกมาจากหัวใจข้าพเจ้า
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รูปที่ 30 ภาพผลงานชิ้นที่ 4 อุคิ อุคิ ที่เสร็จสมบูรณ์
ผลที่ได้รับและข้อสรุป
ข้าพเจ้าพอใจในผลงานชิ้นนี้มาก เพราะสามารถแสดงความรู้สึก อุคิ อุคิ ข้องข้าพเจ้าออกมา
ได้อย่างชัดเจน การเคลื่อนไหวของชิ้นงาน ทาให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงหัวใจที่มีความสุข จนทะลุออกมาได้
รวมทั้งผู้เข้าชมผลงานก็สามารเข้าใจและรับรู้ถึงลักษณะ อุคิ อุคิ ของหัวใจได้อย่างรวดเร็วด้วย
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ผลงานชิ้นที่ 5 ยาคิ โมคิ
“ยาคิ โมคิ” - “กาต้มน้า”, 2017, กระดาษ ทองเหลือง ด้าย, 75×100×130 mm
คาว่า “ยาคิ โมคิ” เป็นทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อแสดงสภาพความวิตกกังวล จิตใจ
สับสน กับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
ตารางที่ 18 การออกแบบชิ้นงาน ยาคิ โมคิ
การออกแบบชิ้นงาน

เทคนิคที่ใช้

ขั้นตอนการออกแบบ
ยาคิ โมคิ เป็นสภาพของหัวใจเวลาเกิดความรู้สึกสับสน และเป็นกังวล กับสถานการณ์ ที่
กาลังเผชิญหน้าอยู่บางอย่าง เป็นสภาวะส่วนตัวและรับรู้ได้เฉพะตนเอง ข้าพเจ้าจึงคิดว่าการได้นั่งลง
แล้วเตรียมน้าร้อนเพื่อดื่มชา อาจทาให้จิตใจสงบลงได้บ้าง และได้เห็นสัจจธรรมบางอย่างดังเช่นการ
ชงชาญี่ปุ่นที่ต้องรอคอย พิถีพิถัน และมีขั้นตอนในการชง เปรียบเสมือนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ก็ต้องมี
ลาดับขั้นตอน เมื่อผ่านที่ละขั้นตอนก็จะรู้ว่า ปัญหาได้ค่อยๆ คลี่คลายลง ไอน้าร้อนที่เดือดพล่าน
ภายในกาต้มน้าที่พวยพุ่งออกมา ไอน้าสีขาวทาให้เราไม่เห็นทางออกของปัญหา เมื่อชงชาเสร็จก็จะ
กลายเป็นควันที่ราบเรียบสงบ เปรียบเสมือนจิตใจเวลาสับสนไม่สามารถมองหาทางออกได้ เมื่อผ่าน
เวลาและได้รับการแก้ไขปัญหาทีละเรื่อง ก็จะกลับมาสงบได้นั่นเอง ข้าพเจ้าจึงออกแบบชิ้นงานเป็นกา
ต้มน้าและเลือกใช้การเคลื่อนไหวของ อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ แบบที่ 1.3 เพราะผลงานชิ้นนี้เมื่อ
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มองจากด้านบนจะเห็นชิ้นส่วนเคลื่อนไหวได้กระจายตัวกัน เปรียบดังควันที่พวยพุ่งออกมาจากกาต้ม
น้า และตัวแผ่มกลมมีลักษณะแบนเป็นแนวนอนทาให้ผู้สวมใส่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อเป็นการ
เตือนให้เห็นสัจธรรมในข้อนี้

รูปที่ 31 ภาพผลงานชิ้นที่ 5 ยาคิ โมคิ ที่เสร็จสมบูรณ์
ผลที่ได้รับและข้อสรุป
ผลงานชิ้นนี้สร้างการความเคลื่อนไหวที่ให้จินตภาพของคาได้อย่างชัดเจน
แต่อาจจะเพิ่ม
จานวนชิ้นที่ใช้ถ่วงดุล หรือเพิ่มขนาดของแต่ละชิ้นให้มีน้าหนักมากขึ้น เพื่อลดการเคลื่อนไหวใน
แนวดิ่ง ถ้าต้องผลิตเป็นผลงานที่สวมใส่จริง ข้าพเจ้าจะยังคงเลือกใช้วัสดุเป็นกระดาษเช่นเดิม และ
พัฒนาการสร้างรูปทรงพวยกาให้พื้นผิวเรียบยิ่งขึ้น
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ผลงานชิ้นที่ 6 โตคุ โตคุ
“โตคุ โตคุ” - “หูฟัง”, 2017, กระดาษ ทองเหลือง ด้าย, 65×70×160 mm
คาว่า “โตคุ โตคุ” เป็นทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน แสดงถึงจังหวะการเต้นของชีพจรอย่าง
สม่าเสมอ แต่ในขณะเดียวกันเราก็อาจเผลอ หรือลืมไปว่าหัวใจยังคงเต้นอยู่
ตารางที่ 19 การออกแบบชิ้นงาน โตคุ โตคุ
การออกแบบชิ้นงาน

เทคนิคที่ใช้

ขั้นตอนการออกแบบ
โตคุ โตคุ เป็นเสียงของชีพจร ที่มีจังหวะที่สม่าเสมอ ซึ่งเป็นเสียงที่เบามาก ข้าพเจ้าอยากได้
ยินเสียงชีพจรของตัวเอง แต่เสียงนั้นก็เบามากจนเราแทบจะไม่ได้ยิน ข้าพเจ้าจึงนารูปทรงของหูฟังมา
สร้างเป็นชิ้นงาน สาหรับสวมใส่ที่หูและที่หน้าอก เพื่อคอยรับฟังเสียงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของ
ชีพจร ที่ค่อยๆ เคลื่อนไหวเพื่อรับรู้เสียงชีพจรที่ยังคงเต้นอยู่เสมอ เพื่อให้เรามีสติในการมีชีวิต โดยใช้
ลักษณะการเคลื่อนไหวของ จอร์จ ริคกี้ แบบที่ 2.3 ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องของการสร้าง
โครงสร้าง มากาหนดลักษณะการเคลื่อนไหว ให้เป็นไปตามที่ศิลปินต้องการ ซึ่งข้าพเจ้าต้องการใช้
โครงสร้างนี้ ในการบังคับให้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ เคลื่อนไหวในแกนเดียวขึ้นลงไม่กระจายตัว
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รูปที่ 32 ภาพผลงานชิ้นที่ 6 โตคุ โตคุ ที่เสร็จสมบูรณ์
ผลที่ได้รับและข้อสรุป
เมื่อผลงาน โตคุ โตคุ ถูกจัดแสดง ตัวชิ้นงานสามารถเคลื่อนไหวเป็นไปตามที่ข้าพเจ้าต้องการ
แต่เมื่อชิ้นงานถูกสวมใส่ แกนที่ข้าพต้องการให้เป็นแนวดิ่งทามุมตั้งฉากกลับไม่ตั้งฉากพอดี เพราะการ
ติดตั้งให้ตั้งฉากพอดีบนร่างกายเป็นสิ่งที่ยากมาก และการเคลื่อนไหวของรางกายผู้สวมใส่ทาให้แกน
ที่ตั้งฉากเปลี่ยนไป จึงทาให้เครื่องประดับไม่สามารถเคลื่อนไหวได้สมบูรณ์ตามที่ข้าพเจ้าต้องการ จึง
ต้องทาการปรับปรุงวิธีการติดตั้งและปรับปรุงวิธีการออกแบบในคร้งต่อไป
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ผลงานชิ้นที่ 7 วาคุ วาคุ
“วาคุ วาคุ” - “ห่วงยาง”, 2017, กระดาษ ทองเหลือง, 95×80×135 mm /800×230×800 mm
คาว่า “วาคุ วาคุ” เป็นทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน เพื่อแสดงความรู้สึกของหัวใจที่พองโต
จากความคาดหวังว่าเรื่องดีๆ ที่กาลังจะเกิดขึ้น
ตารางที่ 20 การออกแบบชิ้นงาน วาคุ วาคุ
การออกแบบชิ้นงาน

เทคนิคที่ใช้

ขั้นตอนการออกแบบ
วาคุ วาคุ เป็นทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน เพื่อแสดงความรู้สึกของหัวใจที่พองโตจากความ
คาดหวังว่าเรื่องดีๆ กาลังจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้านึกถึงเวลาที่ไปเที่ยวทะเลตอนเป็นเด็ก ที่เราเข้าไปอยู่ใน
ห่วงยางและรอให้คลื่นทะเลซัดรอบแล้วรอบเล่า ซึ่งในขณะนั้นหัวใจข้าพเจ้าพองโตเป็นที่สุด ข้าพเจ้า
จึงออกแบบชิ้นงานนี้เป็นลักษณะของห่วงยาง โดยใช้เทคนิคของ ทิม เพรนทิส แบบที่ 3.2 ซึ่งผลงาน
ชิ้นนี้มีลักษณะเด่นคือ เป็นทรงกลมมีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวเชื่อมต่อกันและเคลื่อนไหวโดยอิสระ ข้าพเจ้า
จึงนารูปทรงนี้มาใช้แทนห่วงยาง ซึ่งในขั้นตอนการออกแบบข้าพเจ้ารู้สึกว่าหัวใจที่พองโตนั้นน่าจะ
พองโตขึ้นได้เรื่อยๆ ข้าพเจ้าจึงสร้างชิ้นงานขึ้นมาสองชิ้นโดยชิ้นแรกกาลังเริ่มพองโตและชิ้นที่สองพอง
โตที่สุด
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รูปที่ 33 ภาพผลงานชิ้นที่ 7.1 วาคุ วาคุ ที่เสร็จสมบูรณ์

รูปที่ 34 ภาพผลงานชิ้นที่ 7.2 วาคุ วาคุ ที่เสร็จสมบูรณ์
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ผลที่ได้รับและข้อสรุป
ผลงานชิ้นนี้เมื่อจัดแสดงในนิทรรศการแล้ว ข้าพเจ้ามีความรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากและถึอว่า
เป็นผลงานที่ผู้เข้าชมผลงานทอดลองใส่มากที่สุด โดยเฉพาะในผลงานชิ้นใหญ่ สามารถตอบนองการ
เคลื่อนไหวของผู้สวมใส่ได้ดีและผู้เข้าชมผลงานดูสนุกสนานมาก ผลงานชิ้นต่อไปข้าพเจ้าจึงต้องการ
ทดลองสร้างผลงานในขนาดที่แตกต่างกันหลายๆ ขนาด เพื่อสังเกตุผลลัพธ์ที่อาจแตกต่างกันต่อไป
นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังต้องการทดลองชิ้นส่วนจากการผลิตแบบอุตสาหกรรม เช่น การขึ้นรูปโลหะโดย
ใช้เทคนิคการตัดด้วยเลเซอร์ เนื่องจากต้องการความเที่ยงตรงและแม่นยาในองค์ประกอบของชิ้นงาน
ที่มีขนาดเล็กๆ ซึ่งเมื่อนามาประกอบกันแล้วการเคลื่อนไหวจะต่อเนื่องสวยงามมากขึ้น
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ผลงานชิ้นที่ 8 บิ๊ บิ๊
“บิ๊ บิ๊” - “ไฟฟ้า”, 2017, กระดาษ ทองเหลือง ด้าย, 80×90×315 mm
คาว่า “บิ๊ บิ๊” เป็นทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน เพื่อแสดงความรู้สึกโดนใจอย่างรวดเร็ว
รุนแรง ราวกับโดนไฟช๊อต
ตารางที่ 21 การออกแบบชิ้นงาน บิ๊ บิ๊
การออกแบบชิ้นงาน
เทคนิคที่ใช้

ขั้นตอนการออกแบบ
บิ๊ บิ๊ เป็นความรู้สึกโดนใจอย่างรวดเร็วราวกับโดนไปช๊อต ในขั้นตอนการออกแบบข้าพเจ้า
ต้องการสร้างชิ้นงานให้เป็นเหมือนตัวนากระแสไฟฟ้าพุ่งตรงออกมาจากหัวใจ จึงเลือกการเคลื่อนไหว
ของ ทิม เพรนทิส แบบที่ 3.1 ที่มีลักษณะเป็นเส้นโดยขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบว่าต้องการให้ชิ้นงานยาว
แค่ไหนก็ได้ และมีการเคลือนไหวของตัวชิ้นงานต่อเนื่องกัน โดยข้าพเจ้าจะใช้การเคลือนไหวนี้แทน
กระแสไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวราวกับพุ่งออกมาจากหัวใจ โดยผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าเลือกใช้
วัสดุทองเหลืองทาเป็นชิ้นส่วนเคลื่อนไหวได้แทนที่จะเป็นกระดาษเพราะทองเหลืองสามารถนาไฟฟ้า
ได้นั่นเอง
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รูปที่ 35 ภาพผลงานชิ้นที่ 8 บิ๊ บิ๊ ที่เสร็จสมบูรณ์
ผลที่ได้รับและข้อสรุป
ข้าพเจ้ารู้สึกพอใจที่เปลี่ยนจากแผ่นกระดาษ มาเป็นแผ่นทองเหลือง เพราะเมื่อมีการ
เคลื่อนไหวพร้อมกันแล้ว ทองเหลืองมีความเร็วกว่ากระดาษ สร้างให้เกิดจินตภาพเหมือนกระแสไฟฟ้า
กาลังวิ่งเข้าหาเน้นความหมายของคาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยที่ข้าพเจ้าต้องการพัฒนาแกนสาหรับ
แขวนให้รูปทรงมีความสัมพันธ์กับรูปทรงหลักที่กาลังเคลื่อนไหวมากขึ้น และต้องการพัฒนาวิธีการตัด
เจาะ และขัด แผ่นทองเหลืองให้มีความเรียบร้อยมากกว่านี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความหมายของคา
และมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น
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ผลงานชิ้นที่ 9 ซาวะ ซาวะ
“ซาวะ ซาวะ” - “น้าแข็ง”, 2017, กระดาษ ทองเหลือง ด้าย, 80×120×125 mm
คาว่า “ซาวะ ซาวะ” เป็นทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อแสดงความรู้สึกไม่สบายใจ
เหมือนกับคลื่นน้าที่ปั่นป่วน
ตารางที่ 22 การออกแบบชิ้นงาน ซาวะ ซาวะ
การออกแบบชิ้นงาน

เทคนิคที่ใช้

ขั้นตอนการออกแบบ
เมือข้าพเจ้านึกถึงคาว่า ซาวะ ซาวะ ซึ่งเป็นความรู้สึกไม่สบายใจ ข้าพเจ้าจะนึงถึงคาว่าใจ
เย็นๆ ข้าพเจ้าจึงมีแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานชิ้นนี้มาจากน้าแข็งหลายๆ ก้อนที่วางซ้อนเรียงกัน
อยู่ เมื่อข้าพเจ้าพิจรณาผลงานของ ทิม เพรนทิส แบบที่ 3.3 ที่มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมลอยอยู่บน
อากาศ โดยแผ่นสี่เหลี่ยมแต่ละแผ่นเชื่อมต่อกันอยู่และเคลื่อนไหวได้อย่าอิสระ ข้าพเจ้าจึงนึกถึงก้อน
น้าแขงที่ลอยอยู่รวมกันหลายๆก้อน ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้เทคนิคนี้สร้างรูปทรงชิ้นเล็กๆ ที่เคลื่อนไหวได้
แล้วนามาประกอบรวมกัน แม้มีแรงเพียงเล็กน้อยมากระทบ ก็สามารถทาให้มันเคลื่อนไหวได้ เมื่อ
นาไปสวมที่มือแล้วทาบไว้ที่หน้าอกตรงตาแหน่งหัวใจ จะสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของชิ้นงานได้
อย่างชัดเจน เหมือนตอนที่เราอยากปลอบใจตัวเอง คาว่า ใจเย็น ในภาษาไทยแสดงถึงการปลอบใจ
และสงบจิตใจ ได้ด้วยความหมายของอุณหภูมิ ข้าพเจ้าจึงนารูปทรงสี่เหลี่ยมของน้าแข็งมาล้อมรอบ
ส่วนของชิ้นงานที่เคลื่อนไหวได้เหล่านั้น
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รูปที่ 36 ภาพผลงานชิ้นที่ 9 ซาวะ ซาวะ ที่เสร็จสมบูรณ์
ผลที่ได้รับและข้อสรุป
การเคลื่อนไหวของผลงานชิ้นนี้สามารถแสดงจินตภาพของความหมายของคาได้อย่างชัดเจน
เนื่องจากต้องมีการประกอบเข้ามาของรูปทรงอื่นคือ แกนแนวดิ่งและกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านนอก
เป็นเหตุให้การเคลื่อนที่แบบราบเรียบของศิลปิน ทิม เพรนทิส แบบที่ 3.3 ไม่สามารถตัวตนแสดง
ออกมาได้ รูปทรงสี่เหลี่ยมด้านนอกที่ประกอบกันด้วยกระดาษและแกนทองเหลือง เกิดจากการพับ
ของกระดาษโดยเฉพาะตรงขอบทองเหลืองจะทาให้กระดาษโค้งนูนออกมาจากระนาบ โดยรวมจึงทา
ให้ชิ้นงานแลดูไม่สมบูรณ์ ข้าพเจ้าต้องการพัฒนาวิธีการประกอบของชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
ข้าพเจ้าต้องการพัฒนาวิธีการตัด เจาะ และขัด แผ่นทองเหลืองให้มีความเรียบร้อยมากกว่านี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับความหมายของคามากยิ่งขึ้น
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ภาพรวมการสร้างสรรค์ชิ้นงาน

รูปที่ 37 ภาพรวมขั้นตอนสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับ
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บทที่ 5
สรุปและข้อเสนอแนะ
ผลงานเครื่องประดับของข้าพเจ้า ได้ทาการจัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด Doki Doki
(ตื่นเต้น) ที่สะท้อนแนวคิดของ โอโนมาโตเปะ โดยการจัดนิทรรศการครั้งนี้ มีขึ้น ณ อัตตาแกลลอรี่
(ATTA Gallery) โอพี การ์เด้นท์ ซอยเจริญกรุง 34 ระหว่างวันที่ 18-28 เมษายน พ .ศ.2560 โดยเปิด
ให้ประชาชน บุคคลทั่วไปเข้าชมได้

รูปที่ 38 ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการการแสดงผลงาน Doki Doki อัตตาแกลลอรี่
ระหว่างวันที่ 18-28 เมษายน พ.ศ. 2560
ผลของการทางานสร้างสรรค์วิจัย เมื่อได้ทาการเผยแพร่ผ่านการแสดงนิทรรศการศิลปะแล้ว
สามารถพิจารณาผลได้เป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งคือ ส่วนของการสร้างสรรค์ผลงานของตัวศิลปิน
นักวิจัยเอง ซึ่งประเมินผลเองว่าได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ คือ สามารถทาผลงานสร้างสรรค์ได้ ตาม
แนวคิดที่กาหนด และสามารถทาผลงานได้สาเร็จออกมาเป็นชิ้นงานตามที่ตั้งใจ การประเมินผลงาน
ส่วนที่สองคือ ผลตอบรับจากผู้เข้าชมผลงานผ่านนิทรรศการ ซึ่งมีผู้เข้าชมนิทรรศการจานวนมากกว่า
ที่คาดหวังไว้ และผลตอบรับกับผลงานจากการแสดงนิทรรศการ ก็เป็นผลตอบรับที่ดีมาก ผู้เข้าชม
ส่วนมาก ให้ความชื่นชอบ ชื่นชมผลงานในชุดโอโนมาโตเปะนี้ โดยพิจารณาจากการให้ความร่วมมือ
และความยินดีในการทดลองสวมใส่ผลงานของข้าพเจ้า
การทาวิจัย และผลของการทาวิจัยนี้เป็นเพียงการทดลองขั้นต้นเท่านั้น รูปแบบแนวคิดของ
ชิ้นงานเหล่านี้ยังสามารถที่จะพัฒนา ต่อยอดเป็นเครื่องประดับที่เคลื่อนไหวได้อื่นๆ และสามารถใช้
สวมใส่หรือติดตั้งในส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้อีกมากมาย

68

รูปที่ 39 ภาพบรรยากาศการรับรางวัลงานวิจัยดีเด่น
วันที่ 23 กรกฎาคม พ .ศ.2560
ข้อเสนอแนะ
ผลงานการศึกษาทดลองครั้งนี้ ข้าพเจ้าต้องการพิจารณาไปที่ผลของการทดลอง เรื่องการ
เคลื่อนไหว ที่สอดคล้องและแสดงจินตภาพ ถึงลักษณะคา “โอโนมาโตเปะ” ในภาษาญี่ปุ่น ดังนั้น
วัสดุบางส่วนจึงเป็นกระดาษที่ไม่ถาวร ในนิทรรศการครั้งต่อไป ข้าพเจ้าจึงต้องการพิจารณาถึงวัสดุ
และความหมายของทั้งชิ้นงานเพิ่มเติมขึ้น
นิทรรศการนี้ ข้าพเจ้าเห็นความแตกต่างระหว่างชิ้นงานที่เคลื่อนไหวแบบซับซ้อน และแบบ
เรียบง่าย ซึ่งก่อนการจัดแสดงผลงานนิทรรศการ ข้าพเจ้าคิดเสมอว่าแบบซับซ้อนน่าจะได้รับความ
สนใจมากกว่า แต่กลับพบว่าแบบที่เรียบง่ายก็ได้รับความสนใจเท่าๆ กัน ข้อสรุปนี้มีประโยชน์ต่อการ
สร้างสรรค์ผลงานในครั้งต่อไปในเรื่องของการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ ของข้าพเจ้า
ผลงานทีช่ ื่อ “วาคุ วาคุ” เป็นชิ้นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จากผู้เข้าชมนิทรรศการ
ผลงานชุดนี้มีสองชิ้นซึ่งมีขนาดที่แตกต่างกัน ชิ้นที่ได้รับความสนใจคือชิ้นที่ใหญ่กว่า ข้าพเจ้าจึงเห็น
ความแตกต่างของเรื่องดังกล่าว ทีม่ ีผลต่อความสนใจของผู้ชม ทาให้ประเด็นนี้เป็นประเด็นสาคัญ
สาหรับผลงานในครั้งต่อไปของข้าพเจ้า
รูปทรงของหัวใจที่ข้าพเจ้านามาใช้ในผลงานในนิทรรศการครั้งนี้ ปรากฎว่าผู้ชมส่วนหนึ่งกลับ
ชอบรูปทรงที่เรียบง่ายและปราศจากความหมายมากกว่า ทาให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงความหมายของ
รูปทรงที่จะนามาสร้างสรรค์ผลงานในครั้งต่อไปมากขึ้น
ข้าพเจ้าสังเกตเห็นผู้เข้าชมที่ทดลองสวมใส่ผลงานแล้วเคลื่อนไหวร่างกาย สร้างให้เกิดรูปแบบ
การเคลื่อนไหวของชิ้นงานที่แตกต่างกันออกไปอีกมากมาย ทาให้ข้าพเจ้าเกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นใน
ผลงานงานข้าพเจ้าเอง ว่านอกจากผู้ผลิตผลงานคือตัวข้าพเจ้าแล้ว ผู้สวมใส่ยังสามารถสร้างรูปแบบ
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การเคลื่อนไหวของเครื่องประดับในแบบของตนเองได้ โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล
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