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The art thesis is aimed at serving its function, a site specific art works enhancing
good appearance to the building. The content of the paintings are concerned with architectural
forms of the building, as they appear in the real world and some are designed, based on the
artist’s imagination.
Three points of installation, each of them has its special context.
1. The wall joining the head office buildings 1 and 2, the contact point between
visitors and company staff personals. Image of the company is depicted. The content of this
about how the company is concerned with social and environment responsibility.The content
of this group of paintings is about an imaginary city, geometric shapes applied to depict the
surrealistic outlook of both architecture and natural surrounding of the city never exist in real
world.
2. The wall along the hall way to the administrative area and VIP reception , the
painting theme is concerned with relationship among the sub unit of the organization. The
inspiration of the paintings come from architectural form connecting different parts and fused
into one. Solid geometric shapes are applied as the means of depicting these painting
showing the story of close connection under the special context. To make a good relationship
to the decoration of the place.
3. The wall in front of the auditorium with sofa, the theme is about unity among the
staff members. Abstract form is selected to depict the meaning of good teamwork and unity.
Art forms of these painting are solid geometrical shape; they are suitable to communicate the
theme of organization unity.
The net result of the series of painting installed at the head office building of The
Siam Cement Public Company Limited is appropriate to communicate the meaning of good
relationship. It fits the context of each point of installation.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญ
ขาพเจามีแรงบันดาลใจเริ่มตนในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมชุดนี้จากการสังเกต
ลักษณะของที่อยูอาศัยในเมืองซึ่งเปนรูปแบบหองเชาคลายกับกลองสี่เหลี่ยมที่เรียงตอกันขึ้นไปอยาง
มีระเบียบ ชีวิตมนุษยบรรจุอยูภายในโครงสรางรูปทรงสี่เหลี่ยมนี้ กิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวัน
ลวนเกิดขึ้นและดําเนินไปภายใตกรอบสี่เหลี่ยมวันแลววันเลา นอกเหนือจากลักษณะของที่อยูอาศัย
ตามที่กลาวมาแลวนั้นสิ่งปลูกสรางตางๆที่ผุดขึ้นมาในเมืองราวกับดอกเห็ดที่ขึ้นในปา ไมวาจะเปน
อาคารสํานักงาน สถานศึกษา หางสรรพสินคาและอื่นๆอีกมากมาย ลวนมีรูปทรงภายนอกรวมถึงมิติ
ภายในเปนเหมือนเปนกลองสี่เหลี่ยมคลายคลึงกันทั้งสิ้น สามารถกลาวไดวารูปทรงดังกลาวอันเกิด
จากระบบเสาและคานคือรูปทรงพื้นฐานของสิ่งปลูกสรางทั้งหลายที่ปรากฏในเมือง
จากที่กลาวมาขางตนทําใหขาพเจาตระหนักถึงความพิเศษและความนาสนใจของรูปทรง
สี่เหลี่ยมนี้ จากการศึกษาไดพบวารูปทรงสี่เหลี่ยมเปนรูปทรงเรขาคณิตที่เกิดจากสติปญญาของ
มนุษยอยางแทจริง กลาวคื อ เรามิอาจพบเห็น รูปทรงสี่เหลี่ยมไดตามธรรมชาติต างจากรูปทรง
เรขาคณิตอื่นๆ เชน รูปทรงสามเหลี่ยมที่สามารถอางอิงไดจากรูปทรงของภูเขาหรือรอยแตกกะเทาะ
ของหิน รูปทรงกลมสามารถสังเกตเห็นไดจากพระอาทิตยหรือดวงจันทร ในขณะที่รูปทรงรีก็มี
ลักษณะสอดคลองกับรูปทรงไขของสัตว เหลานี้เปนตน รูปทรงสี่เหลี่ยมจึงเปนรูปทรงแหงการ
สรางสรรคจากสติปญญาของมนุษย จากการคนพบรูปทรงดังกลาวนี้เองจึงไดนําไปสูการกอสราง
เปนที่อยูอาศัยของมนุษยแทนถ้ํา เกิดการกอสรางเปนปราสาท ราชวังเรื่อยมากระทั่งเปนตึกสูงใหญ
ระฟาในปจจุบัน(Kim Jeen , อางถึงใน อัจฉรา นวลสวาท 2548 : 28)
ทั้งหลายทั้งหมดนั้นคือที่มาของแรงบันดาลใจและแนวความคิดสําหรับการสรางสรรค
ผลงานจิตรกรรมภายใตหัวขอ รูปทรงแหงเมืองในจินตนาการ โดยขาพเจาเลือกใชรูปทรงสี่เหลี่ยม
ลูกบาศกเปนจุดเริ่มตนในการแสดงออกดวยการนํารูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศกมาเรียงตอและประกอบ
เขารูปกันเพื่อใหเกิดเปนรูปทรงใหมที่เปนตัวแทนถายทอดจินตนาการเกี่ยวกับสิ่งกอสรางในเมือง
ลักษณะของผลงานจิตรกรรมจะแสดงถึงความงามของรูปทรงที่สรางสรรคขึ้นใหมตามจินตนาการ
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สวนในการศึกษางานประยุกตศิลปนั้น คือ การเรียนรูการสรางสรรคงานศิลปะเพื่อนํา
ผลงานไปปรับประยุกตใชเพื่อแกปญหาหรือกอใหเกิดสาระประโยชนบางอยางในชีวิตประจําวัน
อาจกล า วอีก นั ย หนึ่ ง ได ว า งานประยุก ตศิ ลป คือ งานศิล ปะที่เ ขาไปมีบทบาทในชีวิ ตประจําวั น
สําหรับในกรณีการศึกษากระบวนการสรางสรรคงานประยุกตศิลปของขาพเจาเปนการนําผลงาน
จิตรกรรมที่สรางสรรคขึ้นเขาไปติดตั้งในอาคารเพื่อกอใหเกิดประโยชนเฉพาะกรณี ทั้งนี้ลักษณะ
ของสถานที่และผลงานสรางสรรคนั้นจะตองมีความเขากันและอยูรวมกันได โดยอาจพิจารณาได
จากรูปแบบการตกแตง บริบทของสถานที่รวมถึงลักษณะธุรกิจหรือแนวคิดขององคกรเจาของ
สถานที่นั้น
จากการเลือกหาสถานที่ที่มีความเหมาะสมสําหรับติดตั้งผลงาน ขาพเจาไดสรุปและ
เลือกใช อาคารสํานักงานใหญ 1,2 บริษัท ซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) เปนสถานที่อางอิงเพื่อใช
สําหรับ การศึกษาในครั้งนี้ เนื่องดวยขาพเจาเห็นวานอกจากสถานที่แหงนี้จะมีลักษณะการตกแตง
แบบอาคารสํานักงานสมัยใหมแลว บริษัท ซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ยังมีสายงานธุรกิจเกี่ยวกับ
วัสดุกอสรางซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระของผลงานขาพเจาไดเปนอยางดีอีกดวย
การออกแบบสรางสรรคผลงานจะมีความแตกตางกันออกไปตามความเหมาะสมและ
บริบทการใชงานของแตละจุดติดตั้ง ดวยเหตุนี้จึงทําใหผลงานในแตละจุดมีรูปแบบที่ตางกัน แต
อย า งไรก็ ต ามผลงานทุ ก ชิ้ น จะคงมี วิ ธี คิ ด ภายใต ก รอบแนวความคิ ด เดี ย วกั น คื อ การถ า ยทอด
จินตนาการเกี่ยวกับสิ่งกอสรางในเมืองผานรูปทรงที่ไดสรางสรรคขึ้นมาใหม ทั้งนี้การนําผลงานเขา
ไปติดตั้งในสถานที่แหงนี้ขาพเจามีความมุงหวังใหเกิดผลดังนี้ คือ
1. สื่อสารหรือสงเสริมภาพลักษณขององคกร
2. สะทอนแงคิดหรือมุมมองบางประการ
3. สุนทรียภาพของงานศิลปะชวยสรางบรรยากาศผอนคลายและใชเปนจุดพักสายตา
การศึกษากระบวนการสรางสรรคงานทางประยุกตศิลปในครั้งนี้นอกจากผลลัพธจะได
เป น ผลงานศิ ล ปกรรมที่ มี คุ ณ ค า ทางศิ ล ปะและผลงานสามารถก อ ให เ กิ ด ประโยชน ใ ช ส อยใน
ชีวิตประจําวันแลวในการศึกษายังกอใหเกิดการแสวงหาความรูอยางเปนระบบโดยผานกระบวนการ
คิดและการสรางสรรคที่มีเปาหมายชัดเจน

3
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาและสรางสรรคงานจิตรกรรมสําหรับติดตั้งภายในอาคารสํานักงานใหญ1,2
บริษัท ซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
2. เพื่อศึกษาและสรางสรรครูปทรงที่แสดงออกถึงความเปนเมือง
3. เพื่อแสดงใหเห็นถึงความงามของรูปทรงอันมีที่มาจากลักษณะที่อยูอาศัยและสิ่งปลูก
สรางตางๆในเมือง
สมมติฐานของการศึกษา
ผลงานจิตรกรรมภายใตหัวขอ รูปทรงแหงเมืองในจินตนาการ เปนงานจิตรกรรมที่
ถายทอดจินตนาการเกี่ยวกับสิ่งกอสรางในเมืองผานรูปทรงที่ไดสรางสรรคขึ้นมาใหม ชุดผลงาน
สรางสรรคในหัว ขอนี้มีแนวความคิดที่เหมาะสมสําหรับติดตั้ งภายในอาคารสํานักงานใหญ1,2
บริษัท ซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) เนื่องจากบริษัทแหงนี้ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุกอสรางและทีอ่ ยู
อาศั ย ประกอบกั บ รู ป แบการตกแต ง ภายในอาคารสํ า นั ก งานใหญ 1 ,2 มี ลั ก ษณะเรี ย บง า ยแบบ
สํานักงานสมัยใหมสอดคลองกับรูปแบบผลงานจิตรกรรมที่เปนแนวรวมสมัย แสดงออกโดยใช
รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) เปนโครงสรางหลักโดยมีรูปทรงประเภทอื่นเปนสวนประกอบ
ทั้งนี้เพื่อทําใหการถายทอดภาพในจินตนาการมีความสมบูรณและนาสนใจยิ่งขึ้น
ขอบเขตของการศึกษา
การสร างสรรคผลงานจิ ตรกรรมเพื่อติด ตั้ งภายในอาคารสํานัก งานใหญ 1,2 บริษัท
ซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) มีขอบเขตดังตอไปนี้
1. เนื้อหา เปนการถายทอดจินตนาการเกี่ยวกับสิ่งกอสรางในเมืองผานรูปทรงที่ได
สรางสรรคขึ้นมาใหม โดยมีแรงบันดาลใจและที่มาจากลักษณะที่อยูอาศัยและสิ่งปลูกสรางที่พบ
เห็นในเมือง
2. รูปแบบผลงาน เปนงานจิตรกรรมรว มสมัย ที่เ น นการแสดงออกผานทางรู ปทรง
เรขาคณิต ซึ่งทําหนาที่ถายทอดเนื้อหาเรื่องราวและสาระทางดานความงาม โดยลักษณะและรูปแบบ
ของผลงานขึ้นอยูตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานที่จุดติดตั้ง
3. ศึกษาขอมูลดานสถานที่ ขอมูลดานสถานที่เปนขอมูลสําคัญทั้งหมดเกี่ยวกับสถานที่
ประกอบไปดวย ขอมูลทั่วไปของบริษัท ลักษณะการออกแบบตกแตง บรรยากาศสิ่งแวดลอมรอบ
ขาง บทบาทหนาที่ใชงานรวมถึงกลุมผูใชงาน ขอมูลเหลานี้จะใชในการตัดสินใจเลือกจุดติดตั้งและ
การออกแบบผลงานสําหรับจุดติดตั้งแตละจุดใหมีความเหมาะสม
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4. ศึกษาแบบจําลอง3มิติ คือ การศึกษาเกี่ยวกับขนาดสัดสวน ลักษณะการออกแบบ
ตกแตงและบรรยากาศสิ่งแวดลอมโดยรอบสถานที่จุดติดตั้งผลงาน สําหรับใชสรางแบบจําลองเพื่อ
ทดลองติดตั้งผลงานอันจะทําใหเห็นภาพรวมและบรรยากาศของสถานที่เมื่อติดตั้งผลงานแลวพรอม
กับพิจารณาความเปนไปไดและความเหมาะสมสําหรับผลงานที่ติดตั้ง
5. สิ่งที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้มี 2 สวนดวยกัน คือ
5.1 ผลงานที่เปนงานศิลปกรรม คือ ผลงานจิตรกรรมชุด รูปทรงแหงเมืองใน
จินตนาการ สําหรับติดตั้งภายในอาคารสํานักงานใหญ1,2 บริษัท ซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
5.2 ผลงานที่เปนเอกสารประกอบการศึกษา 1 ฉบับ
ขั้นตอนของการศึกษา
1. ทําการศึกษารวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของโดยขอมูลเหลานี้มีหลายลักษณะดวยกัน อาทิ
เชน เอกสาร บทความ ภาพถายรวมถึงผลงานศิลปะเปนตน การศึกษาขอมูลยังรวมไปถึงขอมูลดาน
สถานที่ๆใชติดตั้งผลงาน โดยศึกษาในแงมุมตางๆเชน ขอมูลทั่วไปของบริษัท แนวนโยบาย สายงาน
ธุรกิจ รูปแบบการตกแตงตลอดจนหนาที่การใชงานหรือบริบทของสถานที่จุดติดตั้งผลงาน
2. วิเคราะหขอมูลเหลานั้นเพื่อสรุปเปนแนวทางการทํางาน จากนั้นจึงนําไปสรางเปน
ภาพรางตนแบบ
3. นําภาพรางตนแบบที่เลือกใชไปขยายเปนผลงานจริงและจําลองติดตั้งผลงานกับ
สถานที่โดยการศึกษาดวยแบบจําลอง 3 มิติและการตกแตงภาพ
4. วิเคราะหผลงานสรางสรรคและการติดตั้งผลงานในแตละจุดที่กําหนดไวรวมไป
จนถึงการวิเคราะหสิ่งที่ไดเรียนรูตลอดกระบวนการสรางสรรค
5. สรุปผลการศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนางานสรางสรรคตอไปในอนาคต
วิธีการศึกษา
1. การรวบรวมข อมู ลที่เ กี่ย วของ คือ การรวบรวมข อมู ลที่มีความสัมพั น ธแ ละเป น
ประโยชนตอการศึกษาและการสรางสรรคผลงาน สามารถแบงลักษณะของขอมูลไดดังนี้
1.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หมายถึง ขอมูลอันมีที่มาจากประสบการณตรง
ของขาพเจา กลาวคือ ขอมูลที่ขาพเจารับรูและประจักษดวยตนเองกระทั่งกอใหเกิดเปนแรงบันดาล
ใจในการสรางสรรคผลงาน นั่นคือ ลักษณะของที่อยูอาศัยและสิ่งปลูกสรางตางๆที่พบเห็นไดทั่วไป
ในเมือง ขอมูลปฐมภูมิในที่นี้ยังหมายรวมถึงผลงานศิลปกรรมของขาพเจาในชวงกอนวิทยานิพนธ
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รวมไปถึงขอมูลดานสถานที่ที่ขาพเจาเลือกติดตั้งผลงาน โดยขาพเจาใชวิธีลงภาคสนาม คือการเก็บ
ขอมูลจากสถานที่จริงโดยการสอบถามขอมูลกับเจาหนาที่ภายใน ประกอบกับการเก็บบันทึกภาพนิ่ง
1.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) หมายถึง ขอมูลที่ขาพเจามิไดประจักษดวย
ตนเองหรือมิไดมาจากขาพเจาโดยตรง หากแตเปนขอมูลของบุคคลอื่นที่ไดบันทึกและเก็บรวบรวม
ไว โดยข า พเจ าเลื อ กใช ก ล า วอางถึ ง เพื่ อประกอบการศึก ษา ขอมูลทุติย ภูมินี้ แบ ง ออกไดเ ปน 2
ลักษณะ คือ
1.2.1 ขอมูลที่เปนงานวรรณกรรม หมายถึง ขอมูลที่เปนหนังสือ ตํารา เอกสาร
บทความตลอดจนขอมูลจากเว็บไซต ขอมูลเหลานี้คือฐานของแนวความคิดในการสรางสรรคผลงาน
ขอมูลที่เปนงานวรรณกรรมรวมถึงขอมูลตางๆที่เกี่ยวกับสถานที่ติดตั้งผลงาน เชน ประวัติองคกร
แนวนโยบายตลอดจนสายงานธุรกิจ เปนตน โดยขอมูลที่เกี่ยวกับสถานที่ติดตั้งผลงานนี้ถือเปน
ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ใชในการคิดออกแบบสรางสรรคผลงาน
1.2.2 ขอมูลที่เกี่ยวกับงานศิลปกรรม คือ การศึกษาผลงานศิลปะรวมถึงลัทธิ
หรือกลุมทางศิลปะตางๆที่มีรูปแบบผลงานที่มีความใกลเคียงและสอดคลองกับผลงานของขาพเจา
2. การสรางภาพรางตนแบบ วิธีการศึกษาในลําดับตอมา คือ การสรางภาพรางตนแบบ
สําหรับจุดติดตั้งแตละจุด โดยภาพรางตนแบบนั้นสรางขึ้นดวยดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรและตองมี
การทดลองติดตั้งกับสถานที่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆกอนเลือกนําไปขยายเปน
ผลงานจริง
3. การสรางสรรคผลงาน คือ การนําภาพรางตนแบบมาขยายเปนผลงานจริงดวยวิธีการ
ทางจิตรกรรม โดยการเลือกขยายภาพรางตนแบบจะพิจารณาจากความลงตัวในความงามทางศิลปะ
เปนสําคัญตลอดจนการคํานึงถึงความเปนไปไดและความเหมาะสมสําหรับติดตั้งในจุดที่ไดเลือกไว
4. การจําลองติดตั้งผลงานจิตรกรรมกับสถานที่ โดยวิธีการศึกษาแบบจําลอง 3 มิติและ
การตกแตงภาพ ดวยวิธีการทั้ง 2 วิธีการนี้จะชวยทําใหเห็นผลลัพธของการติดตั้งผลงานเพื่อใชใน
การวิเคราะหเกี่ยวกับการติดตั้งผลงานกับสถานที่ในลําดับตอไป
5. การวิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ ประกอบไปดวย การวิเคราะหผลงานและการ
วิเคราะหการติดตั้งผลงานกับสถานที่ โดยการวิเคราะหผลงานเปนการวิเคราะหในภาพรวมทั้งหมด
ของงานจิตรกรรมทั้งในดานเนื้อหาสาระและความงามตามหลักองคประกอบศิลป ตลอดจนถึงการ
วิเคราะหสิ่งที่ไดเรียนรูและเกิดขึ้นจากการสรางสรรคผลงานในแตละชิ้น สําหรับการวิเคราะหการ
ติดตั้งผลงานกับสถานที่เปนการวิเคราะหถึงความเหมาะสมหรือความเปนไปไดในการติดตั้ง โดย
อางอิงจากการสังเกตผลการจําลองติดตั้งผลงานกับสถานที่
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6. สรุปผลการศึกษา ขาพเจาจะสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวเพื่อใหเปน
ขอมูลทางวิชาการที่ไดจากการศึกษาทางประยุกตศิลป นอกจากนี้ในสวนของการสรุปผลการศึกษา
ไดรวมถึงขอเสนอแนะซึ่งเปนขอมูลที่เปนขอเท็จจริงอันไดจากกระบวนการศึกษาทั้งหมดในครั้งนี้
ตรงสวนนี้ขาพเจาคาดวาจะกอใหเกิดประโยชนไมมากก็นอยสําหรับบุคคลที่มีความสนใจเพื่อการ
ตอยอดพัฒนาองคความรูตอไปในอนาคต
ขอตกลงเบื้องตน
โครงการวิทยานิพนธหัวขอ รูปทรงแหงเมืองในจินตนาการ : การสรางสรรคผลงาน
จิ ต รกรรมเพื่ อ ติ ด ตั้ ง ณ อาคารสํ านั ก งานใหญ 1 ,2 บริษั ท ซิ เ มนต ไ ทย จํ า กัด (มหาชน ) เป น
โครงการสมมติเพื่อศึกษากระบวนการสรางสรรคผลงานทางประยุกตศิลป มีขอตกลงเบื้องตน 2
ประการดังนี้
1. ผลงานที่สรางสรรคมิไดนําไปติดตั้งในสถานที่จริง ในการวิเคราะหผลการติดตั้ง
ผลงานกับสถานที่ใชการอางอิงจากการจําลองติดตั้งผลงานในแบบจําลอง 3 มิติและการตกแตงภาพ
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. ขนาดผลงานจิตรกรรมที่ขาพเจาสรางสรรคขึ้นเปนเพียงภาพตนแบบที่อาจไมใช
ขนาดจริง เนื่องจากจุดติดตั้งบางจุดมีพื้นที่กวางใหญมาก จึงไดมีการลดขนาดผลงานลงตามสัดสวน
เพื่อความเหมาะสมและสะดวกในการสรางสรรค
การเสนอผลงาน
การนําเสนอผลงานจากการศึกษาประกอบไปดวยผลงานจิตรกรรมที่สรางสรรคขึ้น
สําหรับติดตั้งในแตละจุดตามที่ไดกําหนดไวภายในอาคารสํานักงานใหญ1,2 บริษัท ซิเมนตไทย
จํากัด (มหาชน) โดยนําเสนอพรอมกับภาพและแบบจําลองสถานที่ที่จําลองการติดตั้งภาพผลงานเขา
ไปเพื่อแสดงใหเห็นสภาพบรรยากาศโดยรวมของสถานที่เมื่อติดตั้งผลงานแลว นอกจากนี้การ
นําเสนอผลงานยังรวมไปถึงเอกสารประกอบการศึกษา 1 ฉบับ ซึ่งประกอบไปดวยเนื้อหาและขอมูล
ตางๆของการศึกษาในครั้งนี้ตั้งแตเริ่มตนจนถึงบทสรุป

บทที่ 2
ขอมูลที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาจะตองประกอบไปดวยขอมูลตาง ๆ อันมีสวนเกี่ยวของสัมพันธตลอดจนมี
ความเชื่อมโยงกับสิ่งที่ขาพเจากําลังศึกษา เพื่อใชเปนฐานความคิดสนับสนุนเนื้อหาของวิทยานิพนธ
นอกจากนี้ขอมูลตาง ๆ ที่ไดมีการรวบรวมและอางอิงถึงแหลงที่มาที่ไปจะสรางความนาเชื่อถือ
ใหกับผลงานศึกษาอีกทางหนึ่งดวย
ขอมูลในการศึกษาเริ่มตั้งแตขอมูลที่มาจากประสบการณสวนตัว หรือสิ่งที่ขาพเจาเคย
รับรูมาในชวงระยะเวลาหนึ่งแลวไดบันทึกเก็บไวรวมไปจนถึงขอมูลที่เปนองคความรู ประสบการณ
ความคิด ความเห็น ทฤษฎี หรือผลงานศิลปกรรม ฯลฯ ของบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวของเชื่อมโยง
และเปนประโยชนกับสิ่งที่กําลังศึกษา
สําหรับโครงการวิทยานิพนธหัวขอ รูปทรงแหงเมืองในจินตนาการ : การสรางสรรค
ผลงานจิ ต รกรรมเพื่ อ ติ ด ตั้ ง ณ อาคารสํ า นั ก งานใหญ 1 ,2 บริ ษั ท ซิ เ มนต ไ ทย จํ า กั ด (มหาชน)
ประกอบไปดวยขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
ขอมูลจากประสบการณตรง
โครงการวิทยานิพนธหัวขอ รูปทรงแหงเมืองในจินตนาการ : การสรางสรรคผลงาน
จิตรกรรมเพื่อติดตั้ง ณ อาคารสํานักงานใหญ1,2 บริษัท ซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) มีจุดเริ่มตนมา
จากการสังเกตลักษณะที่อยูอาศัยและสิ่งปลูกสรางตาง ๆ ที่อยูรอบตัวขาพเจาในกรุงเทพมหานคร
อันดับแรก ขาพเจาขอกลาวถึงลักษณะของผลงานจิตรกรรมในภาพรวมกอน คือ ผลงาน
จะเปนการแสดงออกโดยการนํารูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศกมาเรียงตอกอรางเปนรูปทรงใหมตาม
จินตนาการ โดยที่มาของการเลือกใชรูปทรงดังกลาวนี้เปนตัวแทนในการแสดงออกมาจากการที่
ขาพเจาไดใชชีวิตสวนใหญอยูภายในหองพักอาศัย (ที่อยูอาศัยประเภทหองเชารายเดือน) ขนาด
กะทั ด รั ด กิ จ กรรมต า งๆในชี วิ ต ประจํ า วั น เกิ ด ขึ้ น และดํ า เนิ น ไปภายในห อ งพั ก วั น แล ว วั น เล า
จนกระทั่งทําใหขาพเจารูสึกอึดอัดกับความจําเจในพื้นที่ที่จํากัดภายในกรอบสี่เหลี่ยมของมิติภายใน
หองพักพรอมกับตระหนักถึงภาวะการดํารงอยูอาศัยในกลองสี่เหลี่ยมที่ปดทึบ โดยที่กลองแตละ
กลองนั้นเรียงตอซอนกันทั้งทางแนวราบและแนวดิ่ง กอเกิดเปนสิ่งปลูกสรางขนาดใหญ 1 หนวย
7
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ภาพที่ 1 ภาพถายแมนชั่นยานสายใตใหม

ภาพที่ 2 ภาพถายคอนโดมิเนียมยานปนเกลา
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ภาพที่ 3 ภาพถายแฟลตยานชุมชนบอนไก
ครั้นเมื่อขาพเจาออกมาใชชีวิตภายนอกอาคาร ภาพลักษณดังกลาวขางตนก็แสดงออกให
ปรากฏเห็ น เด น ชั ด ไม เ พี ย งเท า นี้ สิ่ ง ปลู ก สร า งต า ง ๆ ที่ ส ามารถพบเห็ น ได ทั่ ว ไปในเมื อ ง
(กรุงเทพมหานคร) ไมวาจะเปนอาคารสํานักงาน บริษัท สถานที่ราชการ หางสรรพสินคา ทั้งหลาย
ทั้งหมดนี้ลวนแลวแตมีลักษณะรูปทรงคลายกลองสี่เหลี่ยม โดยที่มิติพื้นที่ภายในตางมีการจัดสรร
แบงพื้นที่ยอยออกไปเปนหนวยซ้ํา ๆ เฉกเชนเดียวกัน สิ่งเหลานี้เองมีสวนชวยเนนย้ําและกระตุนให
ขาพเจาเล็งเห็นถึงความนาสนใจของรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศกเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ

ภาพที่ 4 ภาพถายสถานที่กอสราง
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ภาพที่ 5 ภาพถายอาคารราง

ภาพที่ 6 ภาพถายอาคารสํานักงานแหงหนึ่ง
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ภาพที่ 7 ภาพถายสิ่งปลูกสรางอาคารที่พักอาศัย

ภาพที่ 8 ภาพถายบางสวนของสิ่งปลูกสรางในเมืองที่แสดงถึงเสนและรูปเรขาคณิต
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จากมูลเหตุทั้งหมดที่ไดกลาวมานั้น ทําใหขาพเจาเกิดความสนใจและตัดสินใจเลือก
นําเอารูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศกซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานของที่อยูอาศัยและสิ่งปลูกสรางตางๆที่
ปรากฏในเมืองมาใชแสดงออกในผลงานจิตรกรรมเพื่อถายทอดเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเมือง นอกจากนี้
รูปทรงใหมที่สรางสรรคขึ้นจากการเรียงตอรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศกจะแสดงถึง เสน สัน เหลี่ยม
มุมและมิติที่เกิดจากน้ําหนักที่ตัดกันของระนาบแตละดาน สิ่งเหลานี้ถือเปนความงามอันเรียบงาย
ตามสามัญลักษณะของรูปทรงเรขาคณิต
ขอมูลเกี่ยวกับรูปทรง
รู ป ทรง คื อ องค ป ระกอบที่สํ าคั ญ และโดดเด น ที่สุ ด สํ าหรับผลงานสรา งสรรคข อง
ขาพเจา โดยรูปทรงตาง ๆ ที่ขาพเจาไดคิดออกแบบขึ้นใหมตามจินตนาการ สวนตัวนั้นจะทําหนาที่
ถายทอดเนื้อหาเรื่องราว และแสดงออกดานความงาม เกี่ยวกับความหมายของรูปทรงนั้น ชลูด นิ่ม
เสมอ (2544 : 209) ไดใหความหมายของรูปทรงทางศิลปะไวหลายความหมายดวยกัน ดังนี้
1. โครงสรางทางรูปทรงของงานศิลปะ ที่รวมทั้งรูปภายในและรูปภายนอก จะเปน
โครงสร า งที่ กอ รู ปขึ้ นด ว ยหนว ยเพี ย งหน ว ยเดีย ว หรือ หลายหนว ยรวมตั ว กัน ขึ้น ก็ ได เช น
รูปทรงของงานประติมากรรมที่ทําเปนรูปคนคนเดียว หรืองานประติมากรรมกลุมคน รูปทรง
ของงานจิตรกรรมชิ้นหนึ่ง หมายถึง สวนรวมของงานชิ้นนั้น ซึ่งอาจประกอบดวยสวนตาง ๆ
หลายสวน หรือรูปทรงยอย ๆ หลายรูปทรง รวมทั้งที่วางหรือฉากหลังดวย
2. สวนที่เปนรูปธรรมที่ตรงขามกับเนื้อหา ซึ่งเปนสวนที่เปนนามธรรมในงานศิลปะ
(บางแหงใชคําวา รูปแบบ)
3. สิ่งที่มีความแนนทึบแบบ 3 มิติ ไมวาจะเปนวัตถุจริงอยางงานประติมากรรม หรือ
เห็นเปนของจริงอยางงานจิตรกรรม
4. สิ่งที่มีรูปนอกแนนอนมีความหมาย
5. สิ่งที่มีโครงสราง มีความหมาย มีเอกภาพในตัว เชน คน สัตว ตนไม จุลินทรีย
6. สิ่งที่ตรงขามกับที่วางในงานศิลปะ งานศิลปะนั้น ถาเรามองดูในแงกายภาพจะเห็นมี
2 สวนประกอบกันอยู คือ รูปทรง กับที่วาง
7. อาคารที่แสดงหรือแบบอยางในการจัดประสานสวนตาง ๆ เพื่อใหเกิดเอกภาพ หรือ
ความหมายขึ้นในงานศิลปะ เชน การสรางทัศนศิลป การแตงวรรณกรรม หรือการประพันธ
ดนตรี (โดยทั่วไปมักใชคําวา รูปแบบ)
8. ลึก ซึ้ งยิ่ ง ไปกว า ความหมายทั่ ว ๆ ไป รู ป ทรง คือ รู ปที่ เ กิ ดขึ้ น จากโครงสรา งที่ มี
เอกภาพและสุนทรียภาพ
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จากดั งกล า วข า งตน จะพบวา รูป ทรงมี ค วามหมายกวา งขวางหลากหลายแงมุม แต
อยางไรก็ตามรูปทรงในผลงานสรางสรรคของขาพเจาเนนไปในความหมายเชิงรูปทรงที่เปน3มิติ คือ
ลักษณะรูปที่แสดงความกวาง ความสูง และความลึก โดยการใชเทคนิคทางจิตรกรรมสรางปริมาตร
และระยะตื้นลึกลวงตาอยูบนพื้นระนาบ 2 มิติ
ประเภทของรูปทรง
รูปทรงทางศิลปะแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ (ชลูด นิ่มเสมอ 2544 : 211-213)
1. รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) ไดแก รูปทรงที่มีลักษณะเปนแบบเรขาคณิต
เชน รูปกลม รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมฯลฯในธรรมชาติผลึกของสารตางๆ จะมีรูปทรงแบบ
เรขาคณิต รูปทรงเหลานี้เปนรูปทรงที่ใหโครงสรางหรือเปนพื้นฐานของรูปทรงอื่นๆศิลปนบาง
พวกใชรูปทรงเรขาคณิตเปนหลักในการสรางงาน เชน ศิลปนคิวบิสม (Cubism) ศิลปนคอน
สตรัคติวิสม (Constructivism) และศิลปนนามธรรมบางพวก เซซาน(Paul Cezanne) ใชรูปทรง
เรขาคณิตสรางรูปทรงในธรรมชาติหรือวิเคราะหรูปทรงในธรรมชาติออกเปนรูปทรงแบบ
เรขาคณิต รูปทรงแบบนี้ใหความรูสึกเปนกลาง แตศิลปนอาจนํามาประกอบกันเพื่อแสดง
ความคิดหรืออารมณดวยวิธีการหรือแบบอยางการแสดงออกของตนเอง
2. รูปทรงอินทรียรูป (Organic Form) หมายถึง รูปทรงของสิ่งที่มีชีวิต หรือมีลักษณะ
คลายสิ่งมีชีวิต มีโครงสรางที่ประกอบขึ้นดวยการขยายตัวและผนึกตัวของเซลลตาง ๆ ไดแก
คน สัตว พืช เซลลของสัตวและพืชที่นํามาขยาย กระดูก ปะการัง ฯลฯ เมื่อกลาวถึงอินทรียรูป
ในงานศิลปะ เราหมายถึงรูปทรงที่ใหความรูสึกวามีโครงสรางของชีวิตและเติบโตได
3. รูปทรงอิสระ (Free Form) หมายถึง รูปทรงที่มิไดจํากัดอยูในแบบเรขาคณิต หรือ
อินทรียรูป แตเกิดขึ้นอยางอิสระไมมีโครงสรางที่แนนอนของตัวเอง เปนไปตามอิทธิพลของ
สิ่งแวดลอม เชน รูปทรงของหยดน้ํา เมฆ บอน้ํา ควัน มีลักษณะเลื่อนไหล รูปทรงเรขาคณิตให
ความรูสึกเปนกลาง รูปทรงอินทรียรูปใหความมีชีวิต รูปทรงอิสระใหความเคลื่อนไหว รูปทรง
อิสระมีลักษณะขัดแยงกับรูปทรงเรขาคณิต แตกลมกลืนกับรูปทรงอินทรียรูป

ในการสรางสรรคผลงานของขาพเจาเลือกใชรูปทรงเรขาคณิต (สี่เหลี่ยมลูกบาศก) เปน
จุดเริ่มตนในการแสดงออกโดยการกอรูปเปนรูปทรงใหมตามจินตนาการ รูปทรงดังกลาวเหลานั้น
สามารถสะท อ นและถ า ยทอดความเป น เมื อ งหรื อ ให ค วามรู สึ ก เกี่ ย วกั บ เมื อ งได อ ย า งชั ด เจน
ตรงไปตรงมา เนื่องจากเปนรูปทรงที่มีที่มาจากโครงสรางพื้นฐานของที่อยูอาศัยตลอดจนสิ่งปลูก
สรางตางๆ ที่ปรากฏทั่วไปในเมือง
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นอกจากรูปทรงทั้ง 3 ประเภท ดังที่กลาวมายังสามารถแบงรูปทรงไดตามลักษณะของ
โครงสราง ไดแก รูปทรงที่เปนโครง(Skeletal Form) และรูปทรงที่เปนมวล (Mass Form)โดย
รูปทรงที่เปนโครง(Skeletal Form) คือ รูปทรงที่มีโครงสรางเหมือนโครงกระดูกของคนหรือสัตว
รวมถึงโครงรางของกิ่งกานตนไม ลักษณะเดนของรูปทรงประเภทนี้คือ เปนรูปทรงที่ยื่นตัวเอง
ออกไปในอากาศ แสดงเห็ น เป น เส น กั บ ที่ ว า ง สํ า หรั บ รู ป ทรงที่ เ ป น มวล หมายถึ ง รู ป ทรงที่ มี
โครงสรางเปนปริมาตร (Volume) เปนรูปทรงที่ผิวนอกขยายตัวออกกินพื้นที่วาง สามารถมองเห็น
เปนกอนหรือเปนมวลอันหนึ่ง โดยรูปทรงประเภทนี้ไมจําเปนตองมีโครงเสมอไป (ชลูด นิ่มเสมอ
2544 : 223 - 226)
รูปทรงทางสถาปตยกรรม
รูปแบบผลงานจิตรกรรมในวิทยานิพนธหัวขอ รูปทรงแหงเมืองในจินตนาการ เปน
ลักษณะของการแสดงออกทางรูปทรงที่ขาพเจาออกแบบและสรางสรรคขึ้นมาใหมตามจินตนาการ
โดยมีความบันดาลใจมาจากลักษณะที่อยูอาศัยตลอดจนสิ่งปลูกสรางหรือสถาปตยกรรมตาง ๆ ที่
ปรากฏทั่วไปในเมือง ดวยเหตุนี้เองรูปทรงที่ปรากฏในผลงานจิตรกรรม จึงมีลักษณะที่เปนเหลี่ยม
สัน มุ ม ให ความรู สึก หนักและแข็งตามลักษณะความเปนจริงของงานสถาปตยกรรม สําหรับ
รูป ทรงในทางสถาปต ยกรรมนั้ น สามารถแบ ง ได ต ามลัก ษณะทางสถาปตยกรรม ดั งนี้ (อรศิ ริ
ปาณินท 2518 : 27-28)
1. Geometric Form คือ รูปทรงทั้งหมดที่สามารถกําหนดรูปทรงไดในทางเรขาคณิต
โดยสามารถคํานวณหาพื้นที่และปริมาตรได อาทิเชน สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยม
และวงกลม เปนตน แตโดยทั่วไปแลวจะพบวาในงานสถาปตยกรรม สวนใหญตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน ไมวาจะในสมัยใดก็ตาม มักใชรูปทรงสี่เหลี่ยมเปนหลักอันเนื่องมาจากวารูปทรงสี่เหลี่ยมนี้
มีความเหมาะสมสําหรับการใชงานและใหพื้นที่ใชประโยชนไดมากกวารูปทรงเรขาคณิตอื่น ๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในงานสถาปตยกรรมประเภทที่พักอาศัย
2. Organic Form คือ รูปทรง อันมีที่มาหรือเลียนแบบมาจากรูปทรงที่มีปรากฏอยูใน
ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต รูปทรงประเภทนี้สามารถใชสูตรทางคณิตศาสตรคํานวณหาพื้นที่และ
ปริมาตรไดเชนกัน แตคอนขางยากและสลับซับซอนมากกวาการคํานวณหาพื้นที่ของGeometric
Form
3. Free Form สําหรับรูปทรงนี้สามารถเปรียบเทียบไดกับรูปทรงนามธรรมในงาน
ศิลปะ เชน งานจิตรกรรมหรืองานประติมากรรรม โดย Free Form นั้น มีความพิเศษตางออกไปจาก
Geometric Form และOrganic Form คือ ไมสามารถจําแนกหรือชี้เฉพาะถึงรูปลักษณะได ลักษณะ
งานสถาปตยกรรมที่ใชรูปทรงประเภทนี้ จะใหงานที่ดูมีความเคลื่อนไหวลื่นไหลไปเรื่อย ๆ

15
ลักษณะรูปทรงที่ปรากฏในผลงานจิตรกรรมของขาพเจามีความเปน Geometric Form
สูง แสดงถึงภาพลักษณความเปนสถาปตยกรรมชัดเจน โดยเฉพาะจากการที่เลือกใชรูปทรงสี่เหลี่ยม
ลูกบาศกเปนหนวยพื้นฐานในการคิดออกแบบสรางสรรครูปทรง
ขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องรูปทรงลูกบาศกกับที่อยูอาศัย (Living Cube)
จากการศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องรูปทรงเพื่อนํามาใชสนับสนุนแนวคิดในการ
เลือกใชรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศกใหมีน้ําหนักและสมเหตุสมผลมากขึ้น ขาพเจาพบขอมูลที่วาดวย
แนวคิดเกี่ยวกับที่อยูอาศัยของมนุษย ซึ่งเปนแนวคิดที่มีความสอดคลองและสามารถเชื่อมโยงไดกับ
ที่มาของแรงบันดาลใจและวิธีคิดในการสรางสรรครูปทรง
จากเนื้อหาในหนังสือ Nomadic Furniture ซึ่งเรียบเรียงโดย เจมส เฮนเนสซี่ และวิค
เตอรพาพาเนค (อางถึงใน Jeed 2519 : 67) กลาวถึงหลักการการใชพื้นที่เพื่อกิจกรรมตาง ๆ อยาง
สะดวกสบายและประหยัดที่สุดดวยหลักการที่ชื่อวา“Living Cube” หรือในภาษาไทย คือ “ลูกบาศก
เพื่อการอยูอาศัย” โดยหลักการนี้มาจากสาเหตุที่เมื่อจํานวนประชากรมีเพิ่มมากขึ้น เปนเหตุให
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ตองไดรับการจัดสรรอยางประหยัดและกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ทั้งนี้รวมไปถึงที่อยูอาศัยของมนุษยดวย แนวความคิดเกี่ยวกับการใชสอยเนื้อที่อยางประหยัดที่สุด
เพื่อประกอบหรือดําเนินกิจกรรมตาง ๆ จึงเกิดขึ้นมาแนวความคิดดังกลาวนี้ไดแสดงถึงขนาดของ
ลูกบาศกที่มีความเหมาะสมที่สุดสําหรับการอยูอาศัยของมนุษย คือ 2.40 x 2.40 x 2.40 เมตร หรือ
คิดเปนพื้นที่เทากับ 5.76 ตารางเมตรและมีปริมาตรเทากับ13.82 ลูกบาศกเมตร ขนาดพื้นที่ของ
ลูกบาศกขนาดนี้ เพียงพอสําหรับการอยูอาศัยไดอยางสะดวกสบายของมนุษย
ความหมายของจินตนาการและจิตนภาพ
จิ น ตนาการคื อ สิ่ ง สํ า คั ญ และจํ า เป น อย า งยิ่ ง สํ า หรั บ งานสร า งสรรค ทุ ก ประเภท
เชนเดียวกับการศึกษาเพื่อสรางสรรคผลงานของขาพเจา จากการศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับจินตนาการ
พบวา ชลูด นิ่มเสมอ (2544 : 308-309) ไดอธิบายความหมายของจินตนาการและจินตภาพไววา
จินตนาการ คือ พลังของจิตที่สรางภาพขึ้นใหมภายในใจใหนาพอใจกวา สวยกวา เปน
ระเบียบกวา หรือรายกาจกวาสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติทั่วไป จินตนาการจะทําใหเกิดภาพขึ้นใน
สํานึก เราเรียกภาพชนิดนี้วา จินตภาพ (Image) จินตภาพเหลานี้จะเชื่อมโยงกับประสบการณที่
ไดรับทันทีจากเหตุการณภายนอกหรือไมก็ได หลายครั้งทีเดียวที่จินตนาการเกิดขึ้นจากการ
กระตุนของธรรมารมณ หรืออารมณที่เกิดจาประสบการณที่สะสมอยูภายใน
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เมื่อมีจินตนาการ จินตภาพจะเกิดขึ้น จินตภาพนี้มีทั้งจินตภาพภายนอกและจินตภาพ
ภายใน ถาวัตถุภายนอกกระตุนใหเราเกิดจินตนาการ วัตถุนั้นก็เปนจินตภาพภายนอก หรือจินต
ภาพที่เปนวัตถุ งานศิลปะก็คือจินตภาพที่เปนวัตถุอยางหนึ่ง วัตถุสิ่งของตาง ๆ ที่มีความหมาย
ตอจินตนาการของเราก็เปนจินตภาพภายนอก
จินตภาพภายใน คือ ภาพที่เกิดขึ้นภายในจิต เปนภาพที่เห็นไดไมชัดเจนจับตองไมได
ตอเมื่อไดแสดงออกเปนจินตภาพภายนอก ซึ่งอาจเปนภาพรางหรือเปนงานศิลปะแลว จึงจะ
รับรูไดดวยจัก ษุสัมผัสในการสรางสรรคศิล ปะ จินตภาพภายนอกกับจินตภาพภายในจะมี
บทบาทเกื้อกูลตอกัน และพัฒนาตัวเองตั้งแตเริ่มตน คลี่คลายขึ้นทีละขั้น จนสมบูรณถึงที่สุดใน
ผลงานศิลปะที่สําเร็จลงแลว เมื่อจินตนาการสรางจินตภาพภายในขึ้นจากจินตภาพภายนอก
หรือจากการกระตุนของประสบการณภายในก็ตาม จินตภาพภายในที่เกิดขึ้นนี้จะถูกถายทอด
ออกมาเปนรูปราง ในงานวาดเสน ในภาพรางองคประกอบ หรือในแผนภาพที่ศิลปนใชสราง
งานโดยตรง งานรางขั้นนี้จะเริ่มมีความหมายมากกวาจินตภาพที่เปนตนกําเนิดของจินตนาการ
และจะเปนจุดบันดาลใจใหศิลปนจินตนาการตอเพื่อสรางจินตภาพภายในที่สมบูรณขึ้น แลว
พัฒนาและถายทอดออกมาเปนภาพรางหรือเปนงานศิลปะอีกขั้นหนึ่ง กระบวนการนี้จะดําเนิน
ตอไปจนจินตนาการสิ้ นสุดลง และไดจินภาพที่สมบูรณ ตามความปรารถนาของศิลปนใน
ผลงานศิลปะที่สรางสําเร็จแลวนั้น

ในกรณีการสรางสรรคของขาพเจา ภาพลักษณของที่อยูอาศัยรวมถึงสิ่งปลูกสรางที่
ปรากฏโดยทั่วไปในเมือง คือ จินตภาพภายนอกอันเปนสิ่งเราใหขาพเจาเกิดจินตนาการและแปร
ขอมูลสรางเปนภาพขึ้นมาภายในจิตใจหรือเรียกวาจินตภาพภายใน โดยสิ่งนี้โลกภายนอกมิอาจ
สัมผัสหรือรับรูได จนกวาขาพเจาจะถายทอดออกมาเปนภาพราง อยางไรก็ตามภาพรางเปนเพียง
จุดเริ่มตนที่จะตองมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนใหเกิดความเหมาะสมลงตัว ดวยการทํางานโตตอบกัน
ระหวางจินตนาการและจินตภาพภายใน กระบวนการทํางานนี้จะดําเนินไปจนกวาจะไดผลงาน
ศิลปะที่สมบูรณในที่สุด
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ขอมูลเกี่ยวกับงานศิลปกรรมที่เกี่ยวของ
เมื่อขาพเจาพิจารณาและวิเคราะหแลว พบวา ผลงานสรางสรรคภายใตหัวขอ รูปทรง
แหงเมืองในจินตนาการ (Imaginary Forms of City) ซึ่งเปนชุดงานจิตรกรรมที่ออกแบบและ
สรางสรรคเพื่อติดตั้ง ณ อาคารสํานักงานใหญ1,2 บริษัท ซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) มีลักษณะ
ของผลงานบางชิ้นที่ใกลเคียงกับรูปแบบการแสดงออกในงานศิลปะแบบเหนือจริง(Surrealistic Art)
แตทั้งนี้ผลงานสรางสรรคของขาพเจามิไดจัดอยูในกลุมศิลปะดังกลาวแตอยางใด หากแตเพียงมี
รูปแบบการแสดงออกบางประการของศิลปะแนวนี้ ที่ขาพเจานํามาใชเพื่อสนองตอบในสิ่งที่ตองการ
สื่อสารเทานั้น
ศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism Art)
ศิลปะเหนือจริงพัฒนามาจากศิลปะลัทธิดาดา โดยมีหลักสุนทรียที่รับตอกันมาโดยตรง
คือ ความไรเหตุผล หากแตหลักสุนทรียของกลุมศิลปะแบบเหนือจริงนั้น มิไดมีเพียงแคความไร
เหตุผล โดยหลักความไรเหตุผลนั้นไดมาจากทฤษฏีทางจิตวิทยาของซิกมันต ฟรอยด ที่ไดกลาวถึง
จิตใตสํานึกอันเปนที่มาของขุมพลังลึกลับที่มีแรงขับเคลื่อนรุนแรงอยูภายใน ตอเมื่อสําแดงออกมา
จะทําใหเกิดศิลปะแนวใหม ทิศทางใหม แฝงไวดวยความแปลกประหลาด ลึกลับ ตางจากกลุมอื่น ๆ
(ไพโรจน ชมุนี ม.ป.ป. : 329)
จากการหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศิลปะลัทธิเหนือจริง พบวา ศุภชัย สิงหยบุศย (2549 :
212) ไดอธิบายถึงเรื่องดังกลาวนี้วา
เซอรเรียลิสมมักจะนําเสนอสาระหรือเรื่องราวในอดีต ที่มีผลตอจิตใจของศิลปน คือ
ความรัก ความสมหวัง ผิดหวัง ความหวาดกลัว และมักจะเสนอภาพในดานลบ เพื่อเปนการสั่ง
สอนหรือเสียดสีสังคม คลายกลุมดาดา เปนเรื่องราวที่ผสานไวระหวางสิ่งที่มองเห็น รับรูทาง
สายตากับรับรูดวยจิตใจหรือคิดฝน มีมิติดานกาลเวลา ผสานทั้งอดีต ปจจุบัน ศิลปนจะปรุงแตง
เรื่องราวดังกลาวแลวแสดงออกทางจิตรกรรม ประติมากรรมและสื่อผสมตามที่ศิลปนแตละคน
ถนัด แลวถายทอดเปนผลงานในลักษณะรูปแบบผันแปร ความเปนจริงที่สามารถดูรูเรื่อง
หากแตเรื่องราวและรูปแบบดังกลาวไมมีอยูในสภาวะของความเปนจริงตามที่ตามองเห็นใน
สภาวะธรรมชาติภายนอกจิตใจ
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ภาพที่ 9 ภาพผลงานจิตรกรรมแบบเหนือจริง(Surrealistic Painting)
“Dematerialization near the Nose of Nero” by Salvador Dali, 1947.
ที่มา : Descharnes,Robert , Salvador Dali 1904-1989 : The Paintings (Koln : Benedikt Taschen,
2004), 2 : 408.

ภาพที่ 10 ภาพผลงานจิตรกรรมแบบเหนือจริง(Surrealistic Painting)
“ Sleep” by Salvador Dali, 1937.
ที่มา : Descharnes,Robert , Salvador Dali 1904-1989 : The Paintings (Koln : Benedikt Taschen,
1994), 1 : 291.
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ภาพที่ 11 ภาพผลงานจิตรกรรมแบบเหนือจริง(Surrealistic Painting)
“ Four Armchairs in the Sky ” by Salvador Dali, 1949.
ที่มา : Descharnes,Robert , Salvador Dali 1904-1989 : The Paintings (Koln : Benedikt Taschen,
2004), 2 : 431.
จากการศึ ก ษาและรวบรวมข อ มู ล เกี่ ย วกั บศิ ล ปะลั ท ธิเ หนื อ จริ ง ทํ า ให ส ามารถสรุ ป
ลักษณะสําคัญของผลงานและการแสดงออกในงานศิลปะของลัทธินี้ ไดดังนี้
1. ผลงานสรางสรรคของศิลปนนําพาผูชมหลุดพนจากความเปนจริงในโลกภายนอกสู
โลกฝนอันมีที่มาจากจิตใตสํานึกภายในซึ่งศิลปนเชื่อวาคือความจริงสูงสุด
2. มักพบลักษณะที่แปลกประหลาดของวัตถุสิ่งของและเรื่องราวเหตุก ารณในภาพ
(จิตรกรรม) อาทิเชน กอนหินที่ลองลอยบนอากาศ นาฬิกาที่หลอมเหลว เปนตน
3. ในงานจิตรกรรม ศิลปนมักแสดงถึงสถานที่หรือดินแดนที่มีอาณาเขตกวางไกล ไม
บงบอกชวงเวลา โดยเฉพาะในผลงานจิตรกรรมของ ซัลวาดอร ดาลี (Salvador Dali)
4. การทําความเขาใจผลงานจําเปนจะตองอาศัยการตีความหมายเชิงสัญลักษณ และการ
ถอดรหัสทางจิตวิเคราะห
รูปแบบการแสดงออกบางอยางของศิลปะแบบเหนือจริง (Surrealistic Art) ที่ขาพเจา
เลือกนํามาปรับใชในผลงานสรางสรรคมี 2 ลักษณะดวยกัน ลักษณะแรก คือ วิธีการถายทอดถึง
สถานที่หรือดินแดนเฉพาะในจินตนาการ ดวยการสรางบรรยากาศพิเศษที่ไมบงบอกวาเปนแหงหน
ใดและเปนชวงเวลาใด โดยการนี้ขาพเจาใชวิธีการสรางบรรยากาศดวยการไลน้ําหนักสีเพื่อแสดงมิติ
ดานระยะในภาพ ตลอดจนการใชความมืด สวางและทิศทางของแสง วิธีการแสดงออกอีกรูปแบบ
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ไดแก ลักษณะการลองลอยของวัตถุ เพื่อแสดงสภาพของวัตถุในจินตนาการที่ผิดแปลกไปจากความ
เปนจริง อยางไรก็ตาม ทั้งหมดเหลานี้เปนเพียงรูปแบบการแสดงออกในแนวทางศิลปะเหนือจริง ที่
ขาพเจานํามาปรับใชกับผลงานเพื่อใชถายทอดสิ่งที่คิดและตองการนําเสนอสิ่งเหลานั้นโดยมิไดมี
ความหมายเชิงสัญลักษณหรือเกี่ยวกับทฤษฎีจิตวิเคราะหดังเชนศิลปะเหนือจริง
ศิลปะนามธรรม (Abstract Art)
ผลงานที่สรางสรรคของขาพเจานอกจากจะมีการแสดงออกแบบบอกเลาเรื่องราวและอิง
กับความเปนจริงโดยมีลักษณะบางประการที่คลายคลึงกับแนวทางการแสดงออกในงานศิลปะแบบ
เหนือจริง (Surrealistic Art) ดังที่กลาวมาแลวขางตน ยังมีผลงานสรางสรรคอีกบางสวนที่ขาพเจาได
ลดทอนการบอกเลาเนื้อหาและเรื่องราวที่อิงกับความเปนจริงลงไปใหคงเหลือและปรากฏไวแต
รูปทรงที่สรางสรรคขึ้นใหมโดยมีเหตุผลมาจากความตองการแสดงถึงความงามและความนาสนใจ
ของรูปทรงบริสุทธิ์อันเกิดจากสามัญลักษณะของรูปทรงเรขาคณิต(Geometric Form) เพื่อความ
สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทของจุดติดตั้งบางจุด ทั้งนี้จึงทําใหผลงานนั้นมีลักษณะคลายกับ
งานศิลปะนามธรรม(Abstract Art) โดย อัศนีย ชูอรุณและเฉลิมศรี ชูอรุณ (2528 : 117) ไดแสดงถึง
ความหมายของศิลปะนามธรรม (Abstract Art) ไววา
ศิลปะนามธรรม หมายถึง งานศิลปะใด ๆ ที่ถือวาการแสดงวัตถุในธรรมชาติเปนเรื่อง
รองลงมา หรืออาจจะเลิกโดยสิ้นเชิงก็ได เนื้อหาสุนทรียภาพของงานศิลปะแบบนี้จะแสดง
ออกมาเปนแบบแผนรูปทรง(formal pattern) หรือโครงสราง(structure) ของเสน รูปทรงและสี
ตาง ๆ เปนสําคัญ บางที่ก็ใชเรื่องราวที่เปนจริง แตก็ทําใหเปนแบบฉบับใด ๆ เสียกอน เชน ทํา
ใหรูปภาพพรามัว หรือสลายรูปลงเปนรูปทรงมูลฐาน จนจํารูปเดิมแทบไมได...

ลั ก ษณะเด น ของงานศิ ล ปะนามธรรมจะเป น งานที่ เ น น ในด า นรู ป ทรงมากกว า การ
นําเสนอเรื่องราว รูปทรงที่แสดงออกเปนรูปทรงที่ถูกตัดทอนรายละเอียดตาง ๆ ลงไป รวมถึงผลงาน
บางชิ้นอาจเนนแสดงออกที่พื้นผิวหรือสี รวมไปถึงการจัดวางองคประกอบเพื่อแสดงถึงจินตภาพ
ของศิลปน (วนิดา ขําเขียว 2543 : 64) ศิลปนผูสรางงานศิลปะนามธรรมจะใหความสําคัญกับเรื่อง
ความงามเปนสําคัญ รูปทรงที่ปรากฏในผลงานเกิดจากการตัดทอนสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติใหเปน
รูปทรงที่งายที่สุด หรือเหลือไวเฉพาะแกนแทของสิ่งนั้น ผลงานศิลปะนามธรรมจะใหโอกาสกับ
ผูชมไดคิด ตีความ และใชจินตนาการไดอยางกวางขวางและอิสระ (วุฒิ วัฒนสิน 2552 : 107)
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ภาพที่ 12 ภาพผลงานจิตรกรรมนามธรรม(Abstract Painting)
“ Weightless Balance II ” by Paul Kelpe, 1937.
ที่มา : Lane,John R. and Larsen,Susan C. , Abstract Painting and Sculpture in America 1927-1944
(Pittsburgh : Museum of Art,Carnegie Institute, 1983), 119.

ภาพที่ 13 ภาพผลงานจิตรกรรมนามธรรม(Abstract Painting)
“ Composition 8 ” by Vasily Kandinsky, 1923.
ที่มา : Rosenthal,Mark , Abstraction in the twentieth century : total risk , freedom , discipline
(New York : Guggenheim Museum, 1966), 75.
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ภาพที่ 14 ภาพผลงานจิตรกรรมนามธรรม(Abstract Painting)
“ Green Depth ” by Irene Rice Pereira, 1944.
ที่มา : Lane,John R. and Larsen,Susan C. , Abstract Painting and Sculpture in America 1927-1944
(Pittsburgh : Museum of Art,Carnegie Institute, 1983), 129.
แม ผ ลงานบางชิ้ น ที่ ข า พเจ า สร า งสรรค ขึ้ น จะตรงตามลั ก ษณะรู ป แบบงานศิ ล ปะ
นามธรรมดังขอมูลดังกลาวขางตน อยางไรก็ตามผลงานของขาพเจาไมสามารถระบุไดแนชัดวาเปน
งานศิลปะนามธรรมแบบแนวทางของกลุมหนึ่งกลุมใดจากหลายกลุมศิลปะนามธรรมที่มีอยูในอดีต
แมแตงานนามธรรมเรขาคณิต (Geometric Abstraction) ที่มีลักษณะการแสดงออกดวยรูปทรง
เรขาคณิต (Geometric Form) คลายคลึงกับลักษณะงานของขาพเจา แตเมื่อพิจารณาแลวพบวามีความ
แตกตางกันอยางชัดเจน กลาวคือ ผลงานสรางสรรคของขาพเจาเนนการแสดงถึงความเปนมิติของ
รูปทรงอันเกิดจากน้ําหนักที่ตางกันของระนาบแตละดาน รวมไปถึงการสรางพื้นผิวบนรูปทรงใหมี
ลั ก ษณะหยาบกระด า งและขรุ ขระ เพื่ อแสดงถึ ง ความเปน วัต ถุแ ละสิ่ งปลู ก สร าง ในขณะที่ ง าน
จิ ต รกรรมนามธรรมเรขาคณิ ต เป น งานจิ ต รกรรมที่ ใ ช รู ป ทรงเรขาคณิ ต เช น เส น ตรง วงกลม
สี่เหลี่ยมผืนผา สี่เหลี่ยมจตุรัส ฯลฯ โดยผลงานไมมีการใชรูปทรงอิสระ(Free From) และไมแสดง
รองรอยของพูกัน รวมไปจนถึงลักษณะของพื้นผิวที่ขรุขระใหปรากฏ (อัศนีย ชูอรุณ และ เฉลิมศรี ชู
อรุณ 2528 : 128)
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ภาพที่ 15 ภาพผลงานจิตรกรรมนามธรรมเรขาคณิต(Geometric Abstract Painting)
“ B/WX ” by Al Held, 1968.
ที่มา : Auping,Michael , Abstraction Geometry Painting : Selected Geometric Abstract Painting in
America Since 1945 (New York : Harry N. Abrams, Incorporated in association with the AlbrightKnox Art Gallery, 1989), 152.

ภาพที่ 16 ภาพผลงานจิตรกรรมนามธรรมเรขาคณิต(Geometric Abstract Painting)
“ C-Y-1 ” by Al Held, 1978.
ที่มา : Auping,Michael , Abstraction Geometry Painting : Selected Geometric Abstract Painting in
America Since 1945 (New York : Harry N. Abrams, Incorporated in association with the AlbrightKnox Art Gallery, 1989), 153.
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ผลงานศิลปกรรมของ Kim Jeen
Kim Jeen เปนศิลปนชาวเกาหลี เขาใชรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศกในการแสดงออก ผลงาน
สร า งสรรค ข องศิ ล ป น ผู นี้ มี ค วามเรี ย บง า ย รู ป แบบผลงานคล า ยลั ก ษณะงานออกแบบเรขศิ ล ป
(Graphic Design) โดยการนํารูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศกขนาดเทากันหลายหนวยมาเรียงตอกันอยาง
เปนระบบระเบียบและสม่ําเสมอ ในผลงานมีการกําหนดทิศทางแสงที่ชัดเจน ทําใหเห็นถึงปริมาตร
ของรูปทรงอันเกิดจากคาน้ําหนักที่ตางกันของระนาบแตละดาน ผลงานบางภาพแสดงภาพรูปทรง
สี่เหลี่ยมลูกบาศกที่บิดหมุนหรืออยูในสภาพที่กําลังแปรเปลี่ยนรูปทรง
จากการศึ ก ษาพบว า ความคิ ด ในการเลื อ กใช รู ป ทรงสี่ เ หลี่ ย มลู ก บาศก สํ า หรั บ การ
แสดงออกของศิลปนผูนี้แมจะไมเหมือนพองตองกันกับขาพเจาโดยตรงแตก็อยูในบริบทที่ใกลเคียง
และสามารถอางอิงเชื่อมโยงถึงกันได ความแตกตางที่สําคัญประการหนึ่งระหวางผลงานของขาพเจา
กับศิลปนผูนี้ คือ กรณีของขาพเจาเปนการใชรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศกเปนหนวยพื้นฐานในการ
สรางสรรครูปทรงขึ้นมาใหมตามจินตนาการ ในขณะที่ Kim Jeenใชรูปทรงดังกลาวไปในเชิง
สัญลักษณหรือการแทนคาเพื่อแสดงสาระบางอยางที่ผานกระบวนการตกผลึกทางความคิดมาแลว
ในระดับหนึ่ง

ภาพที่ 17 ภาพตัวอยางผลงานศิลปกรรมของ Kim Jeen
ที่มา : อัจฉรา นวลสวาท, “ Asian Out Look , ” Fine Art 2,15 (มิถุนายน-กรกฎาคม) : 28-29.
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดตั้งผลงานและขอมูลดานผลงานศิลปกรรมของขาพเจา
ในชวงกอนวิทยานิพนธ ขาพเจาขอยกไปกลาวไวในบทที่ 3 โดยขอมูลทั้ง 2 ขอมูลนี้เปนสวนหนึ่ง
ของเนื้อหาที่ใชแสดงเพื่ออธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของการดําเนินงานสรางสรรค

บทที่ 3
การดําเนินงานสรางสรรค
โครงการวิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาทางประยุกตศิลป (Applied Art)
โดยงานศิลปะประเภทนี้มีความแตกตางจากงานศิลปะบริสุทธิ์ (Fine Art) ที่จุดมุงหมายในการ
สรางสรรคผลงาน กลาวคือ การสรางงานประยุกตศิลปมีจุดมุงหมายเพื่อlรางสรรคผลงานทาง
ศิลปะที่มีความงามและสุนทรียะควบคูไปกับการทําหนาที่หรือกอใหเกิดสาระประโยชนบางอยางใน
ชีวิตประจําวัน ในขณะที่ศิลปะบริสุทธิ์ มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงความงาม หรือสุนทรียภาพทางศิลปะ
ตลอดจนความรูสึกนึกคิดของศิลปนผูสรางสรรคเทานั้น อาจกลาวไดอีกนัยวาศิลปนสรางงานศิลปะ
บริสุทธิ์เพื่อตอบสนองและรับใชความตองการภายในของตนเอง
ดั ง ที่ ก ล า วมาข า งต น งานประยุ ก ต ศิ ล ป จ ะต อ งมี ป จ จั ย ภายนอกเป น ตั ว แปรในการ
สร า งสรรค ผ ลงานเสมอ โดยป จ จัย ภายนอกเหล า นั้ น คื อ ส ว นสํ าคั ญ ในการกํา หนดทิ ศ ทางการ
ออกแบบ แตทั้งนี้ทั้งนั้นศิลปนจะตองไมละทิ้งแนวทางหรือลักษณะเฉพาะตนที่เปนอยู เพื่อทําให
ผลงานมีคุณคาทางศิลปกรรมมิใชเปนเพียงงานออกแบบเทานั้น
ในกรณีโครงการวิทยานิพนธของขาพเจาเปนการสรางสรรคงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้ง
ภายในสถานที่ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานสรางสรรคดังตอไปนี้
การพิจารณาทบทวนผลงาน
ในลําดับแรกของการดําเนินการวิจัยเริ่มตนจากการพิจารณาทบทวนลักษณะรูปแบบ
และเนื้อหาของผลงานจิตรกรรมของขาพเจา เพื่อใชในการประเมินเลือกหาสถานที่สําหรับติดตั้ง
ผลงาน
เมื่ อข า พเจ าพิจ ารณาผลงานสรางสรรคแ ล ว สามารถกล า วไดวา ผลงานของข า พเจ า
จัดเปนงานจิตรกรรมแบบรวมสมัยโดยไมแสดงถึงแนวนิยม หรือลัทธิศิลปะอยางใดอยางหนึ่งที่
ชัดเจน หากแตเปนการผสมผสานรูปแบบการแสดงออกเพื่อถายทอดจินตนาการสวนตัวที่เกี่ยวกับ
สิ่งปลูกสรางและที่อยูอาศัยในเมือง โดยขาพเจามุงเนนไปที่การออกแบบสรางสรรครูปทรง (Form)
ที่มีลักษณะเปนรูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) ขึ้นมาใหม โดยรูปทรงเหลานั้นมีที่มาจากการ
เรียงตอรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก ดังกลาวนี้จึงทําใหลักษณะผลงานจิตรกรรมของขาพเจามีความโดด
เดนทางดานรูปทรงที่คิดสรางสรรคขึ้นมาใหมตามจินตนาการ
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ผลงานศิลปกรรมชวงกอนวิทยานิพนธ
ผลงานศิลปกรรมในชวงนี้ เปนการสรางสรรคงานจิตรกรรมที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเมือง
โดยเริ่ ม จากความสนใจในลั ก ษณะที่ อ ยู อ าศั ย ประเภทห อ งเช า ข า พเจ า ได แ ทนค า สั ญ ลั ก ษณ
สิ่งกอสรางที่อยูอาศัยเหลานั้นดวยรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก ในระยะแรกนั้นผลงานจะเปนลักษณะ
การบอกเล า เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ประเด็ น ชี วิ ต คนเมื อ งที่ ต อ งอาศั ย อยู ใ นพื้ น ที่ จํ า กั ด มี ค วามแออั ด
เบียดเสียด และคับแคบ สิ่งปลูกสรางที่อยูอาศัยมีลักษณะคลายกลองที่มีขนาดกะทัดรัด เพียงพอ
สําหรับการอาศัยอยู หลับนอนเทานั้น รูปแบบการแสดงออกเปนไปอยางตรงไปตรงมา เนนการซ้ํา
หนวยและปริมาณเพื่อบงบอกเรื่องราวและประเด็นที่ตองการนําเสนอ

ภาพที่ 18 ผลงานศิลปกรรมชวงกอนวิทยานิพนธ
ผลงานในรายวิชา Advanced Applied Art Studio II. ชิ้นที่ 2 เทคนิค จิตรกรรมสีอะคริลิค
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ภาพที่ 19 ผลงานศิลปกรรมชวงกอนวิทยานิพนธ
ผลงานในรายวิชา Advanced Applied Art Studio II. ชิ้นที่ 3 เทคนิค จิตรกรรมสีอะคริลิค

ภาพที่ 20 ผลงานศิลปกรรมชวงกอนวิทยานิพนธ
ผลงานในรายวิชา Advanced Applied Art Studio II. ชิ้นที่ 4 เทคนิค จิตรกรรมสีอะคริลิค
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พัฒนาการของผลงานศิลปกรรมในลําดับตอมายังคงเรื่องราวเกี่ยวกับลักษณะที่อยูอาศัย
เชนเดิม หากแตขาพเจาไดละทิ้งประเด็นที่เกี่ยวกับความแออัดคับแคบไป เนื่องจากตองการลดทอน
เนื้อหาเรื่องราวของผลงานที่เปนแงลบ เพื่อใหผลงานมีความเหมาะสมสําหรับติดตั้งภายในอาคาร
สํานัก งาน จากเหตุ ผลดั ง กลา วนี้ ทํ า ให ขา พเจา เริ่มใหค วามสํ า คั ญในการสรา งสรรคค วามงาม
ทางดานรูปทรง อันเกิดจากการเรียงตอที่เลนจังหวะ ทิศทาง และการวางเหลี่ยมมุมที่เหลื่อมซอนกัน
ของรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก นอกจากนี้ ผลงานสรางสรรคในชวงนี้ยังปรากฏวิธีการแสดงออกใหม
เพิ่มขึ้น เชน การเจาะชอง การซอนทับ และการยกลอยตัวของรูปทรงที่คลายกับวิธีการแสดงออก
ของงานศิลปะในลัทธิเหนือจริง(Surrealism) รวมไปถึงการสรางบรรยากาศใหกับภาพดวยการปลอย
พื้นที่วางในระยะหลัง การกําหนดทิศทางแสง เงาและความมืด สวาง ทั้งหมดนี้เปนการถายทอดถึง
สภาวะของเมืองในจินตนาการและอารมณสวนตัว

ภาพที่ 21 ผลงานศิลปกรรมชวงกอนวิทยานิพนธ
ผลงานในรายวิชา Advanced Applied Art Studio III. ชิ้นที่ 1 เทคนิค จิตรกรรมสีอะคริลิค
ผลงานชิ้ น นี้ เ ริ่ ม แสดงการเรี ย งต อ รู ป ทรงสี่ เ หลี่ ย มลู ก บาศก ใ ห เ ป น รู ป ทรงและเพิ่ ม
ลักษณะการเจาะชอง ซอนทับรูปทรง
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ภาพที่ 22 ผลงานศิลปกรรมชวงกอนวิทยานิพนธ
ผลงานในรายวิชา Advanced Applied Art Studio III. ชิ้นที่ 2 เทคนิค จิตรกรรมสีอะคริลิค
ในผลงานชิ้นนี้เริ่มแสดงลักษณะการลอยยกตัวของวัตถุอยางชัดเจนเพื่อถายทอดถึง
สภาวะในจินตนาการรวมถึงไดเพิ่มการใชรูปลักษณของบันไดเพื่อถายทอดเรื่องราวและบงบอกถึง
การเปนที่อยูอาศัย จังหวะและทิศทางของบันไดทําหนาที่เชื่อมโยงและประสานรูปทรงในภาพเขาไว
ดวยกัน
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ภาพที่ 23 ผลงานศิลปกรรมชวงกอนวิทยานิพนธ
ผลงานในรายวิชา Advanced Applied Art Studio III. ชิ้นที่ 3 เทคนิค จิตรกรรมสีอะคริลิค
ผลงานชิ้นนี้เริ่มแสดงการเรียงตอรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศกใหเปนรูปทรงใหมชัดเจน
ยิ่งขึ้นหากแตวิธีการเรียงตอยังคงปรากฏรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศกเปนหนวยซ้ําๆแยกกันอยูโดยยังไม
มีการเรียงตอประสานรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศกแตละหนวยใหกลายเปนรูปทรงใหมที่เปนหนวย
เดียวกัน
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ภาพที่ 24 ผลงานศิลปกรรมชวงกอนวิทยานิพนธ
ผลงานในรายวิชา Advanced Applied Art Studio III. ชิ้นที่ 4 เทคนิค จิตรกรรมสีอะคริลิค
ผลงานในชิ้นนี้มีการไลน้ําหนักสีที่พื้นหลังเพื่อสรางระยะมิติใหภาพ นอกจากนี้สีของ
ภาพพื้นหลังที่มิไดอางอิงมาจากสภาพความเปนจริงตามแบบธรรมชาติยังชวยสรางอารมณและ
บรรยากาศใหแกภาพอีกดวย
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การพิจารณาทบทวนผลงานสรางสรรคดังที่ไดกลาวมาขางตนเปนประโยชนสํารับการ
กําหนดเลือกหาสถานที่ที่มีความเหมาะสมเพื่อออกแบบสรางสรรคผลงานสําหรับติดตั้งอีกทั้งยัง
รวมถึงการใชเปนแนวทางสําหรับการพัฒนารูปแบบผลงานใหมีความเหมาะสมกับจุดติดตั้งแตละ
จุดในลําดับตอไป
การกําหนดเลือกสถานที่ติดตั้งผลงาน
สิ่ ง ที่ ไ ด จ ากการวิ เ คราะห ผ ลงานสร า งสรรค คื อ ข อ มู ล สํ า หรั บ ใช พิ จ ารณาเลื อ กหา
สถานที่ๆมีความเหมาะสมสําหรับติดตั้งผลงาน ทั้งนี้ขาพเจาไดตัดสินใจเลือกอาคารสํานักงานใหญ
1, 2 บริษัท ซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อใชเปนสถานที่อางอิงในการติดตั้งผลงาน โดยมีเหตุผล
หลัก 2 ประการคือ
1. ลักษณะธุรกิจของบริษัท ซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับ
เนื้อหา เรื่องราวของผลงานสรางสรรคของขาพเจา กลาวคือ บริษัทแหงนี้มีชื่อเสียงและมีความ
เปนมายาวนานในดานธุรกิจที่เกี่ยวของกับการกอสราง แมวาอันที่จริงแลวในปจจุบันบริษัทแหงนีจ้ ะ
มีธุรกิจอื่น ๆ อีกหลากหลายก็ตาม แตในความรูจักและคุนเคยของบุคคลทั่วไป หากกลาวถึง บริษัท
ซิเมนตไทย ทุกคนมักยอมนึกถึง ปูนซิเมนต ตลอดจนผลิตภัณฑและวัสดุกอสรางนานาชนิดเปน
อันดับแรก
2. อาคารสํานักงานใหญ 1, 2 บริษัท ซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) เปนสถานที่ๆมี
ความสําคัญในฐานะเปนศูนยกลางการดําเนินงานขององคกร เนื่องดวยอาคารหลังดังกลาวนี้เปน
สถานที่ทํางานของผูบริหารระดับสูง รวมไปถึงหองรับรองลูกคา วี.ไอ.พี. หองจัดประชุมสัมมนา
และสํานักงานของหนวยงานหรือแผนกตาง ๆ ที่สําคัญของบริษัท นอกจากนี้อาคารสํานักงานใหญ
1, 2 ยังเปรียบเสมือนเปนสถานที่ตอนรับสําหรับบุคคลภายนอกที่เขามาติดตอธุระอีกดวย
รูปแบบการตกแตงภายในอาคารทั้ง 2 หลังนี้ เปนรูปแบบรวมสมัยที่เนนความเรียบงาย
แบบสมั ย ใหม ไม เ น น รายละเอี ย ดการตกแต ง แต ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การเลื อ กใช วั ส ดุ แ ละการ
ออกแบบเพื่อประโยชนในการใชงาน (Function) ของพื้นที่นั้น จากลักษณะการออกแบบตกแตง
ดังกลาวนี้ ขาพเจาเห็นวามีความเหมาะสมสําหรับการติดตั้งผลงานจิตรกรรมที่ขาพเจาสรางสรรค
ขึ้น ดวยเพราะวาผลงานของขาพเจาเปนรูปแบบรวมสมัย แสดงออกดวยการใชรูปทรงเรขาคณิต
(Geometric Form) และเสนตรงเปนหลัก ลักษณะงานดังกลาวนี้นาจะสามารถอยูรวมเปนสวนหนึ่ง
กับสถานที่แหงนี้ไดอยางกลมกลืนและเหมาะสม
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การศึกษาขอมูลสถานที่
ในลําดับแรกขาพเจาขอกลาวถึงขอมูลทั่วไปของบริษัท ซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อ
แสดงใหเห็นภาพรวมของบริษัทแหงนี้(www.cementhai.co.th 2551:1)
เครือซิเมนตไทยหรือ เอส.ซี.จี.ประกอบไปดวยกลุมธุรกิจสําคัญทั้งสิ้น 5 กลุมหลัก
ดวยกัน คือ เคมีภัณฑ กระดาษ ซิเมนต ผลิตภัณฑกอสรางและจัดจําหนาย โดยแตละกลุมธุรกิจตางมี
สายงานธุรกิจแยกออกไปอีกมากมายจึงทําใหในปจจุบันนี้ เครือซิเมนตไทยมีบริษัทสําคัญมากกวา
100 บริษัท มีสินคาหรือผลิตภัณฑในเครือมากกวา 64,000 รายการเพื่อจัดจําหนายทั้งภายในประเทศ
และสงออกไปนอกประเทศ ทั้งนี้ทุกกลุมธุรกิจของเครือซิเมนตไทยตางมีวัตถุประสงคในการมุง
สรางสรรคนวัตกรรมทั้งดานสินคาและการใหบริการตลอดจนถึงกระบวนการทํางานและรูปแบบ
ธุรกิจเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคในยุคปจจุบันได นอกจากนี้กลุมธุรกิจ
ต า งๆยั ง พยายามพั ฒ นาตนเองให ทั น กั บ ยุ ค สมั ย ตลอดเวลาเพื่ อ รั ก ษาความเป น ผู นํ า ตลาด
ภายในประเทศและกาวสูความเปนผูนําในระดับภูมิภาครวมทั้งการเตรียมศักยภาพใหถึงพรอม
สําหรับการแขงขันในเวทีระดับโลก
นอกจากการเปนองคกรขนาดใหญที่มีความมั่นคงและมีประวัติความเปนมาที่ยาวนาน
แล ว เครื อ ซิ เ มนต ไ ทยยั ง คงตระหนั ก และให ค วามสํ า คั ญ ต อ สั ง คมอี ก ด ว ย โดยเฉพาะการมุ ง
สรางสรรคทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพดวยการริเริ่มโครงการตางๆมากมายที่เปนประโยชนสําหรับ
เยาวชนทั้งดานการศึกษา กีฬาและศิลปะ ตลอดทั้งการมีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อ
ดํารงทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูคูกับชุมชนที่เขมแข็ง ทั้งหลายทั้งหมดนี้คือแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจของเครือซิเมนตที่ตองการสรางความเขมแข็งสูสังคมควบคูกับการดําเนินธุรกิจอันถือเปน
หลักการพัฒนาสูความยั่งยืนสอดคลองกับอุดมการณของเครือซิเมนตไทยที่วา “คุณภาพและเปน
ธรรม”หรือในภาษาอังกฤษคือ “Quality and Fairness”
สําหรับวิธีการศึกษาข อมูลสถานที่ขาพเจ าใชวิธีลงภาคสนาม คือการเก็บขอมูลจาก
สถานที่จริงโดยการสอบถามขอมูลกับเจาหนาที่ภายใน ประกอบกับการเก็บบันทึกภาพนิ่ง จาก
การศึกษาครั้งนี้ทําใหไดขอมูล คือ
บริษัท ซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ ตั้งอยูใกลกับสถานีรถไฟบางซื่อ
บริษัทมีเนื้อที่ใชงานกวางขวาง ครอบคลุมบริเวณทั้ง 2 ฟากถนน พื้นที่ภายในประกอบไปดวย
อาคารขนาดใหญเล็กหลายหลัง โดยที่อาคารแตละหลังเปนสํานักงานของบริษัทในเครือฯ และ
แผนกตาง ๆ ขององคกร สําหรับอาคารที่ขาพเจามีความสนใจและไดเลือกใชเปนสถานที่ติดตั้ง
ผลงานคือ อาคารสํานักงานใหญ 1, 2
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อาคารสํ านัก งานใหญ 1, 2 เปนอาคารขนาดใหญสูง 11 และ 12 ชั้ นตามลําดับ โดย
แรกเริ่มมีเ พียงอาคารสํานักงานใหญ 1 เทานั้น ต อมาไดมี การกอสรางอาคารสํานักงานใหญ 2
เชื่อมตอกันในภายหลัง บริเวณใกลเคียงรายรอบไปดวยอาคารสํานักงานขนาดเล็ก พื้นที่ดานหนา
อาคารเปนสนามหญาผืนใหญทอดยาวนําสายตาจากประตูทางเขามาสูตัวอาคารสีขาวรูปทรงเรียบ
งายแบบรวมสมัย รอบตัวอาคารสํานักงานใหญ 1, 2 มีการประดับตกแตงดวยตนไมและดอกไม
นานาชนิด ถัดมาบริเวณภายในตัวอาคารมีพื้นที่ใชงานกวางขวาง โดยพื้นที่ถูกจัดสรรใหแตละ
หนวยงานใชประโยชนอยางเปนสัดสวนและมีระเบียบ ที่บริเวณมุมหนึ่งของโถงลางมีชุดโซฟา
หลายชุดเพื่อไวสําหรับรับรองบุคคลภายนอกที่เขามาติดตอธุระรวมถึงใหพนักงานใชนั่งพักผอน
ใกลกับบริเวณโถงลางเปนทางเดินภายในเชื่อมตอระหวางอาคารสํานักงานใหญ 1 และ 2
การตกแต ง ภายในอาคารทั้ ง 2 หลั ง นี้ ในแต ล ะชั้ น หรื อ แต ล ะหน ว ยงานจะมี ค วาม
แตกตางกันออกไปตามความเหมาะสมและลักษณะการใชงาน แตอยางไรก็ตาม การตกแตงภายใน
ภาพรวมเปนลักษณะแบบสํานักงานสมัยใหมที่เนนความเรียบงาย ลดทอนรายละเอียด ใชวัสดุและ
ชุดเฟอรนิเจอรสมัยใหม ชุดสีที่ใชภายในอยูในกลุมสีออน สวาง (ขาว เทา ครีม) แตมีการใชสีเขม
ตัดในบางส ว น ไดแ ก บริเ วณชุดเฟอรนิเ จอรและลวดลายพื้น ลั กษณะเหลานี้ทํา ใหสถานที่ใ ห
ความรูสึกเรียบหรูและเปนทางการ แตอยางไรก็ตามยังคงมีการสรางบรรยากาศผอนคลายดวยการจัด
สวนหยอมและปลูกไมประดับแทรกอยูตามจุดตาง ๆ ภายในอาคาร

ภาพที่ 25 ภาพดานหนาทางเขาบริษัท ซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ
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8

ภาพที่ 26 ทัศนียภาพบริเวณอาคารสํานักงานใหญ 1, 2

9

ภาพที่ 27 ชุดโซฟารับรองบริเวณโถงลางอาคารสํานักงานใหญ 1
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10

ภาพที่ 28 บริเวณโถงลางอาคารสํานักงานใหญ 1
เหตุ ผ ลที่ ข า พเจ า เลื อกสถานที่ แ ห งนี้ สื บ เนื่ อ งมาจากอาคารคูดั งกล า วมี ค วามสํ าคั ญ
เสมือนเปนตัวแทนของบริษัท รวมถึงบริษัทในเครือฯ ทั้งหมด นอกจากนี้อาคารสํานักงานใหญ 1, 2
ยังมีความนาสนใจที่การเปนอาคารขนาดใหญ ภายในประกอบไปดวยสํานักงานตางๆของบริษัทใน
เครือฯ สถานที่จัดประชุมสัมมนา มุมพักผอนรวมไปถึงหองทํางานของผูบริหาร และสถานที่รับรอง
แขก วี.ไอ.พี. สิ่งเหลานี้คือความนาสนใจในดานความหลากหลายทางมิติพื้นที่การใชงานของอาคาร
ทั้ง 2 หลังนี้ ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหการออกแบบติดตั้งผลงานมีความแตกตางกันออกไปในแตละจุด
เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่บริเวณนั้น
การเลือกและวิเคราะหจุดติดตั้งผลงาน
จุดติดตั้งผลงานที่ขาพเจาเลือกมี 3 จุดดวยกัน ไดแก
1. ผนังบริเวณทางเดินเชื่อมตอระหวางอาคารสํานักงานใหญ 1, 2
2. ผนังบริเวณทางเดินเขาสูหองทํางานผูบริหารและสถานที่รับรองแขก วี.ไอ.พี.
3. ผนังบริเวณชุดโซฟาดานหนาทางเขาสูหองจัดประชุมสัมมน า
การวิเคราะหจุดติดตั้งในแตละจุดที่เลือกไวดังกลาวขางตนเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับ
การสรางภาพรางตนแบบในลําดับตอไป โดยมีขอมูลดังตอไปนี้
1. ผนังบริเวณทางเดินเชื่อมตอระหวางอาคารสํานักงานใหญ 1, 2
ผนังบริเวณทางเดินเชื่อมตอระหวางอาคารสํานักงานใหญ 1, 2 ซึ่งอยูชั้นลางของ
อาคาร เปนจุดติดตั้งที่ขาพเจาเห็นวามีความสําคัญและนาสนใจ เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของ
พื้นที่ กลาวคือ ผนังดังกลาวเปนผนังโลงขนาดใหญ มีพื้นที่วางเพียงพอเหมาะสมตอการติดตั้ง
ผลงานจิตรกรรม นอกจากนี้ยังเปนผนังที่อยูริมทางเดินเชื่อมระหวางอาคาร มีลักษณะเปนพื้นที่เปด
อีกทั้งยังอยูเยื้องกับประตูทางเขาออก ทําใหผลงานที่ติดตั้ง ณ จุดนี้มีความโดดเดนและมีผูพบเห็นได
36
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ตลอดเวลา สถานะภาพของผลงานจิตรกรรมจะเปรียบเสมือนเปนจุดสัมผัสแรกขององคกรที่แสดง
ตอผูชม

ภาพที่ 29 บริเวณทางเดินเชื่อมตอระหวางอาคารสํานักงานใหญ 1, 2

ภาพที่ 30 ผนังบริเวณทางเดินเชื่อมตอระหวางอาคารสํานักงานใหญ 1, 2
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2. ผนังบริเวณทางเดินเขาสูหองทํางานผูบริหารและสถานที่รับรองแขก วี.ไอ.พี.
จุดติดตั้งนี้อยูในพื้นที่ที่มีความสําคัญและเปนทางการสูงกวาจุดติดตั้งอื่น เนื่องจาก
เปนพื้นที่ของผูบริหารและสถานที่รับรองแขก วี.ไอ.พี. บริเวณดานหนาทางเขาสูพื้นที่ภายในเปน
ทางเดินที่มีระยะทางคอนขางยาวประมาณ 11 เมตร ขนาบขางดวยผนังริมทางเดินที่เรียบและโลงวาง
ทอดยาวไปตลอดทาง ด ว ยลั ก ษณะทางกายภาพดั ง กล า วนี้ มี ผ ลต อ การรั บ รู ด า นระยะทางใน
ความรูสึกของบุคคลที่เดินเขาออก ขาพเจาจึงมีความสนใจและเลือกบริเวณนี้เปนจุดสําหรับติดตั้ง
ผลงาน

ภาพที่ 31 บริเวณทางเดินเขาสูหองทํางานผูบริหารและสถานที่รับรองแขก วี.ไอ.พี.

ภาพที่ 32 ผนังบริเวณทางเดินเขาสูหองทํางานผูบริหารและสถานที่รับรองแขก วี.ไอ.พี.
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3. ผนังบริเวณชุดโซฟาดานหนาทางเขาสูหองจัดประชุมสัมมนา
ชั้นที่ 6 ของอาคารสํานักงานใหญ 2 เปนพื้นที่สําหรับจัดประชุมสัมมนาโดยแบง
สรรเปนหองประชุมขนาดเล็กหลายหองดวยกัน เพื่อไวสําหรับใหบริการแกแผนกตาง ๆ ตลอดจน
บริษัทในเครือฯ ที่มีความประสงคจัดประชุมสัมมนาภายในหนวยงาน รูปแบบการตกแตงบริเวณ
ดังกลาวนี้ เปนแบบสมัยใหมที่เนนความเรียบงายแตใหความสําคัญดานวัสดุและประโยชนใชงาน
เป น หลั ก โดยการออกแบบเน น การใชเ ส น ตรง โทนสี ภ ายในเปน สี ออ น สว างและใช คูสี นอ ย
ภาพรวมของสถานที่ใหความรูสึกนิ่ง เรียบ และเปนระเบียบ
พื้นที่บริเวณนี้มีจุดที่ขาพเจาสนใจ คือ บริเวณชุดโซฟา ซึ่งอยูดานหนากอนทางเขาสู
สถานที่จัดประชุมสัมมนา ความนาสนใจของจุดนี้อยูที่ประโยชนการใชงานนับตั้งแตกอน ระหวาง
และหลังจากการประชุมสัมมนา อธิบายคือ บุคลากรที่เขารวมประชุมสัมมนาจะใชชุดโซฟานี้เปนที่
สําหรับเตรียมความพรอม พูดคุยปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน ตลอดจนการนั่ง
พักผอน ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงมีความคิดที่จะออกแบบผลงานที่มีเนื้อหาสาระบางอยางที่สัมพันธกับ
บริบทของสถานที่นี้ สําหรับจุดติดตั้งผลงานนั้นอยูที่ผนังฝงตรงขามกับชุดโซฟา โดยขาพเจาเห็นวา
เปนจุดติดตั้งที่มีความเหมาะสม เนื่องจากเปนผนังโลงวาง มีพื้นสีขาวและอยูในระยะการมองที่
เหมาะสม

ภาพที่ 33 ชุดโซฟาดานหนาทางเขาสูหองจัดประชุมสัมมนา
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ภาพที่ 34 ผนังฝงตรงขามชุดโซฟา(จุดติดตั้งผลงาน)

12

ภาพที่ 35 หองจัดประชุมสัมมนา
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13

ภาพที่ 36 ภายในหองจัดประชุมสัมมนา

ภาพที่ 37 ภายในหองจัดประชุมสัมมนา
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การสรางภาพรางตนแบบ
ขั้นตอนลําดับตอมาจากการเลือกและวิเคราะหจุดติดตั้งผลงาน คือ การางภาพตนแบบ
โดยขาพเจาใชหลักการสําหรับการคิดออกแบบ คือ การออกแบบเฉพาะจุดภายใตกรอบแนวคิดหลัก
เรื่องรูปทรงแหงเมืองในจินตนาการ อธิบายไดวา แมวาสถานที่หรือจุดติดตั้งผลงานแตละจุดจะอยู
ภายในอาคารหลังเดียวกันแตบริบทและหนาที่การใชงานมีความแตกตางกันออกไป ดังนั้นจําตองมี
วิธีคิดออกแบบภาพรางตนแบบเฉพาะจุดเพื่อใหผลงานมีความเหมาะสมเขากับสถานที่บริเวณนั้น
อยางไรก็ตามถึงแมวาผลงานในแตละจุดติดตั้งมีรูปแบบตลอดจนเนื้อหาที่ไมเหมือนกัน แตผลงาน
สรางสรรคทั้งหมดจะตองแสดงออกภายใตกรอบแนวความคิดเรื่องรูปทรงแหงเมืองในจินตนาการ
แนวความคิดนี้มีหนาที่กําหนดและควบคุมทิศทางสําหรับการคิดออกแบบภาพรางตนแบบทั้งหมด
แนวคิดและวิธีการสรางภาพรางตนแบบ
การสรางภาพรางตนแบบเริ่มตนจากการวิเคราะหและพิจารณาบริบทหนาที่การใชงาน
ของสถานที่หรือบริเวณจุดติดตั้ง จากนั้นขาพเจาจะนําขอมูลที่ไดมาเชื่อมโยงเขากับแนวความคิด
เรื่องรูปทรงแหงเมืองในจินตนาการแลวจึงกําหนดเปนแนวทางสําหรับออกแบบผลงานเฉพาะจุดที่มี
ความสอดคลองกับบริบทของแตละจุดติดตั้งโดยมุงหวังใหผลงานกอใหเกิดผลดังตอไปนี้
1. สื่อสารหรือสงเสริมภาพลักษณขององคกร
2. สะทอนแงคิดหรือมุมมองบางประการ
3. สุนทรียภาพของงานศิลปะชวยสรางบรรยากาศผอนคลายและใชเปนจุดพักสายตา
หลังจากขาพเจากําหนดแนวคิดและเนื้อหาสาระของผลงานที่เหมาะสมสําหรับจุดติด
ตัง้ แตละจุดแลว ขาพเจาจะแปรขอมูลเหลานั้นใหเปนภาพเพื่อใชสื่อสารและแสดงออก โดยลักษณะ
ผลงานจะเกี่ยวกับรูปทรงของที่อยูอาศัยและสิ่งปลูกสรางในจินตนาการ สําหรับวิธีการแสวงหา
รูปทรงเหลานั้นเริ่มตนจากการเรียงตอรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศกดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรตาม
ความรูสึกและจินตนาการ โดยอาศัยการอางอิงขอมูลดานรูปทรงจากประสบการณการรับรูสวนตัว
ดังนั้น รูปทรงตาง ๆ ที่ขาพเจาคิดสรางสรรคขึ้น จึงมีความคาบเกี่ยวผสมผสานกันระหวางความมีอยู
จริงและจินตนาการ
เหตุผลที่ขาพเจาเลือกการสรางภาพรางตนแบบดวยคอมพิวเตอร เนื่องมาจากการใช
คอมพิวเตอรทําใหขาพเจาสามารถใชจินตนาการโตตอบกับรูปทรงที่กําลังสรางขึ้นไดสะดวกและ
ตรงไปตรงมาในลักษณะที่คลายคลึงกับการตอตัวตอของเลน หรือเลโก (Lego) โดยที่ผูตอสามารถ
เพิ่มลด พลิกแพลง ทิศทางรูปทรงไดอยางอสิระตามจินตนาการ หากแตเพียงวาในกรณีการทํางาน
ของขาพเจาเปนการตอรูปทรงที่อยูในระนาบ 2 มิติ
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ภาพที่ 38 ภาพรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศกตนแบบในโปรแกรมคอมพิวเตอร

ภาพที่ 39 ภาพตั ว อย า งแสดงการเรี ย งต อ รู ป ทรงสี่ เ หลี่ ย มลู ก บาศก เ ป น รู ป ทรงใหม ด ว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร
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ในการเรียงตอรูปทรงขาพเจาใชวิธีการเรียงรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศกเพื่อใหเกิดเปน
รูปทรงใหม อันมีเคาโครงอางอิงมาจากลักษณะที่อยูอาศัยและสิ่งปลูกสรางตาง ๆ เชน ตึก อาคาร
สําหรับวิธีการตอเรียงรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศกเพื่อสรางเปนรูปทรงใหมมี 2 แนวทาง โดยแนวทาง
แรกคือการกําหนดรูปทรงที่ ตองการไวลว งหนาอยางคราว ๆ กอน อีกแนวทางคือการตอเรีย ง
ลูกบาศกไปเรื่อย ๆ เพื่อแสวงหารูปทรงที่นาสนใจและมีความเปนไปได อยางไรก็ตามในภาพรวม
ขาพเจาจะใชแนวทางทั้ง 2 นี้ ผสมผสานกัน

ภาพที่ 40 ภาพลักษณะการเรียงตอเพื่อแสวงหารูปทรงใหม
รูปทรงใหมใ นจิน ตนาการเกิด จากการนํารูปทรงสี่เ หลี่ ย มลูกบาศกข นาดต าง ๆ ที่มี
มุมมองระดับเดียวกันมาเรียงตอกอรวมเขาดวยกันในหลายลักษณะ อาทิเชน การตอแบบดานชน
ดาน การวางทับซอน การเรียงตอในแนวเฉียงของลูกบาศกที่แบงครึ่งทแยงมุม 45 องศา และการวาง
เรียงแบบเหลื่อมกัน เปนตน การเรียงตอในลักษณะที่ตางกันยอมทําใหไดรูปทรงที่หลากหลาย
แตกตางกันออกไป สําหรับรูปทรงใหมที่ขาพเจาสรางสรรคขึ้นเปนรูปทรงที่เปนหนวยเดียวกันตาง
จากลักษณะรูปทรงในผลงานศิลปกรรมชวงกอนวิทยานิพนธที่ยังปรากฏลักษณะการเรียงตอของ
รูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศกเปนหนวยซ้ําๆกันอยู รูปทรงใหมที่เปนหนวยเดียวกันนี้สามารถแบงไดเปน
2 ลักษณะ คือ รูปทรงที่มีมวลหรือปริมาตร(Mass Form) และรูปทรงที่เปนโครง(Skeletal Form) โดย
รูปทรงที่มี มวลหรือปริมาตรจะเชื่ อมโยงใหรูสึกถึงสิ่งปลูกสรางที่มนุษ ยอาศั ยอยู ได ในขณะที่
รูปทรงที่เปนโครงอางอิงไดกับโครงสรางบางอยางตลอดจนเสนทางคมนาคมสัญจรที่ปรากฏใน
เมือง

45

ภาพที่ 41 ลักษณะภาพรูปทรงที่เปนมวล (Mass Form)

ภาพที่ 42 ลักษณะภาพรูปทรงที่เปนโครง (Skeletal Form)
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ภาพที่ 43 ตัวอยางการประกอบรวมรูปทรงเขาไวดวยกัน
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การออกแบบภาพรางตนแบบสําหรับจุดติดตั้งแตละจุด
1. ผนังบริเวณทางเดินเชื่อมตอระหวางอาคารสํานักงานใหญ 1, 2
ดังที่ไดกลาวมาขางตนกอนหนานี้วา ผลงานจิตรกรรมที่ติดตั้งบริเวณนี้คือจุดสัมผัส
แรกขององคกรที่แสดงตอผูพบเห็น ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงมีความคิดวา ผลงานที่ติดตั้ง ณ จุดนี้ควรมี
บทบาทหนาที่เชิงประชาสัมพันธหรือสื่อสารภาพลักษณขององคกร โดยขาพเจาไดออกแบบผลงาน
เปนภาพของเมืองในจินตนาการเพื่อเปนตัวแทนภาพรวมขององคกรที่ประกอบไปดวยกลุมธุรกิจ
และแผนกงานต า ง ๆ คล า ยกั บ สภาพของเมื อ งหรื อ สั ง คมที่ ก อ รวมขึ้ น จากหน ว ยย อ ยอั น มี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกันและกัน นอกจากนี้สําหรับภาพของเมืองในจินตนาการยังไดสื่อสารถึง
ภาพลั ก ษณ ค วามเปน บริ ษัท ที่ ดํ า เนิน ธุ รกิ จ เกี่ย วกั บวั สดุ กอ สรา ง และมุ ง เนน ให ค วามสํ าคั ญต อ
เทคโนโลยี นวัตกรรมแหงอนาคตเพื่อสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษยใหดีขึ้น
ในรายละเอียดของผลงานขาพเจาไดออกแบบผลงานใหแสดงถึงการผสานดํารงอยู
ร ว มกั น ระหว า งรู ป ทรงทางสถาป ต ยกรรมอั น เป น เสมื อ นตั ว แทนของเมื อ งและเทคโนโลยี กั บ
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม ซึ่งแสดงออกผานภาพของผืนดิน ผืนหญาหรือผืนน้ํา ทั้งนี้ขาพเจาตองการให
ภาพผลงานถ า ยทอดทรรศนคติ ที่ ค อ นไปในเชิ ง บวกหรื อ ให ค วามรู สึ ก ที่ เ ป น มิ ต รต อ ผู ช ม เพื่ อ
เชื่อมโยงแนวนโยบายขององคกร ซึ่งเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ภาพร า งต น แบบที่ ข า พเจ า ออกแบบสํ า หรั บ ติ ด ตั้ ง ในจุ ด ติ ด ตั้ ง นี้ เ ป น ภาพแนวตั้ ง
ทั้งหมด เพื่อใหเกิดความเหมาะกับสัดสวนและลักษณะทางกายภาพของผนังที่ใชติดตั้งผลงาน
1
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ภาพที่ 44 ตัวอยางภาพรางตนแบบ ชิ้นที่ 1
ผลงานสําหรับติดตั้งที่ผนังบริเวณทางเดินเชื่อมตอระหวางอาคารสํานักงานใหญ1,2จะ
แสดงภาพของกลุมรูปทรงประกอบกับฉากพื้นหลัง(Background) ที่เปนบรรยากาศเฉพาะเพื่อแสดง
ถึงสภาวะของจินตนาการ
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ภาพที่ 45 ตัวอยางภาพรางตนแบบ ชิ้นที่ 2
ภาพรางตนแบบชิ้นนี้มีบรรยากาศของฉากพื้นหลังสวางใหความรูสึกโลงเบาสดใสตัด
กับบริเวณพื้นที่เบื้องลางของภาพที่อัดแนนไปดวยกลุมกอนของรูปทรงสถาปตยกรรม ภาพรูปทรง
สิ่งปลูกสรางตางๆตั้งแตบริเวณกึ่งกลางของภาพถึงสวนบนแสดงการลอยยกตัวคลายกับเปนเมืองใน
จินตนาการที่กําลังกอขยายขึ้นไปในอากาศหลีกหนีความแออัดที่อยูขางลาง ในสวนรายละเอียดของ
ภาพจะปรากฏลักษณะของพื้นกระเบื้องที่ขาพเจาตองการเชื่อมโยงถึงธุรกิจเกี่ยวกับการกอสรางของ
บริษัท ซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
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ภาพที่ 46 ตัวอยางภาพรางตนแบบ ชิ้นที่ 3
กลุมของรูปทรงสิ่งปลูกสรางและสถาปตยกรรมตางๆภายในภาพที่แสดงใหเห็นถึงมวล
และปริมาตรแตอยูในสภาพของการลอยตัวในอากาศมีบรรยากาศเบื้องหลังที่มืดครึมแสดงถึงสภาวะ
ของเมืองในจินตนาการอยางสมบูรณ
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ภาพที่ 47 ตัวอยางภาพรางตนแบบ ชิ้นที่ 4
ภาพรางตนแบบชิ้นนี้ขาพเจาไดจัดวางกลุมของรูปทรงใหมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น
รูปทรงตางๆอยูในสภาพลอยตัวในอากาศโดยมีฉากพื้นหลัง(Background) เปนภาพของกลุมดาว
ทั้งหมดนี้แสดงออกมาคลายกับเปนเมืองในอวกาศซึ่งเปนจินตนาการเกี่ยวกับเมืองและการดํารงอยู
อาศัยในอนาคต
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ภาพที่ 48 ตัวอยางภาพรางตนแบบ ชิ้นที่ 5
ภาพรางตนแบบชิ้นนี้ขาพเจามีวิธีคิดสําหรับการออกแบบรูปทรงและการจัดวางตาง
ออกไปจากภาพรางชิ้นอื่น กลาวคือรูปทรงทั้งหมดรวมอยูในโครงสรางเดียวกันเปนรูปทรงใหญ ใน
รูปทรงใหญจะแบงแยกพื้นที่ของรูปทรงยอยออกเปนสวนๆแตละสวนตางแสดงความหมายและ
บทบาทแตกตางกัน อาทิเชน สวนของรูปทรงที่คลายเครื่องจักรวิดน้ํา อางเก็บน้ํา สระบัวและรูปทรง
ของสถาปตยกรรมคลายที่อยูอาศัย เปนตน
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ภาพที่ 49 การทดลองติดตั้งภาพรางตนแบบกับสถานที่
จากการทดลองพบวาขนาดของผลงานในหมายเลข 1, 2 และ 3 มี ขนาดเล็ ก เกิน ไป
สําหรับการมองเห็นและกําลังในการแสดงออกเมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนของพื้นที่บริเวณโดยรอบ
ที่กวางขวางรวมทั้งขนาดของผนังที่มีความกวางประมาณ 5 เมตรและสูงประมาณ 5.4 เมตร ในขณะ
ที่การติดตั้งผลงานหมายเลข 6 ที่มีขนาดใหญใกลเคียงกับผนังกลับใหความรูสึกคับแคบแลดูอึดอัด
จากเสาที่ขนาบขางทั้ง 2 ดานของผลงาน
สําหรับขนาดของผลงานในหมายเลข 4 และ 5 ซึ่งใหญกวาผลงานหมายเลข 1, 2 และ 3
เมื่อติดตั้งอยูบริเวณตําแหนงกึ่งกลางของผนัง ปรากฏวายังคงเหลือพื้นที่วางระหวางผลงานกับผนัง
ในสัดสวนที่พอเหมาะไมทําใหเกิดความรูสึกอึดอัดและรบกวนจากเสาทั้ง 2 ดาน ขนาดของผลงาน
หมายเลข 4 และ 5 จึงเปนขนาดผลงานที่มีความเหมาะสมในการติดตั้ง จากความสัมพันธเชิงรูปทรง
กับพื้นที่วางและความสอดคลองกับสถานที่ในมิติของขนาดและระยะการมองเห็น โดยขนาด
ผลงานที่เหมาะสมมีสัดสวนอยูที่ระหวางความสูงประมาณ 4 เมตรและกวางประมาณ 3 เมตร
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ภาพที่ 50 การทดลองติดตั้งภาพรางตนแบบกับสถานที่
เป น การทดลองจั ด การพื้ น ที่ สํ า หรั บ ติ ด ตั้ ง ผลงานใหม โ ดยการตั ด สิ่ ง แวดล อ มอื่ น
(กระถางไมประดับระหวางเสา) ที่เคยมีอยูออกไปเพื่อสังเกตผลของการติดตั้งผลงานในอีกลักษณะ
หนึ่ง จากการทดลองทําใหขาพเจาเห็นวาการติดตั้งผลงานรวมกับสภาพแวดลอมของพื้นที่ซึ่งในที่นี้
คือ ไมประดับระหวางเสาชวยสรางบรรยากาศทําใหผลงานมีความกลมกลืน เปนสวนหนึ่งของ
สถานที่และชวยลดแรงปะทะโดยตรงระหวางผลงานกับทัศนียภาพภายในอาคาร
2. ผนังบริเวณทางเดินเขาสูหองทํางานผูบริหารและสถานที่รับรองแขก วี.ไอ.พี.
เนื่องดวยจุดติดตั้งจุดนี้เปนบริเวณพื้นที่ทํางานของผูบริหารองคกร และเปนสถานที่
ซึ่งใชรับรองแขก วี.ไอ.พี. ดังนั้น บริบทของสถานที่นี้จึงมีความภูมิฐานและเปนทางการสูง ในการ
ออกแบบผลงานเพื่อติดตั้ง ณ จุดติดตั้งบริเวณนี้ ขาพเจาไดลดทอนรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาและ
การบอกเลาเรื่องราวตลอดจนอารมณความรูสึกทางบรรยากาศใหเหลือคงไวแตเพียงการแสดงออก
ทางความงามของรูปทรงบริสุทธิ์เทานั้น จึงทําใหผลงานมีรูปแบบเหมือนงานศิลปะนามธรรม
(Abstract Art) โดยขาพเจาเห็นวารูปแบบงานดังกลาวมีความเหมาะสมกับบริบทของสถานที่นี้
กลาวคือ บริเวณจุดติดตั้งนี้เปนสถานที่สวนบุคคลของผูบริหารองคกรจึงมีความเปนทางการสูง
ดังนั้น ผลงานศิลปะที่นํามาติดตั้งจึงควรมีลักษณะที่เรียบงาย เปนระเบียบและไมแสดงอารมณ
ความรูสึกแตผลงานตองแฝงไวดวยความคิดและความงาม นอกจากนี้งานศิลปะนามธรรมเปนงาน
ที่แสดงถึงความคิดรวบยอดและปญญาความรูในการสรุปแกนสารของสรรพสิ่งดังกลาวนี้มีความ
สอดคลองกับลักษณะตําแหนงหนาที่และบุคลิกของผูบริหาร ขาพเจาจึงเห็นวาผลงานในรูปแบบ
ศิลปะนามธรรม สามารถตอบโจทยและมีความเหมาะสมกับบริบทของจุดติดตั้งนี้มากที่สุด
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ขาพเจาเลือกออกแบบผลงานที่แสดงโครงสรางของสิ่งปลูกสรางบางอยางที่มีลักษณะ
สอดประสานเชื่อมตอกัน เพื่อสื่อถึงภาพรวมขององคกรที่ประกอบไปดวยบุคลากรและหนวยงาน
ตาง ๆ รวมกัน โดยองคประกอบดังกลาวเหลานั้นตางมีความเกี่ยวของสัมพันธกันเปนสายงานที่มี
ความสลับซับซอนแตเปนไปอยางมีระบบระเบียบ

ภาพที่ 51 ตัวอยางภาพรางตนแบบ ชิ้นที่ 6

ภาพที่ 52 ตัวอยางภาพรางตนแบบ ชิ้นที่ 7
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ภาพที่ 53 ตัวอยางภาพรางตนแบบ ชิ้นที่ 8

ภาพที่ 54 ตัวอยางภาพรางตนแบบ ชิ้นที่ 9
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ภาพที่ 55 ตัวอยางภาพรางตนแบบ ชิ้นที่ 10

ภาพที่ 56 ตัวอยางภาพรางตนแบบ ชิ้นที่ 11
ภาพรางตนแบบชิ้นนี้เปนการนําภาพรางตนแบบ 2 ภาพมาตอเรียงกันใหเปนแนวยาว
หรือภาพมุมกวาง(Panorama) เพื่อใหสอดรับกับลักษณะทางกายภาพของสถานที่ติดตั้งผลงาน โดยมี
การเพิ่มโครงสรางที่เปนตัวเชื่อมตอรูปทรง 2 รูปทรงเขาไวดวยกันรวมไปถึงการเพิ่มเติมรายละเอียด
บางสวนเพื่อความสมบูรณลงตัวภายในภาพ
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ภาพที่ 57 การทดลองติดตั้งภาพรางตนแบบกับสถานที่
ผนังบริเวณทางเดินเขาสูหองทํางานผูบริหารและสถานที่รับรองแขก วี.ไอ.พี. มีแนว
ผนังที่ยาวขนานคูไปกับทางเดิน โดยผนังบริเวณที่ใชติดตั้งผลงานมีความยาวประมาณ 11 เมตร
ความสูงของผนังจากพื้นถึงเพดานประมาณ 2.6 เมตรและระยะหางระหวางแนวผนังอีกฝงประมาณ3
เมตร การทดลองติดตั้งผลงานเพื่อสังเกตหาความเหมาะสมในจุดติดตั้งนี้ มีวิธีการที่หลากหลาย โดย
วิธีการติดตั้งแตละแบบ มีดังนี้
วิธีการติดตั้งแบบที่ 1 คือ การติดตั้งผลงานเปนชุดและเวนชวงหางระหวางผลงานแตละ
ชิ้นในระยะที่สม่ําเสมอกัน การติดตั้งในลักษณะนี้ทําใหผลงานขาดความนาสนใจและขาดกําลังใน
การแสดงออกจากการที่ภาพแตละภาพแยกอยูหางกัน
วิธีการติดตั้งแบบที่ 2 เปนการติดตั้งโดยการเรียงตอผลงานแตละชิ้นรวมกันเปนเปน
แนวยาวหรื อ ภาพมุ ม กว า ง(Panorama) วิ ธี ก ารติ ด ตั้ ง ภาพที่ เ ป น แนวยาวนี้ มี ค วามสอดคล อ งกั บ
ลักษณะทางกายภาพของสถานที่ โดยผลงานที่เรียงตอกันเปนภาพเดียวจะมีกําลังแสดงออกดวย
ขนาดและมีความนาสนใจมากกวาผลงานที่ติดตั้งแบบแยกกัน
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วิธีการติดตั้งแบบที่ 3 ลักษณะการติดตั้งเปนภาพแนวยาวคลายกับวิธีการแบบที่ 2 แต
ตางกันที่ภาพรูปทรงในผลงานมีโครงสรางเชื่อมตอเนื่องเปนหนวยเดียวกันอยางชัดเจน
วิธีการติดตั้งแบบที่ 4 รูปทรงของผลงานและวิธีการติดตั้งเหมือนแบบที่ 3 เพียงแต
นําเสนอผลงานที่ตัดฉลุบริเวณพื้นหลัง(Background) ออกใหเหลือเฉพาะสวนที่เปนรูปทรงและ
ติดตั้งผลงานใหอยูหางจากพื้นผนังเล็กนอย แสงไฟที่สองผลงานจะทําใหเกิดความงามจากเงาของ
รูปทรงที่ตกกระทบบนผนัง
แมลักษณะวิธีการติดตั้งผลงานแบบที่ 4 จะใหผลการติดตั้งที่มีความนาสนใจ แตเมื่อ
พิจารณาถึงความเหมาะสมและเปนไปไดแลวพบวามีขอจํากัดเกี่ยวกับดานเทคนิควิธีการในการ
สรางสรรคคอนขางมาก ขาพเจาจึงเลือกวิธีการติดตั้งผลงานแบบที่ 3 และใชภาพรางตนแบบที่แสดง
ในวิธีการติดตั้งนี้สําหรับขยายเปนผลงานจริงในลําดับตอไป
ขนาดของผลงานที่เหมาะสมสําหรับจุดติดตั้งนี้อยูที่ประมาณความสูงระหวาง 1 ถึง 1.2
เมตร และความยาวระหวาง 5 ถึง 6 เมตร โดยติดตั้งผลงานอยูในชวงกึ่งกลางของทางเดิน ถาผลงานมี
ความยาวมากกวานี้หรือเทากับความยาวตลอดแนวผนัง จะทําใหความกวางของผลงานเพิ่มขึ้นจาก
การแปรผันตามสัดสวน ดังกลาวนี้จะทําใหเกิดความรูสึกอึดอัดและคับแคบจากระยะการมองที่มีอยู
จํากัดเพียงประมาณไมเกิน 3 เมตร ตามความกวางของชองทางเดิน

ภาพที่ 58 ภาพแสดงการเปรียบเทียบขนาดผลงานที่สัมพันธกับพื้นที่
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3. ผนังบริเวณชุดโซฟาดานหนาทางเขาสูหองจัดประชุมสัมมนา
จุดติดตั้งผลงานจุดนี้อยูในบริเวณสถานที่จัดประชุมสัมมนาที่มีไวสําหรับรองรับการ
ประชุมสัมมนาของแผนกตางๆหรือบริษัทในเครือฯ แนวคิดในการออกแบบผลงานเพื่อติดตั้ง ณ จุด
นี้ คือ เรื่องความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายในองคกร เพื่อใหสอดคลองเชื่อมโยงกับบริบท
ของสถานที่

ภาพที่ 59 ตัวอยางภาพรางตนแบบ ชิ้นที่ 12

ภาพที่ 60 ตัวอยางภาพรางตนแบบ ชิ้นที่ 13
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ภาพที่ 61 ตัวอยางภาพรางตนแบบ ชิ้นที่ 14
แนวคิดสําหรับภาพรางตนแบบในภาพที่ 59, 60 และ61 คือ การใชลักษณะทัศนียภาพ
ของเมืองที่ประกอบไปดวยกลุมของรูปทรงสิ่งปลูกสรางซึ่งเปนหนวยยอยหลายหนวยรวมกันเพื่อใช
แทนในความหมายขององคกรขนาดใหญ ลักษณะจังหวะการตอประกอบเขารูปกันของรูปทรง
เรขาคณิต(Geometric Form) ภายในภาพสื่อถึงการทํางานประสานรวมกันของบุคลากรในองคกร

62

ภาพที่ 62 ตัวอยางภาพรางตนแบบ ชิ้นที่ 15
ภาพรางตนแบบชิ้นนี้เพิ่มลักษณะของเสนหรือรูปทรงที่เปนโครง(Skeletal Form) เพื่อ
ทําใหผลงานมีความนาสนใจและเติมเต็มภาพทัศนียภาพของเมืองใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น โดย
รูปทรงดังกลาวใหความรูสึกถึงสิ่งปลูกสรางจําพวกถนนหนทางตลอดจนเสนทางคมนาคมสัญจร
ภายในเมือง ในสวนประกอบของภาพที่แสดงลายปูพื้นกระเบื้องเพื่อเนนย้ําและสื่อถึงภาพลักษณ
ของบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุกอสราง
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ภาพที่ 63 ตัวอยางภาพรางตนแบบ ชิ้นที่ 16

ภาพที่ 64 ตัวอยางภาพรางตนแบบ ชิ้นที่ 17
ภาพรางตนแบบในภาพที่ 63 และ64 แสดงลักษณะทัศนียภาพของเมืองที่ถูกลดทอนให
เหลือเปนเพียงเสนโครงสรางและรูปทรงเรขาคณิต(Geometric Form) ที่เรียบงาย โดยภาพราง
ตนแบบในภาพประกอบที่ 64 มีวิธีคิดในการเรียงตอภาพเพื่อเสนอสาระที่วาดวยความสามัคคีภายใน
องคกร
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ภาพที่ 65 การทดลองติดตั้งภาพรางตนแบบกับสถานที่
การทดลองติดตั้งผลงานที่เปนแนวนอนเพื่อสังเกตผลลัพธและความเปนไปไดในการ
ติดตั้งผลงาน

ภาพที่ 66 การทดลองติดตั้งภาพรางตนแบบกับสถานที่
การทดลองติดตั้งผลงานที่เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อสังเกตผลลัพธและความเปนไปได
ในการติดตั้งผลงาน
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จากการทดลองติดตั้งพบวาผลงานทั้ง 2 ลักษณะ(ภาพแนวนอนและภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัส)
ตางมีความเหมาะสมและเปนไปไดสําหรับจุดติดตั้งนี้ แตทั้งนี้ขาพเจาเห็นวาผลงานที่เปนสี่เหลี่ยม
จัตุรัสมีความนาสนใจและมีความงามที่เปนลักษณะเฉพาะตัว ประกอบกับความชอบลักษณะของ
รูปทรงที่แสดงออกในภาพรางตนแบบที่เปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขาพเจาจึงเลือกสรางสรรคผลงานจาก
ภาพรางตนแบบนี้
ภาพการทดลองติดตั้งภาพรางตนแบบกับสถานที่หมายเลข 3 เปนการทดลองติดตั้ง
ผลงานที่มีสีสันบริเวณพื้นหลัง (Background) คลายการไลเฉดสีของทองฟา ลักษณะของผลงาน
ดังกลาวชวยสรางบรรยากาศที่ผอนคลายและเพิ่มความนาสนใจใหกับสถานที่ที่มีการตกแตงแบบ
เรียบงาย
จากการทดลองติดตั้งผลงานทําใหเห็นขนาดของผลงานที่มีความเหมาะสมกับการติดตั้ง
บนผนังที่มีความกวางประมาณ 4 เมตรและสูงประมาณ 2.6 เมตร ขนาดของผลงานในหมายเลข 1
และ 2 เปนขนาดที่เหมาะสมมากที่สุดสําหรับระยะการมองภาพจากชุดโซฟา ขนาดของผลงานมี
ความยาวแตละดานประมาณ 1.5 เมตร ติดตั้งอยูบริเวณกลางผนังโดยเหลือพื้นที่วางทางดานซายและ
ดานขวาเทากัน ในขณะที่ขนาดของผลงานในหมายเลข 3 และ 4 มีขนาดคอนขางใหญไมสัมพันธ
กับระยะการมองและพื้นที่ภายในที่จํากัด โดยเฉพาะขนาดผลงานหมายเลข 4 ที่สูงเกือบชิดเพดาน
ทําใหผลงานแลดูคับพื้นที่ ซึ่งสัมพันธกับความรูสึกทางทัศนียภาพในการนั่งพักผอน
ภาพรางตนแบบที่สรางขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอรสามารถใชทดลองเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมสําหรับการติดตั้งไดในระดับเบื้องตนเทานั้น เนื่องจากในระหวางการสรางสรรค
ยอมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบางสิ่งบางอยางไดตามจินตนาการและความรูสึกที่โตตอบ
กับผลงานกอปรกับเทคนิควิธีการบางอยางทางจิตรกรรมนั้นโปรแกรมคอมพิวเตอรไมสามารถ
แสดงออกไดหรืออาจใหผลลัพธที่ไมเหมือนกัน รวมไปถึงการที่งานศิลปะซึ่งสรางสรรคดวยทักษะ
ฝมือของมนุษยยอมมีความไมสมบูรณหรือมีขอผิดพลาดบางอยางที่เปนเสนหเฉพาะตัว ดังนั้นใน
ที่สุดแลวจะตองพิจารณาความเหมาะสมและเปนไปไดในการติดตั้งจากผลงานที่สรางสรรคขึ้นจริง
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การสรางสรรคผลงานจิตรกรรม
หลังจากไดภาพรางตนแบบที่มีความเหมาะสมลงตัว โดยการพิจารณาจากความงามทาง
องคประกอบศิลป รวมถึงเนื้อหาสาระของผลงานที่มีความสอดคลอง สามารถถายทอดแนวความคิด
ไดดีที่สุด ลําดับตอมาคือขั้นตอนการสรางสรรคขยายภาพรางตนแบบใหเปนผลงานจริงดวยวิธีการ
ทางจิตรกรรมสีอะคริลิค (Acrylic Colour) สําหรับวัสดุอุปกรณที่ใชในการสรางผลงานมีดังตอไปนี้
ไดแก
1. เฟรมผาใบรองพื้น
2. สีอะคริลิค (Acrylic Colour)
3. สื่อผสมสีอะคริลิค (Arcylic Medium) อาทิ Gel Medium (Gross), Retarder และ
Modeling Paste
4. Wall Putty
5. พูกันและแปรงทาสี
6. กระดาษกาว
7. กระบอกฉีดน้ํา
8. ดินสอสีระบายน้ํา
9. กระดาษลอกลายผา
10. ฟองน้ํา
11. กระดาษชําระ
12. ถุงพลาสติก
13. ไมบรรทัด
กระบวนการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม
หลังจากเตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับสรางสรรคผลงานครบแลวในลําดับตอไป คือ การ
ขยายภาพรางตนแบบใหเปนผลงานจริง โดยมีกระบวนการสรางสรรคดังตอไปนี้
กระบวนการที่ 1 การทําพื้นหลังของภาพ (Background)
อันเนื่องมาจากวาผลงานสรางสรรคของขาพเจามีลักษณะที่ภาพและพื้นหลังแยกจากกัน
โดยชัดเจน ดวยเหตุนี้จึงควรเริ่มทํางานจากพื้นหลังขึ้นมาสูระยะหนา หรือสวนที่เปนรูปทรงในภาพ
สําหรับลักษณะพื้นหลังของภาพมีความแตกตางกันออกไปตามความเหมาะสมกับรูปแบบของ
ผลงานแตละชิ้น แตทั้งนี้โดยภาพรวมสามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ พื้นหลังสีแบนเรียบ
และพื้นหลังที่ไลคาน้ําหนักสีเพื่อสรางมิติและบรรยากาศในภาพ
2
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ในการลงสีพื้นหลังของภาพขาพเจาใชการทาระบายสีทับซอนกันหลายชั้น และหลาย
รอบเพื่อทําใหสีมีความอิ่มและเรียบเสมอกัน สําหรับผลงานบางชิ้นขาพเจาไดเพิ่มการสรางพื้นผิว
(Texture) โดยใชวิธีการหยด สลัดสีใหเกิดเปนคราบ ดอกดวง บนสีชั้นแรกกอนทาทับดวยสีชั้นที่
สอง อี ก หนึ่ งวิ ธีก ารคื อ การใช ถุ งพลาสติ ก ยั บ กดซั บสี ชั้น ที่ 2 ในขณะที่สี ยัง ไม แ ห ง เพื่ อ ให เ กิ ด
รองรอยพื้นผิวสีที่ตางกันระหวางสีชั้นแรกและสีชั้นที่สอง การสรางพื้นผิวใหกับพื้นหลังของภาพ
ชวยทําใหผลงานเกิดความงามและมีความนาสนใจ เมื่อพิจารณาในระยะใกล
กระบวนการที่ 2 การรางภาพ
กระบวนการตอจากการทําพื้นหลังของภาพคือ การรางภาพ โดยขาพเจาใชวิธีการราง
ภาพในลักษณะการลอกลาย (Draft) จากภาพรางตนแบบที่นําไปทําสําเนาขยายตามสัดสวนที่
กําหนดไว การรางภาพดวยวิธีการนี้ใหความสะดวกและรวดเร็วประกอบกับการที่รูปภาพในผลงาน
ของขาพเจาเปนรูปทรงเรขาคณิตที่มีขนาดและสัดสวนแนนอน การใชวิธีการรางภาพในลักษณะนีจ้ งึ
ชวยใหรางภาพไดสัดสวนที่ถูกตองแมนยําตรงตามภาพรางตนแบบ
กระบวนการที่ 3 การทําพื้นผิว (Texture)
กอนการเขียนภาพวัตถุหรือรูปทรงในผลงานขาพเจาจะสรางพื้นผิวไวกอน โดยขาพเจา
ตองการใหพื้นผิวทําหนาที่ลดความเรียบวางของระนาบแตละดานของรูปทรง โดยเฉพาะรูปทรงที่มี
ขนาดใหญ การทําพื้นผิวใหกับรูปทรงจะชวยทําใหรูปทรงมีความงามและนาสนใจมากขึ้นกวาการที่
รูปทรงมีเพียงสีแบนเรียบเทานั้น
สําหรับการทําพื้นผิวมีดวยกันหลายวิธีการ ซึ่งใหผลลัพธแตกตางกันออกไป แตทั้งนี้ใน
อันดับแรกกอนการสรางพื้นผิว จะตองมีการกั้นขอบกําหนดพื้นที่หรือขอบเขตที่ตองการใหชัดเจน
ดวยการใชกระดาษกาวกั้นตามเสนขอบรูปทรงที่ไดรางไว หลังจากนั้นจึงเริ่มดําเนินการสรางพื้นผิว
ดวยวิธีการตาง ๆ ที่เหมาะสม ดังนี้
1. วิธีการใชฟองน้ําซับสีแตะภาพเพื่อใหเกิดรองรอยพื้นผิวจากพื้นผิวที่ขรุขระของ
ฟองน้ํา
2. วิธีการใช Modeling Paste หรือ Wall Putty สรางพื้นผิวที่มีลักษณะหนานูนขึ้นจาก
ผืนผาใบ
3. วิธีการหยด สลัด สะบัดสี เพื่อใหเกิดจุดสีขนาดตาง ๆ หรือคราบทางของน้ําสีที่ไหล
ยอย
กระบวนการที่ 4 การเขียนภาพ
กระบวนการนี้ คือ กระบวนการที่สําคัญเนื่องจากเปรียบเสมือนการแปลงจินตนาการให
ปรากฏเห็นเปนภาพจริง สําหรับการเขียนภาพขาพเจาเลือกใชวิธีการใหสีหลายวิธีการผสมผสานกัน
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ไดแก การระบาย การขีดเขียน การจุดแตมและการใชฟองน้ําซับผสานสีใหกลมกลืน โดยขาพเจา
ไดเลือกใชวิ ธีการตาง ๆ เหล านี้ ตามความเหมาะสมของภาพ รวมถึ งเปนไปตามความคิ ดและ
ความรูสึกสวนตัวที่โตตอบกับผลงานในขณะนั้น
เนื่องดวยผลงานเปนภาพของรูปทรงที่เปนเรขาคณิต ดังนั้นการลงสีจึงตองระมัดระวัง
และคํานึงเกี่ยวกับขอบสันของรูปทรง เพื่อแสดงใหเห็นถึงความงามอันเปนสามัญลักษณะของ
รูปทรงเรขาคณิต(Geometric Form) ในบางกรณีขาพเจาใชการกั้นขอบรูปทรงดวยกระดาษกาวเพื่อ
ชวยใหไดเสนขอบสันที่ตรงและคมชัด
จากการที่ รู ป ทรงในภาพรา งต น แบบมีเ พี ย งค า น้ํ า หนั ก ที่ แ ทนด ว ยสี ข าว เทาและดํ า
เทานั้น ดวยเหตุนี้กอนและระหวางการเขียนภาพ ขาพเจาจะคิดโครงสีของภาพรวมไปถึงสีของวัตถุ
หรือรูปทรงเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากภาพรางตนแบบตามความเหมาะสม

ภาพที่ 67 ภาพตัวอยางการสรางสรรคผลงาน ภาพที่ 1
ภาพแสดงลักษณะการกั้นขอบรูปทรงดวยเทปกาวเพื่อทําใหรูปทรงมีขอบสันที่ตรงและ
คมชัด
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ภาพที่ 68 ภาพตัวอยางการสรางสรรคผลงาน ภาพที่ 2

ภาพที่ 69 ภาพตัวอยางการสรางสรรคผลงาน ภาพที่ 3
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ภาพที่ 70 ภาพตัวอยางการสรางสรรคผลงาน ภาพที่ 4
การใชสื่อผสมสีอะคริลิค(Acrylic Medium) เพื่อสรางพื้นผิว(Texture)

ภาพที่ 71 ภาพตัวอยางการสรางสรรคผลงาน ภาพที่ 5
ภาพแสดงการใชฟองน้ําสรางพื้นผิว(Texture) ใหกับรูปทรง
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การจําลองติดตั้งผลงาน
สืบเนื่องจากโครงการศึกษาในครั้งนี้เปนเพียงโครงการสมมติจึงไมสามารถนําผลงาน
ติดตั้งในสถานที่จริงได ดังนั้นภายหลังจากการสรางสรรคผลงานทั้งหมดเสร็จสิ้นลง การดําเนินงาน
ในลําดับตอมาจึงเปนการจําลองติดตั้งผลงานดวยวิธีการสรางแบบจําลอง 3 มิติและวิธีการตกแตง
ภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
การศึกษาแบบจําลอง 3 มิติ
การศึกษาแบบจําลอง 3 มิติ คือ การศึกษาถึงขนาด สัดสวนและการตกแตงสถานที่ติดตั้ง
ผลงานรวมไปถึ ง สภาพแวดล อ มโดยรวมที่ เ ป น จริ ง เพื่ อ นํ า ข อ มู ล เหล า นั้ น มาใช ใ นการสร า ง
แบบจําลอง3มิติ โดยแบบจําลอง 3 มิตินี้จะใชประโยชนเพื่ออางอิงผลลัพธของการติดตั้งผลงาน
แทนการติดตั้งกับสถานที่จริง
การตกแตงภาพ
วิธีการนี้คือการจําลองภาพผลงานสรางสรรคใหอยูในลักษณะภาพถายแลวนําไปทดลอง
ติดตั้งในภาพถายของสถานที่ดวยการใชโปรแกรมตกแตงภาพ (Adobe Photoshop)โดยวิธีการนี้จะ
ทําใหเห็นภาพเสมือนจริงของสถานที่หรือจุดติดตั้งผลงานเมื่อไดติดตั้งผลงานเขาไปแลว ผลที่ได
จากวิธีการดังกลาวจะใชสําหรับการวิเคราะหการติดตั้งผลงานกับสถานที่โดยจะกลาวถึงในบท
ตอไป

ภาพที่ 72 ภาพตัวอยางการสรางแบบจําลอง 3 มิติ

72

ภาพที่ 73 แบบจําลอง 3 มิติ ภาพที่ 1
บริเวณโถงลางอาคารสํานักงานใหญ1,2

ภาพที่ 74 แบบจําลอง 3 มิติ ภาพที่ 2
แสดงการจําลองติดตั้งผลงานบริเวณทางเดินเชื่อมตอระหวางอาคารสํานักงานใหญ 1,2
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ภาพที่ 75 แบบจําลอง 3 มิติ ภาพที่ 3
แสดงการจํ าลองติ ดตั้งผลงานบริเวณทางเดิน เขาสูหองทํางานผูบริหารและสถานที่
รับรองแขกวี.ไอ.พี.

ภาพที่ 76 แบบจําลอง 3 มิติ ภาพที่ 4
แสดงการจําลองติดตั้งผลงานบริเวณชุดโซฟาดานหนาทางเขาสูหองจัดประชุมสัมมนา

บทที่ 4
การวิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ
จุดติดตั้งที่ 1 ผนังบริเวณทางเดินเชื่อมตอระหวางอาคารสํานักงานใหญ 1,2
สําหรับจุดติดตั้งบริเวณทางเดินเชื่อมตอระหวางอาคารสํานักงานใหญ 1,2 ซึ่งเปนจุด
ติดตั้งหลักเนื่องจากบริเวณดังกลาวเปนเสมือนจุดสัมผัสแรกขององคกรที่แสดงตอบุคคลที่เขามา
ภายในอาคาร ขาพเจาเลือกขยายภาพรางตนแบบเพื่อสรางสรรคเปนผลงานทั้งหมด 3 ชิ้นเพื่อใช
พิจารณา คัดสรรผลงานที่มีความเหมาะสมลงตัวและสมบูรณที่สุดเพียงชิ้นเดียวสําหรับใชติดตั้ง ณ
จุดติดตั้งนี้ ผลงานทั้ง 3 ชิ้นดังกลาวมีดังตอไปนี้

ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน Cubic City ขนาด 197.5 x 150 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคริลิคบนผาใบ
ภาพที่ 77 ผลงานสําหรับติดตั้งที่ผนังบริเวณทางเดินเชื่อมตอระหวางอาคารสํานักงานใหญ 1,2
ชิ้นที่ 1
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วิเคราะหผลงานและการสรางสรรค
ขาพเจาออกแบบผลงานชิ้นนี้ภายใตแนวคิดเกี่ยวกับเมืองในจินตนาการ เพื่อใชลักษณะ
ภาพของเมืองเปนตัวแทนของความเปนองคกรขนาดใหญของเครือซิเมนตไทย ซึ่งประกอบไปดวย
กลุมธุรกิจและแผนกตาง ๆ ที่ดําเนินงานและกิจกรรมรวมกันอยางสอดคลองสัมพันธ สําหรับภาพ
ของสิ่งปลูกสรางรูปทรงตาง ๆ ที่ขาพเจาสรางสรรคขึ้นมาใหม สื่อสารถึงธุรกิจดานวัสดุกอสราง
และนวัตกรรมทางวัสดุกอสรางของบริษัทที่ไดมุงพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตในอนาคตตามคํา
ขวัญที่มีวา “ Drawing the Future ”
ในภาพผลงานชิ้นนี้ ปรากฏภาพพื้นที่ธรรมชาตินั่นคือบริเวณที่เปนสนามหญา ทั้งนี้เพื่อ
เปนการลดความรูสึกแหงแลง แข็งกระดางของรูปทรงและพื้นผิว(Texture) ของสถาปตยกรรม สี
เขียวของผืนหญาชวยเพิ่มความมีชีวิตชีวาใหกับภาพ รวมไปถึงลักษณะการมีสนามหญาหรือพื้น
ดินแสดงถึงสภาวะที่มนุษยสามารถดํารงอาศัยอยูได ดังกลาวมานั้นคือแงมุมดานบวกที่ขาพเจา
ตองการสะทอนใหผูชมรับรูเกี่ยวกับภาพลักษณของบริษัทที่ใหความสําคัญตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ลั ก ษณะการจั ด วางองค ป ระกอบของภาพเป น แบบเรี ย บง า ยโดยการวางรู ป ทรงให
กระจายตัวอยูทั่วทั้งภาพ วัตถุหรือรูปทรงในภาพมีทั้งที่อางอิงรูปทรงมาจากความเปนจริงหรือสิ่งที่
มีอยูจริง อาทิเชน เรือและสถาปตยกรรมที่คลายประภาคาร อยูรวมกับลักษณะรูปทรงที่เกิดจาก
จินตนาการ รูปทรงแตละรูปทรงตางมีบทบาทและเรื่องราวแยกเปนอิสระจากกัน หากแตจังหวะการ
วางตําแหนงรูปทรงนั้นมีการเกาะเกี่ยวเชื่อมโยงแสดงการเลื่อนไหลรับสงกันทั่วทั้งภาพดวยเสนจาก
โครงสรางของรูปทรง
โครงสีโดยรวมเปนสีวรรณะเย็นเมื่อประกอบดวยลักษณะทิศทางแสงทางเบื้องขวาของ
ภาพที่สาดสองเขามาตกกระทบบนรูปทรงในขณะที่พื้นหลัง(Background) มืดสลัววางเปลา เหลานี้
ทําใหภาพมีบรรยากาศแบบเฉพาะ ไมบงบอกถึงชวงเวลาใดเวลาหนึ่งใหความรูสึกลึกลับ สงบเงียบ
ในขณะที่รูปทรงตาง ๆ อยูในสภาพการลองลอยแสดงถึงสภาวะของจินตนาการที่ขามพนจากความ
เปนจริงและสามารถอางอิงไดถึงบริบทเกี่ยวกับโลกแหงเทคโนโลยีอนาคต
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลวพบวา ผลงานชิ้นนี้แสดงออกดานบรรยากาศที่ใหผลทาง
อารมณความรูสึกมากกวาเรื่องการรับรูเกี่ยวกับรูปทรงทางสถาปตยกรรมและสิ่งปลูกสรางซึ่งเปน
สาระสําคัญที่ใชสื่อถึงเมืองในจินตนาการตามที่ไดตั้งไวในการสรางภาพรางตนแบบ สิ่งนี้มีสาเหตุ
มาจากการที่รูปทรงของภาพรางตนแบบเปนรูปทรงที่มีสีขาวแสดงเพียงน้ําหนักออนแก ลักษณะ
เชนนี้จึงทําใหผลงานแสดงออกเฉพาะสาระทางรูปทรงเทานั้น ตอเมื่อขาพเจานําภาพรางตนแบบมา
ขยายเปนผลงานจริง ขาพเจาไดใหสีสันกับรูปทรงตาง ๆ ตามอารมณและความรูสึกที่โตตอบกับ
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ผลงานในระหวางการสรางสรรคดังกลาวนี้จึงเปนผลทําใหสาระสําคัญที่ตองการสื่อสารกับผูชมเกิด
ความคลาดเคลื่อนไปจากเดิมที่ตั้งไว
ลักษณะการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมของขาพเจามีความเปนระบบระเบียบ โดยมีการ
วางแผนลงสีในขอบเขตของรูปทรงที่ไดออกแบบและกําหนดตําแหนงไวอยางแนนอน วิธีการ
ดังกลาวนี้ตางจากวิธีการปฏิบัติงานจิตรกรรมแบบ Impressionism หรือ Expressionism โดยศิลปน
จะใชการตวัด ปาดปายแปรงหรือพูกันเพื่อลงสีอยางอิสระ การลงสีในลักษณะนี้จะทําใหภาพดูมี
ชีวิตชีวาและมีความเคลื่อนไหว รองรอยของทีแปรงสรางความนาสนใจหรือแมแตกระทั่งสามารถ
แสดงอารมณความรูสึกของศิลปนตอผูชมได
อยางไรก็ตามแมวิธีการสรางสรรคผลงานของขาพเจาจะไมสนับสนุนตอการใหผลลัพธ
ดังกลาว แตขาพเจาไดเลือกหาวิธีการอื่นเพื่อชวยทําใหผลงานมีความนาสนใจมากขึ้น สําหรับวิธีการ
ที่ขาพเจาเลือกใช คือ การจุดแตมสีรวมกับการสลัดและซับสีเพื่อใหเกิดพื้นผิว อันเปนการลดความ
เรียบโลงของระนาบพื้นผิวรูปทรงตลอดจนสรางความนาสนใจใหกับผลงานเมื่อพิจารณาผลงานใน
ระยะใกล
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ภาพที่ 78 ภาพแสดงการจําลองติดตั้งผลงาน
วิเคราะหการติดตั้งผลงานกับสถานที่
เมื่ อ ติ ด ตั้ ง ผลงานชิ้ น นี้ เ ข า กั บ สถานที่ คื อ บริ เ วณทางเดิ น เชื่ อ มต อ ระหว า งอาคาร
สํานักงานใหญ 1,2 พบวา รูปทรงตาง ๆในภาพที่เปนลักษณะเรขาคณิตมีความสอดคลองและ
เชื่อมโยงกับรูปแบบการตกแตงภายในของสถานที่ที่เปนสํานักงานรวมสมัยมีการตกแตงแบบเรียบ
งาย ลดทอนรายละเอียด ที่พื้นปูกระเบื้องเปนลายเรขาคณิต ดานสีสันของผลงานโดยเฉพาะสีของ
รูปทรงแมจะมีความแตกตางจากภาพรางตนแบบแตกลับทําใหผลงานเปนจุดสนใจและดวยลักษณะ
ทางกายภาพนี้สามารถชวยเพิ่มสุนทรียะทางทัศนียภาพใหกับสถานที่ที่ไมใชสีสันในการตกแตง
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ผลงานชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน Structure From Planet No.203
ขนาด 200 x 145.5 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคริลิคบนผาใบ
ภาพที่ 79 ผลงานสําหรับติดตั้งที่ผนังบริเวณทางเดินเชื่อมตอระหวางอาคารสํานักงานใหญ 1,2
ชิ้นที่ 2
วิเคราะหผลงานและการสรางสรรค
สําหรับแนวคิดของผลงานชิ้นนี้คลายกับผลงานชิ้นที่ 1 คือเปนเรื่องเกี่ยวกับเมืองใน
จิน ตนาการเพื่อ ใช สื่ อ สารถึง ภาพลั ก ษณ ข ององค ก ร แต อ ย า งไรก็ ต ามผลงานชิ้ น ที่ 2 นี้ มี ค วาม
แตกตางจากผลงานชิ้นแรกหลายประการเชนกัน
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ผลงานชิ้นที่ 2 นี้มีความโดดเดนทางดานรูปทรงสูง โดยขาพเจาตั้งใจใหผลงานชิน้ นีเ้ ปน
เหมือนงานประติมากรรมที่อยูบนระนาบ 2 มิติ ในภาพแสดงเพียงรูปทรงใหญเพียงรูปทรงเดียวที่ทาํ
หนาที่เปนประธานของภาพ ภายในรูปทรงใหญประกอบไปดวยสวนตาง ๆ ซึ่งเปนรูปทรงที่แสดง
เนื้อหาเรื่องราวและทําหนาที่บทบาทแตกตางกันออกไป
รูปทรงที่ปรากฏในผลงานชิ้นนี้ใหความรูสึกหรือแสดงถึงความเปนเมืองคอนขางนอย
และไมชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับรูปทรงในผลงานชิ้นแรก สามารถวิเคราะหไดวารูปทรงของ
ผลงานชิ้นแรกนั้นเปนรูปทรงที่เปนมวล(Mass Form) สอดคลองกับลักษณะของที่อยูอาศัยหรือ
สถาปตยกรรมทั่วไปในเมืองที่มีรูปทรงเหมือนกลองสี่เหลี่ยมขนาดตาง ๆ เรียงตอกัน อีกทั้งลักษณะ
ของรูปทรงตางๆในผลงานชิ้นแรกที่อยูรวมกันเปนกลุมทําใหนึกถึงและเทียบเคียงไดกับทัศนียภาพ
ของเมืองที่ประกอบไปดวยกลุมของตึก อาคารและสิ่งปลูกสรางตางๆ
ในขณะที่ผลงานชิ้นที่ 1 สื่อถึงความเปนเมืองดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผลงานชิ้นที่ 2
กลับใหความรูสึกถึงโครงสรางบางอยางของโรงงานหรือเครื่องจักรกลดวยลักษณะรูปทรงที่ตั้งอยู
อยางโดดเดี่ยวและสวนประกอบตางๆในภาพมิไดบงบอกถึงภาพลักษณของที่อยูอาศัยเดนชัดเทา
ใดนัก แตอยางไรก็ตามผลงานชิ้นนี้ยังคงมีความเชื่อมโยงและสามารถใชสื่อสารภาพลักษณ ของ
องคกรในแงมุมเกี่ยวกับธุรกิจและอุตสาหกรรมดานการกอสรางได
ผลงานชิ้นนี้มีความโดดเดนทางดานรูปทรงมากกวาสี อันจะเห็นไดจากการที่รูปทรง
สวนใหญหรือเกือบทั้งหมดภายในภาพเปนรูปทรงสีขาว ประกอบกับสีพื้นหลัง(Background)ของ
ภาพที่เปนสีเขมทึบชวยขับรูปทรงที่อยูในระยะหนาใหเดนชัด ทั้งหมดนี้เพื่อเปนการเนนย้ําและ
นําเสนอถึงสาระของรูปทรงเปนสําคัญ
เรื่องราวภายในภาพแสดงถึงการประสานและอยูรวมกันระหวางเทคโนโลยีหรือความ
เปนวัตถุกับธรรมชาติสิ่งแวดลอม เรื่องราวดังกลาวนี้แสดงออกใหเห็นเดนชัดมากกวาผลงานชิ้นแรก
โดยภายในภาพปรากฏทั้ ง พื้ น ดิ น พื้ น หญ า สระน้ํ า ดอกบั ว ต น ไม แม ก ระทั่ ง ส ว นประกอบ
บางอย า งของรู ป ทรงที่ เ ป น ไม สิ่ ง เหล า นี้ ช ว ยลดทอนความแข็ ง กระด า งของรู ป ทรงและสร า ง
บรรยากาศ ที่ ผ อ นคลายให กั บ ภาพ นอกจากนี้ ยั ง สามารถประชาสั ม พั น ธ ต ลอดจนสื่ อ สาร
แนวนโยบายขององค ก รที่ มุ ง พั ฒ นาเทคโนโลยี ค วบคู ไ ปกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมและ
สิ่งแวดลอม
บรรยากาศของภาพเปนไปในลักษณะเดียวกับผลงานชิ้นที่ 1 การกําหนดทิศทางแสง
หลักที่สองมาตกกระทบวัตถุระยะหลังของภาพมืดสลัว แมผลงานชิ้นนี้ขาพเจากําหนดและออกแบบ
ใหรูปรางตั้งอยู บนพื้นมิไดแสดงการล องลอยอยูในอากาศเช นเดียวกั บผลงานชิ้นแรก แตยังคง
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ปรากฏวั ตถุ ห รื อรู ป ทรงบางรู ป ทรงอยู ใ นสภาพลอยตั ว อยู เ ช น กั น ทั้ง นี้เ พื่ อ เป น การสร า งความ
นาสนใจใหผูชมเกิดคําถามและสะทอนสภาวะแหงจินตนาการของผูสรางสรรค
การสรางสรรคผลงานชิ้นนี้ ขาพเจายังคงใหความสําคัญตอวิธีการลงสีและการสราง
พื้นผิว(Texture) เพื่อทําใหรูปทรงในภาพมีความนาสนใจ โดยขาพเจาใชวิธีการลงสีดวยการจุดแตม
เชนเดียวกับผลงานชิ้นที่ 1 แตมีความละเอียดมากกวา การลงสีวิธีการนี้นอกจากจะชวยทําใหเกิด
พื้นผิว บนรูปทรงแลวยังเปนวิธีการที่งายและชวยในการไลน้ําหนักเพียงแตวาจะตองใชเวลาและ
ความอดทนพอสมควร
ผลงานชิ้นที่ 2 มีวิธีการลงสีภาพที่หลากหลายนอกเหนือจากการจุดแตมสี รวมไปถึง
ลักษณะพื้นผิวของรูปทรงที่เรียกวาเปนพื้นผิวจริงอันสรางสรรคขึ้นดวยวิธีการตาง ๆ อาทิเชน การ
ใช Wall Putty , Modeling Paste สรางพื้นผิวที่หนา นูน หยาบ แข็งหรือขรุขระ วิธีการใชวัตถุปลาย
แหลม ขูดขีด เซาะรองเพื่อสรางพื้นผิว แบบการปูกระเบื้องหรือพื้นอิฐบล็อก ผลลัพธที่ไดจาก
วิธีการเหลานี้นอกจากจะทําใหผลงาน มีความนาสนใจแลวยังทําใหรูสึกถึงปริมาตรหรือมวลของ
รูปทรง ซึ่งสัมพันธกับการรับรูทางดานระยะและมิติในภาพอีกดวย
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ภาพที่ 80 ภาพแสดงการจําลองติดตั้งผลงาน
วิเคราะหการติดตั้งผลงานกับสถานที่
ผลงานชิ้นนี้มีกําลังดึงดูดความสนใจของผูชมจากรูปทรงที่แสดงออกมากกวาเรื่องของ
สีสันซึ่งมีความสําคัญรองลงมา โดยรูปทรงภายในภาพมีความสัมพันธกับลักษณะทางกายภาพของ
อาคารสถานที่ในมิติทางสถาปตยกรรมและรูปแบบการตกแตง เนื้อหาเรื่องราวของผลงานแสดง
ความเชื่อมโยงและสามารถสื่อสารภาพลักษณขององคก รที่ทําธุรกิจเกี่ยวกั บการกอสรางไดใ น
ระดับหนึ่ง
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5

ผลงานชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน สมบูรณ สมดุล สัมพันธ
ขนาด 200 x 148 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคริลิคบนผาใบ
6

7

ภาพที่ 81 ผลงานสําหรับติดตั้งที่ผนังบริเวณทางเดินเชื่อมตอระหวางอาคารสํานักงานใหญ 1,2
ชิ้นที่ 3
วิเคราะหผลงานและการสรางสรรค
ผลงานชิ้ น นี้ แ สดงถึ ง ภาพของเมื อ งในจิ น ตนาการที่ ข า พเจ า สร า งสรรค ขึ้ น จากการ
ออกแบบรู ป ทรงใหม และจั ด วางรู ป ทรงเหล า นั้ น ให อ ยู ร ว มกั น อย า งมี จั ง หวะ และประสาน
สอดคลอง ทั้งนี้โดยภาพรวมของแนวคิดและรูปแบบผลงานไมมีความแตกตางจากผลงานชิ้นอื่นใน
จุดติดตั้งเดียวกันเทาใดนัก หากแตวาสิ่งที่ตางออกไปอยางชัดเจนนั้นคือสีพื้นหลังของภาพ โดย
ผลงานชิ้นนี้ขาพเจาเลือกใหสีพื้นหลังเปนสีโทนสวาง เพื่อตองการใหเกิดความหลากหลายสําหรับ
การคัดเลือกผลงานเพียงชิ้นเดียวที่มีความเหมาะสมที่สุดเพื่อใชในการติดตั้ง นอกจากนี้สวนของพื้น
หลังภาพที่เปนสีโทนสวาง(เหลือง)ใหความรูสึกถึงความมีชีวิตชีวา สดใสและสื่อความหมายที่
เกี่ยวกับความเจริญ อุดมสมบูรณ
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เมื่อพิจารณาแลวพบวาภาพผลงานชิ้นนี้มีองคประกอบภาพที่ซับซอนมากกวาผลงาน
ชิ้นอื่นในจุดติดตั้งเดียวกัน โดยภายในภาพจะปรากฏรูปทรงที่มีขนาดแตกตางกันหลายรูปทรง
กระจายอยูในตําแหนงตาง ๆ ทั่วทั้งภาพ รูปทรงแตละรูปทรงหรือกลุมของรูปทรงตางเชื่อมโยง
ตอเนื่องกันดวยเสนที่มีทิศทางที่เปนระเบียบ องคประกอบของภาพนี้มีความนาสนใจที่การวาง
จังหวะของรูปทรงใหมีความสัมพันธและตอเนื่องกันระหวางรูปทรงเดี่ยวและการรวมตัวเปนกลุม
ของรูปทรง
ทิศทางของแสงหลักที่สาดสองมาตกกระทบรูปทรงยังคงมาจากทางดานขวาของภาพ
ทําใหเกิดเปนระเบียบของน้ําหนักบนระนาบแตละดานของรูปทรงแตอยางไรก็ตาม คาความสวาง
ของรูปทรงตาง ๆ ในภาพจะไมเทากัน เพื่อการแสดงถึงระยะและจัดลําดับจุดสนใจภายในภาพ
การสอดแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ ไดแก พื้นดิน พื้นหญาและน้ํา รวมไปถึง
รูปทรงวัตถุบางอยางที่คลายกับดอกไมใหอยูรวมกับรูปทรงทางสถาปตยกรรม ทําใหผลงานแสดงถึง
ความมีชีวิต การดํารงอยูรวมกันระหวางเทคโนโลยีและธรรมชาติอันถือไดวาเปนสาระสําคัญของ
ผลงานที่ถายทอดทรรศนคติเชิงบวกตอผูชม
ผลงานชิ้นนี้มีวิธีการทํางานไมตางจากผลงานชิ้นอื่น ๆ โดยเฉพาะลักษณะการสราง
พื้ น ผิ ว (Texture) ให กั บ รู ป ทรงเพื่ อ สร า งความน า สนใจและผลทางการรั บ รู ด า นมิ ติ ข องรู ป ทรง
อยางไรก็ตามขาพเจาไดทดลองวิธีการสรางพื้นผิวอีกลักษณะดวยการฉีดพนละอองน้ําลงบนสีใน
ขณะที่สี ยังไมแหงสนิทแลวใชกระดาษชําระซับ โดยวิธีการดังกลาวนี้จะทําใหไดพื้นผิวเปนจุด
และรูปรางอิสระขนาดเล็กๆอันเกิดจากการหลุดลอกของสี
แมทางดานวิธีการและขั้นตอนการทํางานจะไมตางจากผลงานชิ้นอื่น แตเมื่อพิจารณา
แลวพบวาสําหรับผลงานชิ้นนี้ขาพเจาใชเวลาดําเนินการสรางสรรคไดคอนขางรวดเร็วกวาผลงานชิ้น
ที่ผานมา ทั้งนี้ยอมเปนผลมาจากประสบการณการทํางานที่ผานมาในระยะหนึ่ง จึงทําใหมีความ
มั่นใจและเขาใจกระบวนการสรางสรรคมากขึ้น

84

ภาพที่ 82 ภาพแสดงการจําลองติดตั้งผลงาน
วิเคราะหการติดตั้งผลงานกับสถานที่
ดวยรูปแบบของผลงานที่แสดงออกผานรูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) ที่ปรากฏ
เสนตรงเปนหลัก มีความสอดคลองกับลักษณะลวดลายการปูพื้นกระเบื้องภายในอาคารที่เปนแนว
เสนตรงตัดพาดกันรวมกับลายตารางสี่เหลี่ยมที่เรียบงาย ผลงานชิ้นนี้มีโครงสีและบรรยากาศที่
สวางสดใสใหความรูสึกในทางบวกประกอบกับเนื้อหาเรื่องราวที่นําเสนอเกี่ยวกับการประสานอยู
รวมกันระหวางธรรมชาติและเทคโนโลยี (สถาปตยกรรม) ทําใหผลงานชิ้นนี้มีความเหมาะสม
สําหรับติดตั้งเพื่อใชเปนผลงานตอนรับบุคคลภายนอกผูมาเยือน
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บทสรุปของจุดติดตั้งที่ 1
เมื่อพิจารณาผลงานสรางสรรคทั้ง 3 ชิ้น พบวา ผลงานแตละชิ้นตางมีขอดีและเสนห
ความนาสนใจแตกตางกันออกไป โดยผลงานทุกชิ้นลวนมีความเปนไปไดในการติดตั้ง แตผลงาน
ที่ขาพเจาเห็นวามีความเหมาะสมมากที่สุดและขาพเจาไดเลือกเพื่อใชติด ตั้ง ณ บริเวณทางเดิน
เชื่อมตอระหวางอาคารสํานักงานใหญ 1,2 คือ ผลงานชิ้นที่ 2 เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากเนื้องาน
พบวาผลงานชิ้นนี้มีความสมบูรณและลงตัวในเชิงจิตรกรรมมากกวาผลงานชิ้นอื่น ๆ ขาพเจาติดตั้ง
ผลงานชิ้นนี้โดยการใสกรอบเพื่อสรางความกลมกลืนระหวางผลงานกับจุดติดตั้ง นอกจากนี้กรอบ
ภาพยังทําหนาที่เปนเสนแบงที่บงชี้ถึงความเปนงานศิลปะอันจะชวยเสริมใหผลงานแลดูโดดเดน
และมีความสําคัญสําหรับการติดตั้งอีกประการหนึ่งดวย

ภาพที่ 83 ภาพแสดงการจําลองติดตั้งผลงานที่ใสกรอบ
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ภาพที่ 84 ภาพแสดงการเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการติดตั้งผลงาน
จุดติดตั้งที่ 2 ผนังบริเวณทางเดินเขาสูหองทํางานผูบริหารและสถานที่รับรองแขก วี.ไอ.พี.
เนื่องดวยจุดติดตั้งนี้มีลักษณะทางกายภาพตางไปจากจุดติดตั้งอื่น กลาวคือบริเวณที่
ติดตั้งผลงานเปนแนวผนังยาวเรียบขนานคูไปกับทางเดิน ดวยเหตุนี้กอนการสรางสรรคผลงาน
ขาพเจาจึงไดคิดออกแบบวิธีการที่มีความเหมาะสมสําหรับติดตั้งผลงานในหลายรูปแบบดวยกัน จาก
การทดลองติดตั้งผลงานดวยภาพรางตนแบบประกอบกับการพิจารณาไตรตรองถึงความเหมาะสม
แลวจึงไดขอสรุปเปนผลงานสรางสรรคชิ้นนี้

ชื่อผลงาน Untitled ขนาด 70 x 350 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคริลิคบนผาใบ
ภาพที่ 85 ผลงานสําหรับติดตั้งที่ผนังบริเวณทางเดินเขาสูหองทํางานผูบริหารและสถานที่รับรอง
แขก วี.ไอ.พี.
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ผลงานชิ้นนี้เปนภาพเขียนแนวศิลปะนามธรรม(Abstract Art) โดยขาพเจาสรางสรรคขึ้น
เพื่อใชตกแตงบริเวณผนังทางเดินเขาสูหองทํางานผูบริหาร และสถานที่รับรองแขก วี.ไอ.พี. ในภาพ
แสดงรูปทรงที่เกาะเกี่ยวเชื่อมโยงตอเนื่องกันเปนแนวยาวในลักษณะภาพมุมกวาง(Panorama) ทั้งนี้
เพื่อใหสอดรับกับลักษณะของสถานที่ที่มีผนังยาวเรียบไปตามทางเดินเขาสูพื้นที่ภายใน
รูปทรงที่ ปรากฏเปนภาพของโครงสรางของสิ่งก อสรางบางอย างที่มีความตอเนื่ อง
สัมพันธกันโดยมีเสน(Line) เปนทัศนธาตุ(Visual Element) หลักสําหรับการกอเปนรูปทรงและทํา
หนาที่เชื่อมโยงรูปทรงรูปทรงเขาไวดวยกัน โดยในแตละชวงของภาพแสดงจังหวะของการเรียงตอ
รูปทรงที่ไมสม่ําเสมอหรือเทากันไปตลอดทั้งภาพทั้งนี้เพื่อทําใหภาพมีความนาสนใจและไมทําให
รูสึกอึดอัด
วิธีการลงสีภาพผลงานชิ้นนี้เปนการลงสีแบบเรียบที่ไมมีการไลน้ําหนักแสงเงา เพื่อ
สรางมิติและระยะการลงสีแบบนี้จะทําใหผลงานมีภาพลักษณคลายงานออกแบบเรขศิลป(Graphic
Design) เหตุผลที่ขาพเจาเลือกใชวิธีการลงสีดวยวิธีนี้เนื่องมาจากขาพเจาไมตองการแสดงออกดาน
อารมณความรูสึกหรือบอกเลาเรื่องราวอันตองมีการอิงอยูกับสภาพความเหมือนจริงใดๆ หากแตมี
จุดประสงคหลักคือใหผลงานถายทอดเฉพาะเรื่องความงามของรูปทรงโครงสรางอยางตรงไปตรงมา
และเรียบงายเทานั้น ดังนั้นการลงสีแบบเรียบบนระนาบแตละดานที่มีคาน้ําหนักแตกตางกันอยาง
ชัดเจน ก็สามารถสรางมิติและปริมาตรของรูปทรงไดอยางเพียงพอตอจุดมุงหมายของการแสดงออก
อยางไรก็ตามบริเวณระนาบของรูปทรงยังคงปรากฏลักษณะการสรางพื้นผิว(Texture) ที่มีความ
ขรุขระและหยาบ เพื่อทําใหรูปทรงแสดงถึงความเปนวัตถุสิ่งปลูกสรางเดนชัดขึ้น
ชุ ด สี ข องผลงานชิ้ น นี้ มี ที่ ม าจากโครงสี ภ ายในของสถานที่ โ ดยเฉพาะสี พื้ น หลั ง
(Background) ของภาพนั้นจะคอนขางใกลเคียงกับสีพื้นผนัง เหตุที่เลือกใชชุดสีดังกลาวสําหรับการ
สรางสรรคเพื่อเปนการรักษาบริบทเดิมของสถานที่ที่มีสภาพบรรยากาศสงบนิ่ง เรียบ และเปน
ทางการ โดยการที่ สี พื้ น หลั ง ของภาพใกล เ คี ย งกั บ สี พื้ น ผนั ง นอกจากจะทํ า ให ผ ลงานมี ค วาม
กลมกลืนกับสถานที่แลวยังชวยขับรูปทรงภายในภาพใหโดดเดนขึ้น
กระบวนการสรางสรรคผลงานชิ้นนี้โดยรวมแลว มีความคลายคลึงกับการสรางสรรค
ผลงานชิ้นอื่นที่ผานมา แตผลงานชิ้นนี้มีจุดพิเศษแตกตางจากผลงานชิ้นอื่นตรงที่ลักษณะภาพของ
ผลงานชิ้นนี้เปนแนวยาวดวยขนาด 70 x 350 เซนติเมตร ทําใหเปนอุปสรรคตอการขนสงเคลื่อนยาย
ขาพเจาแกไขปญหาดังกลาวนี้ดวยการตัดแบงผลงานออกเปน 4 สวนดวยกัน ในการแบงภาพจะตอง
พิจารณาเลือกจุดแบงภาพอยางรอบคอบเพื่อทําใหภาพที่เรียงตอกันมีความแนบเนียนแสดงถึงการ
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เชื่อมตอนอยที่สุด อยางไรก็ตามในกรณีการนําภาพมาตอกันนั้นพบวาบริเวณขอบของกรอบภาพ
(Frame) จะไมแนบชิดกันสนิท โดยสาเหตุนั้นเนื่องมาจากขอจํากัดของวัสดุที่ใชทํากรอบภาพ

ภาพที่ 86 ภาพแสดงการจําลองติดตั้งผลงาน
วิเคราะหการติดตั้งผลงานกับสถานที่
ดวยสีพื้นหลัง (Background) ของผลงานชิ้นนี้ใกลเคียงกับสีพื้นผนัง จึงทําใหผลงานชิ้น
นี้มีความกลมกลืนกับสถานที่ รวมไปถึงรูปทรงภายในภาพที่ประกอบขึ้นจากเสนตรงในแนวตาง ๆ
ที่เรียงตอกันอยางมีระบบระเบียบ มีความสอดคลองกับรูปแบบการตกแตงภายในที่เปนแบบเรียบ
งายดวยการตัดทอนรายละเอียดเหลือปรากฏเพียงพื้นที่วางและเสนตรง ทั้งหมดที่กลาวมานี้จึงทําให
ภาพรวมของการติดตั้งผลงานเขากับจุดติดตั้งนี้มีความเหมาะสมและเปนไปได
การติดตั้งผลงาน ณ บริเวณนี้ชวยแกปญหาเกี่ยวกับพื้นที่ไดประการหนึ่ง กลาวคือ
ลักษณะพื้นที่ของบริเวณนี้เปนแนวทางเดินที่มีผนังโลงและเปนสีออนทอดยาวไปตลอดทางเดิน
ลักษณะดังกลาวนี้มีผลทําใหเกิดความรูสึกวาทางเดินมีระยะทางที่ยาวไกล การนําผลงานที่เปน
ภาพเขียนแนวยาวเขาไปติดตั้ งเปนจุดพักสายตาทําใหพื้นที่วางของผนังลดลง สามารถชวยลด
ระยะทางในความรูสึกของบุคคลที่เกิดจากลักษณะทางกายภาพของสถานที่ได
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ภาพที่ 87 ภาพแสดงการเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการติดตั้งผลงาน
จุดติดตั้งที่ 3 ผนังบริเวณชุดโซฟาดานหนาทางเขาสูหองจัดประชุมสัมมนา
จุดติดตั้งนี้ประกอบไปดวยผลงาน 2 ชิ้นที่ขาพเจาสรางสรรคขึ้นเพื่อใชเปนทางเลือกใน
การพิจารณาผลงานที่มีความเหมาะสมกับจุดติดตั้งนี้มากที่สุด

ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน Untitled ขนาด 150 x 150 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคริลิคบนผาใบ
ภาพที่ 88 ผลงานสําหรับติดตั้งที่ผนังบริเวณชุดโซฟาดานหนาทางเขาสูหองจัดประชุมสัมมนา
ชิ้นที่ 1
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ผลงานชิ้นนี้ มีแรงบันดาลใจมาจากลักษณะทัศนียภาพของเมืองที่ปรากฏเปนกลุมของ
สิ่งปลูกสราง อาคาร ถนนหนทางที่ทับซอน คดเคี้ยวไขวสลับกันไปมา ขาพเจานําสิ่งเหลานั้นมา
สรางสรรคและนําเสนอใหมในวิธีการเฉพาะโดยการตัดทอนและแปรสภาพทัศนียภาพของเมืองให
แสดงออกเพียงรูปทรงทางเรขาคณิต(Geometric Form) ที่เรียบงาย
แนวคิดของผลงานชิ้นนี้คือการใชภาพลักษณทางทัศนียภาพของเมืองเปนตัวแทนเพื่อ
ถายทอดสาระเกี่ยวกับการดํารงอยูรวมกันและความสัมพันธของพนักงานภายในองคกรที่ประสาน
สอดคลองอยางเปนปกแผน
มุมมองของภาพเปนแบบการมองจากขางบนลงมาขางลาง คลายกับการชมทัศนียภาพ
ของเมืองจากมุมสูง เชน บนเครื่องบินหรือบนยอดตึก สําหรับผลงานชิ้นนี้มีจุดเดนอยูที่การทํางาน
ของเสนที่แสดงลักษณะการเลื่อนไหลอยางเปนระบบระเบียบ โดยมีทิศทางหลัก 3 ทิศทาง คือ
แนวตั้ง แนวนอนและแนวเฉียง เสนหของผลงานเกิดจากจังหวะของเสนที่ทับซอน ไขวสลับ คด
เคี้ยวตอเนื่องเชื่อมโยงกันไปทั่วทั้งภาพ โดยภายในภาพจะปรากฏกลุมของรูปทรง 3 กลุม ที่มีความ
เชื่อมโยงกันจากเสนที่พาดไปมา
ผลงานชิ้นนี้มีการแสดงออกในดานของบรรยากาศ โดยเปนการแสดงออกที่ใหผลตาง
จากในภาพรางตนแบบที่นําเสนอเพียงดานรูปทรงทานั้น ในสวนของลักษณะพื้นผิว(Texture) ของ
รูปทรงในผลงานชิ้นนี้ มีลักษณะเปนลวดลายที่อิสระชวยทําใหรูปทรงมีความงามและนาสนใจรวม
ไปถึงชวยลดความแข็งกระดางของรูปทรงเรขาคณิตที่มีแตเสนตรง เหลี่ยมมุมและทึบตันลงไปใน
ระดับหนึ่ง
เนื่องจากภาพรางตนแบบของผลงานชิ้นนี้เปนภาพที่ไมแสดงสีและบรรยากาศ แต
ขาพเจาไดใชจินตนาการและความรูสึกสวนตัวสรางสรรคเปนผลงานที่มีสีสันและแสดงบรรยากาศ
แสงเงาแตกตางไปจากภาพรางตนแบบอยางชัดเจน ดังกลาวนี้จึงทําใหกระบวนการสรางสรรค
ผลงานมี ค วามล า ช า จากการคิ ด และตั ด สิ น ใจเลื อ กใช ชุ ด สี ที่ เ หมาะสมและสนองตอบตาม
จินตนาการมากที่สุด ในการสรางสรรคผลงานชิ้นนี้ตองคํานึงถึงการใหสีและคาน้ําหนักรวมไปถึง
ทิศทางของแสงเงาที่ตกกระทบบนวัตถุโดยอิงตามสภาพความเปนจริงเพื่อใหเกิดความงามและ
บรรยากาศที่สมบูรณภายในภาพ
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ภาพที่ 89 ภาพแสดงการจําลองติดตั้งผลงาน
วิเคราะหการติดตั้งผลงานกับสถานที่
ผลงานชิ้นนี้มีการแสดงออกแตกตางไปจากภาพรางตนแบบอยางชัดเจน แตในความ
แตกตางนี้กลับเปนจุดเดนและสรางความนาสนใจใหกับผลงาน เมื่อพิจารณาการติดตั้งผลงานชิ้นนี้
กับสถานที่จะเห็นวา ความงามทางดานบรรยากาศและสีสันของรูปทรงชวยผอนปรนความรูสึกเย็น
ชาจากการตกแตงที่เปนระเบียบแบบสํานักงานสมัยใหมพรอมกับเพิ่มสุนทรียะทางทัศนียภาพใหกับ
สถานที่
ลักษณะการแสดงออกของผลงานชิ้น นี้ทํา ใหผลงานมีความเหมาะสมกับการติ ด ตั้ง
บริเวณที่ใชสําหรับนั่งพักผอน โดยระหวางมีการจัดประชุมสัมมนาพนักงานสามารถนั่งพักและผอน
คลายอิริยาบถที่ชุดโซฟาพรอมกับชื่นชมผลงานชิ้นนี้ไปในคราวเดียวกัน

92

ผลงานชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน Unity ขนาด 150 x 150 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคริลิคบนผาใบ
ภาพที่ 90 ผลงานสําหรับติดตั้งที่ผนังบริเวณชุดโซฟาดานหนาทางเขาสูหองจัดประชุมสัมมนา
ชิ้นที่ 2
วิเคราะหผลงานและการสรางสรรค
รูปแบบของผลงานเปนศิลปะแนวนามธรรม(Abstract Art) โดยตัดทอนรูปทรงมาจาก
สิ่งปลูกสรางและเสนทางสัญจรในเมืองที่มองลงมาจากมุมสูง ผลงานชิ้นนี้แยกเปน 9 สวน เรียงตอ
กันเพื่อใหความรูสึกผอนคลายและลดกําลังปะทะระหวางขนาดภาพกับการมอง แตสิ่งที่สําคัญกวา
นั้นคือขาพเจ าใชแนวคิดเกี่ยวกับการตอประกอบเขารูปกันของภาพแต ละภาพ เพื่อสื่อถึงความ
ประสานรวมมือกันระหวางพนักงานภายในองคกร ทั้งนี้ภาพเล็กทั้ง 9 ภาพไมไดมีที่มาหรือเปน
โครงสรางเดียวกัน หากแตสามารถประกอบรวมกันเปนภาพใหญไดโดยใหผลจากการเชื่อมโยง
จังหวะและทิศทางของเสนโครงสรางทางสายตา สิ่งนี้ใชสื่อวา แมพนักงานหรือบุคลากรในองคกร
แตละคนมีที่มาและความคิดแตกตางกันแตทุกคนสามารถอยูรวมกันและทํางานประสานเปนหนึ่ง
เดียว เพื่อความกาวหนาขององคกรได
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ลักษณะของผลงานชิ้นนี้เนนที่ความเรียบงายตามอยางภาพรางตนแบบ ใหความสําคัญ
กับรูปทรงที่เปนรูปทรงแบบโครง(Skeletal form) การสรางปริมาตรใหกับรูปทรงดวยการใหสีแทน
คาน้ําหนักที่ตางกันของระนาบแตละดาน สีพื้นหลัง (Background) เปนสีเขมเพื่อใหสอดรับกับสี
ของพื้นพรม และชวยขับใหผลงานในระยะหนามีความโดดเดนชัดเจน ภาพผลงานที่ปรากฏนั้น
ถายทอดถึงความเปนโลกของวัตถุโดยตรง เนื่องมาจากเปนการแสดงออกทางรูปทรง(Form) เสน
(Line) และพื้นที่วาง(Space) โดยปราศจากซึ่งเรื่องของอารมณความรูสึกจากสีสันและบรรยากาศที่
อางอิงกับความเปนจริง
ภาพผลงานชิ้นนี้ไมแสดงการเคลื่อนไหวที่รุนแรงแตเปนไปอยางมีระเบียบและอยูใน
ระบบเดียวกัน ทิศทางของเสนและจังหวะการวางตัวของกลุมรูปทรงคือตัวเชื่อมโยงใหภาพทุกภาพ
เกาะเกี่ยวอยูรวมกันอยางเปนเอกภาพ
การสร างสรรคผลงานชิ้น นี้มีวิธีก ารและขั้ นตอนการทํ างานที่ ไมซับซอน เนื่องดว ย
รูปแบบผลงานเปนแนวนามธรรมที่เรียบงาย ใชสีนอยแตเนนที่ความสําคัญของรูปทรงที่แสดงออก
มากกว า การลงสี เ ป น ลั ก ษณะการระบายสี ต ามพื้ น ที่ ที่ กํ า หนดไว อ ย า งชั ด เจนโดยไม มี ก ารให
บรรยากาศ ปริมาตรของวัตถุเกิดจากการใหคาสีแทนน้ําหนักที่ตางกันบนระนาบแตละดานของ
รูปทรง ในผลงานชิ้นนี้ขาพเจาไดสรางพื้นผิว(Texture) ใหกับรูปทรงเพื่อเพิ่มความนาสนใจและเมื่อ
พิจารณาผลงานในระยะใกลจะทําใหรูสึกถึงความเปนวัตถุหรือสิ่งปลูกสรางมากยิ่งขึ้น
สําหรับการสรางสรรคผลงานรูปแบบนี้มีสิ่งที่ตองใหความสําคัญคือความคมชัดของ
รู ป ทรงรวมไปถึ ง ความปราณี ต เรี ย บร อ ยของชิ้ น งาน แต ขั้ น ตอนที่ มี ค วามสํ า คั ญ ที่ สุ ด ในการ
สรางสรรคผลงานชิ้นนี้อยูที่ขั้นตอนแรกคือการคิดออกแบบรูปทรงและการจัดเรียงตําแหนงภาพเล็ก
แตละภาพใหมีความประสานเชื่อมโยงรวมกันอยางลงตัว
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ภาพที่ 91 ภาพแสดงการจําลองติดตั้งผลงาน
วิเคราะหการติดตั้งผลงานกับสถานที่
เมื่ อ ติ ด ตั้ ง ผลงานเข า กั บ จุ ด ติ ด ตั้ ง พบว า โครงสี ข องผลงานมี ค วามกลมกลื น กั บ
สภาพแวดล อมและบรรยากาศของสถานที่ ลัก ษณะเสนโครงสร างและรู ปทรงที่ เ ปนเรขาคณิต
(Geometric Form) สอดคลองกับรูปแบบการตกแตงสถานที่แบบสํานักงานรวมสมัยที่เนนความเรียบ
งายและเปนระเบียบ
วิธีการใชภาพเล็กเรียงตอกันเปนภาพใหญโดยเวนชองวางแตละภาพใหหางกันเล็กนอย
ชวยลดความรูสึกทึบตันและอัดแนนของภาพผลงาน นอกจากนี้ยังทําใหรูสึกถึงความประนีประนอม
และผอนคลายสําหรับการเรียงตอกอรูปของรูปทรงตางๆภายในภาพ
เนื้อหาสาระของผลงานที่วาดวยเรื่องความสามมัคคีมีความเกี่ยวของและสอดคลองกับ
บริบทของจุดติดตั้งที่เปนสถานที่สําหรับจัดประชุมสัมมนา
1
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บทสรุปของจุดติดตั้งที่ 3
ผลงานสร า งสรรค สํ า หรั บ ติ ด ตั้ ง ที่ ผ นั ง บริ เ วณชุ ด โซฟาด า นหน า ทางเข า สู ห อ งจั ด
ประชุมสัมมนาทั้ง 2 ชิ้นนี้ตางมีความเปนไปไดสําหรับใชติดตั้ง ดวยรูปแบบของผลงานที่ใชรูปทรง
เรขาคณิต(Geometric Form) ที่เรียบงายในการแสดงออก โดยผลงานชิ้นที่ 1 มีการใชสีสันและ
บรรยากาศผสมผสานกับการแสดงออกดานรูปทรง ดังกลาวนี้ทําใหผลงานชวยเพิ่มสุนทรียภาพ
และความมีชีวิตชีวาใหกับสถานที่ ในขณะที่ผลงานชิ้นที่ 2 ไมเนนการแสดงออกดานสีสันและ
บรรยากาศแตมีจุดเดนที่วิธีการติดตั้งผลงานดวยการเรียงตอรูปภาพ
ขาพเจาตัดสินใจเลือกผลงานชิ้นที่ 2 สําหรับใชติดตั้งโดยมีเหตุผลนอกเหนือไปจาก
รู ป แบบของผลงานที่ มี ค วามสอดคล อ งกั บ รู ป แบบการตกแต ง สถานที่ ผลงานชิ้ น นี้ ยั ง มี ค วาม
นาสนใจดานวิธีคิดในการนําเสนอผลงานที่สัมพันธกับบริบทของจุดติดตั้งซึ่งเปนสถานที่สําหรับจัด
ประชุมสัมมนา โดยการเรียงตอภาพหลายภาพเปนภาพเดียวกันสื่อสาระสําคัญวาดวยเรื่องความ
สามัคคีและการประสานรวมมือกันอยางเปนเอกภาพของบุคลากรภายในองคกร
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ภาพที่ 92 ภาพแสดงการเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการติดตั้งผลงาน

บทที่ 5
สรุปผลและขอเสนอแนะ
โครงการวิทยานิพนธภายใตหัวขอ รูปทรงแหงเมืองในจินตนาการสรางสรรคผลงาน
จิตรกรรม เพื่อติดตั้ง ณ อาคารสํานักงานใหญ บริษัท ซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) มีกระบวนการ
ศึกษาเริ่มตนจากการพิจารณาทบทวนผลงานของขาพเจาในชวงระยะที่ผานมาเพื่อใชเปนหลัก
สําหรับนํามาปรับสรางสรรคเปนผลงานประยุกตศิลปที่ใชเพื่อติดตั้งกับสถานที่ จากนั้นจึงกําหนด
เลือกสถานที่ที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและรูปแบบของผลงานขาพเจา โดยไดขอสรุปที่อาคาร
สํ า นั ก งานใหญ ข องบริ ษั ท ซิ เ มนต ไ ทย จํ า กั ด (มหาชน) เมื่ อ ได ส ถานที่ สํ า หรั บ การออกแบบ
สรางสรรคผลงานประยุกตศิลปแลวลําดับตอมาคือการศึกษาและวิเคราะหขอมูลของสถานที่เพื่อ
นําไปสูการเลือกและวิเคราะหจุดติดตั้งผลงานแตละจุด โดยคํานึงถึงความนาสนใจและโอกาสความ
เปนไดในการติดตั้งผลงานศิลปะ
ขั้นตอนตอมาคือการรางภาพตนแบบสําหรับจุดติดตั้งผลงานในจุดตาง ๆ ซึ่งมีบริบทการ
ใชงานไมเหมือนกัน ทําใหลักษณะรูปแบบผลงานมีความแตกตางกันออกไป การสรางภาพราง
ตนแบบและทดลองติดตั้งในโปรแกรมคอมพิวเตอรสามารถชวยวิเคราะหถึงความเหมาะสมในการ
ติดตั้งไดในระดับหนึ่ง แตสุดทายจะตองพิจารณาความเหมาะสมและเปนไปไดในการติดตั้งจาก
ผลงานที่สรางสรรคขึ้นจริงโดยผลงานบางชิ้นอาจมีความแตกตางไปจากภาพรางตนแบบที่ไดสรางไว
ภายหลังจากการเลือกภาพรางตนแบบที่มีความเหมาะสมแลวในกระบวนการถัดมาคือ
การขยายภาพรางตนแบบเปนผลงานจิรง โดยใชเทคนิคทางจิตรกรรมสีอะคริลิค กระบวนการศึกษา
ในลําดับสุดทายซึ่งถือวาเปนกระบวนการที่สําคัญสําหรับการศึกษาทางประยุกตศิลปในครั้งนี้ คือ
การจําลองติดตั้งผลงานดวยแบบจําลอง 3 มิติและวิธีการตกแตงภาพ วิธีการทั้ง 2 นี้ จะทําใหสามารถ
เห็นผลลัพธ และภาพรวมของการติดตั้งผลงานวามีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดเพียงใด
สําหรับการติดตั้งจริง
ผลลัพธทางกายภาพที่ปรากฏเปนรูปธรรมสามารถสังเกตไดจากการจําลองติดตั้ง คือ
ผลงานจิตรกรรมที่ขาพเจาสรางสรรคขึ้นนั้น มีความกลมกลืนเขากับรูปแบบของสถานที่ที่ติดตั้ง
โดยลักษณะของผลงานที่ใชเสนตรง (Line) และรูปทรงเรขาคณิต (Geometric From) มีความ
สอดคลองกับธาตุ (Element) ของการตกแตงสถานที่ทั้งภายนอกและภายใน รวมถึงลักษณะทาง
กายภาพของผลงานจิตรกรรมสามารถทําหนาที่เปนจุดพักสายตาใหกับบุคคลที่อยูภายในอาคารได
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ผลลัพธอีกประเภทหนึ่งที่ไดจากการจําลองติดตั้งผลงานเปนผลลัพธที่ไมปรากฏเปน
รูปธรรมชัดเจน แตใหผลเชิงความคิดและความรูสึก กลาวคือ เนื้อหาสาระหรือเรื่องราวของภาพ
ผลงานอันเกี่ยวของกับเมืองในจินตนาการที่แสดงออกผานสิ่งปลูกสรางที่อยูอาศัยสะทอนถึงสาย
งาน ธุร กิจ ของบริษัทซิเ มนตไ ทยจํา กัด (มหาชน) ตลอดจนถึง สาระของผลงานจิต รกรรมที่ไ ด
ถายทอดทรรศนคติเชิงบวกตอบุคลากรภายในองคกรและบุคคลภายนอกที่ไดชมผลงาน ผลทาง
ความรูสึกอีกประการหนึ่ง คือ สุนทรียภาพของงานศิลปะชวยสรางบรรยากาศที่ผอนคลายและลด
ความ รูสึกเรียบเฉยเย็นชาจากลักษณะการตกแตงแบบสํานักงานสมัยใหม
นอกจากนี้การติดตั้งผลงานยังสามารถชวยแกไขปญหาบางประการอันเกิดจากลักษณะ
ทางกายภาพของสถานที่ได ดังเชนในกรณีของจุดติดตั้งที่ 2 ที่การติดตั้งผลงานมีผลในการชวยลด
ความรูสึกเกี่ยวกับระยะทางอันเกิดจากพื้นที่วางของแนวผนังซึ่งทอดยาวไปตลอดทางเดิน
ขอเสนอแนะ
1. การทํางานทางประยุกตศิลป(Applied Art) ศิลปนนักออกแบบจะตองวางตําแหนง
และสัดสวนระหวางตัวตนกับเปาหมายของการสรางสรรค ใหชัดเจน เนื่องจากงานประยุกตศิลป
เปนงานศิลปะที่มีหนาที่รับใชหรือแกไขขอบกพรองบางอยางใหกับบุคคลอื่น รวมไปจนถึงการเปน
งานศิลปะที่สามารถกอใหเกิดสาระประโยชนบางประการในชีวิตประจําวันได ดังกลาวนี้จึงทําให
การสรางสรรคงานประยุกตศิลป มีขอจํากัดและรายละเอียดมากกวางานศิลปะบริสุทธิ์ (Fine Art)
โดยผลงานศิ ลปะประเภทนี้ มีห น าที่รับ ใช สนองตอบความตองการภายในของศิลปน โดยการ
สรางสรรคไมไดอยูภายใตกรอบหรือขอจํากัดใดทั้งสิ้น ดวยเหตุนี้ ศิลปนนักออกแบบจะตองมี
ความสามารถในการรักษาดุลยภาพของงานศิลปะและงานออกแบบใหดีที่สุด เพื่อทําใหผลงาน
ประยุกตศิลปเปนงานออกแบบที่มีคุณคาทางศิลปะโดยยังคงอัตลักษณของผูสรางสรรคไว
2. ผลงานจิตรกรรมที่ไ ดจากการศึกษาในครั้งนี้ ยังมีบางชิ้นที่มีขอบกพรองและไม
สมบูรณเชิงเทคนิคทางจิตรกรรม โดยขาพเจาเห็นวาเปนผลมาจากประสบการณทางการปฏิบัติงาน
จิตรกรรมที่ขาพเจาไมไดมีความเชี่ยวชาญมาตั้งแตตน อยางไรก็ตามขาพเจาเชื่อวาสิ่งเหลานี้ขึ้นอยู
กับการฝกฝน หมั่นสังเกต และมีความเชื่อมั่นเปนสําคัญ การทํางานศิลปะโดยเฉพาะงานที่ตองใช
ทักษะฝมืออยางเชนงานจิตรกรรม เปนสิ่งที่สามารถเรียนรูและพัฒนาศักยภาพได ดังที่ขาพเจาได
พิสูจนและประจักษกับผลลัพธซึ่งเปนที่พอใจมาแลวในระดับหนึ่ง แตสิ่งที่สําคัญที่สุดของการ
ทํางานศิลปะคือ รสนิยม ตลอดจนการแสวงหาความชอบสวนบุคคล มีความเขาใจและฉลาดในการ
เลือกใชเทคนิคเพื่อถายทอดความคิดและอารมณความรูสึกไดอยางมีกําลังตอการรับรูของผู ชมมาก
ที่สุด
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